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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 в 2002 
році 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 17-річчя.  

Конференція – помітна подія, що сприяє розвитку науково-дослідної роботи аспірантів, 
студентів, розширенню їх творчих здібностей, 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 20 вищих навчальних і наукових 
закладів України та ближнього й дальнього зарубіжжя: Казахстану, Словакії, Китаю, 
Німеччини, Марокко та Замбії. Було надано 59 робіт, присвячені 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 підтримали впроваджене в минулому році «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! 

 Голова організаційного комітету, 

 директор ІЕЕСУ   О. П. Чорний 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ НА ОСНОВІ ПАКЕТУ SIMHYDRAULICS 

 
С. О. Бур’ян, к.т.н., доц., М. В. Печеник, к.т.н., доц., А. І. Бабарова, студ. 
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорсь-

кого" проспект Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, E-mail: sburyan18@gmail.com 
У статті розглянуто актуальне завдання отримання підвищення ефективності дослідження та зручності у ре-

алізації моделювання гідравлічних систем. У роботі наведено результати дослідження системи стабілізації тис-
ку насосної установки, математична модель якої побудована на основі класичних математичних рівнянь, що 
описують насос, і моделі з гідравлічною частиною в пакеті SimHydraulics, яка була розроблена в програмному 
середовищі Matlab. Матеріалом дослідження є отримані графіки перехідних процесів, що протікають у системі 
в результаті моделювання, та їх порівняльний аналіз. Дослідження показало, що за таких самих параметрах мо-
делювання двох моделей насосної установки перехідні процеси різняться. Спроектована модель за допомогою 
SimHydraulics точніша, порівнянно з класичною моделлю, що пояснюється застосуванням методів апроксимації 
статичних характеристик, водночас класична модель будується на основі параболічних рівнянь. Аналіз дослі-
дженої системи повністю обґрунтовує доцільність використання пакета SimHydraulics в Matlab на заміну класи-
чної моделі з використанням рівнянь, що математично описують гідравлічну частину насосної установки. 

Ключові слова: насосна установка, Matlab, SimHydraulics, напір. 
 
Вступ. Машинобудівна гідравліка є сучасною 

галуззю машинобудування. Але до теперішнього 
часу процес проектування гідравліки на 99 % базу-
вався і опирався на експериментах, більшою мірою 
це так залишається і сьогодні. Однак, подальше 
підвищення якості проектування з одночасним ско-
роченням строків і витрат можливе тільки з вико-
ристанням сучасних технологій, комп’ютерної тех-
ніки, програмного забезпечення та комп’ютерного 
моделювання [1]. 

Одним із способів дослідження режимів роботи 
НУ є метод математичного моделювання, але кла-
сичний математичний опис роботи насосної уста-
новки [2] не повністю відображає складні гідроме-
ханічні процеси, що там протікають. У свою чергу 
пакет прикладних програм MATLAB пропонує 
тулбокс SimHydraulics, у якому в достатньо повно-
му обсязі представлені засоби моделювання гідро-
мереж. 

Мета роботи. Порівняльний аналіз результатів 
дослідження системи стабілізації тиску віртуальної 
фізичної моделі насосної установки у пакеті Sim-
Hydraulics і порівняння її з класичним математич-
ним описом. 

Матеріали досліджень. За допомогою продук-
ту SimHydraulics можна розраховувати тиск і напір 
рідини в системах, побудованих на базі різних ком-
понентів гідромереж. 

Розглянемо системи стабілізації тиску, яка зо-
бражена на рис. 1, і має дві моделі насоса. Перша 
містить блоки пакета SimHydraulics, а друга є мо-
деллю, яка базується на класичних рівняннях, що 
описують насос.  

На рис. 1 прийняті такі позначення: U*
зн – на-

пруга завдання за тиском; ω* – сигнал завдання 
швидкості; U*

зз – напруга зворотного зв’язку за ти-
ском; u1a, u1b – компоненти вектора напруги стато-
ра; MC – момент навантаження, що формує насос; 
Kзз – коефіцієнт зворотного зв’язку за тиском; ω – 

кутова швидкість обертання двигуна; H – тиск на 
виході насоса. 
Рисунок 1 – Структурна схема системи керування 

насосною установкою 
 
Дану систему можна розділити на дві основні 

частини: механічну, яка містить систему керування 
асинхронним двигуном та власне двигун, та гідрав-
лічну, яка включає в себе насос, резервуар та гідра-
влічні з’єднання. 

Блоки «ПЧ» і «Модель АД» являють собою під-
системи, які поєднують модель перетворювача час-
тоти та асинхронного двигуна [3]. Блок «Модель 
насоса» – це підсистема моделі насоса, тобто гідра-
влічна частина, яка реалізована за допомогою бло-
ків бібліотеки SimHydraulics. Тиск стабілізується за 
ПІ-законом регулювання. 

Перехідні процеси в одинарній насосній устано-
вці описуються  нелінійним диференційним рів-
нянням першого порядку (1), рівнянням для визна-
чення тиску, що формує насос (2) і моменту наван-
таження приводного двигуна (3):  
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де H0н – номінальний напір при нульовій подачі 
насосу на номінальній швидкості;  
Q – продуктивність насоса; ωн – номінальна швид-
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кість обертання насоса; а – опір гідромережі; ан – 
номінальний гідравлічний опір насоса;  
χ – стала інтегрування; Нст – геодезична висота під-
йому води; ρ – густина води; g – прискорення віль-
ного падіння; ηнас – ККД насосу. 

Розглянемо детальніше елементи та їх функції 
підсистеми «Модель насоса», яка зображена на  
рис. 1 в розгорнутому вигляді і була реалізована в 
SimHydraulics, як показано на рис. 2 [4].  

 
Рисунок 2 – Вигляд підсистеми «Модель насо-

са» 
 
Швидкість ω, що надходить з виходу двигуна по-

дається на блок відцентрового насоса Centrifugal 
Pump через блоки Ideal Angular Velocity та Source 
Simulink-PS Converter. Блок Ideal Angular Velocity 
імітує ідеальне джерело кутової швидкості в меха-
нічних обертових системах, до порту С підключа-
ється блок Mechanical Rotation Reference, який ви-
користовується для підключення механічних обер-
тових портів, які жорстко з’єднані із землею. За 
допомогою блоку Hydraulic Fluid обирається потрі-
бний тип робочої рідини, у даному випадку це вода. 
Блоки Hydraulic Flow Rate Sensor та Hydraulic 
Pressure Sensor явлють собою датчики продуктив-
ності та тиску. На вхід S блоку Orifice with Variable 
Area Slot подається зміна величини перекриття або 
відкриття імітованого вентиля за допомогою блоку 
генерації сигналів Signal Builder. 

Блок Centrifugal Pump має кілька методів пара-
метризації даних, вибір яких залежить від даних, 
перелічених у каталогах виробника або таблицях 
даних для конкретного насоса; перший метод – за 
апроксимуючими поліномами, другий  та третій 
методи – за характеристиками 1D (P-Q та N-Q) та 
2D (P-Q-W та N-Q-W). Під час створення та дослі-
дження моделі був вибраний метод оцінювання 
параметрів за Q-H характеристикою насоса.  

Розглянемо роботу цих двох моделей при ступі-
нчатій зміні гідравлічного опору в умовах стабілі-
зації тиску на виході насоса. Графіки перехідних 
процесів у системі представлені на  
рис. 3–6 (лінія 1 – модель з насосом на основі рів-

нянь, лінія 2 – гідравлічна частина виконана в Sim-
Hydraulics).  

 
Рисунок 3 – Графік ступінчатої зміни гідравлічного 

опору а гідромережі 

 

 
Рисунок 4 – Графіки перехідних процесів куто-

вої швидкості та моменту 

 
Рисунок 5 – Графік перехідного процесу похибки 

стабілізації тиску 
 

 
Рисунок 6 – Графік перехідного процесу спожива-

ної активної потужності двигуна 
На рис. 4–6 бачимо, що в початковий момент 

часу від 0 до 1 с двигун здійснює розгін і виходить 
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на задану швидкість. Основна відмінність роботи 
моделей полягає у деякому відхиленні величин 
швидкості, моменту та активної потужності у мо-
делі на основі рівнянь. В обох системах тиск стабі-
лізується на заданому рівні (18 м), відхилення кла-
сичної моделі від моделі в SimHydraulics складають 
0,12 Нм за моментом (4 % від номінального зна-
чення) та 10 рад/с за швидкістю. 

Динамічна похибка при ступінчатій зміні опору 
гідромережі у системі з класичною моделлю у  
2,5 рази більші за похибку у системі, що побудова-
на на основі блоків SimHydraulics, що видно на рис. 
5. 

Висновки. В роботі показана доцільність вико-
ристання пакету SimHydraulics для дослідження 
систем автоматизації насосних установок. Матема-
тична модель розроблена в SimHydraulics, дозволяє 
підвищити точність досліджень за рахунок викори-
стання розширеного методу апроксимації робочих 
характеристик насоса, а саме за реальною Q-H ха-
рактеристикою, тоді як в класичній моделі апрок-
симація відбувається лише виходячи з номінальних 
параметрів насоса та може бути використана тільки 
для квадратичних Q-H характеристик. Різниця в 

статичних режимах досліджуваних моделей скла-
дає 4 %, а в динамічних може перевищувати 150 %. 
Отримані результати можна використовувати при 
проектуванні та дослідженні нових систем автома-
тизації насосних установок з метою підвищення їх 
енергоефективності за рахунок більш точного ана-
лізу процесів, що протікають у системі. 
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МУЛЬТИФІЗИЧНЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  
ШАХТНИХ ВОДОВІДЛИВНИХ УСТАНОВОК 

А.I. Боброва, магістрант, В. К. Титюк, к.т.н., доц. 
Криворізький національний університет 
вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна. E-mail: dinalt2006@gmail.com 
Бердай Абдельмажид 
ENSEM Университет Хассан II Касабланка 
PO Box 8118, Оасис, Касабланка. Марокко. E-mail: a.berdai@gmail.com 
Робота присвячена актуальному питанню створення мультифізичних математичних моделей шахтних водо-

відливних установок. Для мультифізичного моделювання електромеханічної системи головного водовідливу 
шахти обрано програмний пакет Matlab. Виконано математичне моделювання електромеханічної системи насо-
сної станції горизонту 475 м. ш. Артем-1 з урахуванням реальної геометрії гідротранспортної системи. Обґрун-
товано адекватність розробленої моделі. 

Ключові слова: насос, трубопровід, асинхронний двигун, енергоспоживання. 
 
Вступ. Шахтні водовідливні установки утво-

рюють складний електромеханічний комплекс, що 
складається з насосних агрегатів, гідротранспортної 
мережі, та електроприводу, та є одним з найпотуж-
ніших споживачів електроенергії шахти. Тому роз-
робка мультифізичних моделей з метою поглибле-
ного дослідження енергоспоживання шахтних во-
довідливних установок є актуальною задачею. 

Мета роботи. Метою роботи є розробка муль-
тифізичної моделі шахтного водовідливу, які вра-
ховують особливості протікання процесів у різних 
фізичних доменах і можуть підвищити точність 
визначення енергоспоживання водовідливних уста-
новок. 

Матеріал і результати досліджень. Водовід-
ливні установки  являють собою складну електро-
гідравлічну систему, що включає насосні установ-
ки з різними схемами з'єднання насосних агрега-
тів, розгалужену гідротранспортну мережу, що 
характеризується наявністю противотиску, і гідра-
влічного опору, величина якого залежить від дов-
жини, діаметру, матеріалу стінок трубопроводу та 
використаної запорної арматури. Найпоширені-
шим типом електроприводу водовідливних уста-
новок в умовах залізорудних шахт є короткозамк-
нений асинхронний двигун. 

Енергоспоживання водовідливних установок ті-
сно пов’язане з режимами роботи насосних агрега-
тів та гідротранспортної мережі. Найбільш відпові-
дальною проблемою тут є визначення характерис-
тик хвильових процесів в гідротранспортній мере-
жі. Хвильові процеси, що протікають в комуніка-
ційної мережі турбомеханізму, утворюють істотний 
вплив на момент опору електроприводу та його 
енергоспоживання. 

Як відомо [1], рух рідини або газу в найбільш 
загальному випадку описуються відомими рівнян-
нями Нав’є-Стокса, розглянутими одночасно з рів-
нянням нерозривності. Ці рівняння досить складні, 
а їх інтегрування можливе лише в деяких окремих 
випадках. 

Якщо розглядати рух реальної рідини або газу з 
дозвуковій швидкістю в довгому трубопроводі, то, 

застосувавши можливі допущення, рівняння Нав'є-
Стокса спрощуються і приймають вигляд, [2]: 

( )

( )

2

2

8 ,

H VV
x t

H Vct x

λρ ρ
δ

ρ

∂ ∂ ⋅
= ⋅ + ⋅ ∂ ∂


∂ ∂ = ⋅ ⋅

 ∂ ∂

 (1) 

де x – поточна координата відстані взподовж тру-
бопроводу довжиною L, 0≤ x ≤ L; V – місцева шви-
дкість потоку в поперечному перерізі трубопрово-
ду, м/с, 

( ) ( ),
, ,

Q x t
V x t

S
=  (2) 

с – швидкість звуку в середовищі, м/с; ρ – щільність 
середовища, кг/м3; λ – коефіцієнт опору, що визна-
чає втрати напору в трубопроводі; δ – гідравлічний 
радіус перетину трубопровода, δ = S/χ, м; S – площа 
поперечного перерізу трубопроводу з діаметром d, 
м2; χ – змочений (внутрішній) периметр трубопро-
воду, м; Н – напір в трубопроводі, Р = ρgh, Па; Q – 
витрата рідини, м3/с; g – прискорення вільного па-
діння, м/с2. 

Другий доданок першого рівняння системи (1) 
має нелінійний характер, однак його лінеаризація 
цілком можлива для випадку роботи у малій око-
лиці видатку через перетин трубопроводу. 

Практичне використання цих рівнянь, запропо-
новане у (2), для моделювання гідротранспортної 
мережі водовідливної установки ускладнюється 
розгалуженим характером трубопроводної мережі, 
наявністю місцевих опорів та запорної арматури та 
інше. 

Трифазний асинхронний двигун (АД) є неліній-
ним багатовимірним об'єктом із досить складною 
внутрішньою структурою. 

Система диференціальних рівнянь електричної 
рівноваги кіл статора і ротора АД у відповідних 3-
фазних системах координат для миттєвих значень 
напруг, струмів і потокозчеплень, записана в мат-
ричній формі, має вигляд, (3): 
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де Us, Ur, Is, Ir, Ψs, Ψr - вектори напруг, струмів і 
потокозчеплень фаз A, B, C статора і фаз a, b, c ро-
тора АД, відповідно. 

Зв’язок між АД та гідротранспортною мережею 
утворюється шляхом поэднання відповідних меха-
нічних портів АД та насоса

.  
Рисунок 1 – Мультифізична модель електромеханічної системи водовідливної установки шахти № 1 ім. Артема

В даний час застосовуються різні інструменти 
для моделювання гідродинамічних процесів в магі-
стральних трубопроводах, такі як Ansys, Flowmaster 
V7, Cassandra, Matlab/Hydraulics. Необхідність 
створення мультифізичної моделі водовідливних 
установок, яка б поєднувала можливість визначен-
ня параметрів енергоспоживання АД з урахуванням 
хвильових процесів у гідротранспортній мережі 
зумовила використання для подальших досліджень 
програми Matlab з використанням бібліотек Sim-
PowerSystems для математичного моделювання 
електромеханічної частини водовідливних устано-
вок та бібліотеки SimHydraulics для моделювання 
насосного агрегату та трубопроводної мережі. 

У SimHydraulics використовується підхід фізич-
ної мережі для побудови моделей: блоки відпові-
дають фізичним елементам, таким як насоси, міс-
цеві опори та елементи запорної арматури. Цей 
підхід дозволяє описувати фізичну структуру сис-
теми, а не математику, на якій заснована структура. 

З моделі, яка відтворює реальну гідравлічну 
схему, SimHydraulics автоматично будує рівняння, 
які характеризують поведінку системи. Ці рівняння 
інтегруються з іншими частинами Simulink-моделі. 

Було виконано дослідження водовідливних ус-
тановок горизонту 475 м шахти № 1 ім. Артема 
ПАТ Арселор Міттал, обладнаної відцентровими 
насосами ЦНС-300/400 та асинхронними двигуна-
ми ВАО -560 LA4 потужністю 800 кВт з частотою 
обертання 1490 об/хв. Модель трубопровідної сис-
теми водовідливної установки враховує схему про-
кладання трубопроводів у насосній камері, зворот-
ний клапан вертикального напірного ставу довжи-
ною 480 м ∅ 325 мм та горизонтального поверхне-
вого відтинку трубопроводу довжиною 5200 м ∅ 
530 мм. Розроблена мультифізична модель елект-
ромеханічної системи водовідливної установки 
зображена на рис.1. 

Математична модель насосного агрегату  
(рис. 1 а) було створено на основі блоку Centrifug-
ical Pump. На рис. 1, б наведено структурну схему 
моделі насосної станції, що складається з двох па-

ралельно включених насосів. При налаштуванні 
блоку Centrifugical Pump задаються такі важливі 
характеристики насоса, як його напірна характери-
стика H = f(Q), характеристика внутрішніх втрат 
тиску ∆H = f(Q) та енергетична характеристика η = 
f(Q), які було отримано з паспортних даних насосу 
ЦНС-300/400. 

a) 

 б) 
Рисунок 2 – Структурна схема математичної моделі 

насосної станції з двома паралельно включеними 
насосними агрегатами 

За допомогою створеної моделі було розрахо-
вані перехідні процеси вмикання водовідливної 
установки шахти ім. Артема при повністю відкри-
тій засувці на вихідному кінці гідротранспортної 
системи. На рис. 2 зображено електромеханічні 
перехідні процеси приводного двигуна ВАО -560 
LA4. 

На рис. 3 наведено часові діаграми перехідних 
процесів тиску та видатку гідротранспортної сис-
теми у нульовому перетині трубопроводу та на йо-
го відкритому кінці. 
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Затримка на графіку видатку у нульовому пере-
тину трубопроводної системи пояснюється робо-
тою зворотного клапану. 

Отримані результати співпадають з загальноте-

оретичними уявленнями про перебіг процесів, а їх 
кількісні значення відповідають паспортним зна-
ченням обладнання, що підтверджує адекватність 
розробленої моделі. 

 
Рисунок 2 – Електромеханічні перехідні процеси у приводному двигуні при вмиканні водовідливної установки 

шахти ім. Артема

 
Рисунок 3 – Перехідні режими витрати та тиску 

насосної станції, а також витрати навантаження при 
вмиканні водовідливної установки шахти  

ім. Артема 
 
Висновки. Розглянуто методи створення мульти-

фізичних моделей електромеханічних систем, які ма-
ють у своєму складі гідротранспортні складові. З ви-
користанням Matlab/Simulink створено мультифізичну 

математичну модель шахтної водовідливної установ-
ки за реальною конфігурацією гідротранспортної ме-
режі та параметрів електромеханічного обладнання. 
Обґрунтовано адекватність роботи отриманої моделі. 
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The work is devoted to the actual issue of creation of multiphysic model of mine drainage. For the multiphysics 

modeling of the mine drainage Matlab has been selected. The mathematical model of the electromechanical system of 
the pumping station of the horizon 475 m. Artem-1 taking into account the real geometry of the hydrotransport system 
was created. The adequacy of the developed model is substantiated. 
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ANALYSIS OF DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTROMECHANICAL  
POSITION SYSTEMS 

L. Rotkevych, stud. * 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail:lira.cat12@gmail.com 
The research of the variants of position electromechanical systems, which are the basis of technological process 

automation, is carried out in order to compare their dynamic properties. The analysis and simulation are performed 
using the normalized representation of systems with the mathematical description in a state space. It is considered the 
time responses in regard to a set point signal and a mechanical load disturbance. Also, it is analyzed a trajectory 
sensitivity of systems. It has been determined that a typical system with a proportional-integral speed controller has 
worse dynamic control properties, but one is less sensitive to variation of main parameters than a system with 
proportional speed control and reference model, except the position controller gain. The obtained results give reasons 
for choose a variant of the position system for practical use depending on the requirements for technological processes. 

Key words: position control,  sensitivity analysis,  simulation. 
 
Introduction. Electromechanical position systems 

are essential for an automation of technological 
processes. The existing approach is to generate a 
trajectory of motion that should be tracked by a 
positional drive with minimal error. There are several 
variants of position control systems, but their dynamic 
characteristics are not analyzed for comparison. 
Therefore, it is advisable to carry out research to 
compare their properties. 

Purpose of the research is to analyze the dynamic 
properties of the variants of position electromechanical 
systems based on a determination of response time and 
system sensitivity to parameter variations. 

Material and result of research. There are several 
approaches to perform the position control system 
which has been considered:  

1) with proportional-integral speed controller and 
speed set point filter [1]; 

2) with integral-proportional speed controller [2]; 
3) with proportional speed controller and 

reference model [3]. 
The general block diagram of a position control is 

represented in Fig. 1. In the system the blocks Sω and 
Sφ reflect the linkage of speed ω* and rotational angle 
φ* with drive torque M*. The block Km(s) has the 
transfer function 1/(Tm s + 1) and takes into account of 
dynamic properties of drive torque creating. The 
control is provided the speed controller with 
proportional (kRω) and integral blocks (Rω) and the 
position controller Rφ(s). The block KωS(s) has different 
transfer function depending on a variant of position 
control. The variable Mτ* takes into account a 
technological load. 

The block diagram (Fig. 1) is given in normalized 
form with respect to the nominal speed ωN and the 
nominal drive torque MN. In accordance there are 
M* = M / MN, ω* = ω / ωN. Mechanical inertia of drive is 
characterized by the time constant TJ = JS ωN / MN, 
where  JS  is a total inertia of control object. 

The system with proportional-integral controller, 
considered in [1], is obtained by setting the transfer 
functions: 
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The analysis of system with integral-proportional 
speed controller, represented in [2], had the results that 
such system has different structure but the identical 
dynamic properties with the system, characterized by 
expressions (1). 

For obtaining the system with proportional speed 
controller and reference model [3] the transfer 
functions in the block diagram (Fig. 1) must be: 
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Figure 1 – General block diagram of a position control 
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The expressions parameters, presented in (1) and 
(2), are determined based on the modular criterion of 
optimization [4] with respect to the time constant Tm of 
the block Km(s). 

The systems simulation has been carried out on the 
basis of the analysis results with the help of the 
software Matlab/Simulink. The unit-step response 
φ3*(t) for the position system with proportional speed 
controller and reference model is approximately in 2 
times better than for the system with proportional-
integral speed control φ1*(t) that is shown in Fig. 2. As 
well this system have better response to a step 
changing of load Mτ*, having dynamic error Δφ3* that 
is equal 0,74 Δφ1*. 

 
For comparison of control system properties is 

important to have the information about sensitivity to 
variations of object and controller parameters. In [4] is 
defined the advantages of method of trajectory 
sensitivity, which allows sufficiently simple appreciate 
the influence of system parameters deviations from 
their initial values. According to [4] an analysis of 
sensitivity is carried out by considering the mathe-
matical description of a system in state space form. In 
this case trajectory sensitivity is characterized the 
equations: 
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where x is the state vector of a system; A is the system 
matrix; C is output vektor; u is the input variable; y is 
output variable; s is Laplace operator. 

In (3) the partial derivatives σx = ∂ x(ν) / ∂ ν and 
σу = ∂ у(ν) / ∂ ν is defined the functions of trajectory 
sensitivity with respect to the system state and output, 
where ν = ν0 + δν is a variable parameter with initial 
value ν0 and infinitely small variation δν; 

In the equations (3) we have: 
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where B is the input vector. 

The matrix and vector of system (3) are determined 
based on the transfer function of investigated control 
system, which in general terms for both variants of 
system according to Fig. 1 and Mason’s rule 
corresponds to the expression: 
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The analysis of system sensitivity is advisable to 
carry out using the system representation in observable 
canonical form [4]. 

For analysis the mathematical models have been 
derived on the basis of considered theoretical 
foundations and the symbolic transformations with the 
help of the software Matlab. As a result, for the 
sensitivity simulation the equations are used in 
matrices form: 
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The sensitivity functions are obtained for main 
system parameters. As example the functions of 
trajectory sensitivity σJ1, σJ3 with regard to constant TJ are 
shown in Fig. 3, where also the unit-step responses are 
reflected both for the initial value of the inertia 
constant (hφ1, hφ3) and for this constant that is increased 
on 50 % (hφ1σ, hφ3σ). 

The information about the sensitivity properties of the 
systems for main parameters is represented in Tab. 1. 

Table 1 – Results of the sensitivity analysis 

Variation of the value Sensitivity ratio  σm3 / σm1 

Inertia time constant TJ 2.03 

Torque time constant Tm 2.68 

Parameter of speed 
controller kRω 2.03 

Parameter of position 
controller kRφ 0.92 

Therefore, the system with reference model is more 
sensitive to the variation of inertia constant TJ. The same 
conclusions to sensitivity comparison take place for the 
variation of torque constant Tm and the parameter of speed 
controller kRω. Other result is obtained for the parameter 
of position controller kRφ. In this case the sensitivity is less 
a little for the system with reference model than for the 
system with proportional-integral speed controller. 
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Figure 2 – Time response of position systems 
to unit-step set point and load changing 
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Figure 3 – Trajectory sensitivity and unit-step time 

responses with regard to the inertia constant variation 

Conclusions. 

1. Position systems with proportional speed 
controller and reference model have the time response 
approximately in two times better to respect of set 
point signal and the dynamic position error at load 
changing on 26 % less than systems with proportional-
integral speed controller. 

2. Systems with proportional speed controller 
and reference model are more sensitive to variation of 
the main parameters except the coefficient of position 
controller. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ  

ПОЗИЦІЙНИХ СИСТЕМ 
Л. О. Роткевич, студ.* 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна. E-mail: lira.cat12@gmail.com 
Виконані дослідження варіантів позиційних електромеханічних систем, які є підгрунтям автоматизації 

технологічних процесів, для порівняння їх динамічних властивостей. Аналіз і моделювання здійснені на засаді 
подання систем у відносних величинах із застосуванням математичного опису в просторі станів. Розглянуто 
реагування на сигнал задання та на збурення щодо механічного навантаження. Також досліджено траєкторну 
чутливість систем. Визначено, що типова система з пропорційно-інтегральним регулятором швидкості має 
гірші динамічні властивості щодо керування, але вона менш чутлива до варіацій основних параметрів, ніж 
система з пропорційним керуванням швидкістю та еталонною моделлю за винятком коефіцієнта позиційного 
регулятора. Отримані результати дають підстави для вибору варіанта позиційної системи для практичного 
застосування залежно від вимог технологічного процесу 

Ключові слова: позиційне керування, аналіз чутливості, моделювання. 
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ЗАХИСТ ЯК ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ  

О. О. Закладний, к.т.н., доц. 
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
вул. Борщагівська, 115, корп. 22, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: zakladniy@gmail.com 
Досвід експлуатації асинхронних двигунів показав, що більшість сучасних пристроїв захисту не гарантують 

їх безаварійної роботи. Рекомендації, викладені в ПУЕ стосовно захисту асинхронних двигунів, не враховують 
сучасних вимог щодо надійного захисту двигуна від перегрівання обмоток статора, зумовленого струмами зво-
ротної послідовності, несиметрією та несинусоїдальністю напруги живлення, а також перевантажувальною ха-
рактеристикою діагностованого  двигуна. Розглянуто принципи побудови захисту асинхронних електродвигу-
нів за допомогою теплової моделі та контролю струму статора. У тепловій моделі враховано нагрівання від 
втрати, несиметрії і несинусоїдальності напруги. Як часострумова характеристика захисту прийнята переван-
тажувальна характеристика електродвигуна, урахований його початковий режим до виникнення аварійної ситу-
ації та струм зворотної послідовності. 

Ключові слова: асинхронний двигун, діагностування, захист, тепловий стан. 
 
Вступ. Переважна більшість сучасних пристроїв 

захисту асинхронних електродвигунів (АД) відріз-
няються один від одного за своїми функціональни-
ми можливостями і мають загальні недоліки: низь-
ку точність установлення струмів, спрацьовування 
за максимально допустимого струму, відсутність 
контролю напруги. Вони не розв’язують завдання 
захисту АД від перевантажень, ушкоджень силово-
го живильного кабелю, перекосу фазних струмів, 
пов’язаних із внутрішніми аваріями двигуна або з 
погіршенням опору ізоляції обмоток. 

Для того, щоб захистити АД від аварійних режи-
мів, застосовують релейний захист: тепловий, стру-
мовий, температурний  і комбінований. 
Багаторічний досвід експлуатації АД показав, що 
більшість сучасних пристроїв захисту не гарантують 
їх безаварійної роботи. Застосування надійного й 
ефективного захисту від аварійних режимів роботи 
дозволяє значно скоротити кількість і частоту ава-
рійних ситуацій і подовжити термін служби АД, 
зменшити витрати електроенергії та втрати від зу-
пинення технологічного процесу. 

Мета роботи – усунення недоліків пристроїв 
захисту з використанням систем діагностування 
енергоефективності АД. 

Матеріал і результати досліджень. Одним із 
перспективних видів захисту від перевантаження є 
застосування засобів діагностування енергоефекти-
вності з використанням математичного моделю-
вання теплового стану АД. У практичних розраху-
нках найчастіше застосовується розрахунок нагрі-
вання за експонентою, тобто подання АД одним 
тілом нагрівання та диференціальним рівнянням 
першого порядку (рівняння теплового стану): 

[ ]ττ
∆−∆=

∆ AP
Cdt

d 1 ,  (1) 

де τ∆  – перевищення температури двигуна над 
температурою довкілля; t  – час; P∆  – потужність 
втрат енергії в двигуні; C  – сумарна теплоємність 
двигуна; А – сумарна тепловіддача [1]. 

У різницевій формі, придатній для реалізації на 
цифровому пристрої, це рівняння має вигляд: 
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де kτ∆  – перевищення температури в k-й момент 
часу; 1−∆ kτ – перевищення температури в (k-1)-ий 
момент часу; h∆  – крок розрахунку, 1V , 2V  –  
втрати в обмотках статора і ротора, днP∆ , дтР∆  – 
додані і додаткові втрати в АД, нP∆  – номінальні 
втрати в АД, нT – стала часу нагрівання за номіна-
льного навантаження, ізτ∆ – гранично припустиме 
перевищення температури ізоляції відповідного 
класу. 

Повне врахування всіх чинників для забезпе-
чення надійного теплового захисту АД майже  
неможливе, тому доцільно тепловий захист поєдну-
вати зі струмовим. 

Аварійні режими роботи в більшості випадків 
супроводжуються проходженням надструмів у об-
мотці статора. Небезпечними є насамперед тепло-
вий вплив надструмів і тривалість його проходжен-
ня. Чим більша кратність струму перевантаження 

Ik  відносно номінального струму, тим менший 
припустимий час перевантаження: 

ном
2

0із
н

1

1ln

τ
ττ

∆
∆−∆

−
=

Ik

Tt , (3) 

де 0τ∆  – початкове перевищення температури дви-
гуна [2]. 

Спрощено формула (3) має вигляд: 

ak
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−
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н ln ,   (4) 

де почk – початковий коефіцієнт кратності струму, 

ном

із

τ
τ

∆
∆

=a – коефіцієнт, який змінюється в межах 
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1–1,5 і в середньому дорівнює 1,3. 
У [3] наводиться кілька варіантів часострумової 

характеристики захисту: 

1
ln 2

2

1 −
=

I

I

k
kAt ,   (5) 

2
2

Ik
At = ,    (6) 

12
3

−
=

Ik
At ,   (7) 

де 1A , 2A , 3A  – сталі величини, які вибираються 
меншими нT  із запасом, який залежить від можливої 
похибки дії захисту. 

Часострумова характеристика захисту з ураху-
ванням температури навколишнього повітря визна-
чається виразом 
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де дв.допτ – відповідає температурі АД зі струмом 

перевантаження (1,15-1,5) номІ , коли перегрівання 
призводить до скорочення терміну служби ізоляції. 

Часострумові характеристики захисту за форму-
лами (5), (6), (7) значною мірою відрізняються в по-
чатковій частині, з незначними струмами переван-
таження, а характеристика (8) значно відрізняється 
від інших зі значеннями 5,1>Ik . 

У сучасних пристроях перевантажувальна здат-
ність двигуна повною мірою не використовується, 
що є значним недоліком захисту. Особливо це сто-
сується невеликого перевантаження. Отже, як часо-
струмову характеристику захисту пропонується 
використовувати перевантажувальну характеристи-
ку. Це дозволяє настроювати захист для параметрів 
конкретного АД.  

АД можуть отримувати теплове перевантаження 
струмами зворотної послідовності з фазними стру-
мами нижчих струмів спрацювання теплових реле 
систем захисту. Наприклад, у разі «злипання фаз» 
або обриву фази зі сторони високої напруги у по-
нижувальному трансформаторі зі схемою з’єднання 
«трикутник–зірка» із заземленою нейтраллю струм 
в одній з фаз у 2 рази перевищує  струм у двох ін-
ших [2]. Абсолютні значення струмів прямої та 
зворотної послідовності дорівнюють один одному, 
тобто 21 II = . Отже, захист АД за струмом пови-
нен ураховувати струм зворотної послідовності. 

Еквівалентний фазний струм з урахуванням 
струму зворотної послідовності: 

2
2

2
maxекв kIII += ,   (9) 

де maxI  – діюче значення найбільшого фазного 

струму, 2I – діюче значення складової зворотної 

послідовності, k  – ваговий коефіцієнт струму 2I  
[4]. 

Для АД k  можна знайти за формулою: 

112 2
пнн

п −=
ksM

Mk ,  (10) 

де пM , нM  – пусковий та номінальний обертові 

моменти АД, пk  – кратність пускового струму, 

нs  – номінальне ковзання. Зазвичай для АД типо-

вим значенням є пk = 4,5 [5]. 
Згідно з ГОСТ 13109-97 дозволяється розрахо-

вувати напруги зворотної послідовності за спроще-
ною формулою ( )minmax2 62,0 iii UUU −= , де maxiU , 

miniU  – найбільше та найменше діюче значення з 
трьох міжфазних напруг під час i-ого спостережен-
ня з урахуванням гармонічних складових цих на-
пруг з коефіцієнтом спотворень синусоїдальності 
кривих напруги, який не перевищує 5 %. Похибка 
розрахунків не перевищує 8 %. 

Використовуючи співвідношення складових 
зворотної послідовності для струмів і напруг з пе-
реходом від схеми з’єднання «трикутник» до схеми 
«зірка» [6], можна перетворити  наближену форму-
лу для напруги зворотної послідовності у формулу 
струму зворотної послідовності у фазах трипровід-
ної мережі 

)(074,1 minmax2 iii III −=   (11) 
де maxiI , miniI  – найбільше та найменше з трьох 
робочих значень фазних струмів у лінії i-ому спос-
тереженні з урахуванням гармонічних складових 
цих струмів з коефіцієнтом  спотворень синусоїда-
льності кривих струму не більше 5 %. 

Отже, підставляючи (11) у (9), з урахуванням 
струму зворотної послідовності спрощено можна 
записати: 

н

2
min

2
max 19,519,6

I
II

kI
−

= .   (12) 

Додатково рекомендується обмежувати струм 
зворотної послідовності значенням (0,2… 
0,25) нI [4]. 

Мінімальний захист установлюється на АД, які 
необхідно вимикати за пониженої напруги для за-
побігання самозапуску відповідальних двигунів, а 
також АД, самозапуск яких у разі відновлення на-
пруги неприпустимий за умовами безпеки або осо-
бливостей технологічного процесу [7]. 

Критична напруга крU , за якої двигуни, що 
працюють з номінальним навантаженням, переки-
даються,: 

max

ном
номкр М

МUU ≤  ,   (13) 

де номМ , maxМ  – номінальний і максимальний  
моменти АД. 
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Напруга спрацьовування захисту приймається 
такою, що дорівнює крU , витримка часу на відімк-
нення  0,5…1,5 с  – для відповідальних двигунів, 
для інших АД – 10…15 с. 

Висновки. Удосконалено моделі та алгоритми 
захисту АД на основі його теплової моделі та конт-
ролю струмів обмотки статора, у яких ураховано 
всі втрати від нагрівання, у тому числі – втрати 
втрати від несиметрії і несинусоїдальності напруги; 
струм зворотної послідовності з коефіцієнтом крат-
ності струму перевантаження; перевантажувальну 
характеристику діагностованого двигуна як часо-
струмову характеристику захисту. 
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PROTECTION AS A TASK FOR DIAGNOSING THE ENERGY EFFICIENCY OF ASYN-
CHRONOUS ELECTRIC MOTORS 

O. Zakladnyi, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof 
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 
Prosp. Peremohy 37, Kyiv, Ukraine, 03056. E-mail: zakladniy@gmail.com 
The experience of operating asynchronous motors has shown that most existing protection devices do not guarantee 

their trouble-free operation. The recommendations contained in the PUE for the protection of asynchronous motors do 
not take into account modern requirements for the reliable protection of the engine from overheating of the stator wind-
ings due to reverse sequence currents, asymmetry and non-sinusoidal voltage of the supply, and also the reloading char-
acteristic of the diagnosed engine. The principles of construction of protection of asynchronous electric motors with the 
help of thermal model and control of stator current are considered. The thermal model takes into account the heating 
losses, including losses from asymmetry and non-sinusoidal voltage. As the time-current characteristic of the protection 
is taken reloading characteristic of the electric motor, it takes into account its initial mode to the emergence of an emer-
gency situation and the current of the reciprocal sequence. 

Key words: asynchronous motor, diagnostics, protection, thermal condition. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ  
МЕТРОПОЛІТЕНУ В УКРАЇНІ  

А. О. Сулим, к.т.н., заст. директора, О.О. Мельник, зав. групи, Ю.В. Єжов, стар. наук. співр.  
Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» (ДП «УкрНДІВ») 
вул. І. Приходька, 33, 39621, м. Кременчук, Україна, e-mail: sulim1.ua@gmail.com 
У роботі виконано узагальнений аналіз стану існуючого парку рухомого складу вітчизняного метрополітену. 

Встановлено, що оновлення парку вагонів метрополітену в Україні здійснюється за двома напрямками: придбання 
нових вагонів та продовження терміну експлуатації вагонів з одночасною їх модернізацією. Визначено, що го-
ловними відмінностями нового та модернізованого рухомого складу є покращений інтер’єр та екстер’єр, впро-
вадження на ньому енергозберігаючого обладнання, насамперед систем рекуперації, мікропроцесорної системи 
управління, ефективного асинхронного приводу, створення умов для перевезення осіб з особливими потребами. 
За результатами аналізу існуючих досліджень встановлено, що основними напрямками подальшого розвитку та 
оновлення рухомого складу метрополітену є заходи щодо підвищення безпеки руху, впровадження енергозбері-
гаючих та інформаційних технологій, сучасних композитних матеріалів, підвищення комфортності для машині-
стів та пасажирів.  

Ключові слова: асинхронний привод, енергозберігаючі технології, рухомий склад метрополітену. 
 
Вступ. Метрополітен є надійним, екологічним та 

економічним транспортом, який забезпечує значну 
кількість пасажирських перевезень у містах-
мегаполісах. Обсяги перевезень пасажирів метропо-
літеном постійно зростають та переважають муні-
ципальний транспорт (наприклад, в Києві близько 
60 % від загального обсягу міських перевезень при-
падає на метрополітен) [1]. Тому, в Україні пробле-
ма подальшого розвитку метрополітенів залишаєть-
ся важливою в її практичній реалізації.  

На даний час в Україні діє три метрополітени 
(Київський, Харківський, Дніпровський). Загальна 
довжина діючих колій вітчизняних метрополітенів 
складає 116 км. В Україні цей вид транспорту щорі-
чно перевозить приблизно 730 млн. пасажирів та 
має в експлуатації 1194 вагонів різних виробників 
[1, 2]. Однак, в метрополітені залишається достат-
ньо невирішених питань. Перш за все, це питання 
розвитку та оновлення вагонів метрополітену, під-
вищення енергоефективності, покращення ресурсо-
збереження на рухомому складі.  

Мета роботи. Аналіз сучасного стану парку ру-
хомого складу вітчизняного метрополітену та осно-
вні напрямки його розвитку і оновлення. 

Матеріал і результати досліджень. На сьогод-
нішній день експлуатаційний парк вітчизняного ме-
трополітену складається з вагонів моделей серії Є та 
їх модифікацій (Єж, Єж1, Єж3, Єм-501, Єма-502, 
Єм-508Т), а також вагонів моделей 81-714, 81-717, 
81-718, 81-719, 81-714.5к, 81-717.5к, 81-540.2к,  
81-541.2к, 81-540.3к, 81-541.3к, поїзд «Славутич» 
(вагони моделей 81-553.1, 81-554.1, 81-555.1), ваго-
нів українського виробництва 81-7021, 81-7022,  
81-7036, 81-7037, 81-7080, 81-7081, 81-7081-01,  
81-710.1. На даний час в вітчизняних метрополіте-
нах експлуатуються переважно вагони серії Є та їх 
модифікацій, а також вагони моделей 81.717/714, з 
терміном експлуатації понад 35 років, які за техніч-
ними показниками значно поступаються сучасним 
інноваційним вагонам [1, 2]. 

Вагони метрополітену моделей 81-817/714 (вагон 
моделі 81-717 – головний моторний вагон, вагон 
моделі 81-714 – проміжний моторний вагон) вважа-
ються наступним етапом розвитку вагонів метропо-

літену серії Є та їх модифікацій. Зазначені вагони, 
на відміну від попередніх, замість літерного позна-
чення серії отримали заводське номерне позначення: 
«81-717», «81-714», яке носить назву «модель». 

Слід зазначити, що вагони метрополітену серії Є 
та їх модифікацій, а також вагони моделей 
81.714/717 добре себе зарекомендували в експлуата-
ції. Навіть після 35-45 років експлуатації металоко-
нструкції їх кузовів мають в цілому задовільний 
технічний стан. Тріщини їх несучих елементів прак-
тично відсутні, корозійні  пошкодження незначні. 
Це дало підставу очікувати, що металоконструкції 
кузовів таких вагонів можуть мати значний залиш-
ковий ресурс та можливість продовження терміну їх 
експлуатації. 

Зазначені очікування були підтверджені резуль-
татами науково-експериментальних досліджень за-
лишкового ресурсу металоконструкцій кузовів ваго-
нів метрополітену серії Є та вагонів моделей  
81-714/717, проведених фахівцями ДП «УкрНДІВ» у 
2011 та у 2018 роках [3, 4]. За результатами вказа-
них досліджень було визначено, що металоконстру-
кції кузовів вагонів метрополітену серії Є та їх мо-
дифікацій, що знаходяться в експлуатації більше  
45 років та вагони моделей 81-714/717, що експлуа-
туються в умовах КП «Київський метрополітен» 
майже 40 років, мають залишковий ресурс від 20 до 
22 років відповідно. Отримані результати дослі-
джень стали підставою для прийняття рішень про 
модернізацію з продовженням терміну експлуатації 
вагонів метрополітену серії Є та їх модифікацій та 
вагонів моделей 81-714/717 інвентарного парку  
КП «Київський метрополітен». 

Вищезазначене свідчить про те, що на даний час 
в Україні мають право на існування два напрямки 
оновлення рухомого складу метрополітенів: прид-
бання нових вагонів на зміну морально та фізично 
застарілих або продовження терміну експлуатації 
існуючих вагонів метрополітену серії Є та їх моди-
фікацій, а також вагонів моделей 81.717/714. 

В останні роки, з метою скорочення споживання 
електроенергії на тягу, метрополітенами України 
поступово вводиться в експлуатацію як новостворе-
ний, так і модернізований рухомий склад. 

mailto:sulim1.ua@gmail.com
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У 2004 році в КП «Київський метрополітен» бу-
ло введено в експлуатацію перший поїзд з асинх-
ронним тяговим електроприводом, мікропроцесор-
ною системою управління та можливістю реалізації 
рекуперативного гальмування, який отримав назву 
«Славутич». Поїзд створений АТЗТ «Вагонмаш», 
при тісному співробітництві з холдинговою компа-
нією «Група Дедал», підприємствами «Шкода ДТ» і 
«УніКонтролз» (Чехія) та КП «Київський метропо-
літен». 

У 2010 році ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод» (ПАТ «КВБЗ») виготовлені перші дослідно-
промислові зразки трьох вітчизняних вагонів мет-
рополітену з асинхронним тяговим приводом та 
мікропроцесорною системою управління з можли-
вістю реалізації режиму рекуперативного гальму-
вання (головний вагон метрополітену – 81-7036, 
проміжний – 81-7037). За результатами проведених 
випробувань членами комісії прийнято рішення 
щодо можливості серійного виробництва зазначе-
них моделей вагонів. З 2015 року новостворений 
вітчизняний поїзд експлуатується в КП «Харківсь-
кий метрополітен». Загальний вигляд першого віт-
чизняного поїзда з асинхронним приводом, зобра-
жено на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Загальний вигляд поїзда, що  

складається з вагонів моделей 81-7036, 81-7037 
 

У 2014 році розпочато роботи комплексної мо-
дернізації  вагонів типу Є та їх модифікацій  шля-
хом заміни тягового двигуна постійного струму на 
асинхронний електропривод. Роботи виконані на 
ПАТ «КВБЗ» за участі як вітчизняних так і інозем-
них компаній (ITOCHU, KNORR-BREMSE, Fuji-
Electric, Mitsubishi electric Co., Хартрон-Експрес 
ЛТД та інші). На даний час в КП «Київський мет-
рополітен» за цим проектом модернізовано та екс-
плуатується 135 вагонів. Загальний вигляд модерні-
зованих поїздів зображено на рис. 2. 

Головними відмінностями даного рухомого 
складу є покращений інтер’єр та екстер’єр, впрова-
дження на ньому енергозберігаючого обладнання, 
насамперед систем рекуперації, мікропроцесорної 
системи управління, ефективного асинхронного 
приводу, створення умов для перевезення осіб з 
особливими потребами. 

 
Рисунок 2 – Загальний вигляд поїздів, що складають-

ся з вагонів моделей 81-7080, 81-7081, 81-7081-01 
 

Перевагами новоствореного та модернізованого 
рухомого складу з асинхронним приводом є скоро-
чення витрат електричної енергії на тягу, зменшення 
обсягів викидів парникових газів, підвищення плав-
ності руху поїздів, підвищення надійності роботи 
електричного обладнання вагонів і зменшення обся-
гів регламентних робіт та технічного обслуговуван-
ня. За результатами аналізу досліджень [1, 3] відо-
мо, що впровадження асинхронного приводу, мікро-
процесорних систем управління та систем рекупе-
рації на рухомому складі метрополітену дозволяє 
скоротити до 40 % електроенергії, що витрачається 
на тягу, а також в цілому зменшити енергоспожи-
вання в метрополітені на 5-8 %. В цілому, за останні 
роки комунальними підприємствами України онов-
лено не більше 15 % парку вагонів метрополітену, 
що є недостатнім і роботи в цьому напрямку мають 
бути продовжені [1, 2]. 

Основними напрямками подальшого розвитку 
та вдосконалення рухомого складу метрополітену є 
заходи щодо підвищення безпеки руху, впрова-
дження енергозберігаючих та інформаційних техно-
логій, підвищення комфортності для машиністів та 
пасажирів. Серед основних заходів слід виділити 
наступні: впровадження інтелектуальних систем 
керування поїздом, підвищення використання елек-
троенергії рекуперативного гальмування шляхом 
використання накопичувачів енергії, виготовлення 
кузова з нержавіючих композитних матеріалів. За 
різними оцінками спеціалістів від впровадження 
зазначених заходів існують резерви додаткових за-
ощаджень електроенергії на рівні 10-30 %, що спо-
живається на тягу. 

Висновки.  
Оновлення парку вагонів метрополітену в Украї-

ні здійснюється за двома напрямками: придбання 
нових вагонів та продовженням терміну експлуата-
ції існуючих вагонів з одночасною модернізацією. 

Вітчизняна промисловість має можливості забез-
печення оновлення парку вагонів метрополітену в 
країні і виготовляє сучасні інноваційні моделі ваго-
нів метрополітену, які не поступаються світовим 
аналогам. 

Зміни в конструкції новостворених та модернізо-
ваних вагонів метрополітену направлені на покра-
щення їх енергоефективності, комфорту для паса-
жирів і машиністів, збільшення привабливості ваго-
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на, зменшення витрат на експлуатацію і технічне 
обслуговування, а також створення можливості ко-
ристування рухомим складом особам з обмеженою 
мобільністю. 

Основними напрямками подальшого розвитку та 
вдосконалення рухомого складу метрополітену є 
підвищення безпеки руху і зниження споживання 
електроенергії шляхом впровадження енергозбері-
гаючих та інформаційних технологій, застосування 
сучасних композитних матеріалів. 
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MAIN DEVELOPMENT AND RANOVATION TENDENCIES OF THE METRO ROLLING 
STOCK IN UKRAINE 
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State Enterprise «Ukrainian Research van-building Institute» (SE «UkrNIIV»)
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The paper presents a generalized analysis of the state of the currently available rolling stock of the domestic metro.

The study showed that the renovation of the metro car fleet in Ukraine is carried out in two ways: the purchase of new 
cars and the service life extension of cars with their simultaneous renovation. It was found out that the main differences 
between the new and upgraded rolling stock are the improvement of interior and exterior, the introduction of energy 
saving equipment on it, first of all, the energy recovery systems, microprocessor-based monitoring system, efficient 
asynchronous drive, creation of conditions for transportation of disabled persons. Based on the analysis result of the 
current research it was established that the main directions of further development and renovation of metro rolling stock 
are measures aimed at improvement of traffic safety, the introduction of energy saving and information technologies, 
modern composite materials, improvement of the ride comfort for drivers and passengers. 

Key words: asynchronous drive, energy saving technologies, metro rolling stock. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ СОНЯЧНОЇ 
ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ З ФУНКЦІЄЮ СИЛОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ 

 
Д.В. Тугай, д.т.н., доц., С.В. Котелевець, С.І. Корнелюк 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002, Україна. Е-mail: tugaydmytro@gmail.com 
У роботі розглядається імітаційна модель перетворювальної системи сонячної фотоелектричної станції, що 

одночасно з функцією передачі енергії відновлюваного джерела до мережі живлення виконує функцію силового 
активного фільтра. На основі перетворень p-q-r теорії потужності запропоновано алгоритм керування зазначе-
ною перетворювальною системою, що дозволяє реалізувати дві незалежні функції в широкому діапазоні зміни 
параметрів навантаження і відновлюваного джерела енергії, зберігаючи при цьому стандартну структуру сило-
вої частини. 

Ключові слова: силовий активний фільтр, сонячна фотоелектрична станція, накопичувач енергії, перетво-
рювальна система, імітаційна модель 

 
Вступ. Значний інтерес до локальних систем елек-

тропостачання, споживачі якої паралельно з мережею 
живлення використовують енергію відновлюваних 
джерел, обумовлює перелік питань щодо створення 
електромагнітно сумісних перетворювальних систем, 
адаптованих до зміни режимів роботи і параметрів 
навантаження [1–3]. Одночасне використання декіль-
кох перетворювальних пристроїв для реалізації зазна-
чених функціональних можливостей, наприклад інвер-
тора і силового активного фільтра, не завжди економі-
чно виправдано. Тому розв’язання подібних комплек-
сних завдань доцільно розглядати за допомогою ство-
рення нових енергоефективних алгоритмів керування 
напівпровідниковими перетворювачами зі стандарт-
ними топологічними структурами. Найкращім інстру-
ментом для перевірки рішень щодо синтезу комплекс-
ної системи керування є програмний пакет 
Matlsb/Simulink, що надає дослідникам широкі можли-
вості в аналізі режимів достатньо складних локальних 
систем електропостачання. 

Мета роботи. Розробка і модельна реалізація ал-
горитму керування перетворювальною системою 
розподіленої фотоелектричної станції, що дозволяє 
одночасно з функцією передавання енергії віднов-
люваного джерела виконувати функцію паралельно-
го силового активного фільтра. 

Матеріал і результати досліджень. Для пере-
вірки алгоритму керування перетворювальною сис-
темою сонячної фотоелектричної станції з функці-
єю силового активного фільтра (САФ) було синте-
зовано Matlab-модель локальної системи електро-
постачання, що зображена на рисунку 1. Система 
електропостачання являє собою трифазну трипро-
відну мережу синусоїдальних напруг (Uл = 380 V), 
від якої через ланку постійного струму, утворювану 
трифазним некерованим випрямлячем, живиться 
частотно-регульований привід номінальною поту-
жністю 300 kW. У точках спільного під’єднання 
навантажень через силовий трифазний інвертор 
напруги до мережі підключено сонячну фотоелект-
ричну станцію Solar Station номінальною потужніс-
тю 100 kW. Структура сонячної електростанції ба-
зується на докладній математичній моделі фотое-
лемента, а їх сукупність утворює сонячний фото-
модуль з реальними технічними характеристиками 

[4].  

 
Рисунок 1 – Matlab-модель локальної системи  

електропостачання із сонячною електростанцією 

mailto:ivanov@ukr.net
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З’єднання однотипних фотомодулів безпосеред-
ньо утворює фотоелектричний масив. 

Інвертор напруги виконано за мостовою схемою 
на IGBT модулях зі зворотними діодами. У ланку 
перетворювача підключено енергоємний накопичу-
вач Battery і вхідний фільтрувальний конденсатор. 
На стороні трифазної мережі живлення підключено 
вихідний фільтр, який утворюється двома секціями 
батарей індуктивних реакторів, у розрив яких  
підключено конденсаторну батарею С_С_К, фази 
якої об’єднані у «трикутник». 

Параметри елементів локальної системи елект-
ропостачання наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Параметри локальної СЕ 
Параметр Позн. Значення 

Мережа живлення 
Робоче значення лінійної напруги Uл 380 V 
Частота f 50 Hz 
Індуктивність Ls 28µH 
Активний опір Rs 0.36 Ω 

Навантаження 
Номінальна потужність PLH 300 kW 
Індуктивність вхідного реактора Ld 75 µH 
Фотоелектрична станція і перетворювальна система 
Номінальна потужність  PsbH 100 kW 
Напруга в ланці постійного струму Uc 770 V 
Ємність вхідного конденсатора С 0.594 mF 

Індуктивність вихідного фільтра Lf1 
Lf2 

21 µH 
54 µH 

Ємність вихідного фільтра Cf 36.8 µF 
Накопичувач енергії 

Тип – Li-ion 
Номінальна напруга UesH 670 V 
Номінальна ємність CH 300 Ah 
Максимальна ємність Cmax 300 Ah 
Напруга повного заряду Ufc 779 V 
Номінальний струм розряду Ids 130 A 
Внутрішній опір Res 0.0223 Ω 

 
Структурна схема системи керування перет-

ворювальною системою. Багатофункціональність 
перетворювальної системи розподіленої сонячної 
електростанції реалізовано на основі нового алгори-
тму, що ґрунтується на перетвореннях p-q-r теорії 
потужності [5]. Структурну схему системи керуван-
ня, що пояснює роботу алгоритму, наведено на ри-
сунку 2. Структурна схема наслідує принцип фор-
мування завдань за фазними струмами після станда-
ртних перетворень координатних систем p-q-r теорії, 
за винятком додавання окремого вузла зі зворотним 
зв’язком за постійною складовою струму розряду 
накопичувача Ies. Отже, сигнал завдання за вектором 
струму вздовж осі р формується трьома практично 
незалежними складовими: змінною складовою 
струму вздовж осі р, приростом сигналу напруги на 
конденсаторі в ланці постійного струму відносно 
завдання і приростом сигналу струму розряду нако-
пичувача відносно струму завдання. Перші два сиг-

нали характерні для роботи САФ, а третій сигнал – 
для роботи інвертора. 

 

 
Рисунок 2 – Структурна схема системи керування 

перетворювальною системою 
 

Результати моделювання. Перевірку працезда-
тності запропонованого алгоритму здійснимо,  
виконавши послідовний перехід вів некомпенсова-
ного режиму роботи споживача до компенсованого, 
а потоім – до комплексного режиму, що поєдную 
роботу САФ і генерацію енергії відновлюваного 
джерела. Робочі осцилограми, отримані у сталому 
режимі для кожного з трьох варіантів функціону-
вання локальної системи електропостачання, наве-
дено на рисунку 3. З рисунку 3,а видно, що неком-
пенсований струм навантаження має несинусоїда-
льну форму, характерну для роботи некерованого 
трифазного випрямляча. Після підімкнення САФ 
форма фазного струму практично синусоїдальна й 
збігається за фазою з відповідною напругою 
(рис. 3,б). Після підімкнення сонячної фотоелект-
ричної станції амплітуда першої гармоніки мереж-
ного фазного струму зменшується на значення 
струму розряду накопичувача Ids (рис. 3,в), що вка-
зує на сумісне живлення навантаження від мережі 
та сонячної електростанції. 

Як показали результати імітаційного моделю-
вання, сумісна робота двох регуляторів – регулятора 
напруги на конденсаторі та регулятора струму нако-
пичувача практично не впливає на їх стійкість, уна-
слідок того, що значення напруги на конденсаторі 
підтримується незмінним додатковим контролером 
заряду енергією відновлюваного джерела. Якщо 
рівень напруги на затискачах накопичувача зменшу-
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ється нижче допустимого, то сонячна фотоелектри-
чна станція відключається і перетворювальна систе-
ма працює в режимі САФ. 

 

 
Рисунок 3 – Осцилограми мережних напруги та 

струму фази А: а – сонячну електростанцію і САФ 
відімкнено; б – підключено САФ; в – підключено 

САФ і сонячну електростанцію 
 

Висновки. Розроблено і реалізовано в програмно-
му середовищі Matlab/Simulink новий алгоритм роботи 
перетворювальної системи сонячної фотоелектричної 
станції, що дозволяє за допомогою стандартної топо-
логії силової частини одночасно реалізувати два ре-

жими роботи – генерацію енергії відновлюваного дже-
рела до мережі живлення і корекцію форми мережного 
струму. 

Перевірка алгоритму на синтезованій імітаційній 
моделі локальної системи електропостачання підтвер-
дили його коректність у широкому діапазоні змін па-
раметрів навантаження і струму генерації відновлюва-
ного джерела. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТАЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНИХ 
КЕРУВАНЬ ВАНТАЖОПІДЙОМНИМИ ТА ТРАНСПОРТУЛЬНИМИ МАШИНАМИ  
 
Ю.О. Ромасевич, д.т.н., доц., професор кафедри конструювання машин і обладнання НУБіП України 
О.В. Стехно, аспірант кафедри конструювання машин і обладнання НУБіП України 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12в, ауд. 351.E-mail:romasevichyuriy@ukr.net 
У роботі наведено розв’язання задач оптимального керування рухом вантажопідйомної та транспортуваль-

ної (стрічковий конвеєр) машин під час пуску, з використання метаевристичних методів MEPSO та Cuckoo 
Search. Для постанови завдань використані критерії енерговитрат у приводі – для транспортувальної машини та 
тривалість руху – для вантажопідйомного крана. Для останнього завдання розв’язок знайдено у вигляді зворот-
ного зв’язку, що дозволяє враховувати поточний фазовий стан керованої системи. Для проведення оптимізації 
досліджувані моделі машин представлені у вигляді MISO-систем, вихідним параметром яких є критерій оп-
тимізації. Це уможливило використання метаевристичних методів, отримання оптимальних налаштувань часто-
тно-керованого приводу стрічкового конвеєра та параметри керування (рушійного зусилля) для крана. Отрима-
ні результати доцільно використати для розробки систем керування сучасними вантажопідйомними та транспо-
ртувальними машинами. 

Ключові слова: метаевристичні методи, оптимальне керування, вантажопідйомні та транспортувальні ма-
шини. 
 

Вступ. У різних галузях промисловості України 
працює значна кількість вантажопідйомних кранів і 
транспортувальних машин. Вони експлуатуються 
на об’єктах будівельних робіт, на складах, у вироб-
ничих цехах промислових підприємств, у річкових і 
морських портах тощо. Транспортувальні машини 
широко використовуються у агропромисловому 
комплексі. 

Сучасна тенденція щодо конструювання транс-
портувальних і вантажопідйомних машин полягає у 
оснащенні їх частотно-керованими приводами. Во-
ни дають змогу знизити рівень динамічних наван-
тажень у елементах машин і механізмів, забезпе-
чують економію енергоресурсів під час експлуата-
ції машин і сприяють підвищенню продуктивності 
їх роботи. 

Одним з актуальних питань залишається опти-
мальне налаштування параметрів частотно-
керованих приводів для транспортувальних машин. 
Сучасні керовані приводи вантажопідйомних кра-
нів сприяють вирішенню ще більшого спектра пи-
тань і значно підвищують ефективність викорис-
тання машини. Звичайно це досягається з викорис-
танням наявних резервів: скорочення тривалості 
циклу переміщення вантажу, зменшення електров-
трат у приводі кранових механізмів, збільшення 
довговічності унаслідок зменшення динамічних 
навантажень у металоконструкції та елементах 
приводу тощо. 

Отже, оптимізація параметрів і режимів руху 
вантажопідйомних та транспортувальних машин 
дозволить значно підвищити ефективність їх робо-
ти. 

У розробці оптимізаційних методів спостеріга-
ються сучасні тенденції. Головною тенденцією є 
розробка нових і модифікація відомих метаеврис-
тичних методів. Вони надають можливість знахо-
дити глобальний екстремум доволі складних функ-
цій зі значною розмірністю задач. У дослідженні 
саме такі методи будуть використані для синтезу 

оптимального керування рухом вантажопідйомної 
та транспортувальних машин. 

Мета роботи: полягає у розробці підходів щодо 
оптимізації режимів руху вантажопідйомного крана 
та стрічкового конвеєра за допомогою використан-
ня метаевристичних методів. 

Матеріал і результати дослідження. Спочатку 
розглянемо завдання оптимізації керування рухом 
вантажопідйомного крана. Для проведення дослі-
дження на рис 1. подана динамічна модель системи 
«візок–вантаж». 

 

 
Рис. 1 – Динамічна модель системи «візок–вантаж» 
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Тоді рух системи «візок–вантаж» можна описати 
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де sT – положення вантажного візка у кінці перехід-
ного процесу; u – функція керування; yj – j-та фазо-
ва координата системи; Ω – власна частота коли-
вань вантажу відносно вантажного візка, 
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0 m

mm +
Ω=Ω  Ω0 – власна частота коливань 

вантажу як математичного маятника, 
l
g

=Ω0 ; 

m1 – зведена маса вантажного візка; m2 – зведена 
маса вантажу; g – прискорення вільного падіння; l – 
довжина гнучкого підвісу вантажу; F – рушійна або 
гальмівна сили, яка діє на візок; W – сила статично-
го опору, яка протидіє руху вантажного візка. У 
подальшому розглянемо режим пуску вантажного 
візка. Початкові та кінцеві умови руху системи ма-
ють вигляд: 
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де vT – кінцева (усталена) швидкість вантажного 
візка; Т – тривалість розгону системи, яка є невідо-
мою величиною. Початкові умови руху (2) означа-
ють стан спокою системи; кінцеві умови руху (2) 
вимагають усунення коливань вантажу в момент 
часу Т. Критерієм, який підлягає мінімізації – це 
тривалість розгону вантажного візка: 

∫ →==
T

TdtI
0

.min   (3) 

Для дослідження беремо несиметричні обме-
ження на керування: 
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де umax та umin – верхня і нижня межі області зміни 
керування u; Fmax – максимальне рушійне зусилля, 
що діє на масу m1 під час розгону. 

Систему (1)–(4) подамо у вигляді MISO-
системи, у якій вихідним є значення величини тер-
мінально-інтегрального критерію: 
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а вхідними є компоненти вектора А, які використа-
ні як параметри оптимального керування: 
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Зазначимо, що у дослідженні використано оптима-
льне керування у вигляді зворотного зв’язку. Отже, 
можна розглядати поставлене завдання як завдання 
синтезу оптимального регулятора. 

Для розв’язання задачі (1)-(5) використано мо-
дифікований метод рою часточок (MEPSO) [1]. 

Усі розрахунки зроблені для параметрів башто-
вого крана КБ-674. 

У результаті оптимізації знайдено значення 
компонентів вектора А та побудовано графіки, які 
відповідають оптимальному керуванню (рис. 2). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2 – Графічне зображення руху системи з 
оптимальним керуванням у вигляді зворотного 

зв’язку: a) фазовий портрет руху динамічної систе-
ми; б) керування (чорний графік) і швидкість руху 

візка (сірий графік) 
 
Точками на рис. 2(а) показано початковий та кі-

нцевий фазовий стан системи. Він відповідає кра-
йовим умовам руху системи (2).  

Крива функції керування (рис. 2, б) має форму 
перемикання. Це призводить до деяких небажаних 
наслідків, наприклад, високочастотного коливання 
металоконструкцій крана. Середньоквадратичне 
значення рушійної сили дорівнює 882 Н або 74,7% 
від максимального силового навантаження приво-
ду. Це досягається за рахунок того, що під час дру-
гого періоду прискорення (від 0,8 до 1,3 с) візок 
рухається з відключеним двигуном (рис. 2, б). Про-
тягом цього періоду двигун не споживає енергію, 
що, у свою чергу, забезпечує „пом’якшення” режи-
му його роботи. 

Друга задача, яку розв’яжемо у даному дослі-
дженні – оптимізація параметрів частотно-
керованого пуску стрічкового конвеєра. Такими 
параметрами є початкова напруга живлення приво-
ду, тривалість його пуску та характеристика нарос-
тання частоти напруги живлення (вибір буде вико-
нуватись серед двох варіантів: лінійної та S-
подібної).  
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Аналогічно до попередньої задачі представимо 
модель машини у вигляді MISO-системи. Відміти-
мо, що у даній задачі вектор вхідних параметрів 
включає як номінальні (характер діаграми нарос-
тання частоти напруги живлення двигуна) так і по-
рядкові (початкова напруга живлення приводу та 
тривалість його пуску) дані. Вихідним параметром 
MISO-системи є втрати енергії у приводі протягом 
пуску конвеєра. Відмітимо, що механічна частина 
моделі конвеєра є багатомасовою, а електрична 
представлена у вигляді динамічної механічної ха-
рактеристики асинхронного електроприводу, що 
дозволило досить точно врахувати змінні електри-
чні втрати у приводі машини. 

Для проведення оптимізації параметрів частот-
но-керованого пуску конвеєра використано метод 
Cuсkoo Search [2]. Всі розрахунки виконані для 
стрічкового конвеєра КЛ 100-45-4-500-1П продук-
тивністю 100 т/год. 

На рис. 3 наведено значення енерговтрат під час 
пуску конвеєра у процесі виконання алгоритму 
Cuсkoo Search. Відмітимо, що алгоритм дав змогу 
досить швидко отримати бажаний результат – 
практично на сьомій ітерації він збігся до глобаль-
ного мінімуму критерію. 

 
Рис. 3 – Енерговтрати під час пуску конвеєра у 

процесі виконання алгоритму оптимізації 
 
У результаті роботи алгоритму отримано такі 

дані: початкове значення напруги живлення дорів-
нює номінальній напрузі, а тривалість розгону до-
рівнює 0,12 с, характеристика наростання частоти 
напруги живлення – лінійна. При таких параметрах 
втрати потужності під час пуску конвеєра рівні 
4956 Дж – вони є найменшими з-поміж усіх мож-
ливих варіантів налаштування частотно-керованого 
приводу конвеєра. 

Аналіз даних, що отримані під час проведення 
оптимізації, показує, що доцільно використовувати 
значну початкову напругу живлення з незначною 
тривалістю перехідного режиму. 

Аналізуючи хід розв’язання обох оптимізацій-
них задач зазначимо, що він ґрунтується на спіль-

ній методиці: зведення моделі системи до MISO-
системи та використання метаевристиного методу 
для знаходження глобального мінімуму оптиміза-
ційного критерію. Використання такого підходу є 
досить ефективним. 

Висновки. У роботі розв’язано дві здачі опти-
мального керування рухом вантажопідйомної та 
транспортувальної машин. Методика розв’язання 
базується на зведенні математичних моделей цих 
систем до MISO-систем, у яких вихідним парамет-
ром є критерій оптимізації. Вхідні параметри опти-
мізованих MISO-систем були представлені векто-
ром вільних параметрів (коефіцієнти регулятора – у 
задачі оптимальної швидкодії крана; налаштування 
частотно-керованого приводу – у задачі оптималь-
ного за енергоефективністю пуску стрічкового кон-
веєра). 

Для обох задач використані метаевристичні ме-
тоди, які дозволили ефективно знайти оптимальний 
режиму пуску – для першої задачі та оптимальні 
параметри частотно-керованого приводу – для дру-
гої. 

Розроблений підхід є універсальним: як тільки 
динамічна система описується як MISO-система 
виникає змога проводити її оптимізацію (як режи-
мну так і параметричну). 

Подальшим узагальненням методики є предста-
влення динамічних систем, які необхідно оптимізу-
вати за декількома критеріями (комплексна оптимі-
зація), як MIMO-систем (багато входів і багато ви-
ходів). При цьому необхідно використовувати мо-
дифікації метаевристичних методів, які дають змо-
гу провести багатокритеріальну оптимізацію. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ  
ДРОБНО-РАЦІОНАЛЬНОЮ ПЕРЕДАВАЛЬНОЮ ФУНКЦІЄЮ 

 
І. С. Сергієнко, студ., С. А. Сергієнко, к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: serhiy.serhiyenko@gmail.com 
У роботі на прикладі двигуна постійного струму послідовного збудження розглянуті питання ідентифікації 

нелінійних електромеханічних об’єктів з використанням фрактальних методів. За допомогою пакета приклад-
них програм MATLAB і його розширення FOMCON отримано сімейство передавальних функцій для розгляну-
того об’єкта зі зміною моменту інерції у широкому діапазоні. Показана залежність коефіцієнтів отриманих дро-
бно-раціональних передавальних функцій від параметрів досліджуваного об’єкта. Сформульовані завдання по-
дальших досліджень. 

Ключові слова: ідентифікація, дробова похідна, фрактал, дробно-раціональна передавальна функція. 
 

Вступ. Аналіз публікацій з теорії та застосування 
дробового числення дає змогу зробити висновок про 
перспективність розвитку фрактальних методів, які 
дозволяють на новій основі розв’язувати різні задачі 
аналізу, синтезу, діагностики, ідентифікації, ство-
рення систем керування тощо [1, 2]. Проте широке 
застосування дробових інтегралів і похідних стри-
мується відсутністю їх чіткого фізичного тлумачен-
ня, такого, наприклад, як у звичайного інтеграла і 
звичайної похідної. У роботі [3] було сформульова-
но геометричну та фізичну сутність дробової похід-
ної. Фізична сутність дробової похідної полягає в 
тому, що вона показує, у скільки разів фізична вели-
чина, що рухається, якісно відрізняється від неру-
хомої величини. Проте отримані, наприклад, під час 
ідентифікації складного нелінійного динамічного 
об’єкта коефіцієнта при похідних, а також і самі 
дробові ступені зазвичай не дорівнюють параметрам  
об’єкта (коефіцієнтам передачі, сталим часу тощо). 

Мета роботи. Аналіз взаємозв’язку між параме-
трами нелінійного об’єкта керування і передаваль-
ної функції дробового порядку, якою він ідентифі-
кується. 

Матеріал і результати досліджень.  
Як об’єкт для ідентифікації вибрано двигун пос-

тійного струму послідовного збудження (ДПС ПЗ), 
який можна описати передавальною функцією виду 
[4]: 

( )
1

1
2 ++

=
pTpTT

K/
pW

mem

д . (1) 

де Kд – коефіцієнт двигуна, Tm, Te – відповідно елек-
тромеханічна та електромагнітна сталі часу, причо-
му:  
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R
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Крива намагнічування була подана у виразі: 

( )*
я

* i,tana,kФ 3419770= , 
де *

я
* i,kФ  – відносні значення магнітного потоку та 

струму збудження (струму якоря для ДПС ПЗ). 
Дослідження проводилися для ДПС ПЗ типу  

ДП-62 з параметрами: номінальна потужність  
Pn = 61 кВт, номінальна напруга Un = 220 В, номіна-
льний струм якоря In = 325 А, номінальна частота 

обертів nn = 480 об/хв, активний опір обмотки якоря 
Rя = 0,0212 Ом, активний опір обмотки збудження  
Rз = 0,0205 Ом, момент інерції J = 1,875 кг м2,  номі-
нальний магнітний потік kФn = 4,11 Вб, електромаг-
нітна стала часу Te = 0,081 с, електромеханічна стала 
часу для номінального магнітного потоку  
Tm = 0,0945 с. 

Моделювання проводилося за допомогою пакета 
прикладних програм MATLAB. Перехідна характе-
ристика по швидкості для базових параметрів наве-
дена на рис. 1. 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-10

0

10

20

30

40

50

60

t, c

ω, c-1

 

Рисунок 1 – Перехідна характеристика швидкості 
для базових параметрів ДПС ПЗ 

 
За отриманою нелінійною перехідною характе-

ристикою за допомогою доповнення FOMCON [5] у 
MATLAB була виконана ідентифікація об’єкта 
(рис. 2). Ідентифікація проводилася на основі алго-
ритму Левенберга–Марквардта. Як база використо-
вувалася передавальна функція виду: 

( )
012

1
apapa

pW *

++
=

βα
, (3) 

де ai – коефіцієнти характеристичного рівняння дви-
гуна, α, β – ступені похідних (дробові в загальному 
випадку). 

Для наведеної перехідної характеристики отри-
мані параметри: 

a2 = 0,000389; a1 = 0,029385; a0 = 0,1882630; 
α = 2,212700; β = 0,91680. 
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Рисунок 2 – Схема тягового електроприводу 
з трансформатором вольтодобавки 
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Рисунок 3 – Перевірка валідності отриманих 
результатів 

Перевірка показує високу відповідність отрима-
них і базових результатів (рис. 3). 

У подальшому дослідження полягали в наступ-
ному. Для зазначеної моделі з однаковими вхідними 
впливами (завдання, момент опору) змінювався мо-
мент інерції в діапазоні 0,01÷10 від базового зна-
чення. 

Для кожного випадку визначалися коефіцієнти 
передавальної функції (3), яка для зручності аналізу 
в подальшому набула вигляду: 

( )
1

1

12

0

+′+′
=

βα papa
a/

pW * , (4) 

де 0a/aa iі =′ . 

На рис. 4–7 наведені залежності коефіцієнтів пе-
редавальної функції (4) зі зміною моменту інерції 
двигуна. J* = 1 відповідає його базовому значенню. 
Оскільки діапазон зміни моменту інерції значний, 
для більш зручного сприйняття вісь абсцис наведена 
у логарифмічних одиницях. 
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Рисунок 4 – Зміна показника ступеня β 
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Рисунок 6 – Зміна коефіцієнта 2a′
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Рисунок 7 –Зміна коефіцієнта 1a′  

На рис. 6, 7 наведені також залежності TmTe , Tm, 
які відповідають рівнянню (1) за номінального зна-
чені магнітного потоку і відповідної зміни 
моменту інерції. Як видно з графіків, тенденції змі-
ни коефіцієнтів характеристичного рівняння схожі. 
Показники ступенів в обох випадках монотонно 
зростають зі зменшенням моменту інерції та моно-
тонно зменшуються з його збільшенням. 

Висновки. Отримані результати не надають од-
нозначної відповіді на те, якими повинні бути кое-
фіцієнти дробновимірної передавальної функції, що 
описує об’єкт під час ідентифікації. Проте проведені 
дослідження показали, що між параметрами об’єкта 

і коефіцієнтами фрактальної функції є однозначний 
взаємозв’язок. Встановлення цього зв’язку буде те-
мою подальших досліджень. 
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В роботі проведено аналіз гальмівних режимів великовантажних автомобілів. Обґрунтована ефективність 

генераторного гальмування з рекуперацією на власні потреби та накопиченням енергії на ємнісному накопичу-
вачі з подальшим її використанням. Розроблено та обґрунтовано схемне рішення, що дозволяє здійснювати всі 
необхідні режими роботи автосамоскида. 

Ключові слова: великовантажний автомобіль, рекуперація енергії, ємнісний накопичувач. 

Вступ. Кар’єрні великовантажні автомобілі є 
технологічним транспортом для гірничо-видобувних 
підприємств, безаварійна робота яких сприяє безпе-
ребійному процесу роботи виробничого циклу. 

Головною особливістю систем електроприводу 
великовантажних автомобілів є їх автономність і, як 
наслідок, відсутність можливості повернення кіне-
тичної енергії рухомих мас великовантажного само-
скида в мережу шляхом рекуперації, як це реалізу-
ється в системах промислового електроприводу. В 
існуючих системах допоміжного електродинамічно-
го гальмування виділена кінетична енергія йде на 
нагрівання атмосфери. Більше того, в існуючих сис-
темах під час гальмування дизельний двигун енер-
госилових установки продовжує споживати паливо, 
компенсуючи навантаження власних потреб велико-
вантажного автомобіля і збудження електричних 
машин. Це додатково знижує економічну ефектив-
ність системи та її мотор-ресурс [1]. Аналіз режимів 
роботи автосамоскида показав, що кінетична енергія 
рухомих мас при гальмуванні може бути спрямова-
на на компенсацію потужності власних потреб і на 
накопичення в ємнісних накопичувачах для викори-
стання в інших режимах [2, 3]. 

Мета роботи. Розробка системи приводу вели-
ковантажного автомобіля з ємнісним накопичувачем 
в силовому ланцюзі тягових двигунів і системою 
рекуперативного гальмування з підвищеними енер-
гетичними показниками. 

Матеріал і результати досліджень. Аналіз ба-
лансу витрати палива за транспортний цикл автоса-
москидами дозволяє виділити три групи витрат па-
лива: на транспортування гірничої маси; на підйом 
власної маси автомобіля в вантажному напрямку; на 
допоміжні операції, при яких не виконується робота 
по переміщенню гірничої маси [1]. 

Порожній автосамоскид витрачає паливо під час 
руху в тяговому режимі, у гальмівному режимі (за 
відсутності системи рекуперативного гальмування) і 
для приводу устаткування власних потреб. 

З огляду на циклічний характер руху самоскидів 
в кар’єрах за жорстко визначеним маршрутам, регу-
лювання швидкості руху здійснюється здебільшого 
за допомогою допоміжної гальмівної системи – еле-
ктродинамічного гальмування [4]. 

Електродинамічне гальмування забезпечується 
роботою електричної трансмісії в гальмівному ре-
жимі. При цьому кінетична енергія автомобіля пере-
творюється тяговими електродвигунами, які пра-
цюють в генераторному режимі, на електричну, а 

остання в гальмівних резисторах перетворюється на 
теплову і розсіюється в атмосфері. Електродинаміч-
не гальмування може забезпечити уповільнення на-
вантаженого автомобіля до 1,4 м/с2. 

Електромеханічна трансмісія кар’єрних самоски-
дів є окремим випадком безступінчатої трансмісії. 
Головним недоліком класичної конфігурації є «жор-
стка» прив’язка робочих характеристик дизельного 
двигуна до зміни тягового навантаження мотор-
коліс. Будь-яка зміна навантаження призводить до 
відповідної зміни робочої точки системи «дизельний 
двигун – трансмісія». В результаті найвищий ККД 
перетворення енергії та мінімальні вихлопи дизель-
ного двигуна не можуть бути досягнуті без знижен-
ня продуктивності. 

З введенням в передачу накопичувача енергії 
можливий якісно новий рівень перетворення хіміч-
ної енергії тепловим двигуном системою керування 
електромеханічною трансмісією. 

Використання накопичувача енергії у складі тра-
нсмісії дозволяє підтримувати роботу двигуна внут-
рішнього згоряння (ДВЗ) на лінії максимального 
ККД. Отже, забезпечується принципово нова мож-
ливість роботи дизельного двигуна тільки на лінії 
найвищого ККД із змінною потужністю ДВЗ. Нас-
лідком такого обмеження робочої області дизельно-
го двигуна є зменшення вихлопів. Споживання па-
лива можна істотно зменшити в силу того, що дизе-
льний двигун постійно працює на високому наван-
таженні без перехідних режимів, тому що зміна 
швидкісного режиму ДВЗ, а, отже, дизель-
генераторної установки, проводиться синхронним 
генератором в руховому режимі за рахунок енергії 
накопичувача. Використання накопичувача дозволяє 
виключити вкрай неекономічні режими холостого 
ходу ДВЗ, або роботу на низькому навантаженні. 
Якщо необхідна потужність нижче мінімальної на 
лінії максимального ККД і накопичувач енергії за-
ряджений, в ДВЗ припиняється подача палива, а по 
розряду накопичувача подача палива поновлюється, 
і якщо необхідна потужність не максимальна, вста-
новлюється новий режим ДВС на лінії найвищого 
ККД з більшою потужність, з метою забезпечення 
заряду накопичувача. 

При побудові систем тягового електроприводу 
великовантажних самоскидів з ємнісним накопичу-
вачем і режимом рекуперативного гальмування не-
обхідно дотриматися деяких загальних вимог: 

– максимально мінімізувати зміни, що вносяться
до базової схеми; 
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– зберегти або підвищити повну функціональ-
ність системи; 

– зберегти або збільшити надійність роботи сис-
теми в цілому і в гальмівному режимі зокрема; 

– забезпечити принципову можливість відклю-
чення подачі палива дизельного двигуна; 

– забезпечити автономну систему споживання 
отриманої енергії ємнісним накопичувачем в широ-
ких навантажувальних режимах. 

Під час заряду ємнісного накопичувача при ре-
куперативному гальмуванні тягового електроприво-
ду в системі СГ–ДПС до перелічених вимоги дода-
ється необхідність забезпечити роботу тягового ге-
нератора з руховому режимі, тобто зворотній на-
прямок передачі енергії, що забезпечується вклю-
ченням в схему керованого напівпровідникового 
інвертора, час включення вентилів якого має бути 
синхронізований з автономною мережею змінного 
напруга, тобто з напругою на затискачах синхронно-
го генератора. Необхідно знайти оптимальну схему 
відключення некерованого випрямляча в гальмівно-
му режимі, з метою недопущення струму через вен-
тилі випрямляча і скорочення кількості комутацій-
них апаратів, що вводяться в базову схему. 

При роботі системи приводу з ємнісним накопи-
чувачем можливі наступні режими: 

– потужність гальмування дорівнює потужності 
власних потреб. У цьому випадку проводиться гене-
раторне гальмування з рекуперацією енергії на вла-
сні потреби; 

– потужність гальмування менше потужності 
власних потреб. У цьому випадку проводиться гене-
раторне гальмування з рекуперацією енергії на вла-
сні потреби і підтримку швидкості дизельного дви-
гуна на рівні, необхідному для вентиляції електрич-
них машин завдяки регулюванню подачі енергоно-
сія; 

– потужність гальмування більше потужності 
власних потреб. У цьому випадку проводиться гене-
раторне гальмування з рекуперацією енергії на вла-
сні потреби і заряд ємнісного накопичувача. 

Зі збільшенням гальмівної потужності збільшу-
ється якірний струм тягових електродвигунів і тяго-

вого генератора, а подача палива зменшується, по 
досягненню гальмівною потужністю рівня власних 
потреб припиняється подача палива в дизельний 
двигун, при подальшому збільшенні гальмівної по-
тужності підключається ланцюг гальмівного реоста-
та, струм тягових електродвигунів збільшується, а 
струм через інвертор залишається на колишньому 
рівні і відрізняється від якірного струму тягових 
електродвигуні на величину струму в гальмівному 
реостаті. 

При розробці структури енергосилових ланцюга 
великовантажного самоскида з ємнісним накопичу-
вачем і рекуперативним гальмуванням були відібра-
ні два основні варіанти:  

– з додатковим керованим інвертором і комута-
ційної апаратурою, що відключає некерований ви-
прямляч на період гальмування; 

– з додатковим керованим інвертором і трансфо-
рматором вольтодобавки, який замикає некерований 
випрямляч на період гальмування. 

Варіант реалізації для базової схеми автосамос-
киду з використанням комутаційної апаратури в 
силовому ланцюзі поданий на рис. 1. 

Для цього варіанта в схему крім ємнісного нако-
пичувача (ЄН) і регулятора струму через нього РС 
додатково вводиться повністю керований інвертор І 
на тиристорах GTO, схема керування інвертором 
СКІ, синхронізована з напругою на затискачах син-
хронної машини і комутаційні апарати К1 і К2 що 
не допускають струм через вентилі випрямляча В в 
гальмівному режимі. 

Варіант реалізації для базової схеми автосамос-
киду з використанням трансформатора вольтодоба-
вки в силовому ланцюзі представлений на рис. 2. 

Для цього варіанту в схему також додатково 
вводиться повністю керований інвертор І на тирис-
торах GTO, схема керування інвертором СКІ, синх-
ронізована з напругою на затискачах синхронної 
машини, і трансформатор вольтодобавки ТВ, який 
не допускає струм через некерований випрямляч в 
гальмівному режимі, та комутаційний апарат К, що 
відключає інвертор в тяговому режимі. 
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Рисунок 1 – Схема тягового електроприводу з комутаційними апаратами 
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Рисунок 2 – Схема тягового електроприводу  з трансформатором вольтодобавки 

 
Висновки. Застосування автосамоскидів з систе-

мою рекуперативного гальмування, оснащеною  
ємнісним накопичувачем енергії, дозволить знизити 
витрату палива під час руху в вантажному напрямку 
за рахунок зменшення питомої витрати палива при 
роботі двигуна внутрішнього згоряння з номіналь-
ною потужністю в вузькому навантажувальному 
режимі. 

Можливість заряду накопичувача енергії шляхом 
рекуперації енергії гальмування дозволяє компенсу-
вати енергію, витрачену на підйом власної маси ав-
томобіля при русі у вантажному напрямку. При спу-
ску на нижні горизонти і динамічному гальмуванні у 
разі перевищення гальмівною потужностю потуж-
ності навантаження власних потреб і потужності 
втрат на тертя в ДВЗ, проводиться заряд накопичу-
вача енергії. При цьому потенційна енергія, накопи-
чена при транспортуванні гірської маси на переван-
тажувальні пункти або в зовнішні відвали, перетво-
рюється в енергію ємнісного накопичувача. При 
русі в вантажному напрямку на кар’єрах дизельний 

двигун працює на лінії максимальної потужності, а 
використання накопичувача енергії полягає у забез-
печенні перехідних режимів дизельного двигуна, що 
усуває можливість режимів з неповним згорянням 
палива. 
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The work undertaken looked at the braking modes of heavy vehicle. Efficiency of generator braking with recupera-

tion for own needs and energy storage on a capacitive storage with its subsequent use is proved. A schematic solution 
was developed and justified, which allows to carry out all the necessary modes of operation of the dump truck. 
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ЧОТИРИПОЛЮСНИЙ МАГНІТНИЙ СЕПАРАТОР НАНОЧАСТИНОК 
 

Федь М.Г. аспірант , Некрасов А.В., к.т.н., доц.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: inviseble777@gmail.com 

 
В останні роки нанотехнологія є однією з галузей знань, що найбільш динамічно розвиваються. Ця 

галузь оперує об'єктами, розмір яких знаходиться в діапазоні 1...100 нм, і характеризується різними 
теоретичними та практичними науковими розробками. 

Застосування нанопрепаратів на основі магнітних наночастинок відкриває нові можливості в 
медицині при діагностиці та лікуванні низки онкологічних захворювань. Нанопрепарат, що застосовується 
біомедицині, є колоїдною системою, в якій наночастинки розподілені в біологічно сумісній рідині. Для 
попередження агрегації і приєднання фармацевтичних агентів наночастинки покривають шаром поверхнево-
активної речовини (ПАР). Труднощі створення такого нанопрепарату полягають в отриманні 
монодисперсної фракції, а також видаленні з колоїду надлишку ПАР (немагнітна фракція). Аналіз існуючих 
методів розділення фракцій вказує на необхідність пошуку принципово нових науково-технічних рішень, які 
відрізняються від відомих продуктивністю і простотою. На сьогоднішній день розподіл за розмірами 
наночастинок здійснюється методом центрифугування. Внаслідок малої різниці мас наночастинок різних 
фракцій сепарація може тривати до декількох діб. Крім того, для здійснення зазначеного процесу, необхідна 
наявність високовартісного устаткування – ультрацентрифуг. Більш продуктивним процесом є магнітна 
сепарація, тому що наночастинки різних розмірів значно різняться за значенням магнітного моменту. 

Ключові слова: наночастинки, магнітна сепарація 
 
Вступ. Для сепарації наночастинок було 

обране чотириполюсне магнітне поле, яке 
характеризується ефективним використанням 
магнітної енергії та лінійною залежністю 
магнітної сили від просторових координат [1]. 
Магнітні чотириполюсні поля застосовувались у 
гірничій промисловості, але не 
використовувались для відокремлення 
наночастинок [2, 3]. 
Магнітну силу, яка діє на наночастинки у 
чотириполюсному сепараторі, після ряду 
математичних перетворень можна представити у 
вигляді: 

                                                    (1) 

де В0 – щільність магнітного поля у полюсних 
наконечниках; r0 – відстань від центру системи до 
полюсного наконечника; r – координата частинки. 

У запропонованому сепараторі чотири полюси 
фокусують магнітне поле навколо центральної 
циліндричної області (рис. 1). Два циліндричних 
відокремлювача потоку розташовані у нижній 
частині сепаратора. Вздовж вісі знаходиться 
феромагнітний стрижень, який значно збільшує 
градієнт поля в області сепарації. У процесі 
роботи рідина рухається крізь магнітну систему. 
Магнітні наночастинки відхиляються до 
зовнішньої стінки сепараційного каналу та 
потрапляють у відокремлювач. У такий спосіб і 
здійснюється сепарація. 

Мета роботи. Створення сучасної моделі 
чотириполюсного магнітного сепаратора для 
сепарації наночастинок 

Матеріал і результати досліджень. 
Застосування сучасних програмних продуктів 

дозволяє проводити детальний аналіз 
енергетичних характеристик магнітних систем 
сепараторів. Для дослідження була обрана 

чотириполюсна магнітна система завдяки її 
унікальним характеристикам. 

Перед застосуванням магнітних рідин на 
основі наночастинок слід провести магнітну 
сепарацію. Мета цього процесу – виділення 
сферичних ліпосом заданого розміру, які мають 
магнітний осередок. 
При магнітній сепарації вирішальну роль відіграє 
магнітна сила. Магнітна сила, яка діє на магнітну 
наночастинку, пропорційна прикладеному 
магнітному полю та його градієнту: 

 
Рисунок 1 – Чотириполюсний сепаратор 
 

 
Рисунок 2 - контурний графік величини 

магнітного поля 
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Аналіз магнітної системи проводився методом 
кінцевих елементів з допомогою пакета Femm 4.2 
[4] і представлена на рисунку 2. Магнітна система 
задана магнітним матеріалом NdFeB (40MGOe Br 
= 1280..1320 mT;       Hcb = 923 kA/m; Hcj = 955 
kA/m). 
 
Максимальна величина магнітного поля склала 
0,625 Т у стінах каналу, при цьому його градієнт 
склав 0,174 Т/мм. 
 
    Висновки. Аналіз конструкції та магнітної 
системи чотириполюсного сепаратора підтвердив 
можливість його використання для сепарації 
наночастинок.Однак, при певних характеристиках 
поля та властивостях наночастинок існує велика 
вірогідність утворення нашарування 
наночастинок, які захвачено полем, на стінках 
сепараційного каналу [5]. При таких обставинах 
процес сепарації буде нестабільним. Тому є 
нагальною потреба створення чотириполюсної 
магнітної системи з використанням замість 

постійних магнітів електромагнітів, що дозволить 
корегувати режими поля, а також застосовувати 
пульсуючі магнітні поля. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1.Dawson P.H. Quadrupole Mass Spectroscopy 

and Its Applications // Elsevier, New York, 1976.  
2.Doctor R.D., Panchal C.E., Swietlik, Recent 

Advances in Separation Techniques-III // AIChE 
Symp. Series, V. 82, 1986, P. 154.  

3.Liberti P.A., Feeley B.P., in: Compala D.S., P. 
Todd (Eds.), Cell Separation Science and 
Technology // ACS Symp. Series 464, ACS, 
Washington, DC, 1991.  

4.Буль О.Б. Методы расчёта магнитных систем 
электрических аппаратов. Магнитные цепи, поля 
и программа FEMM. 2006.  
Laura Elena Udrea, Norval J. C. Strachan, Vasile B, 
Ovidiu Rotariu. An in vitro study of magnetic particle 
targeting in small blood vessels // Phys. Med. Biol. 
V. 51, 2006, P .4869 - 4881 

 
 

 

RESEARCH FOUR-POLE MAGNETIC SEPARATOR NANOPARTICLE 

Fed M.G. student, Nekrasov A.V., Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

street Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: inviseble777@gmail.com 

In recent years, nanotechnology is one of the most dynamic areas of knowledge. This branch operates with 
objects in the size range of 1 ... 100 nm, and is characterized by various theoretical and practical scientific 
developments. 
Application of nanoparticles based on magnetic nanoparticles opens up new opportunities in medicine in the 
diagnosis and treatment of a number of oncological diseases. The nanoparticle used in biomedicine is a colloidal 
system in which the nanoparticles are distributed in a biocompatible fluid. To prevent aggregation and attachment of 
pharmaceutical agents, nanoparticles are coated with a layer of surfactant (surfactant). The difficulty of creating 
such a nanoparticle is to obtain a mono-dispersed fraction, as well as the removal of excess colloidal surfactants 
(non-magnetic fraction). The analysis of existing fractional separation methods indicates the need to find 
fundamentally new scientific and technological solutions that are different from the known productivity and 
simplicity. To date, the size distribution of nanoparticles is carried out by centrifugation. Due to the small 
differences in the masses of nanoparticles of different fractions, separation can take up to several days. In addition, 
for the implementation of this process, it is necessary to have a high-value equipment - ultra-centrifuge. A more 
productive process is the magnetic separation, because the nanoparticles of different sizes vary considerably by the 
value of the magnetic moment. 

Key words: nanoparticles, magnetic separation 
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ДРОБНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ РЕГУЛЯТОРЫ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА  

С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ 
В. В. Бушер, д.т.н., проф., В. В. Горошко, асп. 
Одесский национальный политехнический университет 
пр. Шевченко, 1, г. Одесса, Украина, 65044. E-mail: victor.v.bousher@gmail.com 
Проведены исследования системы управления двигателем постоянного тока с последовательным 

возбуждением, построенной на базе регуляторов с дробным порядком интегрирования и дифференцирования. 
Рассмотрены различные варианты настроек контуров тока и скорости с учетом существенных нелинейных 
свойств объекта управления – зависимости потока возбуждения от тока якоря, насыщения магнитной системы 
при токах выше номинального, отсутствия режима рекуперации. Анализ результатов моделирования показал, 
что классические методы синтеза систем с подчиненным регулированием не могут обеспечить желаемое 
качество переходных процессов. Наилучшие показатели обеспечиваются в случае настройки контура тока с 
дробным порядком астатизма 1,5. Регулятор скорости необходимо настраивать с учетом дробного порядка 
астатизма подчиненного контура тока. Оптимизация переходных процессов обеспечивается путем подбора 
параметров регуляторов генетическими алгоритмами, что позволяет получить высокое быстродействие при 
перерегулировании до 2 %. 

Ключевые слова: двигатель с последовательным возбуждением, регуляторы с дробным порядком, 
генетический алгоритм. 

Введение. Двигатели постоянного тока с 
последовательным возбуждением (ДПТПВ) 
достаточно широко распространены, в особенности 
в бытовой электротехнике и электротранспорте [1]. 
Это связано с тем, что они имеют высокий 
пусковой момент и перегрузочную способность, 
хорошие массогабаритные показатели. Однако 
возникают сложности при синтезе замкнутых 
систем управления. Причиной является 
зависимость потока возбуждения от тока якоря, 
описываемая нелинейной функцией Ф=f(Ia), 
близкой по форме к степенным функциям. Это 
свойство делает целесообразным синтез системы 
управления с применением аппарата дробно-
интегрального счисления, позволяя 
скомпенсировать нелинейную зависимость и 
разработать регуляторы, оптимизирующие 
поведение замкнутой системы. 

Цель работы. Синтез регуляторов с дробным 
порядком интегрирования для оптимизации 
переходных процессов в двигателе с 
последовательным возбуждением по критерию 
максимального быстродействия и минимального 
перерегулирования. 

Материал и результаты исследований. 
Дифференциальные уравнения, которые описывают 
преобразование энергии в ДПТПВ, записываются 
следующим образом [3]: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ,

( ) ( ) ( ), (1)
( )( ) ( ) ,

a
a a a a f

a

s

di t dФ tu t R i t L kФ t t w
dt dt

M t kФ t i t
tM t M t J

dt

ω

ω

∑ ∑

Σ

 = + + +


=

 − =


где RaΣ=Ra+Rap+Rf  – суммарное сопротивление 
якорной цепи; wf – число витков обмотки возбуждения; 

LaΣ – индуктивность рассеяния якорной цепи двигателя; 
Ф(t), k, ia, ua – магнитный поток, конструктивный 
коэффициент, ток и напряжение якоря двигателя;  
JΣ, M(t), ω(t) – суммарный момент инерции на валу, 
крутящий момент и угловая скорость двигателя;  
Мs(t) – статический момент на валу. 

На рис. 1 изображена структурная схема двигателя, 
составленная по уравнениям (1). 

wf s

Ф=f(ia)

1/
1a

R
T s +

1
J s∑

 Рисунок 1 – Структурная схема ДПТПВ 

В качестве объекта исследования был выбран 
двигатель серии Д-12 с номинальными 
параметрами Pn=2,5 kW, ωn=115 rad/s, Un=220 V, 
In=16 A. 

Определим структурные схемы и параметры 
регуляторов тока, исходя из двух вариантов 
настроек: на модульный оптимум и астатизм µ=1,5 
[4] без учета нелинейной зависимости Ф=f(Ia):

( ).
1( ) ( ) 2

2 ( 1) 1 1
mo mo conv

op c cr cs
c c c a

k KW s W s k
T s T s T s T sµ µ µ

= =
+ + +

.

1 1( ) ( ) (3)
( 1) 1 1

cfo fo conv
op c cr cs

c c ac

bT s k KW s W s k
T s T s T sabT s

µ
µ µ

µ µµ

+
= =

+ + +
где Tµc – малая некомпенсируемая постоянная 
времени; kconv – коэффициент усиления
преобразователя; K – коэффициент усиления 
якорной цепи; kcs – коэффициент усиления датчика 
тока; а, b – параметры которые обеспечивают 

mailto:victor.v.bousher@gmail.com


ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 
ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

40 

наилучшее соотношение между быстродействием и 
перерегулированием. 

Соответственно, из уравнений (2) и (3) получаем 
передаточные функции регулятора тока: 

1
1 2( )mo

crW s K K s−= +   (3) 
0.5 0.5 1.5

1 2 3( )fo
crW s K ss K s K s− − −= + +  (4) 

На рис. 2 изображены переходные процессы с 
регуляторами (3) и (4) с учетом и без нелинейной 
зависимости Ф=f(Ia) . 

а) 

б) 
Рисунок 2 – Переходные процессы по току, где а) – 
без учета кривой намагничивания, б) – с ее учетом 

Из рис. 2, б видно, что при моделировании с учетом 
зависимости Ф=f(Ia) переходные процессы отличаются 
от желаемых (рис. 2, а). Но при использовании 
регулятора с передаточной функцией ( )fo

crW s   это 
различие заметно меньше, чем при  ( )mo

crW s . 
Аналогично найдем передаточные функции 

регулятора скорости, исходя из настройки контура на 
симметричный оптимум, считая магнитный поток 
постоянным: 

. 2 2
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( 1) 2 18
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µ

+
Σ

=
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где Tµs=2Tµс – малая некомпенсируемая постоянная 
времени контура скорости; a1, a0, 
Kс – коэффициенты эквивалентной передаточной 
функции замкнутого контура тока; 
kss – коэффициент усиления датчика скорости; 
k – конструктивный коэффициент; 
Ф – номинальный поток двигателя. 

Структуры регуляторов для контура тока из (5), (6): 
1

1 2( )so
srW s K K s−= +  (7) 

 
2 0.5 0.5 1

1 2 3 4( )fo
srW s K s s K ss K K s− − −= + + +     (8) 

Результаты моделирования контура скорости с 
вентиляторной нагрузкой показаны на рис. 3. 
Учтены также нелинейность Ф=f(Ia) и ограничение 
момента (0<M<Ммах). Для PI регулятора 
коэффициенты равны K1=3,661, K2=15,255, для 
DµDγIP – K1=0,0152, K2=0,2985, K3=6,786, 
K4=14,138. 

Рисунок 3 – Переходные процессы скорости с 
целочисленным и дробным регулятором 

Рис. 3 показывает, что настройка на симметричный 
оптимум не дает ожидаемых переходных процессов в 
ДПТПВ. Поэтому были использованы генетические 
алгоритмы для подбора оптимальных коэффициентов 
[5]. При селекции использовался турнирный метод с 
равномерным скрещиванием и вероятностью мутации 
20 %. Оценкой приспособленности служила 
среднеквадратическая ошибка. В результате получены 
для PI регулятора – K1= 3,847, K2=2,205, для DµDγIP – 
K1=0,0439, K2=1,193, K3=5,317, K4=2,784. Графики 
переходных процессов с новыми коэффициентами 
представлены на рис. 4.  

Рисунок 4 – Графики переходных процессов с 
оптимальными настройками регуляторов скорости 

Как видно из рис. 4, у PI-регулятора 
перерегулирование стало намного меньше, а у DµDγIP – 
фактически отсутствует. Недостатком дробного 
регулятора можно считать затянутый переходный 
процесс в диапазоне ±1,5 % от заданного значения.  
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Также проведена дополнительная проверка 
реакции системы управления на ступенчатые 
изменения сигнала задания (рис. 5). 

Рисунок 5 – Реакция системы управления  
на скачкообразные задания 

Видно, что при скачках задания 0 → 23 rad/s → 
46 rad/s → 92 rad/s система сохраняет практически 
идентичные свойства, причем при использовании 
регулятора с дробно-дифференцирующими 
составляющими скорость достигает заданного значения 
быстрее и с меньшим перерегулированием. 

Выводы. Проведены исследования системы 
управления двигателем постоянного тока с 
последовательным возбуждением, построенной на 
базе дробных интегрально-дифференцирующих 
регуляторов.  При анализе системы учтены 
существенные нелинейные свойства объекта 
управления – зависимость потока возбуждения от 
тока якоря, насыщение магнитной системы при 
токах выше номинального, отсутствие режима 
рекуперации. Моделирование показало, что 

классические методы синтеза систем с 
подчиненным регулированием не могут обеспечить 
желаемое качество переходных процессов. 
Наилучшие показатели обеспечиваются в случае 
настройки контура тока с дробным порядком 
астатизма 1,5. Соответственно, регулятор скорости 
необходимо настраивать с учетом дробного 
порядка астатизма подчиненного контура тока. 
Подбор параметров регуляторов генетическими 
алгоритмами позволяет обеспечить оптимизацию 
переходных процессов и получить высокое 
быстродействие при перерегулировании до 2 %. 
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FRACTIONAL INTEGRAL-DIFFERENTIATING CONTROL OF A SERIES DC MOTOR 
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Shevchenko avе., 1, Odessa, Ukraine, 65044. E-mail: victor.v.bousher@gmail.com
Research of the control system of a series DC motor, built on the basis of controllers with a fractional order of integration and 

differentiation, have been carried out. Different options for adjusting the current and speed loop are considered, taking into account 
the essential nonlinear properties of the control object. Such us the dependence of the excitation flow on the armature current, the 
saturation of the magnetic system at currents above the nominal, and the absence of recuperation. Analysis of the simulation 
showed that the classical methods of synthesizing systems cannot provide the desired quality of transient processes. The best 
indicators are provided in the case of current loop with a fractional order of astatism 1,5. The speed controller must be adjusted 
taking into account the fractional order of the astatism of the depended current loop. Optimization of transient processes is provided 
by adjusting the parameters of regulators by genetic algorithms. Which allows to obtain high performance with overshoot up to 
2%. 

Key words: series dc motor, fractional order controls, genetic algorithm. 
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ВПЛИВ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ДВИГУНА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ТЯ-
ГОВОГО ДВОДВИГУННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

Гарькавий М.М., студ., Артеменко А.М., старш. викладач  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: a.m.artemenko@ukr.net 
Через відхилення параметрів тягових двигунів після ремонту в багатодвигунному електроприводі електро-

воза відбувається нерівномірний розподіл навантаження між двигунами, перегрівання більш навантажених дви-
гунів і вихід їх з ладу. Нерівномірний розподіл навантаження призводить до прослизання, унаслідок чого пош-
коджуються також рейкові шляхи і колеса електровоза. Розрахована ймовірність комплектації електроприводу 
двигунами з найбільшим розкидом параметрів досягає 30 % за наявного ремонтного парку тягових двигунів. 
Для цього випадку виконаний розрахунок механічних характеристик дводвигунного електроприводу. Збіль-
шення втрат перевантаженого двигуна призводить до скорочення терміну служби його ізоляції. Ураховуючи, 
що можливості керування окремим тяговим двигуном на електровозах не існує, то висока аварійність зберіга-
тиметься і надалі. 

Ключові слова: тяговий електропривод, електровоз, несиметрія, електромеханічні характеристики. 
 

Вступ. Останнім часом, унаслідок появи нових 
електричних машин, удосконалених перетворюва-
льних пристроїв, нових видів рейкових шляхів 
тошо, стрімко розвивається залізничний транспорт 
на електричній тязі. Цей розвиток переважно сто-
сується магістрального залізничного транспорту. 
Електрообладнання промислового транспорту (ру-
дничний і кар’єрний транспорт) залишилося на рів-
ні 70-х–80-х років. Отже, як і раніше, не-
розв’язаною залишилася проблема боксовання. Це 
явище негативно впливає як на залізничне полотно, 
так і на сам електровоз [1, 2]. 

Мета роботи. Дослідження впливу нерівномір-
ності параметрів тягових двигунів на роботу систе-
ми електроприводу. 

Матеріали і результати дослідження. Експлу-
атація електрорухомого складу підтверджує той 
факт, що фактичні значення сили тяги кожного 
електровоза та їх характеристики мають розкид 
щодо розрахункових значень. Чим складніші умови 
руху і більше навантаження електровоза, тим вплив 
цих розкидів або нестабільність властивостей елек-
тровоза все більш відчутними. Тому не кожен елек-
тровоз може нормально реалізувати розрахункову 
силу тяги і вагову норму локомотива. Нестабіль-
ність тягово-зчіпних властивостей електрорухомо-
го складу зумовлена двома групами причин: до 
першої належать так звані зовнішні, до другої – 
внутрішні [3].  

Зовнішніми причинами є метеорологічні умови 
в кожній поїздці; поточний стан колії на ділянці 
проходження електрорухомого складу; кваліфікація 
локомотивної бригади та її дії з управління рухом 
електрорухомого складу. 

До внутрішніх причин належать такі: якість ви-
готовлення і ремонту, а також технічного складу 
кожного електровоза і електропотяга; особливості 
конструкції механічної частини електровоза цього 
типу; схема електричних ланцюгів і склад електро-
обладнання. Наприклад, від якості виготовлення і 
ремонту залежить різниця характеристик колісно-
моторних блоків електровоза. Конструкція механі-
чної частини електровоза визначає зміни сил нати-
снення коліс на рейки, а, отже, сил зчеплення. Сис-

тема струму та електричне обладнання визначають 
випадкові зміни обертального моменту тягових 
двигунів, розподіл їх між колісними парами. Схема 
з’єднання тягових двигунів, система їх збудження 
також впливають на реалізацію сили тяги і викори-
стання сили зчеплення.  

Серед внутрішніх причин нестабільності тягово-
зчіпних властивостей електрорухомого складу осо-
бливої уваги заслуговує нерівномірність параметрів 
тягових двигунів. Параметрична несиметрія тяго-
вих двигунів може виникати як при виконання ре-
монтних робіт, так і в процесі експлуатації. Основ-
ними видами такої несиметрії є несиметрія опорів і 
кривих намагнічування. Під час досліджень були 
отримані статичні характеристики системи тягово-
го електроприводу (в якості тягових двигунів вико-
ристовуються двигуни постійного струму послідо-
вного збудження (НБ-511 для тягового агрегату 
ОПЭ-1АМ), які мають в тривалому режимі номіна-
льну потужність 418 кВт, при номінальній напрузі і 
струмі, відповідно  
1500 В і 300 А, максимальна частота обертання  
160 с-1) зі зміною магнітного потоку на 10 %  
(рис. 1), а також зміні активного опору якоря на  
10 % (рис. 2). 

Із графіків (рис. 2) видно, що сумарна характе-
ристика 3 проходить вище характеристик 1, 2 обох 
машин (тобто жорсткість більша), але розподіл 
струмів і моментів буде не симетричний. Двигун 2 
з меншим опором обмотки буде навантаженим бі-
льше, ніж двигун 1. Отже, двигун 2 з меншим опо-
ром буде перевантажений як щодо моменту, так і 
щодо струму. 

З характеристик (рис. 1) видно, що зі збільшен-
ням навантаження, а, отже, і зі збільшенням стру-
му, розбіжність між кривими 1 і 2 зменшується. Це 
обумовлено тим, що за великих струмів відбуваєть-
ся насичення магнітного контуру  електродвигуна і 
зменшується чуттєвість до різниці  магнітних пото-
ків тягового електродвигуна.  

Аналізуючи характеристики у такому разі мож-
на сказати, що, незважаючи на несиметрію магніт-
них потоків, сумарна характеристика залишається 
жорсткішою.  
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1 – характеристика першого двигуна зі збільшеним на 10 % значенням магнітного потоку; 

2 – характеристика другого двигуна з номінальним значенням магнітного потоку; 
3 – сумарна характеристика системи приводу 

Рисунок 1 – Електромеханічні характеристики системи тягового електроприводу 

0 100 200 300 400

50

100

150

200

ω, 
c-1

Iя, А

150 200 250 30060

65

70

Iя, А

ω, 
c-1

3

2

1

 
а) 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 90050

100

150

200

М, Нм

ω, 
c-1

500 550 600 650 70060

65

М, Нм

ω, 
c-1

3
2

1

б) 
 

1 – характеристика першого двигуна зі збільшеним на 10 % значенням опору якоря; 
2 – характеристика другого двигуна з номінальним значенням опору якоря; 

3 – сумарна характеристика системи приводу 
Рисунок 2 – Електромеханічні (а) та механічні (б) характеристики системи тягового електроприводу зі змі-

ною значення опору якоря 
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Двигун з характеристикою 2 працюватиме з бі-
льшим навантаженням, ніж двигун з характеристи-
кою 1, оскільки матиме збільшену швидкість обер-
тання. Нерівномірність навантаження призведе до 
перегрівання  другого тягового двигуна, а, відповід-
но – і до зменшення терміну його експлуатації. 

Суттєва зміна характеристик відбувається зі змі-
ною магнітного потоку (рис. 1), на відміну від збі-
льшення  активного опору якірного ланцюга, коли 
різниця між характеристиками незначна  
(рис. 2). 

Висновки. Зміна електромеханічних параметрів 
електродвигунів системи тягового електроприводу 
як внутрішня причина нестабільності тягово-зчіпних 
властивостей електрорухомого складу призводить 
до зміни характеристик як окремих електродвигунів, 
так і системи тягового електроприводу вцілому. 

З огляду на те, що можливості керування окре-
мим тяговим двигуном на електровозах не існує ви-
сока аварійність зберігатиметься надалі. Вирівню-
вання навантаження між двигунами через нерівно-
мірності параметрів, як і зниження коефіцієнта зче-
плення, що викликане станом шляхів, можливе ли-
ше за допомогою додаткового управління магнітним 
потоком двигунів. 
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Due to the deviation of the parameters of the traction motors after repair, in the multi-engine electric locomotive 

electric locomotive, there is an uneven distribution of the load between the engines, overheating more loaded engines 
and their failure. The uneven distribution of the load leads to slipping, which also damages the railways and electric 
locomotive wheels. Calculated probability of the complete set of electric drives with engines with the greatest spread of 
parameters reaches 30 % with the existing repair park of traction engines. For this case, the calculation of mechanical 
characteristics of a two-engined electric drive is performed. The increase in the loss of an overloaded engine leads to a 
shorter life of its isolation. Given that the possibility of controlling a separate traction engine on electric locomotives is 
absent, then high accident rate will be maintained in the future. 
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Біотехнічні об’єкти аграрного спрямування призначені для промислового виробництва протягом календа-

рного року продукції птахівництва, рослинництва, тощо і характеризуються наявністю значних енергетичних 
потоків, що використовуються для забезпечення відповідної технології. Наявні системи керування, як складові 
технології, реалізують найпростіші стабілізаційні алгоритми, котрі не забезпечують високу енерго- та 
ресурсоефективність, а тому за умов високої вартості енергії виникає потреба мінімізації її витрат шляхом 
застосування ефективних алгоритмів керування. 

Ключові слова: енергетична ефективність, ресурсоефективність, система керування, тепличні комплекси. 
 

Вступ. У тепличних комплексах відбувається 
повний процес вирощування рослин – від посіву до 
отримання овочевої продукції. Кожний етап має 
технологічні особливості і для його реалізації 
використовується значні обсяги енерговитрат.  

Більшість технологічних процесів аграрного 
сектору є багатовимірними об’єктами управління зі 
складними зв’язками між змінними, що характери-
зуються нестаціонарністю динамічних характерис-
тик. Це призводить до погіршення якості управлін-
ня, оскільки в типових системах вона залежить від 
зміни динаміки об’єкта з часом. 

 Актуальною задачею є розробка автоматичної 
системи керування, де оптимальні настройки 
регулятора визначаються за допомогою генетичного 
алгоритму з врахуванням обмежень та обраного 
критерію управління. Доцільність використання 
генетичних алгоритмів при пошуку оптимальних 
значень змінних підтверджується швидкістю його 
роботи та тим, що вони моделюють природну 
еволюцію в просторі параметрів, що оптимізуються 
[3]. 

Мета роботи. Вдосконалення та оцінка налаш-
тувань алгоритмів керування автоматичної системи 
регулювання.  

Матеріал і результати досліджень. Попередні 
дослідження моделі системи автоматичного 
керування мікрокліматом в спорудах закритого 
ґрунту [1] показали, що вимірювані параметри 
змінюються нелінійно, а процеси проходять не 
стаціонарно, що значно ускладнює подальші 
дослідження впливу підтримуваних параметрів 
мікроклімату на енергетичні потоки при вирощу-
ванні овочевої продукції в спорудах захищеного 
ґрунту. 

Вирішення задачі зниження енерговитрат у 
спорудах захищеного ґрунту за допомогою системи 
нечіткого вводу для регулювання параметрів  
мікроклімату з урахуванням фітотемпературного 
показника показала позитивні результати. Дана 
система дозволяє аналізувати стан навколишнього 
середовища та, спираючись на вартість електроене-
ргії, знизити її витрати на 10–15 % за добу.  

Так, як більшість технологічних процесів агра-
рного сектору є багатовимірними об’єктами 
управління зі складними зв’язками між змінними, 

що характеризуються нестаціонарністю динамічних 
характеристик виникає необхідність побудови 
регуляторів, параметри яких адаптуються так, щоб 
при змінюваних параметрах об’єкта точність та 
якість системи автоматичного регулювання 
залишались незмінними. 

Синтез керуючих рішень для реалізації опти-
мальних режимів вирощування овочевої продукції. 

 Лінійні пропорційний (П), інтегральний (І) і 
диференційний (Д) закони керування  формують 
керуючу дію u регуляторів на об'єкт керування по 
значенню помилки ε. 

Стурктурна схема системи автоматичного 
регулювання зображена на рисунку 2. 

Передатна функція об’єкта керування разом з 
виконавчим механізмом має вигляд: 

 
                  (1) 

 
де s – оператор Лапласа. 

 
Рисунок 2 – Структурна схема моделювання 

САР з ПІ-регулятором 

Продукційні правила для нечіткої бази знань 
розроблені на основі знань експерта: 

Якщо E=vid, І , ТО , I 
, і т.д.,  

де vid – від’ємні значення, dod – додатні значення, 
ser – середні значення, vel – великі значення,  
zero – нуль. 

mailto:icheshun@gmail.com
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Рисунок 3 – Продукційні правила для визна-
чення параметрів налаштувань ПІ-регулятора 

Для аналізу адекватності розробленої системи 
на видачу очікуваних параметрів ПІ-регулятор 
використовуємо редактор бази правил Fuzzy Logic 
Toolbox (рис. 3). 

В процесі навчання нейронечіткої експертної 
системи по визначенню налаштувань ПІ-регулятора 
використано 40 циклів для кожного параметру Kp та 
Ті. Отримуючи значення похибки та інтегралу 
похибки в програмі Simulink та підставляючи їх в 
програму нейронечіткого регулювання було 
визначено оптимальні налаштування ПІ-регулятора: 
Kp= 13, Ti=0.01, які є адекватними, так як 
співпадають з тестовими.  

При введені даних значень у модель Similink 
отримуємо перехідний процес САР з ПІ-
регулятором, параметри якого визначені за домогою 
нейронечіткого програмування. 

1

2

Рисунок 4 – Перехідний процес САР з ПІ-
регулятором: 

1 – параметри налаштувань ПІ-регулятора 
визначено методом перебору, 

2 – параметри налаштувань визначені за допо-
могою нейронечіткого програмування 

Висновки. Таким чином адаптивна нейронечіт-
ка мережа успішно знаходить параметри  
налаштувань ПІ-регулятора при керівні складним 
об’єктом. Використання алгоритму покращує 
процес адаптації САР, так як не потребує спеціаль-
них методів активної ідентифікації параметрів 
об’єкта, які негативно впливають на якість 
керування процесом. 
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Вступ. Навчальний заклад – це організація, яка 
працює в сфері надання освітніх послуг. Від якіс-
ного рівня знань випускників залежить престиж та 
рейтинг навчального закладу. А, як відомо, до пре-
стижних закладів значно більший конкурс, що дає 
можливість із великої кількості абітурієнтів на нав-
чання зарахувати найкращих. З педагогічної точки 
зору сильний  абітурієнт стане конкурентноспро-
можним фахівцем на сучасному ринку праці, що 
постійно підвищуватиме рейтинг навчального за-
кладу в Україні та за кордоном. 

В умовах перманентної науково-технологічної 
революції життєвий цикл сучасних технологій стає 
меншим, ніж термін професійної діяльності фахів-
ця. За цих умов домінуючим в освіті стає форму-
вання здатності фахівця на основі відповідної фун-
даментальної освіти перебудовувати систему влас-
ної професійної діяльності з урахуванням соціально 
значущих цілей та нормативних обмежень, тобто 
формування особистісних характеристик майбут-
нього фахівця. Якщо визначити за головну мету 
діяльності системи вищої освіти підготовку такого 
фахівця, то процес навчання доцільно організову-
вати таким чином, щоб забезпечувався всебічний 
розвиток особистості майбутнього фахівця. Засо-
бом формування особистості при цьому стають 
освітні технології, продуктом діяльності – особис-
тість випускника вищого навчального закладу, який 
має бути компетентним не лише в професійній га-
лузі, але й мати активну життєву позицію, високий 
рівень громадянської свідомості, бути компетент-
ним при вирішенні  будь-яких завдань (задач), які 
ставить перед ним життя.  

Мета роботи. У сучасних умовах для випуск-
ників навчального закладу особливо важливим має 
бути розуміння соціального значення своєї професії 
й, відповідно, розуміння свого місця в системі соці-
альних відносин, а також здатність до критичної 
оцінки свого життєвого та професійного досвіду, 
свідомого вибору шляхів та методів удосконалення 
своїх особистих і професійних якостей. Але без 
мотивації до необхідності навчання, більшість сту-
дентів не усвідомлює, що їм потрібно робити і на-
віщо. Мотивацією для студента завжди був вдало 
організований в навчальному закладі навчально-
виховний процес з акцентом на важливість, прес-
тижність, високооплачуваність обраної професії. 
Виважені та розумні дії педагогічного складу коле-
джу завжди приносили високі результати у вихо-

ванні та навчанні майбутніх конкурентоспромож-
них на сучасному ринку праці фахівців. Ефектив-
ність роботи всього педагогічного колективу, без-
перечно, залежить від самовідданої праці кожного 
педагогічного працівника, який дає знання зі своєї 
навчальної дисципліни, у даному випадку – «Авто-
матизація технологічних процесів і систем автома-
тичного керування». 

Матеріал і результати досліджень. Наразі іс-
нує два способи вирішення завдання автоматизації 
виробничих процесів [1]: 

Апаратний – для автоматизації процесів та вдо-
сконалення систем автоматичного керування вико-
нується збільшення кількості аналогових та релей-
но-контактних елементів, що приводить до підви-
щення собівартості системи, та зменшує надійність 
і “гнучкість” АСК. Для роботи з таким обладнан-
ням фахівцю потрібний достатній рівень знань і 
умінь, але таке обладнання швидко фізично і мора-
льно застаріває, і найближчим часом воно не вико-
ристовуватиметься.   

Програмний – для автоматизації процесів та 
вдосконалення систем автоматичного керування 
застосовуються мікропроцесорні системи контролю 
і керування зі спеціальним програмним забезпечен-
ням. За допомогою такого способу автоматизації в 
АСК підвищується надійність, ефективність, “гну-
чкість”, функціональність (говорячи побутовою 
мовою, це перехід від використання однофункціо-
нальної до багатофункціональної пральної машини 
автомат). Для налагодження та роботи з мікропро-
цесорними системами автоматизації технологічних 
процесів потрібні висококваліфіковані фахівці в 
галузі цифрових систем і програмування.  

Системи автоматики ввійшли в побут і вироб-
ництво, тому сьогодні ми в повсякденному житті не 
можемо обійтися без комп’ютера, кондиціонера, 
посудомийної та пральної машини-автомат та ін-
ших гаджетів.  

На виробництві автоматизовані системи допо-
магають підвищити ефективність виробництва, 
зменшити затрати ручної праці, знизити витрати 
енергоносіїв та створити комфортні умови праці 
працівникам та обслуговуючому персоналу. Для 
монтажу, обслуговування та ремонту сучасних ав-
томатичних систем потрібний новий підхід до під-
готовки фахівців у цьому напрямку [2]. 

Для фахівця в галузі електрифікації і автомати-
зації всі навчальні дисципліни, що вивчаються за 
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весь курс, створюють міцний фундамент майбут-
ньої професії. Одним із поширених напрямків елек-
трифікації і автоматизації сільськогосподарського 
виробництва є використання автоматизованих сис-
тем контролю і керування. Дані системи досить 
складні і тому основною з вимог до фахівця є знан-
ня сучасних контрольно-вимірювальних пристроїв 
та цифрових засобів автоматизації. 

У навчальному плані спеціальності 141 «Елект-
роенергетика, електротехніка та електромеханіка» є 
ряд дисциплін, які в певній мірі висвітлюють будо-
ву, принцип роботи пристроїв автоматики. Більш 
детальні знання про автоматизовані системи конт-
ролю і керування, студенти отримують під час ви-
вчення дисципліни «Автоматизація технологічних 
процесів і систем автоматичного керування» (далі 
АТП і САК).  

Застосування автоматизованих систем контролю 
і керування в різних галузях схематично зображено 
на діаграмі, приведеній на рисунку 1. 

РРееммооннттнніі    
ммааййссттееррнніі  

ССххооввиищщаа  сс..гг..  
ппррооддууккццііїї  

ТТееппллииччнніі    
ггооссппооддааррссттвваа  

ККооррммоо--  
ввииррооббннииццттввоо  

  
ЕЕннееррггоо--  

ппооссттааччаанннняя    ННааффттооггааззооввиийй  
ккооммппллеекксс  

ППррооммииссллооввее  
ввииррооббннииццттввоо  

  
ППооббуутт    
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ООббррооббккаа  
ззееррннаа  

ППттааххііввннииццттввоо  
  

ТТввааррииннннииццттввоо    

ААССКК    

  
Рисунок 1 – Діаграма застосування автоматизова-
них систем контролю і керування в різних галузях 

 
Під час вивчення дисципліни АТП і САК велика 

увага приділяється практичному навчанню (близь-
ко 60 %, 17 – лабораторних робіт та 23 – практич-
них робіт),  де майбутні фахівці мають змогу теоре-
тичні знання закріпити на практичних заняттях та 
показати свої практичні навики на лабораторних 
роботах. 

Окремим студентам важко зрозуміти будову, 
принцип роботи, призначення обладнання і устат-
кування, що вивчається. Тому для полегшення за-
своєння теоретичного матеріалу  під час викладан-
ня навчальних дисциплін АТП і САК та підвищен-
ня якості підготовки фахівців, використовуються 
різні методи навчання з використанням комбінова-
них занять з демонстрацією наочних зразків нового 
обладнання та мультимедійних презентацій, роз-
ширених лабораторно-практичних занять, робота 
на комп’ютерних емуляторах складного технологі-
чного обладнання, екскурсій на виробництво, відві-
дування виставок передових виробників засобів 
автоматизації, індивідуальна гурткова робота, виго-
товлення макетів і діючих моделей на курсовому 
проектуванні та інше. 

Одним із прикладів педагогічного та технічного 
рішення проведення ефективних занять є розшире-
ні лабораторно-практичні заняття. Ефект таких за-
нять полягає в тому, що студент, під час виконання 
такої роботи з легкістю засвоює теоретичний мате-

ріал, а головне – він отримує цінні практичні нави-
чки з рішень проблем автоматизації.  

Робота виконується в такій послідовності. На 
початку роботи група поділяється на підгрупи за 
варіантами; кожен отримує індивідуальне завдання 
(варіанти завдання та інструкційні карти розроблені 
для всіх студентів). 

Першим етапом роботи є виконання завдання 
аналітичним методом в робочому зошиті (рисунок 
2) з вивченням натуральних зразків обладнання. 

 
 
Рисунок 2 – Аналітичний метод виконання практи-

чної роботи в робочому зошиті 
 

Після виконання першого етапу практичної ро-
боти, студенти виконують другий етап роботи – 
моделюють отриману схему за допомогою спеціа-
льної комп’ютерної програми Electronics 
Workbench.  

Дана програма призначена для моделювання 
схем, які застосовуються в автоматизованих систе-
мах (рисунок нижче). Велика бібліотека елементів 
схем, вимірювальних приладів, джерел живлення 
тощо дозволяє студенту швидко змоделювати схе-
му та виконати порівняльний аналіз двох методів 
виконання практичного завдання аналітичного і 
моделювання схеми на комп’ютері. 

Можна відмітити, що метод використання 
комп’ютерного моделювання більш точний, наоч-
ний, а що саме головне, – цікавіший.  

Студенти намагаються швидко виконати за-
вдання аналітичним методом в робочому зошиті, 
щоб приступити до роботи з комп’ютерною про-
грамою Electronics Workbench і отримати перші 
навики комп’ютерного моделювання. 

Кожному фахівцеві в галузі автоматизованих 
систем керування необхідно вміти виконувати за-
вдання аналітичним методом, методом 
комп’ютерного моделювання, а головне – застосо-
вувати отримані знання на практиці. Тому наступ-
ним етапом роботи є випробовування отриманої 
схеми на традиційному лабораторному стенд (ри-
сунок 3). 

Даний лабораторний стенд дає можливість ви-
конувати дослідження схем на логічних елементах, 
а саме синтезовані схеми двома методами (описані 
вище) перевірити на працездатність в різних режи-
мах. Шляхом комбінації різних елементів та режи-
мів роботи, студенти досліджують схему на праце-
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здатність, функціонування в різних режимах робо-
ти, та надійність. 

Виконання завдання на стенді (цей стенд прик-
лад вирішення завдань автоматизації технологічних 
процесів апаратним способом, описаний вище) 
змушує студента зрозуміти безпосереднє практичне 
застосування елементів та пристроїв систем авто-
матизації та зробити загальні висновки за трьома 
методами синтезу та дослідження схем.  

 

 

Рисунок 3 – Дослідження студентами змодельова-
ної схеми на лабораторному стенді 

 
Вміння вирішувати завдання автоматизації апа-

ратним способом дає можливість працювати май-
бутньому фахівцю з аналоговими та релейно-
контактними системами автоматизації процесів. 
Враховуючи сучасний розвиток автоматизованих 
систем контролю і керування, таких вмінь і навичок 
недостатньо, щоб працювати з сучасним цифровим 
обладнанням. І тому останнім етапом виконання 
завдання є робота з сучасним програмованим мік-
ропроцесорним пристроєм МІК 51 (цей пристрій – 
приклад вирішення завдань автоматизації техноло-
гічних процесів програмним способом, що описа-
ний вище). Відомо, що цифрові системи контролю і 
керування можуть бути використані в автоматизації 
різних виробничих процесів без зміни будови сис-
теми, необхідно лише змінити алгоритм програми. 
На цьому етапі студенти ознайомлюються з будо-
вою мікропроцесорної системи на базі мікроконт-
ролера МІК 51 та за допомогою редактора FBD 
програм АЛЬФА, розробляють програму керування 
процесом (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 – Ознайомлення з будовою мікроконтро-
лера та розробка програми керування 

 
Розширена лабораторно-практична робота дає 

можливість закріпити знання і отримати необхідні 
практичні навики з  вирішення проблем автомати-
зації різними способами та прийти до висновку, 
який із переліку способів є найбільш ефективним. 

Застосування розширених занять в навчальному 
процесі спрощує засвоєння студентами теоретично-
го матеріалу та отримання ефективних практичних 
навичок.  

Сьогодні на ринку праці потрібні фахівці, які 
мають практичний досвід. Щоб допомогти випуск-
нику набути практичний досвід, під час курсового 
проектування з навчальної дисципліни  «Автомати-
зація технологічних процесів і систем автоматично-
го керування» студенти додатково до пояснюваль-
ної записки та графічної частини виконують робочі 
макети, мнемосхеми, моделі обладнання 

Працюючи над робочим макетом, студент прик-
ладає максимум знань, умінь та навичок, що посту-
пово перетворюється на практичний досвід (рисун-
ки 5, 6). 

 

 
Рисунок 5 – Теплогенератор. Робоча модель 
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Рисунок 5 – Зерносушильний агрегат. Макет 

 
Висновки. Розглянуті педагогічні рішення під-

вищують ефективність навчального процесу, пере-
творюють звичайні заняття в цікаві та пізнавальні. 
Виконання розширених лабораторно-практичних 
робіт, виготовлення робочих макетів під час курсо-
вого проектування, розвивають у студентів логічне 
мислення, уміння аналізувати, практично застосо-

вувати теоретичні знання, приймати правильні рі-
шення пов’язані з майбутньою професійною діяль-
ністю та допоможуть стать справжнім фахівцем. 

Нестандартні рішення, які приймають викладачі 
під час проведення теоретичних, лабораторно-
практичних, семінарських занять, повною мірою 
сприятимуть досягненню високих результатів і під-
вищать ефективність навчального процесу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УТЕЧЕК 
В ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА 

Р. М. Манько, ассист., А. М. Кравец, к.т.н., ст. преп., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: manko_roman@ukr.net 
В работе показана возможность использования вейвлет-преобразования в задачах идентификации утечек в трубо-

проводных сетях насосных комплексов. Установлена взаимосвязь между изменениями в сигналах напора при по-
явлении утечки и распределении вейвлет-коэффициентов на времени переходного процесса. В зависимости от 
места локализации утечки обнаружено смещение частотного спектра сигнала напора. Установлено, что начало 
аварийного режима соответствует первому резкому изменению вейвлет-коэффициентов в сигнале напора. Для 
определения утечки предложено использовать разность значений времени начала переходных процессов в сиг-
налах напора на выходе насоса и у потребителя.  

Ключевые слова: насосный комплекс, утечка, сигнал напора, вейвлет-анализ. 

Введение. Мониторинг состояния трубопроводных 
сетей является одной из первоочередных задач при экс-
плуатации насосных комплексов (НК). Ежегодно по 
причине утечек из гидросетей теряется (3÷7) % от об-
щего обьема транспортируемой жидкости [1]. Поэто-
му для снижения неучтенных потерь в НК использу-
ется большое количество методов диагностирования, 
базирующихся на измерении и контроле технологи-
ческих, электрических, акустических и других пара-
метров гидросистемы [2]. Анализ показал, что в дан-
ный момент нет универсального подхода для опре-
деления как факта наличия утечки, так и места ее 
локализации. Только комбинация различных мето-
дов позволяет достичь оптимального результата для 
своевременного выявления аварийного режима [3]. 

Перспективным направлением является исполь-
зование вейвлет-преобразования в задачах иденти-
фикации утечек в трубопроводной сети НК [3, 4], 
поскольку этот метод позволяет обрабатывать пери-
одические и непериодические сигналы, а также ха-
рактеризуется низкой чувствительностью к помехам 
в сигналах. 

Цель работы. Обоснование возможности использо-
вания вейвлет-преобразования в задачах идентифика-
ции утечек в трубопроводной сети насосного комплек-
са. 

Материал и результаты исследований. Для ис-
следования процесса распространения волн давления в 
трубопроводной сети, возникающих при появлении 
утечки, использована математическая модель НК, опи-
сание которой приведено в [5]. Параметры исследу-
емого НК: двигатель Pn = 7500 Вт, Un = 220 В, 
ωn = 303,7 с-1, In = 15 А, Mn = 24,7 Нм; насос 
Qn = 0,011627 м3/с, Hp = 22,6 м; трубопроводная сеть 
d = 0,1 м, L = 1000 м.  

На рис. 1 получены кривые изменения напора на 
выходе насоса Hp(t) и у потребителя Hcon(t) при мо-
делировании утечки в трубопроводной сети объе-
мом 0,15 Qn в момент времени t = 120 с на расстоя-
нии 200 м от насосной станции. 
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Рисунок 1 – Кривые изменения напора на выходе 
насоса Hp(t) и у потребителя Hcon(t) 

Анализ кривых (рис. 1) показал, что при возник-
новении утечки происходит падение напора в сети 
потребителя и на выходе насоса вследствие распро-
странения колебаний давления по длине трубопро-
вода, амплитуда которых соответствует объему 
утечки. Из полученных кривых видно, что основная 
реакция гидросистемы на аварийный режим в сиг-
нале напора происходит в момент времени, соответ-
ствующий фазе удара в трубопроводе: Tpi = 2L/c = 2 
с, где L – длина трубопровода, м; с = 1000 – ско-
рость движения жидкости в трубе, м/с. Переходной 
процесс при этом характеризуется резким измене-
нием фронта сигналов напора: Hp(t)/dt<0; 
Hcon(t)/dt<0. После полного прохождения волны 
давления по длине трубопровода начинается посте-
пенное затухание колебаний и выход системы на 
установившийся режим работы.  

Для исследования амплитудно-частотных харак-
теристик волновых процессов при утечке предложе-
но использовать непрерывное вейвлет-
преобразование (CWT) с высоким частотным и вре-
менным разрешением. В большинстве случаев CWT 
применяется для анализа периодических и неперио-
дических сигналов с быстро изменяющимися коле-
баниями во временной области [6]. Поэтому для 
анализа переходных процессов при утечке исполь-
зован вейвлет Морле (Габора) [6], который описы-
вается функцией вида: ( ) 2ttj eet 0 −= ωψ , где t – время 
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существования вейвлета; 0ω – центральная частота 
вейвлета. 

На рис. 2 показан частотно-временной вейвлет-
спектр сигнала напора Hp(t) на выходе насоса. 
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Рисунок 2 – Вейвлет-спектр сигнала напора Hp(t) 
на выходе насоса  

 
Из спектрального анализа сигнала напора  

(рис. 2) видно, что наибольшие значения вейвлет-
коэффициентов в диапазоне (0,2÷0,16) на интервале 
Tpi соответствуют области низких частот  
Δfleak = (0,3÷0,5) Гц. Это связанно с величиной фазы 
удара в трубопроводе, расположением и объемом 
утечки. В результате исследований получено, что 
при отдалении места утечки относительно точки 
измерения происходит деформация вейвлет-спектра: 
изолинии максимальных значений вейвлет-
коэффициентов смещаются в область более высоких 
частот. Так, например, при возникновении утечки на 
растоянии 900 м от насосной станции наибольшие 
значения вейвлет-коэффициентов расположены в 
области (0,5÷4) Гц.  

Для количественной оценки аварийного режима 
предложено использовать среднеквадратические 
значения вейвлет-коэффициентов: 

KaA
K

1k

2
kk ∑

=
= ,  (2) 

где K – количество вейвлет-коэффициентов;  
k – номер вейвлет-коэффициента; ka  – значение  
k-го вейвлет-коэффициента.  

На рис. 3 а, б приведены кривые изменения 
Аk=f(t) для случаев работы НК без утечки (пунктир-
ная линия 1 на рис. 3) и при развитии утечки (кривая 
2, рис. 3) для сигналов напора Hp(t) и Hcon(t), соот-
ветственно. Анализ показал, что при отсутствии 
утечки в гидросистеме значения вейвлет-
коэффициентов практически равны нулю из-за от-
сутствия в сигнале напора каких-либо колебаний; 
при наличии утечки наблюдается постепенное 
нарастание значений коэффициентов Аk и, 
непосредственно в момент порыва трубы, имеют 
место резкие колебания вейвлет-коэффициентов во 
временной области.  

 

20 40 60 80 100 120 140 160 180

0,001

0,002

0,003

20 40 60 80 100 120 140 160 180

0,005
0,01

0,015
0,02

0,025

Время (с)

А
мп

ли
ту

да
 в

ей
вл

ет
-

ко
эф

фи
ци

ен
то

в

1
2

1 2

А
мп

ли
ту

да
 в

ей
вл

ет
-

ко
эф

фи
ци

ен
то

в

Время (с)

а)

б)  
Рисунок 3 – Кривые изменения  

вейлет-коэффициентов сигналов напора на выходе 
насоса (а) и у потребителя (б): 

1 – в системе без утечки; 2 – с утечкой 
 

На рис. 4, 5 приведены кривые изменения 
вейвлет-коэффициентов для сигналов напора на вы-
ходе насоса и у потребителя на интервале времени, 
соответствующем возникновению переходного про-
цесса. Получено, что первое резкое изменение зна-
чений коэффициентов Аk соответствует времени 
начала аварийного режима, а наибольшие значения 
вейвлет-коэффициентов имеют место на интервале 
времени, равном фазе удара в трубопроводе. 
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Рисунок 4 – Кривые изменения  
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Рисунок 5 – Кривые изменения  

вейлет-коэффициентов сигнала напора Hcon(t) 
у потребителя  

 
Для определения места локализации аварийного 

режима используется выражение [7]: 
Xleak=L/2+c(t1 – t2)/2,  (3) 
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где с=Qn/S – скорость движения жидкости в трубе, 
м/с; t1, t2 – время фиксации значений первого резко-
го изменения вейвлет-коэффициентов, соответству-
ющих началу переходного процесса на выходе насо-
са и у потребителя, соответственно, с (рис. 4, 5).  

В рассматриваемом выше случае утечка модели-
ровалась на расстоянии 200 м от насосной станции, 
а расчетная координата аварийного режима равна:  

Xleak=L/2+c(t1 – t2)/2= 
=1000/2+1000(120,272-120,804)/2 = 234 (м). 

Тогда, относительная погрешность Δleak опреде-
ления утечки составляет 3,4 %. Следует отметить, 
что на точность Δleak определения утечки суще-
ственным образом влияет геометрия трубопровода, 
величина и место расположения утечки. 

Выводы. Показана возможность использования 
вейвлет-преобразования для идентификации утечки 
в насосном комплексе. Установлено, что область 
распределения максимальных значений вейвлет-
коэффициентов соответствует интервалу времени 
протекания переходных процессов в анализируемом 
сигнале напора. Получено, что, чем дальше утечка 
расположена от точки измерения, тем существеннее 
деформация частотной области в сторону больших 
значений частоты колебаний напора при утечке. 
Предложено использовать разность значений вре-
мени начала переходных процессов в сигналах 
напора на выходе насоса и у потребителя для опре-
деления координаты места локализации аварийного 

режима. При этом с увеличением расстояния от точ-
ки измерения до утечки повышается точность ее 
определения.    
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The article shows the possibility of using the wavelet transform in the problems of identifying leaks in pipeline networks of 

pumping complexes. The interrelation between changes in the pressure signals when a leakage appears and the distribution of the 
wavelet coefficients at the transient time is established. Depending on the location of the leak, a shift in the frequency spectrum of 
the pressure signal was detected. It is established that the beginning of the emergency mode corresponds to the first abrupt change 
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Проведено дослідження стратегії керування Mean Control у поєднанні з алгоритмами стандартного та пок-

ращеного непрямого векторного керування з паралельним живленням асинхронних двигунів від одного інвер-
тора. Із застосуванням покращеного алгоритму отримані кращі показники якості перехідних процесів, порівня-
но зі стандартним алгоритмом в умовах варіації активного опору ротора одного з двигунів. 
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Вступ. Побудова нових тягових модулів для еле-

ктротранспорту базується на концепції побудови 
схем паралельного живлення двох тягових  
асинхронних двигунів (ТАД) від одного інвертора. 
Така схема має певні переваги – менші масо -
габаритні показники та вартість побудови електроп-
риводу візка. Водночас для таких схем необхідно 
застосовувати певні стратегії керування, серед яких 
відомі такі, як Mean Control (MC) і Master/Slave 
Control (MSC) [1]. В роботі [2] показано, що серед 
наведених стратегій керування кращі показники має 
стратегія керування MC з використанням стандарт-
ного непрямого алгоритму векторного керування 
(IFOC). До того ж, навіть однакові ТАД мають па-
раметри, які відрізняються і під час роботи з різним 
навантаженням ця різниця може суттєво збільшува-
тися. Суттєво впливає на показники якості керуван-
ня алгоритму IFOC активний опір роторного кола, 
оскільки останній впливає на точність полеорієнту-
вання і його не можливо виміряти напряму. Водно-
час застосування покращеного алгоритму I-IFOC [3] 
дозволить зменшити вплив варіації опору ротора на 
показники якості. 

Метою роботи є порівняльне дослідження алго-
ритмів векторного керування моментом IFOC та I-
IFOC з паралельним живленням двох асинхронних 
двигунів від одного інвертора в умовах варіації ак-
тивного опору роторного кола. 

Матеріал і результати досліджень. Для дослі-
дження використовувались алгоритми векторного 
керування IFOC та I-IFOC з керуванням моментом. 
Для цього застосовувалися два однакових ТАД з 
такими параметрами: Pн = 50 кВт, Iн = 76 А,  
ɷн = 155 рад/с, Mн = 318Нм R1 = 0.31 Ом,  
R2 = 0.195 Ом, L1 = 0.029 Гн, L2 = 0.029 Гн,  
Lm = 0.025 Гн, J = 8 кг∙м2 і така послідовність сиг-
налів керування (рис. 1). 

0 5 10

t,c

0

0.5

1
Задане потокозчеплення, Вб

*

0 5 10

t,c

0

100

200

300

400
Заданий та статичний М, Нм

M*

Mc

 
Рисунок 1 – Завдання по потоку та моменту 

 
На інтервалі часу 0–0,8 с асинхронні двигуни 

збуджуються; протягом  0,8–12 с двигуни відпра-
цьовують траєкторію завдання на момент. При цьо-
му на двигуни діє статичний момент навантаження 
215 Нм. Вказана послідовність керування є типовим 
завданням для розгону транспортного засобу масою 

35 т до лінійної швидкості 27 км/год, що відповідає 
швидкості обертання двигунів 100 рад/с. На рисун-
ках 1–4 наведені графіки перехідних процесів з ви-
користанням стратегії MC і алгоритмах векторного 
керування IFOC та I-IFOC. 
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Рисунок 2 – Графіки перехідних процесів з IFOC і 

варіацією R2 = 0,8*R2Н 
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Рисунок 3 –  Графіки перехідних процесів з I-IFOC і 

варіацією R2 = 0,8*R2Н 
 

На початку кожного дослідження змінюється ак-
тивний опір ротора першого двигуна на величину 
±20 % від номінального значення. При цьому актив-
ний опір ротора другого двигуна є постійним і скла-
дає номінальне значення, після цього від двигунів 
вимагається відпрацювання завдання по потокозче-
пленню та моменту. Вказана зміна активного опору 
ротора може відбуватися при нерівномірному нава-
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нтаженні двигунів, або погіршенні умов охолоджен-
ня одного з них. 
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Рисунок 4 –  Графіки перехідних процесів з IFOC і 

варіацією R2 = 1,2*R2Н 
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Рисунок 5 – Графіки перехідних процесів з I-IFOC  

і варіацією R2 = 1,2*R2Н 
 

З рисунків 2, 3 встановлюємо, що із застосуван-
ням стратегії MC зі зменшенням активного опору 
першого двигуна на 20 % від номінального значення 
алгоритм IFOC відпрацьовує завдання по  
потокозчепленню для двох двигунів з усталеною 
похибкою 0,1 Вб, яка збігається за час, більший за 
12 с. Водночас, відпрацювання заданої траєкторії на 

момент відбувається з усталеною похибкою, яка 
складає близько 30 Нм для двох двигунів. 

Відпрацювання завдання за струмом по осі d та q 
відбувається без усталених похибок, оскільки засто-
совуються ПІ-регулятори струмів, при цьому час 
збігання похибок значно перевищує 12 с. 

До того ж, із застосуванням алгоритму I-IFOC  
(рис. 3) дозволяє позбавитися усталених похибок 
відпрацювання завдання двома двигунами, як по 
потокозчепленню так і по моменту. При цьому збі-
гання всіх похибок до нуля відбувається за час бли-
зько 10 с. Це пояснюється структурою алгоритму  
I-IFOC, а саме наявністю компенсуючого зворотньо-
го зв’язку, який прямопропорційно залежить від 
кутової швидкості двигуна.  

Зі збільшенням активного опору ротору двигуна 
на 20 % від номінального значення поведінка похи-
бок відпрацювання потокозчеплення, моменту та 
струмів статора по осі d і q схожа (рис. 4, 5). 

Висновки. Проведене експериментальне дослі-
дження показало, що застосування стратегії керування 
MC в поєднанні з алгоритмом векторного керування  
I-IFOC дозволяє отримати кращі показники якості пе-
рехідних процесів порівняно з алгоритмом IFOC та 
повністю позбавитись від усталених похибок відпра-
цювання завдання по потокозчепленню та моменту 
для обох двигунів.  
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА  
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принципы Вибрационные машины с дебалансными вибровозбудителями, работающие в зарезонансном ре-

жиме, характеризуются рядом недостатков, связанных с резким возрастанием колебаний рабочего органа при 
прохождении резонансной зоны. Для преодоления резонансной зоны в процессе пуска зачастую используют 
нерегулируемый электропривод с завышенной мощностью двигателей, что влечет за собой нерациональное 
использование электрической энергии в установившемся технологическом режиме. Для устранения упомянуто-
го недостатка и расширения функциональных возможностей вибрационных машин предложено использование 
регулируемого асинхронного электропривода. Выделены принципы построения систем частотно-
регулируемого электропривода, направленные на уменьшение негативного влияния от резкого возрастания ко-
лебаний рабочего органа вибрационной машины при прохождении резонансной зоны как в процессе пуска, так 
и при торможении.  

Ключевые слова: частотно-регулируемый электропривод, вибрационная машина, резонансная зона. 
 
Введение. Вибрационные машины (ВМ) и тех-

нологии широко используются в разных отраслях 
промышленности, поскольку характеризуются ин-
тенсификацией различных технологических процес-
сов, высокой производственной целесообразностью, 
экономической эффективностью, относительной 
простотой оборудования [1, 2]. Наибольшее распро-
странение получили ВМ с направленными колеба-
ниями, работающие в зарезонансном режиме из-за 
достаточно стабильной работы оборудования при 
изменении нагрузки в технологическом режиме. 
Одной из основных проблем такого вида ВМ явля-
ется прохождение зоны резонанса, что влечет за 
собой ряд негативных последствий [1–3].  

На данный момент решению проблемы прохож-
дения резонансной зоны при пуске ВМ посвящено 
значительное количество работ [2–6], при останове – зна-
чительно меньше [7, 8]. Следует отметить, что су-
ществующие способы снижения уровня колебаний 
рабочего органа ВМ во время преодоления резо-
нансной зоны в большей мере ориентированы на 
усовершенствование механической части ВМ. При 
этом электроприводная часть ВМ в большинстве 
случаев остается неизменной – нерегулируемый 
асинхронный электропривод (ЭП) с завышенной в 
2–5 раз мощностью двигателей, что влечет за собой 
нерациональное использование электрической энер-
гии, а также ограничение возможностей управления 
параметрами колебаний ВМ в технологическом ре-
жиме.  

В существующих условиях стремительного раз-
вития преобразовательной техники, управляющих 
элементов и устройств ЭП разработка системы ре-
гулируемого ЭП для зарезонансных ВМ, обеспечи-
вающего уменьшение динамических нагрузок при 
прохождении резонансной зоны во время пуска и 
останова, а также позволяющей использовать АД 
меньшей мощности, является своевременной и акту-
альной задачей. 

Цель работы. Обоснование принципов построе-
ния систем регулируемого электропривода зарезо-
нансных вибрационных машин для безопасного 

преодоления резонансной зоны в динамических ре-
жимах. 

Материал и результаты исследований. Основной 
задачей применения регулируемого ЭП к зарезонас-
ным ВМ, в качестве источника колебаний которых 
используются дебалансные вибровозбудители, явля-
ется обеспечение быстрого прохождения зоны резо-
нанса без «застревания» роторов приводных АД. 
При этом, с целью увеличения КПД и коэффициента 
мощности двигателей в установившемся режиме, а 
также экономии электрической энергии, АД следует 
выбирать мощностью, достаточной для поддержа-
ния колебаний рабочего органа ВМ в технологиче-
ском режиме [3–6].  

Следует отметить, что причиной использования 
двигателей завышенной мощности к ВМ при пря-
мом пуске является возникновение вибрационного 
момента, который представляет собой дополнитель-
ную нагрузку на роторы АД ВМ. Зависимость виб-
рационного момента от частоты носит резонансный 
характер, поэтому резкое его возрастание при под-
ходе к резонансной зоне может привести к «застре-
ванию» ротора приводного двигателя [1, 2]. Следо-
вательно, регулируемый ЭП должен снижать прояв-
ление негативного влияния вибрационного момента 
при прохождении резонанса на всю вибрационную 
систему. 

В работе [2] рассмотрено два метода для облег-
ченного пуска зарезонансных ВМ дебалансными 
вибровозбудителями: метод «двойного пуска» и 
раздельного (поочередного) пуска электродвигате-
лей ВМ. Первый метод заключается в отключении и 
последующем включении электродвигателя в зоне 
резонанса в предварительно установленные момен-
ты времени. Основным недостатком данного метода 
является то, что очень сложно определить достаточ-
но точно время (до 0,01 с) отключения и повторного 
включения двигателя. Второй метод заключается в 
том, что пуск электродвигателей ВМ осуществляет-
ся поочередно. При этом сначала включают первый 
двигатель и после того, как он достигнет своей но-
минальной скорости, включают второй двигатель. 
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Однако такой метод пуска можно использовать 
только для ВМ с самосинхронизирующимися не 
связанными между собой дебалансными вибровоз-
будителями. 

В работах [3, 5, 6] для преодоления резонансной 
зоны во время пуска, в случае замены приводных 
АД на менее мощные, предложено использование 
частотно-регулируемого ЭП. Частота и напряжение 
питания АД при этом изменяется по пропорцио-

нальному закону const
f

U
= . Устранение «застрева-

ния» роторов приводных АД осуществляется за счет 
увеличения момента двигателя в резонансной зоне 
путем скачкообразного изменения напряжения при 
подходе к резонансу. Однако в данной работе не 
затронуты вопросы торможения такой системы. 

Исходя из вышесказанного, принципы построе-
ния систем ЭП зарезонансных ВМ заключаются в 
следующих аспектах. 

1. На этапе разгона системы ЭП необходимо 
предпринимать практические решения с целью 
уменьшения вредного влияния электромеханиче-
ской части системы на динамические процессы. 
Сущность этого требования в том, что, в отличие от 
известных схемных решений разгона электродвига-
теля, необходимо выполнять дополнительное усло-
вие, не характерное для известных систем ЭП: 
вследствие того, что динамические нагрузки в про-
цессе разгона обуславливаются параметрами схемы 
замещения ВМ и ЭП, а также то, что разгон необхо-
димо осуществлять с максимально допустимым 
ускорением, что, в отличие от известных систем ЭП, 
приводит к снижению механических характеристик 
ВМ в сторону уменьшения при допустимом ускоре-
нии в процессе разгона. Это может быть достигнуто 
то ли завышением мощности двигателя (нерегули-
руемый вариант системы ЭП ВМ), то ли формиро-
ванием специального закона управления при про-
хождении резонансной зоны в режиме питания АД 
от преобразователя частоты (ПЧ). 

2. Система ЭП должна обеспечивать технологи-
ческие требования при работе системы в зарезо-
нансной зоне. Это требование, как правило, выпол-
няется, если созданы необходимые условия при 
прохождении резонансной зоны. Диапазон регули-
рования скорости в технологическом режиме опре-
деляется конкретными условиями технологии про-
цесса виброподготовки изделий.  

3. Режим замедления ЭП, как и его разгона, со-
провождается значительными механическими 
нагрузками вследствие того, что замедление осу-
ществляется при изменении частоты вращения де-
балансных вибровозбудителей, механически связан-
ных с устройствами ВМ. Это говорит о том, что за-
медление системы в режиме выбега (т.е. отключен-
ном от источника питания двигателя) процессы в 
ВМ происходят в худшем варианте, чем при осу-
ществлении этой операции при подключенном к 
двигателю источнику питания. Следовательно, при 
останове ВМ, в соответствии с технологическими 

требованиями, замедление следует осуществлять, 
используя соответствующие законы частотного 
управления. Реализация указанного режима также 
связана с прохождением резонансной зоны, что го-
ворит о том, что при замедлении системы ЭП энер-
гия, запасенная во вращающих частях, должна рас-
сеиваться по возможным двум схемным решениям: 

– режим замедления АД при прохождении резо-
нансной зоны должен сопровождаться рекуперацией 
энергии в сеть переменного тока с ее аккумулирова-
нием в блоке накопления энергии, включаемом в 
сеть постоянного тока и состоящем из накопителя 
энергии (конденсатора) и балластного сопротивле-
ния. Эти элементы предусматриваются схемными 
решениями конкретных ПЧ. Однако параметры кон-
денсатора (накопителя энергии) и сопротивления 
должны быть согласованы с темпом замедления си-
стемы привода; 

– во втором варианте, характерном для ВМ 
большой мощности, следует ориентироваться на ПЧ 
с контуром рекуперации энергии в сеть переменного 
тока посредством использования управляемого вы-
прямителя на входе ПЧ. 

Обязательным условием для создания системы 
ЭП с улучшенными пусковыми режимами является 
то, что процесс прохождения резонансной зоны 
происходит на небольшом интервале времени, что 
указывает на необходимость создания быстродей-
ствующих устройств формирования момента при 
питании от ПЧ при прохождении резонансной зоны. 
Как показали исследования, реализация таких 
устройств возможна при ступенчатом увеличении 

параметра 
f

U  непосредственно в начале резонанс-

ной зоны с последующим уменьшением параметра 

f
U  до расчетных величин после прохождения упо-

мянутой зоны. 
Выводы. Обоснована возможность построения 

систем частотно-регулируемого электропривода 
зарезонансных вибрационных машин с дебалансны-
ми вибровозбудителями, которые обеспечивают 
облегченное преодоление резонансной зоны как в 
процессе пуска, так и при торможении, при установ-
ке приводных двигателей мощностью, ориентиро-
ванной на технологический режим. 

Предложенные принципы построения систем 
электропривода могут быть использованы при мо-
дернизации существующих электроприводов 
вибромашин, а также при разработке новых. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Вибрации в технике: справочник в 6-ти т. – М.: 
Машиностроение, 1981. – Т. 4: Вибрационные ма-
шины и процессы. – 509 с. 

2. Ярошевич Н.П., Забродець И.П.,  
Силивонюк А.В., Ярошевич Т.С. Динамика пуска 
вибрационных машин с дебалансным приводом // 
Вібрації в техніці та технологіях. – 2015. – № 4 (80). 
– С. 113–120. 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ  
ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

58 

3. Ноженко В.Ю., Чорний О.П., Родькін Д.Й., 
Ченчевой В.В. Керування пуском зарезонансної віб-
раційної машини з дебалансними віброзбуджувача-
ми // Вісник Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут». – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2017. – Вип. 7/2017 (1249). –  
С. 384–387. 

4. Rodkin D., Nozhenko V., Bohatyrov K., 
Chenchevoi V. Electric drive operation modes of above 
resonance vibration machine // Proceedings of the 2017 
IEEE International conference on Modern electrical and 
energy systems. – Kremenchuk, 2017. – P. 140–143. 

5. Ноженко В.Ю. Рациональные системы элек-
тропривода зарезонансных вибрационных машин // 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових 
праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конфе-
ренції молодих учених і спеціалістів у місті Кремен-
чук 12–13 квітня 2018. – Кременчук, 2018. –  
С. 17–18. 

6. Ноженко В.Ю., Родькин Д.И. Формирование 
управляющих воздействий при переходе точки ре-
зонанса вибрационных машин // Проблеми енерго-
збереження в електротехнічних системах. Наука, 
освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук, 
2018. – Вип. 1 (5). – С. 88–90. 

7. Лунина Н.А. Математическое моделирование 
режимов работы одномассовой вибрационной си-
стемы направленных колебаний на базе асинхрон-
ного частотно-регулируемого электропривода // 
Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. – 2014. – № 2 (28). – С. 34–38. 

8. Гаврилов Е.Н. Исследование тормозных ре-
жимов зарезонансных вибрационных транспорти-
рующих машин // Известия Самарского научного 
центра Российской академии наук. – 2011. – Т. 13. – 
№ 6. – С. 281–284. 

 

PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTRIC DRIVE SYSTEMS  
FOR THE ABOVE RESONANCE VIBRATION MACHINES 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: nozhenkovika@gmail.com 
Vibration machines with unbalanced vibration exciters operating in the resonance mode are characterized by a num-

ber of drawbacks associated with a sharp increase in the oscillations of the working body during the passage of the res-
onant zone. To overcome the resonant zone in the start-up process, an unregulated electric drive with an overpower of 
engines is often used, which entails the irrational use of electric energy in a steady-state process mode. To eliminate the 
aforementioned deficiency and expand the functionality of vibration machines, the use of an adjustable asynchronous 
electric drive has been proposed. The features of the construction of the frequency-controlled electric drive systems are 
highlighted, aimed at reducing the negative impact of a sharp increase in the oscillations of the working body of the 
vibration machine during the passage of the resonant zone, both during the start-up process and during braking. 

Кey words: variable frequency drive, vibration machine, resonance zone. 
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DIAGNOSTIC COMPLEX FOR INDUCTION MOTORS FAULT DETECTION 

S. Husach, Postgrad. Stud.*
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: sergeygusach@gmail.com
This research review necessity of investigation in the field of induction motor diagnostics systems. Because of in-

duction motor prevalence and lack of effective diagnostic systems this problem is relevant. In this paper were defined 
methods that are most representative and might be used for automotive diagnosis system. Presented scheme for diagnos-
tic system and mathematic models that allow to describe induction motor condition and calculate approximate life time. 
Methods that were offered can provide effective instrument for induction motor diagnosis, but demand further research. 

Key words: diagnostic complex, induction motor, fuzzy logic. 

Introduction. Induction motors are widely used in 
different brunches of industry and manufacture due to 
their simple construction and reliability. Lack of quali-
fied personal and necessary maintenance may lead to 
faults and untimely breakings. In this situation induc-
tion motor diagnosis importance cannot be underesti-
mated. Timely detection of deviations in induction mo-
tor may prevent serious damages. Creating such system 
is a difficult engineering task that is needed to be per-
formed. 

Purpose of the work. Design a system that can 
track induction motor parameters in real time, define 
possible problems and offer ways to solve it. 

Experimental part and results obtained. 
Secure operation mode of induction motor is im-

portant for many reasons such as: 
– unexpected production stoppage avoidance;
– timely maintenance for reducing amount of criti-

cal breaking; 
– functioning with rated parameters;
– safety operation for staff.
Most common faults in induction motors occur in

bearings, stator windings and rotor bars/wings. As a 
result in IM appear vibrations and current deviations 
that reduce life time of an electric drive. There are 
methods that can be used for detecting faults and ab-
normal operation mode real time. Motor current signal 
analysis (MCSA) and motor power signal analysis 
(MPSA) are efficient methods for IM condition control 
and diagnosis [1]. 

Another important factor that needed to be super-
vised is quality of power supply. Fluctuations can 
cause overload and heating. Voltage asymmetry equal 
to 2% reduce IM time of service up to 11% [2]. In this 
case load must be reduced which is not always possi-
ble. 

Table 1 – Dependence asymmetry to IM load 
Voltage asymmetry Possible load 

1 % 100 % 
2 % 96 % 
3 % 90 % 
4 % 83 % 
5 % 76 % 

Under this conditions were decided that diagnosis 
system will be based on analysis current signals, vibra-
tions and power supply quality. 

Based on research was discovered that fuzzy logic 
is the most perspective instrument for data analysis in 

such system [3]. It makes diagnosis more flexible and 
allows evaluating data not only by their absolute value 
(Fig.1). 

Variable value

Low HighMedium

0

1

Figure 1 – Fuzzy logic for coefficient or variable

Since system has several incoming data sources it 
needs to make conclusion based on all collected infor-
mation. Such analyze is more reliable and comprehen-
sive [4]. 

  Table 2 – Parameter analysis table 
Parameter Low Medium High 

P1 0 0 0 
P2 0 1 0 
P3 1 0 0 
P4 0 0 1 
P5 0 0 1 

Diagnosis system needs database that contains in-
formation about induction motor’s parameters. It may 
be implemented through the user interface. Another 
database must contain a number of rules that correlate 
parameters deviation to the certain fault or breaking. 
When the breakage is recognized system supposed to 
find the best option for it solving. Some of existing 
diagnosis systems on this stage needs an expert that can 
make conclusion about necessity of IM repair or re-
placement. Collecting data from real experiments and 
modulation will allow to create an instrument that 
based on information from sensors can calculate ex-
pected remaining time of work. It is an engineering 
problem that can significantly reduce requirements for 
personnel qualification and increase complex autono-
my. 

There are different methods for evaluating remain-
ing life time of electric devices. These methods can be 
divided on three groups [5]: 

– expert evaluation methods are used in situation
with lack of information and measurements; 

– extrapolation based methods are used for objects
with known parameters but unknown regularity of ob-

* This work was done under the guidance of Ph.D., Assoc. prof D. Mamchur
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ject conditions during it exploitation; 
– modulation methods might be used if we have

enough information about the object. 

As an example may be reviewed IM winding relia-
bility models.  

Reliability of winding isolation functioning may be 
described by the equation 

,     (1) 

where ʄ(Uв) and d(Uc) – are the density of distributed 
breakdown and applied voltage. 

Winding isolation mathematic model 

(2) 

Based on these calculations, equation for reliable work 
probability [6] : 

 (3) 

where  are probability of reliable isolation 
functioning. 

Diagnosis complex will have logic presented on 
Fig. 2. 

Data from sensors

Converting and 
Processing

Data evaluation
Database with 

induction motor 
parameters

Defining 
parameter 
deviations

Database of possible 
faults and breakings

Conclusion about 
faults

Defining necessity 
of repair

Unknown problem Signal to operator

Equations for bearings, windings, isolation and oth-
er parts of induction motor may be presented the same 
way. Remaining resource in such system will be calcu-
lated depend on it time of operation, parameters devia-
tions, power supply quality. 

Conclusions. In this research reviewed perspective 
and necessity of further investigation in the field of 
induction motor diagnosis systems. Were defined diag-
nostic methods that provide most information about 
actual electric drive parameters and operation mode. 
Mathematic models allow to describe induction motor 
condition and calculate approximate life time, based on 
accurate parameter’s measurement. These methods can 
provide effective instrument for induction motor diag-
nosis and demand further research. 

REFERENCES 
1. Mamchur D. An instantaneous power spectra 

analysis as a method for induction motors fault detec-
tion, Proceedings of OWD’2011, 22-25 October 2011, 
Wisla, pp. 407-412, ISBN 83-922242-4-0 

2. Bellini, A., Filippetti, F., Franceschini, G., Tas-
soni, C., Kliman, G. B. “Quantitative Evaluation of 
Induction Motor Broken Bars by Means of Electrical  
Signature Analysis”, IEEE Trans. Ind. Applicat. Vol. 
37 (2001), 1248–1255. 

3. Ramsani M., Mourot G., Ragot J. (2006)
«Fuzzy evidential approximate reasoning scheme for 
fault diagnosis of complex processes», July 2006, pp. 
1-9

4. Мусаелянц Г.Г., Павленко Е.А., Сысоев Д.К.
Диагностический комплекс для выявления неис-
правностей ДВС современнных автомобилей // Ве-
сник СибАДИ – Омск: СибАДИ, 2017. – Вип. 
1/2017 (53). – С. 72-76. 

5. Svard C. (2012) Methods for automated design
of fault detection and isolation systems with automo-
tive applications, Linkoping, Sweden. 

6. Воробьев В.Е., Кучер В.Я. Прогнозирование
срока службы электрических машин: Письменные 
лекции. – СПб.: СЗТУ, 2004.- 56с. 

7. Зеленченко А.П., Федоров Д.В. Диагностиче-
ские комплексы электрического подвижного соста-
ва. М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 
2014. – 112с. 

Figure 2 – Diagnostic complex 
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Выполнен анализ существующих критериев надежности электрогидравлического оборудования. В качестве 

показателя надежности насоса при постоянной частоте вращения насосного агрегата предложено использовать 
кривую надежности, которая позволяет определить область работы центробежной машины с минимальным 
износом. При изменении частоты вращения применяют индекс надежности насоса с учетом частоты вращения, 
подачи насоса и диаметра рабочего колеса насоса. Для обеспечения гидравлической надежности центробежной 
машины целесообразным является использование общего индекса надежности с учетом кавитационного запаса 
и материала рабочего колеса. Показано, что расход ресурса асинхронного двигателя в составе критерия опти-
мальности системы автоматического управления насосным комплексом должен определятся на основе пропор-
циональной зависимости потерь в обмотках асинхронной машины и температуры изоляции. 
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Введение. Анализ [1, 2] показал, что для эффек-
тивного управления транспортировкой рабочего 
продукта в насосных комплексах (НК) в качестве 
критерия оптимальности можно использовать энер-
гетический критерий, направленный на уменьшение 
энергозатрат на перекачку: минимум мощности или 
электроэнергии, потребляемой насосами; минимум 
удельного расхода электроэнергии; максимум КПД: 
насоса, насосного агрегата, насосной установки, 
участка трубопровода; минимум потерь энергии 
электродвигателя и др. В ряде работ [3, 4] в качестве 
критерия оптимальности рассматривают показатель 
надежности, обеспечивающий снижение затрат на 
техническое обслуживание и ремонт: режимная 
надежность насоса или индекс надежности насоса; 
минимум параметра потока отказов электродвигате-
ля и др. 

Ввиду того, что НК характеризуется длительным 
режимом эксплуатации, необходимостью регулиро-
вания технологических параметров, работой не-
скольких насосных агрегатов (НА) на общую трубо-
проводную систему, оптимизация режимов работы 
электрогидравлического оборудования при внедре-
нии систем автоматического управления (САУ) 
должна базироваться одновременно как на учете 
показателя энергоэффективности, так и показателя 
надежности. 

Цель работы. Анализ существующих способов 
определения расхода ресурса электрогидравличе-
ского оборудования при регулировании параметров 
насосного комплекса. 

Материал и результаты исследований. Известно, 
что при эксплуатации НК в номинальном режиме 
расход ресурса (износ оборудования) будет соответ-
ствовать паспортному времени наработки на отказ. 
При необходимости изменения технологических 
параметров НК ресурс электрогидравлического обо-
рудования будет расходоваться с различной интен-
сивностью в зависимости от используемого метода 
регулирования: дросселирования, изменения угла 
поворота лопаток или частоты вращения рабочего 
колеса насоса [3–5].  

В практике эксплуатации рекомендуют исполь-
зовать центробежный насос в режиме эффективной 
работы, соответствующем номинальной рабочей 
точке (НРТ) с максимальным значением КПД. В 

этом режиме снижается вероятность кавитации и 
возникновения гидравлических сил, вызванных рас-
пределением давления на рабочее колесо насоса, что 
сопровождается минимальным износом центробеж-
ной машины [4]. Таким образом, область вокруг 
НРТ насоса часто называют рекомендуемой или 
предпочтительной рабочей областью НА, соответ-
ствующей подаче (90÷105) % от номинального зна-
чения (рис. 1) и среднему времени наработки на от-
каз 0,92R. Если насос работает вне этого режима, 
так называемая допустимая рабочая область с пода-
чей (80 ÷ 110) % от номинального значения и 0,53R, 
то эффективность насоса снижается, что приводит к 
уменьшению срока службы подшипников, росту 
вибрации и шума (рис. 1).  

Кривая надежности R(Q) (рис. 1) для центробеж-
ного насоса типа ANSI со значениями среднего вре-
мени R(Q) наработки на отказ в широком диапазоне 
изменения расхода отражает снижение срока служ-
бы насоса из-за негативных факторов (повышения 
температуры, кавитации при низкой и высокой по-
дачах), если центробежная машина работает за пре-
делами рекомендуемой рабочей области.  
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Рисунок 1 – Кривые изменения напора  

и надежности насоса от подачи 
 
Таким образом, подача центробежного насоса 

(рис. 1) влияет на его механическую надежность, 
которая может быть определена количественно зна-
чением среднего времени наработки на отказ. Одна-
ко данный подход не учитывает влияние изменения 
частоты вращения НА на энергоэффективность и 
надежность работы центробежной машины. 

В работе [6] предложен количественный метод 
определения надежности центробежного насоса, 
основанный на расчете индекса надежности насоса: 
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 RI = RnRqRd,  (1) 
где Rn, Rq, Rd – коэффициенты, зависящие от часто-
ты вращения, подачи насоса и диаметра рабочего 
колеса насоса, соответственно.  

Индекс надежности может принимать значения 
от 0 до 1 и позволяет сравнивать различные рабочие 
режимы одного и того же насоса с точки зрения 
надежности. Большее значение указывает на то, что 
насос в этом режиме будет работать с минимальной 
вибрацией, температурой подшипников и других 
факторов, влияющих на механическую надежность 
насоса. 

В работе [7] даны рекомендации целесообразных 
режимов эксплуатации насосов для обеспечения его 
надежной работы. На рис. 2–4 приведены зависимо-
сти коэффициентов надежности: Rq от относитель-
ной подачи Q` для разных значений частоты n1-n4 
вращения НА (рис. 2); Rd от относительного диамет-
ра D` для разных значений относительной частоты 
n`1 - n`4 вращения НА (рис. 3); Rn от относительной 
частоты n` вращения НА (рис. 4). 
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Рисунок 2 – Кривые изменения коэффициента 

надежности Rq(Q`) для разных значений частоты 
вращения НА 
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Рисунок 3 – Кривые изменения коэффициента 

надежности Rd (D`) для разных значений 
относительной частоты вращения НА 
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Рисунок 4 – Кривая изменения коэффициента 

надежности Rn(n`) 
 

Из их анализа видно, что максимальное значение 
Rq находится левее от НРТ (рис. 2). Увеличение по-
дачи (режимы правее НРТ) изменением частоты 

вращения НА сопровождается резким снижением Rq 
(рис. 2), что обусловлено возможностью возникно-
вения кавитации в центробежной машине. В этом 
случае необходимо вводить ограничения на макси-
мально допустимую подачу и частоту вращения НА. 

Аналогично коэффициенту надежности Rq мак-
симальное значение Rd (рис. 3) смещено влево от 
НРТ, что связано с относительно высокой энергией 
всасывания для данного типа насоса. Количество 
энергии всасывания влияет на степень кавитации и, 
следовательно, более высокое значение энергии вса-
сывания требует более высокого соотношения допу-
стимого и требуемого кавитационного запаса для 
подавления возникновения кавитации. При сниже-
нии энергии всасывания коэффициент надежности 
Rd (D`) увеличивается только при изменении диа-
метра рабочего колеса, аналогично соотношению 
частоты вращения НА. 

Анализ кривой Rn(n`) (рис. 4) демонстрирует ли-
нейную зависимость механического износа центро-
бежной машины от частоты вращения, включающе-
го износ подшипников, поверхностей уплотнений, 
абразивный износ, а также нагрев уплотнений, смаз-
ки подшипников и др. 

В тех случаях, когда важным является обеспече-
ние гидравлической надежности, целесообразным 
является использование индекса Rtotal, учетывающе-
го кавитационный запас RNPSH и материал рабочего 
колеса Rmat насоса [8]: 

 Rtotal = RnRqRNPSHRmat.  (2) 
Анализ работ [9–11], посвященных определению 

расхода ресурса (АД), как наиболее часто использу-
емых в электроприводах насосных установок, пока-
зал, что срок службы электродвигателей составляет, 
в среднем, 15-20 лет при номинальном режиме ра-
боты и без капитального ремонта. Однако, в реаль-
ных условиях режимы эксплуатации АД отличны от 
паспортных. 

В большинстве случаев (85–95 %) отказы АД 
мощностью свыше 5 кВт связаны с повреждением 
изоляции обмоток и распределяются следующим 
образом: межвитковые замыкания – 93 %, пробой 
межвитковой изоляции – 2 %. Остальные отказы в 
работе АД вызваны механическими повреждениями 
[9]. Таким образом, срок службы АД определяется, в 
основном, качеством изоляции обмоток. 

В результате исследований [9] было сформули-
ровано, так называемое, «правило восьми градусов», 
согласно которому превышение температуры Δθ на 
каждые восемь градусов сверх предельно допусти-
мой сокращает срок службы изоляции вдвое. Ана-
литически это правило записывается в виде уравне-
ния: 

 τ = T0e-bθ,  (3) 
где τ – срок службы изоляции при температуре θ, 
годы; θ – температура нагрева изоляции, °С;  
T0 – условный срок службы изоляции при θ=0 
(T0=6,225·104 лет при τ =7 лет и θ =105 °С); b – ко-
эффициент срока службы изоляции; e – основание 
натурального логарифма. 

Чем выше класс изоляции, тем медленнее проис-
ходит ее старение при данной температуре, поэтому 
для изоляции класса В величина Δθ составляет 
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10 0С, для класса Н – около 12 °С [9]. 
Зависимости срока службы электропроводов 

изоляции электрических машин в функции темпера-
туры для различных классов нагревостойкости изо-
ляции приведены на рис. 5, которые приближенно 
характеризуют степень старения изоляции, так как 
учитывают лишь один воздействующий фактор – 
температуру. 
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Рисунок 5 – Зависимость срока службы 

электропроводов в функции температуры для 
различных классов нагревостойкости изоляции:  
1 – класс изоляции А; 2 – В; 3 – Е; 4 – Н; 5 – С 

 
Однако, в реальных условиях работы на эксплуа-

тационную надежность и срок службы АД влияет 
ряд факторов: качество активных и конструкцион-
ных материалов, используемых при изготовлении 
электрических машин; качество самого изготовле-
ния электрических машин; качество электроэнергии; 
несоответствие условий применения машин их ис-
полнению, пусковым и рабочим характеристикам; 
отсутствие надлежащего обслуживания машин и 
низкое качество их ремонта [10]. В работах [9-11] 
рекомендуется определять срок службы АД с уче-
том режима нагрузки, качества питающего напря-
жения (несимметрии и несинусоидальности), темпе-
ратуры обмоток и окружающей среды.  

Исследования показали [12], что при несиммет-
рии напряжения 2 % срок службы АД сокращается 
на 10,8 %. При уменьшении напряжения на 10 %, 
так же, как при несимметрии напряжений 4 %, срок 
службы электродвигателей сокращается вдвое. Дли-
тельная работа двигателя с токовой перегрузкой 
всего на 5 % от номинального сокращает срок его 
службы в 10 раз [13]. 

При определении показателя надежности АД в 
составе критерия оптимальности САУ НК восполь-
зуемся известным при выполнении инженерных 
расчетов допущением, что увеличение потерь в об-
мотках АД увеличивает температуру изоляции про-
порционально величине этих потерь: 

 ΔР1` ≈ θ`,  (4) 
где ΔР1`=ΔР1/ΔР1н– относительное увеличение зна-
чения потерь в обмотках статора АД; θ`= θ/θн– от-
носительное увеличение значения температуры; 
ΔР1=ΔР1м+ΔР1с+ΔР1=Р–Р1+ΔР2+ΔРмех,; ΔР1н – но-
минальные потери в статоре АД; ΔР1м, ΔР1с, ΔР1д  – 
потери в меди, стали статора и добавочные потери;  
Р – полезная мощность на валу; Р1 – подведенная 
мощность из сети; ΔР2=(Р+ΔРмех)s/(1-s) – потери в 
роторе; s – скольжение; ΔРмех= ΔРмехн(ω/ωн) – меха-
нические потери в подшипниках и вентиляционные, 
зависящие от угловой скорости ротора; ΔРмехн. – но-

минальные механические потери; ω, ωн – текущая и 
номинальная угловая скорость АД. 

С учетом (4), выражение (3) примет вид: 
 τ = T0e-bθн·ΔР1`.  
Обобщая выше изложенное, для получения мак-

симальной эффективности работы НК критерий оп-
тимальности должен содержать кроме энергетиче-
ской составляющей, ресурсную компоненту, кото-
рая учитывает увеличение или уменьшение расхода 
ресурса основного оборудования в зависимости от 
текущего режима работы: 

qi3 sssI ν= ,  

где si=f(i), sν=f(ν), sq=f(q) – относительный расход 
ресурса элементов НК в зависимости от изменения 
срока службы асинхронного двигателя, частоты 
вращения и подачи насоса, соответственно. 

Выводы. Показано, что для определения расхода 
ресурса насоса используют кривую надежности 
R(Q) (режимную надежность), которая позволяет 
выбрать область работы центробежной машины с 
минимальным износом при постоянной частоте 
вращения НА.  

При изменении частоты вращения используют 
количественный метод определения надежности 
центробежного насоса, основанный на расчете ин-
декса надежности RI насоса с учетом частоты вра-
щения, подачи насоса и диаметра рабочего колеса 
насоса. В тех случаях, когда важным является обес-
печение гидравлической надежности, целесообраз-
ным является использование индекса Rtotal с учетом 
кавитационного запаса и материала рабочего колеса. 

Анализ показал, что срок службы асинхронных 
двигателей насосных агрегатов в значительной сте-
пени определяется качеством изоляции обмоток 
электродвигателя, температура нагрева которой 
пропорционально зависит от потерь в обмотках 
асинхронного двигателя. 

С учетом сказанного, обосновано, что при по-
строении системы автоматического управления 
насосным комплексом необходимо учитывать как 
энергетический ресурс насосной установки при 
обеспечении требований технологического процес-
са, так и расход ресурса используемого оборудова-
ния. 
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ANALYSIS OF WEAR ELECTRО HYDRAULIC EQUIPMENT OF A PUMP COMPLEX 
WHEN CHANGING THE OPERATION MODE 

J. Alekseeva, senior lecturer, T. Korenkova, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: aljual@ukr.net
The analysis of the existing reliability criteria of electro-hydraulic equipment have been performed. As an indicator

of the reliability of pump at constant frequency rotation of the pump unit has been proposed to use the reliability curve, 
which allows determine the area of operation of the centrifugal machine with minimal wear. When the rotational speed 
is changed, the pump reliability index is used, taking into account the rotational speed, pump flow and the diameter of 
the pump impeller. To ensure the hydraulic reliability of a centrifugal machine, it is advisable to use a general reliability 
index, taking into account the cavitation margin and the impeller material. It is shown that the consumption of the re-
source of an induction motor as part of the optimality criterion of the automatic control system of the pumping complex 
should be determined on the basis of the proportional dependence of losses in the windings of the induction machine 
and the temperature insulation. 
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ 
В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ 

Мельник К. І., аспір. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: zip1981@ukr.net 
В роботі представлено розроблений віртуальний аналізатор якості перетворення електричної енергії електро-

технічних комплексах на прикладі автономного джерела енергопостачання з асинхронним генератором. Аналіз 
якості протікання енергопроцесів здійснюється на основі математичного апарату методу миттєвої потужності за 
виміряними електричними сигналами струмів та напруг з використанням їх спектральних характеристик. Реалі-
зована можливість моніторингу і оцінки якості перетворення електричної енергії за класами споживачів з вико-
ристанням апарату нечіткої логіки. Програмна реалізація віртуального аналізатора виконана з використанням 
платформи LabVIEW, що дозволило також і візуалізувати процедуру моніторингу.  

Ключові слова: джерела електричної енергії, енергетичні процеси, якість перетворення електричної енергії. 

Вступ. Високі темпи розвитку виробництва, ве-
дуть до безперервного підвищення споживання елек-
троенергії. Невідповідність якості споживаної елект-
роенергії і перерви в електропостачанні таких систем 
можуть призвести не тільки до збоїв в роботі, але і до 
аварійних ситуацій, наслідки яких може завдати зна-
чної шкоди. Таким чином, динаміка розвитку вироб-
ництва висуває підвищені вимоги до показників яко-
сті електроенергії та надійності електропостачання. 
Низька якість електроенергії свідчить, по-перше, про 
великі втрати при перетворенні механічної енергії 
приводного двигуна в електричну енергію або про 
несправність електрогенератора [1], по-друге, елект-
роспоживачі, що підключені до генератора, також 
працюватимуть в неномінальному режимі, що відо-
бражатиметься на ресурсі працеспроможності облад-
нання та на якості виконання функціонального приз-
начення. 

Мета роботи. Розробка автоматизованої системи 
моніторингу показників якості перетворення енергії 
в автономному джерелі електропостачання з асинх-
ронним генератором. 

Матеріал і результати досліджень. Найбільш 
зручні методи дослідження енергетичних процесів 
режимів роботи автономного генераторного компле-
ксу засновані на аналізі електричних сигналів стру-
мів та напруг і, як їх добуток, миттєвих потужності. 

Для ефективного застосування такого підходу необ-
хідно скласти рівняння балансу потужностей або ене-
ргії всіх елементів електротехнічного комплексу. 

Алгоритм роботи аналізатора якісних показників 
електричної енергії (АПЕЕ) в автономної енергогене-
руючої установці в загальному вигляді наведений на 
рис. 1. Оцінка процесів енергоперетворення в автоно-
мному енергогенеруючому комплексі виконується на 
основі математичного апарата методу миттєвої поту-
жності [2]. За допомогою панелі керування є можли-
вість вибору класу споживачів з нормативними пока-
зниками якості електроенергії – G1, G2, G3. Вибір од-
ного із цих класів визначає використання нечітким 
контролером набору відповідних правил. 

Для точного визначення відхилення показників 
система вимагає попереднього настроювання базо-
вих величин напруги й частоти на панелі керування. 
Відповідно до [3] показники якості напруги норму-
ються у відносних величинах для зручності автома-
тизованих обчислень і подальшої їх оцінки операто-
ром. Для наочного відображення протікання проце-
сів енергоперетворення електричних сигналів АПЕЕ 
містить блок візуалізації (БВ). Також є можливість ві-
зуалізації електричних сигналів та їх спектрального 
аналізу, коефіцієнтів спотворення (THDi, THDu, 
THDp) на будь-якому з елементів енергосистеми. Ві-
кно відображення електричних сигналів, їх спектрів 
та якісних показників зображено на рис. 2. 

Рисунок 1 – Алгоритм роботи аналізатора якісних показників електричної енергії 
в автономної енергогенеруючій установці 
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Рисунок 2 – Блок візуалізації 

Висновки. Розроблений аналізатор показників 
електричної енергії являє собою програмний блок, 
функціональними можливостями якого є аналіз ене-
ргетичних процесів у різних режимах роботи автоно-
много генераторного комплексу. Визначення показ-
ників процесів енергоперетворення електричних сиг-
налів зводиться до отримання залежностей напруги й 
струму та їх добутку – миттєвої потужності, а також 
визначення постійної та знакозмінних косинусних та 
синусних складових потужності, ефективних значень 
миттєвої потужності. Дослідження енергопроцесів, 
що виникають у енергетичній системі, дає можли-
вість оцінки якості перетворення енергії. 
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MONITORING SYSTEM OF ENERGY CONVERSION QUALITY INDICATORS 
IN ELECTROTECHNICAL COMPLEXES 
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The paper presents the developed virtual analyzer of the quality of transformation of electric energy in electrotechnical 

systems on the example of an autonomous power supply source with an asynchronous generator. The analysis of the 
quality of the flow of energy processes is carried out on the basis of the mathematical apparatus of the instantaneous 
power method on the measured electrical signals of currents and voltages using their spectral characteristics. The 
opportunity to monitor and evaluate the quality of transformation of electric energy by classes of consumers with the use 
of the apparatus of fuzzy logic is realized. The software implementation of the virtual analyzer was performed with the 
use of the LabVIEW platform, which also enabled the monitoring of the monitoring process to be visualized. 

Кey words: sources of electrical energy, energy processes, the quality of electrical energy conversion. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ІНДУКЦІЇ МАГНІТНИХ ПОЛІВ  
В ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ МІСТА КРЕМЕНЧУКА 

Куріцина Т., студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: zip1981@ukr.net 
Проведені експериментальні дослідження та визначені рівні магнітних полів у пасажирських тролейбусах мі-

ста Кременчука. Встановлено, що рівні магнітних полів у салонах тролейбусів не перевищують граничнодопус-
тимих норм, встановлених державним стандартом України. На рівень магнітного поля значною мірою впливає 
режим роботи та місце розташування енергосилової установки тролейбуса з тяговим двигуном постійного 
струму. 

Ключові слова: індукція магнітного поля, граничнодопустима норма, енергосилова установка. 

Вступ. Розвиток промисловості, зростання наси-
ченості виробничих та громадських місць електроте-
хнічними засобами має наслідком підвищення рівня 
техногенного навантаження [1]. Ненормативні рівні 
фізичних факторів суттєво впливають на здоров’я і 
працездатність людей. Слід зазначити, що у сучас-
ному світі люди постійно знаходяться під впливом 
таких фізичних факторів як вібрація, шум та електри-
чні та магнітні поля (ЕМП), як приклад – громадсь-
кий електричний транспорт [2]. Згідно з рекоменда-
ціями EMF актуальними на 2017 рік, допустимим рі-
внем магнітного поля (МП) є: для виробництва – 1 
mТ, для осель та громадських місць – 0,4 μT. 

Мета роботи. Визначення фактичних рівнів маг-
нітних полів в пасажирських тролейбусах міста Кре-
менчука. 

Матеріал і результати досліджень. Для збору ін-
формації про рівень МП в громадських місцях було 
проведено заміри ІМП в транспорті загального кори-
стування. В якості об’єктів для збору даних були об-
рані тролейбуси, що курсують на маршрутах міста 
Кременчука, умовно поділені авторами на «нового» і 
«старого» зразків. Джерелами ЕМП у досліджуваних 
тролейбусах є енергосилові установки з тяговими 
електричними двигунами постійного струму (ДПС) 
потужністю 40 кВт, комутуюча апаратура та штан-
гові струмоприймачі, що з’єднують енергосилову 
установку тролейбуса з лінією повітряної контактної 
мережі. 

Для фіксації отриманих значень ІМП використо-
вувався вимірювальний комплекс, що складається з 
пристрою для вимірювання МП типу TES-1394 та но-
утбуку LenovoG40, необхідного для автоматизації 
процедури фіксації, запису та подальшої обробки ре-
зультатів досліджень. 

Для виявлення факторів впливу на рівні ІМП за-
міри проводилися для:  

− різної кількості пасажирів в салонах
тролейбусів – врахування навантаження 
енергосилової установки; 

− різних маршрутах слідування – врахування
геометрії дороги; 

− різних швидкостях та режимах руху –
врахування параметрів енергосилової установки. 

Фіксація рівнів ІМП здійснювалась у місцях зосе-
редження електрообладнання енергосилової устано-
вки тролейбуса – початок салону (комутуюча апара-
тура з тяговим ДПС для тролейбусів «старого» зра-
зка), середина салону (розміщення штангових стру-
моприймачів), кінець салону (комутуюча апаратура з 
тяговим ДПС для тролейбусів «нового» зразка). Дос-
лідження проводилися в чотирьох різних тролейбу-
сах кожного зразку. Експериментально встановлені 
фактичні рівні ІМП наведено в табл. 1.  

Аналізуючи отримані результати, можна сказати, 
що навантаження енергосилової установки тролей-
бусів не виходить за встановлені межі, а тому кіль-
кість пасажирів в салоні не впливає на рівень ІМП. 

Таблиця 1 – Експериментальні значення ІМП у тролейбусах 

П
ус

к Нероб. 
хід 

Рушання 
(пустий) 

Рушання 
повний 

Рух зі 
шв-тю 1 

Рух зі 
шв-тю 2 

Підйом 
в гору Гальмування Точка заміру 

Номери тролейбусів «старого» зразку № 186, 172, 132, 121 
- 0,16 0,24 0,24 0,16 0,6 0,2 0,22 Кінець 
- 0,14 0,24 0,24 0,18 0,4 0,22 0,35 Середина 

3,41 0,14 0,3 0,3 0,2 0,84 0,3 0,85 Початок 
Номери тролейбусів «нового» зразка № 210, 203, 201, 200 

3,1 0,19 2,4 2,5 0,3 2 - 7,1 Кінець 
- 0,15 0,19 0,32 0,17 0,22 - 0,4 Середина 

2,7 0,15 0,24 0,68 0,17 0,31 - 0,42 Початок 

Слід відмітити, що суттєво впливає на рівень ІМП 
режим роботи тягового ДПС, спостерігається підви-
щення ІМП на 17…45 % порівняно з стаціонарним 

рухом. Також встановлено, що рівні ІМП у тролейбу-
сах «нового» зразка вищі ніж у «старого» зразка. Це 
зумовлено зміною способу керування тяговим ДПС. 
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В залежності від конструкції та розташуванні елект-
рообладнання у тролейбусі відповідно змінюються і 
рівні ІМП, тому максимальні значення МП для тро-
лейбусів обох зразків фіксувалися на початку салону, 
а мінімальні – для «нового» зразка в центрі салону, а 
для «старого» зразка в кінці салону.  

Підраховано загальну дозу магнітного опромі-
нення, яку отримують пасажири (табл. 2) за повний 
рейс тролейбусу обох зразків, а також водій з контро-
лером (табл. 3) за одну робочу зміну у зазначених ді-
лянках салону. 

Таблиця 2 –  Доза МП пасажира за повний рейс 
Тролейбус старого зразку Тролейбус нового зразку 

Початок Середина Кінець Початок Середина Кінець 
40 хв – 

0,918 mТ 
44 хв  – 

0,706 mТ 
40 хв  – 

0,556 mТ 
44 хв  – 
20,3 mТ 

44 хв – 
0,953 mТ 

43 хв – 
2,5 mТ 

Таблиця 3  –  Доза МП водія і кондуктора 
Водій старого 9,7 mТ Кондук-

тор 
старого 7,2 mТ 

нового 185,8 mТ нового 56,8 mТ 

Отже виходячи з отриманих даних: для пасажирів 
перевищень меж не виявлено; у водіїв і кондукторів 
тролейбусів старого зразку кількість отриманого 
опромінення знаходиться у допустимих межах; у во-
діїв тролейбусів нового зразку згідно з отриманими 
значеннями гранична доза за зміну перевищена в 18,5 
разів, у кондукторів перевищення склало 5,6 рази. 
Для поліпшення ситуації необхідно внести зміни в 
графік роботи працівників тролейбусів нового зра-
зку, наприклад, обмежити безперервний час перебу-
вання до 3 годин. 

Висновки. Встановлено, що рівні магнітних полів 
у салонах громадського електротранспорту міста 
Кременчука не перевищують встановлених держав-
ним стандартом допустимих меж. На рівень МП зна-

чною мірою впливає режим роботи та місце розташу-
вання енергосилової установки тролейбуса з тяговим 
двигуном постійного струму. 
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Experimental investigations and determined levels of magnetic fields in passenger trolley buses of the city of Kre-

menchuk have been carried out. It was established that the levels of magnetic fields in trolley bus salons do not exceed 
the marginal-empty standards established by the state standard of Ukraine. The level of the magnetic field is largely 
influenced by the mode of operation and the location of the trolley power plant with a DC traction motor. 
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вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: dudnykmaxim@gmail.com  
У роботі розглянутий технологічний процес електровозної відкатки гірської маси. Враховується, що система 

електоприводу електровозу — це багатодвигунна система, електричні параметри двигуни якої можуть дещо 
відрізнятися. При розрахунку динамічних режимів в математичній моделі електроприводу враховується 
реальний стан рейкового шляху і просковзування колісних пар по рейкам, яке виникає через нерівномірний 
розподіл моментів двигунів та зміну коефіцієнту зчеплення. Складена математична модель в Matlab системи та 
розрахунками доведена можливість вирівнювання навантаження шляхом дії на магнітний потік тягових 
двигунів. Практичне застосування запропонованої системи керування дозволить зменшити втрати зерна при 
його пошкодженні. Сформульовані задачі подальших досліджень. 

Ключові слова: тяговий електропривод, параметрична несиметрія, вирівнювання навантаження. 

Вступ. Стратегія розвитку залізничного 
транспорту ставить собі за мету забезпечити 
потреби економіки в перевезеннях з одночасним 
доведенням їх якості до світового рівня. Для 
вирішення поставлених завдань потрібен тяговий 
рухомий склад нового покоління, створений з 
використанням перспективних технологій і систем 
управління. 

Тягові якості залежать від конструкції 
механічної частини електровозу, системи керування 
потужністю, а також від додаткових пристроїв, що 
забезпечують стійку реалізацію сили тяги як при 
рушанні з місця, так і в русі. 

Максимальна сила тяги, що розвивається 
електровозом, обмежується межею по зчепленню 
коліс з рейками і небезпекою розвитку буксування. 
Добре відомі негативні сторони цього явища: 
зниження ефективної тяги, високі (часто-граничні) 
динамічні навантаження в тяговому приводі, в 
кілька разів зростаючий знос коліс і рейок. Тому 
запобігання буксування залишається актуальним 
завданням, рішення якої дозволить отримати 
економію електроенергії і знизити витрати на 
ремонт рухомого складу та колії. 

Слід визнати, що проблема боротьби з 
буксуванням залишається актуальною. Особливо 
актуальним це питання є в умовах рудничних 
розробок, де фізичні параметри залізничної колії 
значно поступаються вимогам по умовами 
експлуатації. 

Тому актуальним є розробка математичної 
моделі процесу тяги і буксування. Прогнозування 
буксування дозволяє своєчасно вжити заходів щодо 
його запобігання (зміна тягового режиму, 
упереджувальна подача піску або модифікатора 
зчеплення) і тим самим виключити буксування при 
реалізації максимальної сили тяги [1].  

Мета роботи. Розрахунок динамічних режимів 
дводвигунного електроприводу кар’єрного 
електровозу, з урахуванням післяремонтних 
відхилень електричних параметрів, двигунів та 
дослідження системи вирівнювання навантаження. 

Матеріал і результати досліджень. Основним 
типом кар'єрного електровоза на кар'єрі ПрАТ 

«Полтавський ГЗК» є електровоз ОПЕ-1А, який 
призначений для роботи на залізницях відкритих 
гірських розробок, електрифікованих на змінному 
струмі напругою 10000В, частотою 50 Гц, з 
керівними підйомами (ухилами) до 60%. Екіпажна 
частина тягового агрегату складається з шести 
двовісних візків, по дві на кожну секцію. На візках 
підвішені по два колісно-моторних блоки, що 
складаються з колісної пари і тягового двигуна. В 
якості тягових двигунів використовуються двигуни 
постійного струму послідовного збудження ДТ9Н, 
які мають в тривалому режимі номінальну 
потужність 418 кВт, при номінальній напрузі і 
струмі, відповідно 1500 В і 300 А, максимальна 
частота обертання 160 с−1. 

Допустимі відхилення параметрів якірній 
обмотки при ремонті тягових двигунів в 10% 
встановлені за умовою нагріву [7,8] і, при наявності 
примусової вентиляції двигунів, допускає тривалу 
експлуатацію. Однак слід врахувати, що на 
електровозі встановлені 12 тягових двигунів, і вони 
не проходять додатковий підбір за умовою роботи в 
системі багатодвигунного електроприводу, так як це 
двигуни одного типу. При цьому може виникнути 
ситуація коли на одному електровозному агрегаті 
виявляться двигуни, відхилення параметрів яких 
знаходяться в межах допуску, але за величиною 
протилежні. Це призводить до суттєвої 
нерівномірності навантажень двигунів, перегріву і 
виходу їх з ладу. 

Проаналізуємо режим роботи двохдвигунного 
електроприводу електровоза методом 
математичного моделювання. 

В основу математичної моделі тягового 
електроприводу покладена наступна система 
рівнянь записана для одного приводу: 

( ) ;ωφ IkIRU
dt
dIL яdя −−=

;сцm
ck

k FF
dt

dVM −=

( )( );iQPgW n −+=∑ ω
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D
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D
iF двm ϕ==

( )ckp V022.023.0 −=ψ . 
де ckV  - швидкість ковзання коліс при буксуванні; 

nV  - швидкість поїзда; ∑W  - сумарний опір руху 
поїзда; Р - маса електровоза; Q  - маса 
електропоїзда; i  - передавальне число; pψ  - 
коефіцієнт зчеплення коліс з рейками. 

Розрахунок динамічних режимів виконаємо з 
використанням математичного пакета MatchCad. 
Програмний модуль розрахунку має вигляд матриці 
правих частин диференціальних рівнянь: 
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Для дослідження режимів просковзування 
додатково введено, що активні опори, магнітні 
потоки і коефіцієнти зчеплення є функціями часу 
для інтерактивної зміни в процесі розрахунку. 

Для вирішення системи диференціальних 
рівнянь використана стандартна функція 
інтегрування з постійним кроком - 

. Параметрами функції 
є: 0Y  - вектор початкових значень 

[ ]TY 000000 = ; nt  - проміжок часу

розрахунку, 0=nt ; kt  - кінцевий час, с; N  -
кількість точок розрахунку; D  - вектор правих 
частин диференціальних рівнянь. 

На рис. 1 наведені діаграми зрушення при 
постійному і однаковому на обох колісних парах 
коефіцієнті зчеплення. 

Інтерес для досліджень представляють випадки: 
− нерівності активних опорів якірних кіл;
− зміна коефіцієнта зчеплення на одній колісній

парі.
Для випадку зміни коефіцієнта зчеплення 

задаємося логічною функцією, яка змінює 
коефіцієнт на 10-й секунді (рис.2.3). 

Коефіцієнт зчеплення 1-й колісної пари: 

Коефіцієнт зчеплення 2-й колісної пари: 

Для випадку пуску приводу з нерівністю 
активних опорів якірних кіл: 

- опір якірного кола 1-го двигуна

- опір якірного кола 2-го двигуна.

На рис. 4 показані діаграми вирівнювання 
навантаження на двигунах шляхом впливу на 
магнітний потік. Діаграми відповідають пуску 
приводу і зрушенням з різними коефіцієнтами 
зчеплення колісних пар. На 10-й секунді 
включається система вирівнювання навантаження і 
магнітні потоки змінюються. Нарівномірность 
навантаження знижується. 

Рисунок 1 – Діаграми зрушення при постійному коефіцієнті зчеплення і однаковому на обох колісних парах 
(масштаб швидкості 1х100) 

z rkfixed Y0 tn, tk, N, D,( ):=

psi1 v t,( ) 0.23 0.0000022 v⋅−( ) 103
⋅ t tv<if

0.23 0.0000022 v⋅−( ) 103
⋅ t tv≥if

:=

psi2 v t,( ) 0.23 0.0000022 v⋅−( ) 103
⋅ t tv<if

0.1 0.0000022 v⋅−( ) 103
⋅ t tv≥if

:=

r1 t( ) r( ) t tv<if

1 r⋅( ) otherwise

:=

r2 t( ) 1 r⋅( ) t tv<if

0.5 r⋅( ) otherwise

:=
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Рисунок 2 – Діаграми зрушення при постійному коефіцієнті зчеплення і зниженні коефіцієнта зчеплення 2-ї 
колісної пари на 10-й секунді 

Рисунок 3 – Діаграми зрушення при постійному коефіцієнті зчеплення і різних опорах якірних ланцюгів 
електродвигунів 

Рисунок 4 – Діаграми вирівнювання навантаження на двигунах шляхом впливу на магнітний потік 
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Висновки. Отримали подальшого розвитку 
методи розрахунку і аналізу нерівномірного 
розподілу навантаження, що призводять до 
просковзування, в результаті чого пошкоджуються 
також рейкові шляхи і колеса електровоза. 
Виконаний розрахунок механічних характеристик 
дводвигунного електроприводу з урахуванням 
просковзування викликаного станом рейкових 
шляхів. Зростання втрат перевантаженого двигуна 
призводить до скорочення терміну служби його 
ізоляції на 25%. З огляду на, що можливість 
управління окремим тяговим двигуном на 
електровозах відсутня, то висока аварійність буде 
зберігатися надалі.  

Вирівнювання навантаження між двигунами 
через нерівномірності параметрів, так і зниження 
коефіцієнта зчеплення викликане станом шляхів, 
можливо лише за рахунок додаткового управління 
магнітним потоком двигунів. 
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The paper considers the technological process of electric locomotive mining of mountain masses. It is taken into 

account that the electric drive system of the electric locomotive is a multi-engine system, the electrical parameters of 
which engines may differ slightly. In the calculation of dynamic regimes in the mathematical model of the electric 
drive, the actual state of the rail path and the slip of the wheel pairs along the rails are taken into account, which arises 
due to the uneven distribution of the engine moments and the change in the coefficient of adhesion. The mathematical 
model in the Matlab system and calculations have proved the possibility of leveling the load by acting on the magnetic 
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damaged. The tasks of further research are formulated. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 
 У СКЛАДІ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

Козьора О. О., студентка, Прокопенко В. Д., аспірант  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: mirostava@rambler.ru 
З розвитком сучасних напівпровідникових перетворювачів частоти з мікропроцесорними системами керу-

вання важливим є вибір методики розрахунку потужності асинхронних двигунів та оцінки його теплових ре-
жимів. В роботі проведений аналіз існуючих способів перевірки двигуна за нагрівом. Показано, що непрямі 
методи розрахунку теплового стану електричної машини мають обмеження у застосуванні та потребують уточ-
нення. Урахування зростання втрат в сталі та форми напруги живлення від частотного перетворювача є актуа-
льним при розробці математичних моделей для задач вибору потужності асинхронного двигуна як елемента 
системи частотного керування. 

Ключові слова: асинхронний двигун, тепловий стан, регульований електропривод, форма напруги живлен-
ня, втрати в сталі. 

Вступ. Застосування частотно-регульованих 
приводів (ЧРЕП) для управління електродвигуном 
забезпечує оптимізацію режимів роботи обладнання 
за рахунок керування моментом, швидкістю обер-
тання, режимами пуску і зупинки двигуна. До осно-
вних переваг використання регульованого привода 
слід віднести зниження витрат на електроенергію; 
зниження зносу механічних елементів обладнання і 
витрат на обслуговування; захист обладнання від 
пошкоджень в момент пуску або зупинки; забезпе-
чення сталості експлуатаційних характеристик ме-
ханізмів; плавне регулювання продуктивності меха-
нізмів для підтримки технологічних процесів на оп-
тимальному рівні; забезпечення можливості реалі-
зації складних алгоритмів управління, в тому числі 
зі зворотним зв’язком, тощо [1]. 

Однією з складових ЧРЕП є асинхронний дви-
гун. В зв’язку з цим, процеси, що відбуваються при 
його роботі, значною мірою впливають на характе-
ристики системи в цілому.  

У більшості випадків АД працюють у неноміналь-
них режимах, до яких можна віднести неномінальне 
навантаження, неномінальну та несиметричну напру-
гу. При цьому відомо [2], що енергетичні показники 
електричної машини, коефіцієнт корисної дії η  та 
потужності ϕcos , залежать від навантаження та пара-
метрів мережі. Слід відмітити, що рівень споживання з 
мережі активної і реактивної потужності у разі нено-
мінального навантаження і неномінальної напруги 
відрізняється від рівня споживання з мережі таких же 
потужностей АД при номінальному навантаженні і 
стандартній напрузі мережі [3]. 

При роботі електродвигуна в результаті зростан-
ня втрат у міді і сталі, збільшується температура 
обмоток. При критичному її значенні можливий 
пробій ізоляції та вихід двигуна з ладу. В зв’язку з 
цим, визначення втрат є важливим етапом при оцін-
ці теплового стану електричної машини та для під-
вищення довговічності експлуатації системи ЧРЕП. 

Слід відзначити, що на збільшення втрат в сталі 
впливають такі фактори як механічні пошкодження 
в пакеті, теплові пошкодження ізоляції листів паке-
та, зміна магнітних властивостей сталі. Крім цього, 
ступінь збільшення втрат в АД залежить від спект-
рального складу напруги живлення, який визнача-
ється алгоритмом формування імпульсної вихідної 

напруги, що використовується в перетворювачі час-
тоти [4]. 

Мета роботи полягає в аналізі методів розраху-
нку теплового стану АД. 

Матеріал і результати досліджень. До способів 
перевірки двигунів за нагрівом слід віднести прямі 
та непрямі (спеціальні) [2, 5]. Прямий метод переві-
рки двигунів за нагрівом дає найбільш точну оцінку, 
однак, має істотний недолік – необхідно знати зна-
чення тепловіддачі і теплоємності, які в каталогах і 
довідниках відсутні. У зв’язку з цим, в більшості 
випадків перевірка двигунів за нагрівом здійснюєть-
ся непрямими методами, які не вимагають побудови 
графіка τ(t), що відносять до їх переваг. 

Основою цих методів є так званий метод серед-
ніх втрат [2]. Його сутність полягає в наступному. 
При використанні розглядається досить великий 
цикл роботи двигуна, в якому середній перегрів 
двигуна не змінюється. Тому режим роботи двигуна, 
в якому кількість виділеної теплоти в двигуні за 
цикл роботи дорівнює відданій в навколишнє сере-
довище називається квазісталим. В цьому режимі 
середній перегрів двигуна за час циклу визначається 
як: 

A
P

AtPdt ñåð
t

öñåð

ö ∆
=∆=τ ∫

0

, 

∫ ∆=∆
öt

öñåð tPdtP
0

. 

Метод еквівалентних величин заснований на то-
му положенні, що дійсну величину замінюють екві-
валентною, яка за робочий цикл створює такі ж 
втрати в двигуні, як і справжня. Нагрів двигуна не 
буде перевищувати допустимого рівня, якщо еквіва-
лентний струм за цикл його роботи не буде більшим 
за номінальний струм. Метод застосовується, якщо 
постійні втрати і опори головних ланцюгів двигуна 
залишаються незмінними за цикл роботи. До недо-
ліків методу слід віднести неможливість його засто-
сування для короткозамкнених двигунів з глибоки-
ми пазами або подвійною кліткою, тому що їх опори 
зазнають значних змін в динамічних режимах. 

Метод еквівалентного моменту використовуєть-
ся в тому випадку, якщо відомий графік зміни мо-
менту двигуна в часі. При цьому магнітний потік 

* Робота виконана під керівництвом к.т.н., доц. Огарь В.О.
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двигуна під час всього циклу роботи є постійним 
[2]. 

У разі використання методу еквівалентної поту-
жності, для розрахунку необхідний графік зміни 
потужності в часі. Застосування методу еквівалент-

ного моменту можливо у разі сталості швидкості 
двигуна на всіх ділянках робочого циклу. Методи 
аналізу теплового стану АД та основні співвідно-
шення, наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 –Непрямі методи перевірки двигунів за нагрівом при змінному навантаженні 
Методи Сутність методу Базові формули 

Середніх втрат Якщо середні за тестовий цикл втрати потужності в двигуні не 
перевищують величини його номінальних втрат ( Nñåð PP ∆≤∆ ) і 
умови тепловіддачі в еталонному і тестовому циклах ідентичні 
( åöòö AA = ), то середнє перевищення температури двигуна над 
температурою навколишнього середовища не перевищує номіна-
льного значення. Принципова умова достовірності даного методу 
– час циклу має бути значно менший, ніж теплова стала часу дви-
гуна: ϑ<< Ttö .

Nñåð PP ∆≤∆
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η
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Еквівалентного 
струму 

Метод використовується для конкретної навантажувальної діаг-
рами. При цьому повинні бути відомими залежності споживаного 
струму від моменту і швидкості попередньо обраного двигуна. 
Метод найбільш прийнятний для перевірки по нагріву двигунів 
постійного струму незалежного збудження, що мають лінійну 
залежність струму якоря від електромагнітного моменту і квадра-
тичну залежність змінних втрат від струму якоря. 

NE II ≤
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Еквівалентного 
моменту 

Метод застосовують в тих випадках, коли залежність змінних 
втрат в двигуні від моменту, що він розвиває можливо апрокси-
мувати квадратичним поліномом.  

NE MM ≤
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Еквівалентної 
потужності 

Метод заснований на використанні енергетичного співвідношен-
ня, що пов’язує механічну потужність, момент і швидкість двигу-
на: Ω= MP . 
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Непрямі методи, розглянуті в табл. 1, мають об-
меження в своєму застосуванні та потребують уточ-
нення в питаннях визначення теплового нагріву 
двигуна шляхом урахування втрат в сталі АД та до-
даткових втрат від форми сигналу перетворювача 
частоти.  

В даних методах визначення втрат в сталі АД, 
відбувається з використанням емпіричних залежно-
стей коефіцієнти яких не є відомими для конкретно-
го двигуна, що використовується в технологічному 
процесі. 

Крім цього, при використанні ШІМ вищі гармо-
нічні напруги та електричні втрати в обмотках, які 
обумовлені їх дією, досягають значних величин [6-
8]. В зв’язку з цим, при оцінці теплового стану елек-
тротехнічного комплексу необхідно визначати сту-
пінь збільшення сумарних втрат в асинхронному 
двигуні при відомих параметрах ШІМ напруги.  

Висновки. Аналіз методів оцінки теплового ста-
ну електротехнічного комплексу, до складу якого 
входить перетворювач частоти та асинхронний дви-
гун показав, що відомі як прямі так і непрямі методи 
визначення теплового стану електричної машини. 
Однак для урахування фізичних процесів, що відбу-
ваються в електротехнічному комплексі вони потре-
бують уточнення щодо визначення втрат в сталі 
асинхронного двигуна та урахування форми напруги 

живлення. 
Подальший розвиток проведених досліджень 

вбачається в розробці математичної моделі, що вра-
ховує зростання втрат в сталі АД та форму сигналу 
напруги живлення для проведення оцінки впливу 
цих факторів на тепловий стан електричної машини. 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: mirostava@rambler.ru 
With the development of modern semiconductor frequency converters with microprocessor control systems it is im-

portant to choose a method for calculating the power of an asynchronous motor and to evaluate its thermal modes. In 
the article the analysis of existing methods of checking the motor on the heating is carried out. It is shown that indirect 
methods of calculating the thermal state of an electric machine have limitations in application and need to be clarified. 
The account the growth of losses in steel and the shape of the supply voltage from the frequency converter is relevant in 
the development of mathematical models for tasks of selecting the power of an induction motor as an element of the 
frequency control system. 

Key words: induction motor, thermal state, adjustable electric drive, form of power supply voltage, losses in steel.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НАСОСНОЮ УСТАНОВКОЮ З 
ОЦІНЮВАЧЕМ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

С. О. Бур’ян, к.т.н., доц., М. В. Печеник, к.т.н., доц., А. С. Титаренко, студ. 
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорсь-

кого" проспект Перемоги, 37, 03056, м. Київ, Україна, e-mail: sburyan18@gmail.com 
У статті приведені результати дослідження системи автоматичного керування насосною установкою при ви-

користанні оцінювача продуктивності на основі штучної нейронної мережі. Наведено проблематику процедури 
визначення та оцінювання координат технологічних параметрів турбомеханізмів. Описаний алгоритм ство-
рення штучної нейронної мережі для оцінки величини продуктивності насосної установки, представлені етапи її 
розробки. Проведений вибір кількості вхідних сигналів та створення візуальної структури нейронної мережі, 
яка складається з поточних значень споживаної активної потужності і напору на вході та оціненого значення 
продуктивності насосу на виході. Виконано тренування нейронної мережі та перевірку її працездатності у сис-
темі стабілізації тиску на рівні 18 м. Показано, що значення продуктивності на виході оцінювача із допустимою 
похибкою співпадає із сигналом, отриманим на основі математичної моделі насосної установки. 

Ключові слова: турбомеханізм; оцінювач; насосна установка; продуктивність; нейронна мережа. 
 
Вступ. У зв’язку з теперішньою проблемою 

енерго- і ресурсозбереження в Україні все більше 
уваги приділяється впровадженню заходів, які бу-
дуть здатні забезпечити виконання основних техно-
логічних процесів зі значною економією енергоре-
сурсів. Найбільш актуальним це питання є для сис-
тем комунального та промислового водопостачання, 
обладнаних енергозатратними споживачами – насо-
сними установками (НУ). 

НУ споживають близько 60% всієї енергії країни, 
а енергоефективність їх роботи суттєво залежить від 
способу керування. Вихідними керованими коорди-
натами НУ є тиск або продуктивність, в залежності 
від технологічної задачі [1]. При цьому є проблема 
вимірювання величини цих координат для забезпе-
чення функціонування алгоритму керування. 

Сама процедура визначення та оцінювання таких 
координат НУ є невід’ємною складовою при проек-
туванні їх систем автоматичного керування, однак 
давачі, що надають інформацію у систему, є досить 
дорогими та доступ для їх монтажу обмежений гід-
равлічною мережею. Інші параметри, такі як проду-
ктивність насосу, неможливо виміряти напряму, а 
тільки опосередковано із застосуванням певної кіль-
кості давачів. Перспективним шляхом є застосуван-
ня теорії штучного інтелекту для визначення коор-
динат, що недоступні для вимірювання [2]. 

Мета роботи. . Розробка та дослідження оціню-
вача продуктивності на основі штучної нейронної 
мережі при варіації опору гідравлічної мережі в 
умовах стабілізації тиску. 

Матеріал і результати досліджень. Методика 
проектування оцінювача коефіцієнта корисної дії 
(ККД) НУ на основі нейронної мережі запропонова-
на у [3]. На вхід оцінювача подаються сигнали на-
пору та споживаної активної потужності, на основі 
яких попередньо навчена нейронна мережа визначає 
значення продуктивності. Проте оцінювач ККД мо-
же бути застосований лише для оцінки енергоефек-
тивності роботи НУ в усталених режимах, а, напри-
клад, сигнал продуктивності, вже може бути засто-
сований у алгоритмах регулювання. При цьому оці-
нка продуктивності має відбуватися у статичних та 
динамічних режимах і відповідати реальному зна-
ченню з досить високою точністю. Тому методика, 

що подана у [3] має бути дещо модифікована для 
роботи у динаміці. 

Для цього до вхідних сигналів нейронної мережі, 
окрім напору H та споживаної активної потужності 
Pa, додаються їх затримані сингали на один такт 
квантування Hz-1 та Раz-1 відповідно, а також, за-
триманий на 1 такт квантування сингал продуктив-
ності з виходу оцінювача Qz-1. Такий підхід дозво-
лить підвищити точність нейронної мережі при ро-
боті в динамічних режимах, але ускладнює її техні-
чну реалізацію. 

Спрощена структура оцінювача такого типу 
представлена на рис. 1, де H1, Pa1 та Q1 відповіда-
ють своїм затриманим сингалам на один такт кван-
тування. 

 
Рисунок 1 – Структура ШНМ для оцінювача 

продуктивності насосу 
 

Структура нейронної мережі обрана трьохшаро-
вою з прямим поширенням сигналів (feed-forward 
backpropagation) з 3, 3 та 1 нейронами у першому, 
другому та вихідному шарах відповідно [4]. 

Після того як були сформовані навчальні масиви 
вхідних даних нейронної мережі – статичні характе-
ристики, відбувається її створення та навчання.  

У результаті навчання нейронної мережі для вхі-
дного масиву (H, H1, Pa, Pa1, Q1) отримано наступні 
результати: максимальне відхилення становить 
2.47е-07 (такий результат досягається за 44 епохи 
тренування), коефіцієнт регресії становить 7.5е-05.  

Для перевірки працездатності насосної установ-
ки з розробленим оцінювачем продуктивності був 
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проведений дослід методом математичного моделю-
вання на класичній моделі насосної установки [3] 
при зміні гідравлічного опору мережі у випадку ста-
білізації тиску на рівні 18 м, результати представле-
ні на рисунку 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Графіки перехідних процесів у сис-
темі стабілізації 

 
На рис. 2 продуктивність насосу на виході оці-

нювача представлена пунктирною лінією, а її зна-
чення, отримане на основі рівнянь – суцільною. 

З графіків видно, що різниця продуктивності 
отриманої на основі моделі та на основі оцінювача 
не перевищує 3%, що є прийнятним так як похибка 

недорогих давачів продуктивності може перевищу-
вати 10%. 

Висновок. Наведено модифіковану методику 
створення штучної нейронної мережі для оцінюван-
ня величини продуктивності насосної установки у 
динамічних режимах. У якості вхідних сигналів 
нейронної мережі були використані сигнали напору 
та споживаної активної потужності приводного аси-
нхронного двигуна. А також, їх сигнали, затримані 
на один такт квантування. У якості збурюючих дій – 
зміна опору гідравлічної мережі та частоти обертан-
ня.  

Проведено тренування розробленого оцінювача, 
який забезпечує оцінку сигналу продуктивності від-
хилення якого не перевищує 2.4е-7. Перевірення 
працездатності нейронної мережі відбувалося дослі-
дженням оцінювача в умовах стабілізації тиску. 
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The article presents the results of research of the pumping installation automatic control system with the use of an 

estimator of productivity based on artificial neural network. The problems of the procedure of definition and estimation 
of coordinates of technological parameters of turbo mechanisms are given. An algorithm for creating an artificial neural 
network for estimating the productivity of a pumping plant is described, and the stages of its development are presented. 
The choice of the number of input signals and the visual structure of the neural network, which consists of the current 
values of the consumed active power and the pressure at the input and the estimated value of the output pump perfor-
mance, have been made. The training of the neural network and checking its efficiency in the system of stabilization of 
pressure at the level of 18 m. It is shown that the productivity value at the output of the evaluator with the permissible 
error coincides with the signal received on the basis of the mathematical model of the pump installation.  

Кey words: turbo mechanism; estimator; pumping unit; productivity; neural network. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЛИБОКОГО СКОСУ  
ЗУБЦІВ КРАЙНІХ ПАКЕТІВ В ПОТУЖНИХ ТУРБОГЕНЕРАТОРА 

О.В. Виговський, к.т.н., с.н.с., Д.І. Хвалін, інж. 
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України 
вул. Лисогірська, 12, м. Київ, 03028, Україна. E-mail: denis_h@bigmir.net 
Для низки варіантів конструкції торцевої зони осердя статора потужного турбогенератора за допомогою ма-

тематичної моделі отриманий розподіл температури в елементах у режимах навантаження з різними коефіцієн-
тами потужності, зокрема в режимі споживання реактивної потужності. Розрахунок проведено не тільки на по-
верхні, але й в усій торцевій зоні генератора, а також усередині крайніх і основних пакетів осердя. Згідно з кри-
терієм зменшення максимальної температури в елементах конструкції проведено порівняльний аналіз ефектив-
ності цих варіантів. Показано, що під час виконання глибокого скосу зубців крайніх пакетів осердя статора ма-
ксимальна температура крайнього пакета в умовах роботи турбогенератора зі споживанням реактивної потуж-
ності залишається на рівні максимальної температури пакета під час експлуатації машини у номінальному ре-
жимі роботи. 

Ключові слова: турбогенератор, торцева зона, температура. 
 
Вступ. Під час створення нових типів або моде-

рнізації робочих турбогенераторів (ТГ) значна кі-
лькість інженерних рішень спрямована на вдоско-
налення торцевої зони (ТЗ) статора – однієї з най-
важливіших і проблемних зон конструкції потужної 
машини, нагрів якої обмежує можливості ТГ в екс-
плуатаційних режимах споживання реактивної по-
тужності. Це пояснюється як складністю її конс-
трукції, так і наявністю в цій зоні електричних, ма-
гнітних і теплових явищ, які ще недостатньо дета-
льно вивчені. Сучасні методи і наявна обчислюва-
льна техніка надають можливість математично 
більш достовірно моделювати процеси у складних 
технічних об’єктах і оцінювати ефективність техні-
чних рішень. 

Мета роботи. Визначення температурного поля 
в елементах кінцевої частини ТГ із застосуванням 
глибокого скосу зубців крайніх пакетів і порівня-
льний аналіз його ефективності для режиму наван-
таження зі споживанням реактивної потужності 
(cos φ = -0,95).  

Матеріал і результати дослідження. За допо-
могою чисельних методів математичного моделю-
вання, в основу яких покладено розрахунок дифе-
ренціальних рівнянь за допомогою методу скінчен-
них елементів, було виконано розрахунок для одно-
го з варіантів ТЗ, результати якого вибирані як ета-
лонні для  порівняння і паралельного перерахунку у 
разі зміни конструкції унаслідок виконання певної 
послідовності геометричних операцій. Дослідження 
проводилися на прикладі конструкції серійного ТГ 
типу ТГВ-500 (виробник – Державне підприємство 
завод «Електроважмаш» м. Харків), який має такі 
параметри: номінальна активна  
потужність Рн = 500 МВт, номінальний струм стато-
ра Isн = 17000 А, номінальна напруга Usн = 20000 В, 
номінальний струм збудження ifн = 5120 А,  
номінальний коефіцієнт потужності cosφн = 0,85 (пе-
резбудження), частота обертання ротора  
n = 3000 об/хв, кількість пар полюсів p = 1, діаметр 
ротора D2 = 1,12 м, діаметр розточки статора  
D1 = 1,32 м, повна довжина осердя статора ls = 6,2 м, 
повітряний проміжок між статором і ротором  
δ = 100 мм.  

В аксіальному напрямку ТГ складається з трьох 
частин – центральної та двох кінцевих. Натискні 
плити виготовлені з поковок немагнітної сталі й за 
геометрією є плоскими кільцями. Під натискними 
плитами встановлені мідні екрани та немагнітні 
пальці, а у самій плиті для охолодження передбаче-
но два кільцеві канали з водою, яка циркулює. 

Математична модель розроблена з урахуванням 
реальних габаритних розмірів елементів і вузлів 
кінцевої частини ТГ та матеріалів, які застосовані. 
Основні принципи побудови моделі наведені, на-
приклад, у роботах [1, 2]. 

У роботі виконано три розрахунки температур-
ного поля ТЗ осердя статора: з номінальним наван-
таженням генератора заводської конструкції (без 
глибокого скосу) крайніх пакетів, а також для ре-
жиму зі споживанням реактивної потужності  
(cos φ = -0,95) за відсутності та наявності глибокого 
скосу зубців крайніх пакетів. Параметри охоло-
дження незмінні для всіх розрахунків. 

Чисельні розрахунки проведені для ТЗ генера-
тора зі сторони турбіни (де відсутній вплив струмів 
з’єднувальних шин і виводів), і за результатами 
яких отримані такі дані. 

На рис. 1 показано розподіл температурного по-
ля в ТЗ осердя статора з номінальним навантажен-
ням ТГ заводської конструкції.  

 
 

Рис.1 – Розподіл температури в ТЗ ТГ заводської 
конструкції з номінальним навантаженням 
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З рис. 1 видно, що максимальна температура 
(97,3 оС) існує в зубцевій зоні крайнього пакета 
(корінь зубця) [3]. Розподіл нагрівів натискної пли-
ти обумовлений наявністю каналів з охолоджува-
льною водою. Однак вони ефективні лише в лока-
льній близькості і на нагрів мідного екрана суттєво 
не впливають. Натискні пальці знаходяться у най-
більш несприятливих умовах, оскільки частково 
розміщені у зубцевій зоні, де магнітне поле особ-
ливо інтенсивне. Нагрів натискних пальців харак-
теризується значною нерівномірністю вздовж дов-
жини: від 25–30 оС у зоні екрана до 35–45 оС в об-
ласті зубців. Поверхня пальців, яка повернута до 
плити, має температуру на 10–15 оС вищу, ніж по-
верхня, що повернута до осердя. На стороні  
осердя температура поверхні пальців уздовж усієї 
зони контакту з пакетами незначно відрізняється 
від значення температур для торцевої поверхні 
осердя. З віддаленням від зубцевої зони крайніх 
пакетів з максимальною температурою у сторону 
спинки осердя температура різко зменшується уна-
слідок екранувальної дії натискної плити та мідно-
го екрана. Температура також зменшується з на-
ближенням до зазору. Розподіл температури в па-
кетах, віддалених від торця осердя, досить рівномі-
рний уздовж довжини осердя та у радіальному на-
прямку. 

На рис. 2 показано температурне поле в ТЗ ге-
нератора заводської конструкції для режиму спо-
живання реактивної потужності (cos φ = -0,95).  

 

 
 

Рис. 2 – Розподіл температури в ТЗ ТГ заводської 
конструкції для режиму споживання реактивної 

потужності  
 
З рис. 2 можна визначити, що максимальна тем-

пература в корні зубця крайнього пакета осердя 
складає 111 ºС,  натискної плити – 108 ºС, натиск-
ного пальця – 99 ºС, що відповідає результатам 
натурних випробувань [4]. Значне підвищення на-
гріву зубців з переходом у ємнісний квадрант по-
яснюється тим, що, окрім радіального поля, зубцева 
зона навантажена аксіальним потоком, створеним 
магніторушійною силою лобових частин обмотки 
статора, розсіюванням лобових частин обмотки ро-
тора, а також «витисканням» частини основного 
потоку з повітряного проміжку. До того ж, ефект 
екранування поля натискною плитою є причиною 

його локальної концентрації саме в корні зубців. 
Результуюче аксіальне поле в торцевій зоні є геоме-
тричною сумою всіх складових, що обумовлює його 
залежність від режиму навантаження генератора (у 
тому числі від cosφ). У режимах перезбудження 
аксіальна складова поля від струму лобових частин 
обмотки статора має знак, протилежний знаку поля 
від результуючої магніторушійної сили, і поле у 
зубцевій зоні послаблюється. У разі недозбудження 
відповідні складові збігаються і поле підсумовуєть-
ся, підвищуються втрати й нагрів зубцевої зони 
крайніх пакетів.  

Необхідно зазначити, що у другому пакеті осер-
дя статора температура зі зміненням cosφ підвищу-
ється незначною мірою, а у шостому пакеті зовсім 
не залежить від cosφ, що обумовлено відповідним 
розподілом магнітної індукції. Оскільки у режимі 
споживання реактивної потужності насичення па-
кетів основним магнітним потоком менше, ніж у 
номінальному режимі, тому аксіальний магнітний 
потік проникає на меншу глибину. Зі збільшенням 
коефіцієнта потужності (за постійної повної поту-
жності) вплив струму ротора на формування втрат 
у крайньому пакеті зменшується, однак водночас 
різко підвищуються потоки розсіювання лобових 
частин обмотки статора. Отже, ця обставина є ще 
однією причиною зміщення максимуму нагріву в 
область кореня зубця. З розрахунків можна побачи-
ти (рис. 2), що рівень нагріву цієї зони у режимі 
споживання реактивної потужності на 20–25 оС 
вищий, ніж коронки. 

Деякі виробники ТГ застосовують глибокий 
скіс зубців крайніх пакетів осердя статора (напри-
клад, Акціонерне товариство «Силовые машины», 
Росія). На рис. 3 зображено розподіл температур-
ного поля в ТЗ генератора такої конструкції для 
режиму споживання реактивної потужності  
(cos φ = -0,95).  

 

 
 

Рис. 3 – Розподіл температури в ТЗ ТГ із глибоким 
скосом зубців крайніх пакетів для режиму        

споживання реактивної потужності  
 

З рис. 3 можна визначити, що при такій конс-
трукції ТЗ максимальна температура в корні зубця 
крайнього пакета осердя статора становить 95 ºС, 
натискної плити – 108 ºС, натискного пальця – 

майже 117 ºС. Через укорочення натискного пальця 
його торець навантажений магнітним потоком, 

створеним магніторушійною силою лобових частин 
обмотки статора, частиною основного потоку, яка 
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«витискається» з повітряного проміжку, а також 
потоком, що обтікає натискну плиту. Тому для та-
кого виконання ТЗ осердя статора доцільно зміню-
вати конструкцію натискного пальця, наприклад, 
виконувати його подовженим у бік зазору машини, 
як це реалізовано у ТГ типу ТВВ-1000.  

Під час роботи ТГ з глибоким скосом зубців 
крайніх пакетів у режимі споживання реактивної 
потужності максимальна температура зубцевої зони 
крайнього пакета знижується на 14,4 %, і наближа-
ється до максимальної температури цієї зони для 
ТГ заводської конструкції з номінальним наванта-
женням (рис.1). Зрозуміло, що скіс зубців крайніх 
пакетів не впливає на температуру натискної плити.  

Висновки. На підставі виконаних досліджень 
можна зробити висновок, що значне вкорочення 
зубців крайніх пакетів дозволяє знизити їх нагрів, 
але недоліками такої конструкції є складнощі за-
безпечення пресувального зусилля в зубцях. 
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STUDY OF EFFICIENCY THE DEEP CHAMFER 

OF END PACKETS TEETH IN POWERFUL TURBOGENERATORS 
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Institute for Safety of Problems of Nuclear Power Plants NAS of Ukraine 
Lysogirska str., 12, Kyiv, 03028, Ukraine. E-mail: denis_h@bigmir.net 
With help a mathematical model for a number of variants the design of a stator core end zone of powerful turbogen-

erator under load conditions at a different power factor including the conditions of reactive power consumption the dis-
tribution of temperature in elements is obtained. The calculation is carried out not only on the surface, but also in the 
whole generator end zone, as well as inside the end and main core packets. By the criterion of decreasing the maximum 
temperature in the construction elements a comparative analysis of efficiency for these variants is made. The implemen-
tation of deep chamfer the end packets teeth of a stator core reduces the maximum temperature of end packet under load 
conditions of turbogenerator with reactive power consumption to one under nominal load condition of machine is 
shown. 

Key words: turbogenerator, end zone, temperature. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРЕСУВАННЯ ОСЕРДЯ СТАТОРА  
ПОТУЖНОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА  

Є.О. Зайцев, к.т.н., с.н.с., А.С. Левицький, д.т.н., с.н.с., М.В. Панчик, асп., 
Інститут електродинаміки НАН України,  
пр. Перемоги, 56, м. Київ 03680, Україна, E-mail: zaitsev@i.ua 
Технічний стан статора потужних турбогенераторів характеризується багатьма параметрами, серед яких вирі-

шального значення набувають параметри, що характеризують статор як механічну систему. Однією із основних 
механічних властивостей статора, що визначає його працездатність, є наданий йому при виготовленні стан пруж-
ного стиснення осердя. Однією із причин локального ослаблення спресовування активної сталі полягає в тому, що 
при заводському спресовуванню не дотримується достатньо рівномірний розподіл тиску уздовж окружності ста-
тора. Усунення нерівномірності здійснюється вставлянням в послаблені місця спеціальних клинів. Для виявлення 
місць послаблень використовують різні методи, серед яких найбільшого поширення набув метод, який використо-
вує спеціальний ніж. Недоліком методу та подібним йому є руйнація ізоляційного покриття між листами при пе-
ревірці якості пресування. Недоліку позбавлений метод визначення послаблених місць із використанням картини 
нерівномірності торцевої поверхні. Для реалізації методу запропоновано блок-схему інформаційно-вимірювальної 
системи визначення якості пресування осердя статора турбогенератора при його збиранні 

Ключові слова: турбогенератор, рівномірності щільності спресованості, пресування осердя статора, відхи-
лення від площинності. 

 
Вступ. Особливістю автоматизації технологіч-

ного процесу збирання осердя статорів потужних 
ТГ з кількістю штампованих і лакованих сегментів 
з електротехнічної сталі до 300 тисяч. Форма і роз-
міри сегментів активної сталі повинні забезпечити  
складання осердя статора з заданими зовнішнім і 
внутрішнім діаметрами, певну геометрію пазів під 
укладку обмотки і її заклинення, базування зібра-
ного осердя в корпусі статора[1,2].  

Сегменти виготовлені із електротехнічної сталі 
в процесі збирання повинні бути укладені з висо-
кою точністю для надання осердю певної моноліт-
ності, вібраційної стійкості і заданих  електромаг-
нітні характеристики. Останнє в свою чергу дося-
гається поетапним пресуванням зібраних пакетів із 
сегментів електролітичної сталі з однаковою щіль-
ністю по всьому об'єму осердя. 

Обґрунтування актуальності роботи.  
Щільність осердя статора є однією з основних 

характеристик технічного стану генератора, що в 
значній мірі визначає його експлуатаційну надій-
ність. Необхідна початкова щільність осердя ста-
тора потужного турбогенератора забезпечується 
його пресуванням під час виготовлення.  

Тому актуальність роботи визначається необ-
хідністю контролю якості пресуванні осердя стато-
ра потужного ТГ при складанні для виявлення в 
осерді місць з послабленим пресуванням та  пода-
льшим їхнім ремонтом.  

Метою роботи є аналіз чинників, що впливають 
на якість пресування осердя статора при його зби-
ранні та методів, що дозволяють виявити місця з 
послабленим пресуванням. 

Матеріал і результати досліджень. Необхідно 
відзначити, що щільність пресування осердя стато-
ра характеризує статор, як механічну систему в 
цілому та істотно впливає на надійність роботи 
турбогенератора зокрема.   

Одним із факторів, що визначають правильність 
пресування осердя статора є зусилля пресування. 
Зусилля пресування для кожного типу турбогене-
ратора розраховується виходячи із його технічних 
характеристик за методикою, яка описана в [3]. 

При цьому, потрібно враховувати, що активна 
сталь осердя повинна бути спресована так щільно, 
щоб сила тертя між її окремими листами виключа-
ла можливість будь-якого, навіть незначного, пе-
реміщення одного листа по відношенню до іншого, 
але сила пресування неповинна бути занадто вели-
кою, щоб не привести до повної або часткової руй-
нації елементів статора при експлуатації[4-9]. Не-
дотримання рівномірності щільності спресованості 
по всьому об’єму осердя статора може призвести 
під час експлуатації машини у випадку до:  

а) Недостатньої сили пресування має місце ни-
зький коефіцієнт заповнення сердечника сталлю, 
може виникати вібрації, що викликає специфічний 
шум, а іноді і вібрацію всієї машини. Вібрація ж 
машини і окремих листів осердя призводить до 
руйнування між листової ізоляції і поломки не 
спресованих сталевих листів, суміжних з вентиля-
ційними каналами, неминучих зламів зубців, осла-
блення вентиляційних розпірок і ряду інших пош-
коджень активної стали, провідних до відмов в 
експлуатації. Відламані частини зубців можуть 
пошкодити ізоляцію і активну сталь. Значна вібра-
ція листів осердя в зубцевій зоні становить особли-
ву небезпеку для ізоляції обмотки, так як може ви-
кликати стирання її в місцях, прилеглих до вібрую-
чих ділянок.  

б) Надмірної сили пресування може порушитися 
ізоляційне покриття листів. Крім того, при надмірній 
пресуванні зростають механічні напруги в елементах 
кріплення осердя до корпусу статора, що може при-
вести до їх деформації і поломку (відрив ребер від 
корпусу, порушення зварних швів і т. п.) [10]. 

Після кожного із етапів пресування визначають 
якість пресування зібраної частини осердя турбо-
генератора. Під час складання через різні техноло-
гічні причини (нерівномірність листів по товщині, 
нерівномірність лакового покриття, тощо)  спосте-
рігається відхилення від площинності торцевої по-
верхні зібраного осердя, з виникненням так званої 
«хвилі». При пресуванні такого осердя виникають 
нерівномірність в його стисненні, тобто місцеві 
зменшення монолітності,  які необхідно ліквідува-
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ти. Останнє здійснюється вставлянням в послабле-
ні місця спеціальних клинів. Класично, послаблені 
місця визначають за допомогою спеціального кон-
трольного ножа, який всувають між листами. При 
задовільному опресуванні осердя лезо ножа не по-
винно входити між листами не більше ніж на 1 ... 2 
мм при сильному натисканні рукою. Цей спосіб 
перевірки не можна вважати досить об'єктивним, 
так як результат залежить від ступеня натискання 
на ніж. Також недоліком цього методу є руйнація 
ізоляційного покриття між листами.  

Більш досконалим способом є перевірка тензо-
метричними вимірювачами тиску принцип дії яких 
засновано на зміні електричного опору тонкого 
дроту або пластинки при її деформації в залежності 
від прикладеного зусилля. Використовуючи зазна-
чений метод на підприємстві «Завод «Электро-
си́ла»(Санкт-Петербург, РФ) створено і виготовле-
но пневматичний - ніж, застосування якого зробило 
визначення щільності пресування осердя статора 
більш об'єктивним, незалежним від прикладеного 
зусилля людиною [10, 11]. Даний метод, також, має 
недолік аналогічний попередньому.  

Даного недоліку позбавлений метод визначення 
послаблених місць із використанням картини нері-
вномірності торцевої поверхні, тобто її відхилення 
від площинності як можна більшій кількості точок. 
Використовуючи зазначений метод, на Державно-
му підприємстві «Завод Електроважмаш» (м. Хар-
ків, Україна), відхилення від площинності вимі-
рюють непрямим способом, визначаючи після пре-
сування поперечний розмір  деформованих пласти-
чних циліндричних елементів, встановлених у ко-
жній контрольній точці. Спосіб малопродуктивний, 
недостовірний та неточний через суб’єктивність 
ручного вимірювання. 

Для автоматизації способу вимірювання відхи-
лення від площинності пресувальної плити, яка 
являє собою кільце з зовнішнім діаметром більш 
ніж 2 м, від торцевої поверхні осердя ТГ в декіль-
кох десятках точок, авторами запропонована стру-
ктурна схема, приведена на рис.1. На рис.1 введені 
наступні позначення:  АДП – адаптер; ПП – прий-
мач-передавач; ПК – персональний комп’ютер; ПР 
– принтер; СВОК – сигнальний волоконно-
оптичний кабель; УВОК – волоконно-оптичний 
кабель для передачі сигналів керування. 

Висновки. Розглянуто вплив зусилля пресу-
вання на виникнення можливих дефектів в конс-
труктивних елементах турбогенератора. Наведено 
способи контролю якості пресування осердя стато-
ра потужного турбогенератора при його складані. 
Запропоновано блок-схему інформаційно-
вимірювальної системи для  визначення послабле-
них місць із використанням картини нерівномірно-
сті торцевої поверхні 
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Рисунок 1 – Інформаційно-вимірювальна система 
визначення якості пресування осердя статора тур-

богенератора при його збиранні 
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TURBO GENERATOR STATOR CORE  
LAMINATIONS ASSEMBLY PROCESS FEATURES  

Ie. Zaitsev, Cand.Sc. (Eng.),Senior Researcher, M. Panchyk, PhD student 
The Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine,  
pr. Peremogy, 56, Kyiv 03057, Ukraine. E-mail: zaitsev@i.ua 
Turbo generator stator technical condition is characterized by technological parameters. One of the main mechanical 

parameters of the stator, determines its efficiency, is provided in the manufacture core compression ratio lever. One of 
the reasons for the local weakening of the extrusion of active steel is that during factory pressing, a sufficiently uniform 
pressure distribution along the stator circumference is not observed. Elimination of unevenness is carried out by in-
stalling special wedges in loose places. To identify the places of relaxation, various methods are used, among which the 
method that a special knife uses is the most common. The disadvantage of the method and the like is the destruction of 
the insulation coating between the sheets when checking the quality of pressing. Deficiency deprived method of deter-
mining weakened using the pattern of unevenness of the end surface.  Information-measuring system block schema for 
determining the stator core pressing quality for the method implementation has been proposed. It's system use in the 
turbo generator stator core laminations assembly process. 

Кey words: turbogenerator, uniformity of compression density, compression of stator core, deviation from flatness.  
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СРАВНЕНИЕ СТРУКТУР ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

А. В. Семиков, ассистент, В. О. Никифоренко, студент 
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 
ул. Кирпичева, 2, г. Харьков, 61002, Украина. Е-mail: vitalij.nykyforenko@gmail.com 
В работе сравниваются электромеханические процессы двухдвигательного исполнения тягового электро-

привода электромобиля с однодвигательным. Показана достаточность использования системы подчинённого 
регулирования для обеспечения равенства моментов при движении по дороге с разным профилем под колёсами. 
Получены меньшие скорости проскальзывания и большие тяговые усилия для двухдвигательного исполнения 
по сравнению с однодвигательным. Предложено использование дополнительного блока ограничения скорости в 
системе подчинённого регулирования для двухдвигательного исполнения, сокращающего скачки скорости 
скользящего колеса и, соответственно, толчки самого электромобиля. 

Ключевые слова: система подчинённого регулирования, тяговый электропривод, электромобиль. 
 
Введение. В настоящее время увеличивается ко-

личество электромобилей и создаются новые моде-
ли. При их создании одной из задач является выбор 
компоновки тяговых электродвигателей (ЭД) и соот-
ветствующих систем управления. Движение автомо-
билей в большинстве условий требует равенства 
моментов сил на колёсах одной оси, соответственно 
в большинстве автомобилей с одним двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС) это обеспечивается 
установкой механического межколёсного дифферен-
циала [1]. ЭД для электромобилей имеют более ком-
пактное исполнение по сравнению с ДВС и не тре-
буют сложную коробку передач, что позволяет в 
электромобилях устанавливать несколько двигате-
лей, независимо соединяемых с колёсами. Напри-
мер, в выпускаемом автомобиле Tesla Model S каж-
дое из двух задних колёс имеет по одному тяговому 
ЭД, соединённых через редукторы [2]. Кроме того, 
существуют концептуальные модели с ЭД встроен-
ными в колёса [3]. 

В работе [4] произведено сравнение однодвига-
тельного и двухдвигательного вариантов без рас-
смотрения переходных процессов при проскальзы-
вании колёс или движении с разным профилем до-
роги под колёсами. Там отмечено, что с одной сто-
роны в однодвигательном варианте используется 
только один преобразователь и двигатель, позволяя 
минимизировать размер, массу и стоимость. С дру-
гой стороны, использование двух двигателей, непо-
средственно подключенных к колесам, позволяет 
достичь дифференциального действия электриче-
ским способом, что избавляет от громоздкого и тя-
желого механического дифференциала. Также ука-
зана проблема безопасности, если управляющие 
воздействия на преобразователи для разных двига-
телей левого и правого колёс рассчитаны неверно 
или случайно искажены, то это может вызвать ката-
строфические изменения траектории движения как 
при изначально прямолинейном движении, так и на 
поворотах. Поэтому необходимы дополнительные 
меры по стабильности управляющих воздействий и 
повышению отказоустойчивости. 

Цель работы. Сравнить переходные процессы 
для двух типов исполнения тяговой части электро-
мобиля: с одним ЭД, передающим механическую 
энергию через дифференциал, и с двумя ЭД в 2 раза 
меньшей мощности, имеющими несвязанные меха-
нические передачи к соответствующим колёсам. 

 

Материал и результаты исследований. В одно-
двигательном исполнении с дифференциалом мо-
менты на колёсах (Mк1 и Mк2) равны половине, со-
здаваемого двигателем (Mд), с учётом передаточного 
числа трансмиссии (iтр) [5]: 

Д
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M M
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при этом скорости колёс (ωк1 и ωк2) суммируются, 
определяя скорость ЭД (ωд), также с учётом переда-
точного числа трансмиссии: 
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В двухдвигательном исполнении момент (Mк) и 
скорость (ωк) колеса однозначно связаны с момен-
том (Mд) и скоростью (ωд) ЭД через передаточное 
число редуктора (iр): 
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В этом случае равенство моментов предлагается 
обеспечивать одинаковым заданием на регуляторы 
моментов ЭД. Обычно в автомобиле задание момен-
та осуществляется от педали акселератора, но в ма-
тематической модели, чтобы моделировать заданные 
временные диаграммы скорости, управление педа-
лью водителем описывается пропорционально-
интегральным регулятором скорости, настроенным 
на апериодический процесс, с уменьшенным коэф-
фициентом регулятора на порядок относительно 
модульного оптимума. При этом пропорциональная 
часть регулятора по характеру работы соответствует 
быстрому изменению водителем положения педали 
при больших ошибках по скорости, а интегральная 
составляющая по характеру работы соответствует 
медленному корректированию положения педали 
для более точного приближения к желаемой скоро-
сти. 

Тяговыми ЭД в данной работе выбраны двигате-
ли постоянного тока (ДПТ), так как для них нужны 
более простые силовой преобразователь и система 
управления, по сравнению с необходимыми для дви-
гателей переменного тока. Это является важными 
преимуществом при создании экспериментального 
образца и учебно-лабораторного стенда, так как с 
одной стороны меньше нелинейностей и порядок 
дифференциальных уравнений, что улучшает 
наглядность переходных процессов, возникающих в 
электромеханической системе, а с другой стороны 
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требует меньших материальных и временных затрат 
на создание единичного экземпляра. Также на ка-
федре «АЭМС» в НТУ «ХПИ», где выполняется 
данная работа, уже есть действующий электромо-
биль с одним тяговым ДПТ ME1002 [6] и диффе-
ренциалом, предполагающий дальнейшее развитие 
[7]. Для выбранного типа ЭД регуляторами момен-
тов являются регуляторы токов (РТ) якорей в систе-
ме подчинённого регулирования (СПР) [8]. РТ вы-
браны пропорционально интегральными (ПИ) для 
обеспечения астатизма первого порядка по ЭДС яко-
ря. 

Сцепление колёс с дорогой рассматривается не-
линейным: на начальном участке происходит рост 
проскальзывания по мере увеличения тягового уси-
лия и при достижении максимального значения про-
исходит уменьшение сцепления [9]. Соответствую-
щая структура двухдвигательно ЭП показана на ри-
сунке 1.  
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Рисунок 1 — Структурная схема модели электро-

привода электромобиля 
 
От неё структура с дифференциалом отличается 

в соответствии с выражениями (1) и (2), соответ-
ственно имея лишь 1 ветвь регулирования момента, 
расчёт ЭДС якоря ДПТ через сумму скоростей колёс 
и удвоенную номинальную мощность ЭД. 

Сопротивление движению (Fс) предполагается 
состоящим из независящего от скорости трения ка-
чения (μтр·m·g·cosα), квадратично зависящего от 

скорости аэродинамического сопротивления (kаэрV2) 
и проекции силы тяжести на направление движению 
(m·g·sinα) [10]: 

2
c тр аэрcos sinF m g k V m gµ α α= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅  (4) 

По данной структурной схеме построена компь-
ютерная модель и проведены на ней эксперименты 
для обеих компоновок двигателей. Временные диа-
граммы скоростей (двигателя с дифференциалом 
Vэд*, колёс с дифференциалом Vк1д* и Vк2д*, электро-
мобиля с дифференциалом Vмд*, электромобиля с 
двумя двигателями Vм*, и колёс в двухдвигательном 
исполнении Vк1* и Vк2*) приведенных к линейной 
скорости V* и токов якорей (с дифференциалом Iя.д*, 
с 2-мя двигателями Iя.1* и Iя.2*, задания токов на РТ 
от РС с дифференциалом Iя.з.1* и с 2-мя двигателями 
Iя.з.2*) относительно их номинальных величин при 
движении по неровной дороге показаны на рисунках 
2 и 3, при разгоне с проскальзыванием показаны на 
рисунках 4 и 5, при движении со скользким участ-
ком на рисунках 6…9. 

 

 
Рисунок 2 — Скорости при движении по дороге с 

разным профилем под колёсами 
 

 
Рисунок 3 — Токи при движении по дороге с разным 

профилем под колёсами 
 
Моделирование движения автомобиля по гори-

зонтальной неровной дороге под одним колесом с 
размахом изменения высоты 0,1 м и периодом 0,4 м 
(рис 2 – рис 3) показало, что ЭП с двумя двигателя-
ми обеспечивает форму переходных процессов не 
хуже, чем с дифференциалом. Колебания скорости 
автомобиля (0,06 м/с) одинаковые в обоих случаях и 
вызваны колебанием скорости колеса, двигающегося 
по неровной дороге, из-за сохранения суммарного 
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импульса. Колебание суммы токов двигателей соот-
ветствует колебанию тока двигателя с дифференци-
алом: 

* * *
эд1 эд2 эддI I I+ = , (5) 

то есть в системе не возникают заметные дополни-
тельные переходные процессы, связанные с незави-
симым регулированием токов двигателей от общего 
задания. 

Если во время разгона ускорение a и трение тре-
буют силу превышающую максимальное сцепление 
колёс с дорогой, зависящее от угла наклона дороги α 
и коэффициентов сцепления μк.макс.1 и μк.макс 2: 

тр к.max1 к.max 2( ) cosa gµ µ µ α+ > ⋅ + ⋅ , (6) 
то начнётся проскальзывание как минимум одного 
колеса. Такой разгон на горизонтальной дороге с 
ускорением 2,5 м/с2 и предельными коэффициента-
ми трения скольжения μк.макс.1 = 1 и μк.макс 2 = 0,1 
отображен на рисунках 4 и 5. 
 

 
Рисунок 4 — Скорости при разгоне с проскальзыва-

нием одного колеса 
 

 
Рисунок 5 — Токи при разгоне с проскальзыванием 

одного колеса 
 

Как видно из графика, показанного на рисунке 4, 
приведенная скорость ЭД (Vэд*) в однодвигательном 
варианте равна половине суммы скоростей колес 
(Vк1* и Vк2*) и достигает своего максимального зна-
чения за 0,25 с, а не проскальзывающее колесо 
(Vк1д*) движется со скоростью автомобиля (Vм*), 
которая значительно меньше скорости электропри-
вода, вышедшей на своё максимальное значение. Из-
за этого второе колесо вращается с повышенной 
скоростью. По мере разгона скорости колес и ЭД 
приближаются к скорости автомобиля, становясь ей 
равными по окончанию разгона в 3,6 с. При этом 

момент, который пропорционален току ЭП, показан-
ному на рисунке 4, в процессе разгона не достигает 
значения, заданного от РС или педали акселератора, 
сохраняясь постоянным на уровне, который соответ-
ствует моменту проскальзывающего колеса (Vк2д*). 

В случае разгона с двумя ЭД проскальзывающее 
колесо (Vк2*) также быстро (за 0,2 с) разгонится до 
максимальной скорости ЭД, которая почти в 2 раза 
меньше, чем у скользящего колеса в однодвигатель-
ном варианте, и будет создавать усилие, ограничен-
ное трением скольжения, с соответствующим током 
меньше заданного. При этом второе нескользящее 
колесо создаст максимальное усилие, соответству-
ющее заданному току, в результате разгон произой-
дёт значительно быстрее (за 1,7 с), чем в варианте 
исполнения тягового ЭП с дифференциалом. Таким 
образом, моменты на колёсах будут разными, и ос-
новную нагрузку по разгону берет на себя ЭД не-
скользящего колеса, что невозможно при одном дви-
гателе с дифференциалом. 

Далее рассмотрено движение электромобиля по 
дороге с уклоном tgα = 0,2 и проездом одного из 
колес через ледяную поверхность (μк.макс 2 = 0,1) в 
интервале времени от 0,5 до 1,5 с, что показано на 
рисунках 6 и 7. 

В случае с дифференциалом момент на обоих ко-
лесах уменьшится и станет как у проскальзывающе-
го колеса, аналогично разгону. Его будет недоста-
точно для удержания скорости автомобиля в соот-
ветствии с выражением (6), и он начнет тормозить-
ся. При этом скорость вращения тягового ЭП станет 
максимальной, и почти в 2 раза больше у проскаль-
зывающего колеса. В момент перехода на нормаль-
ную дорогу быстро скользящее колесо начнёт тор-
мозиться, вызвав рывок автомобиля на 0,06 из-за 
сохранения суммарного импульса. Также произой-
дет сильный скачек тока, вызванный резким умень-
шением противо-ЭДС якоря и инерционностью кон-
тура регулирования тока. 

В модели с двумя независимыми ЭД момент на 
колесе, которое не проскальзывает, увеличится в 
соответствии с заданием от РС или педали акселера-
тора и скомпенсирует падение момента на втором 
колесе. При этом скорость скользящего колеса почти 
в 2 раза меньше, чем при использовании дифферен-
циала, соответственно рывок автомобиля (0,03) и 
скачек тока будут значительно меньше. 

Резкое торможение колеса при переходе на нор-
мальную дорогу после проскальзывания может вы-
зывать дополнительный износ шин и ухудшать ком-
фортность езды из-за рывка автомобиля. Уменьше-
ние скорости проскальзывания предлагается обеспе-
чить за счёт добавления в СПР блока ограничения 
скорости (БОС), показанного на рисунке 1 пункти-
ром. БОС является дополнительными каналами ре-
гулирования скорости ЭД, уменьшающими задавае-
мый ток якоря пропорционально превышению ско-
рости ЭД над скоростью автомобиля более установ-
ленного значения, составляющее у моделируемого 
ЭП 10% от текущей скорости элетромобиля, так 
чтобы данный регулятор не ограничивал скорость 
колеса при движении по неровной дороге. 
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Рисунок 6 — Скорости при изменении трения-

скольжения под одним колесом 
 

 
Рисунок 7 — Токи при изменении трения-

скольжения под одним колесом 
 
Проезд через скользкий участок с соответствую-

щей модификацией системы управления показан на 
рисунках 8 и 9. Видно незначительное (на 0,018 в 
соответствии с заданным ограничением в БОС) рас-
согласование скоростей в варианте с двумя ЭД. Со-
ответственно почти отсутствует рывок электромо-
биля (0,0004) и скачок среднего между двигателями 
тока (0,3) при переходе со скользкой на нормальную 
дорогу. Однако добавление БОС в однодвигатель-
ный вариант приводит к более быстрому торможе-
нию и возникновению колебательного процесса с 
большой амплитудой тока (до 1.25) и скорости (до 
0.034), что указывает на его неприменимость при 
наличии дифференциала. 

Выводы. Тяговый ЭП электромобиля с двумя ЭД 
имеет ряд преимуществ по сравнению с однодвига-
тельным с межколёсным дифференциалом при со-
хранении его основного функционала — выравни-
вания моментов сил на нескользящих колёсах как 
при одинаковых, так и разных их скоростях, воз-
можных из-за неровностей дороги или поворота. 
Одним преимуществом является сохранение задан-
ного момента (вплоть до максимального) на одном 
колесе независимо от сцепления с дорогой второго, 
что невозможно при использовании дифференциала, 
с которым тяга ограничена проскальзывающим ко-
лесом. В результате повышается проходимость в 
условиях пониженного сцепления с дорогой одного 
из колес. Другим преимуществом является возмож-
ность добавить в систему управления двухдвига-
тельного ЭП независимые ограничения скоростей 

ЭД, уменьшающие проскальзывание колес. В ре-
зультате уменьшается рывок автомобиля и протира-
ние шины об дорогу при резком возврате нормаль-
ного трения скольжения после скользкого участка 
дороги, сопровождающемся резким торможением 
колеса.  

 

 
Рисунок 8 — Скорости при изменении трения-

скольжения под одним колесом с БОС 
 

 
Рисунок 9 — Токи при изменении трения-

скольжения под одним колесом с БОС 
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COMPARISON OF THE TRACTION ELECTRIC DRIVE STRUCTURES 
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The electromechanical processes of the two variants of the electric vehicle electric drive: twin-motor electric drive 

and single-motor electric drive are compared at the article. Sufficiency indicators of using the system of subordinate 
regulation to ensure equal moments when driving on a road with a different profile under the wheels is shown. Using of 
the additional velocity limit unit in the subordinate control system for twin-motor performance is proposed. This unit 
reduces the velocity step of the sliding wheel and, accordingly, the thrusts of the electric vehicle. 

Кey words: subordinate control system, traction drive, electric car. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ НАЛАШТУВАННЯ  
АДАПТИВНОГО ПІД-РЕГУЛЯТОРА 

Д.С. Матушкін, магістр, А.В. Босак, к.т.н., ст. викл. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» 
03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, E-mail: alla_koz@ukr.net 
Запропоновано алгоритм та методику налаштування адаптивного ПІД-регулятора з використанням елемент-

ної бази нечіткої логіки з подальшою симуляцією в програмі MatLab. Виконаний комплекс дій надає можли-
вість скоротити час налаштування і розширити потенціальні можливості адаптивного регулятора в процесі ке-
рування технологічним процесом. 

Ключові слова:  ПІД-регулятор, нечітка логіка, адаптивне управління. 

Вступ. При управлінні складними об'єктами, що 
функціонують в умовах невизначеності, широке 
застосування знайшли адаптивні регулятори, що 
реалізують типові закони регулювання.  

Разом з тим, останнім часом широку популяр-
ність знаходять нечіткі моделі і алгоритми управ-
ління. Відомо, що нечітке управління засноване на 
використанні не стільки аналітичних або теоретич-
них моделей, скільки на практичному застосуванні 
знань у формі лінгвістичних баз правил. Нечітке 
управління ефективне у випадках недетерміновано-
сті параметрів об'єктів.  

Мета роботи. Синтез нечіткої системи, що ви-
значає оптимальні налаштування ПІД-регулятора, 
для його адаптації до об'єкта управління. 

Матеріали і результати досліджень. Ряд су-
часних мікропроцесорних приладів автоматично 
розраховують коефіцієнти регуляторів, такі регуля-
тори називаються адаптивними.Адаптивне управ-
ліннямає забезпечити стеження параметрів налаш-
тування регулятора за властивостями об'єкта уп-
равління, які безперервно змінюються [1]. 

Алгоритм адаптивного ПІД-регулятора має на-
ступну форму: 

( ) ( )( ) ( )p i d
de tu t K e t K e t dt T

dt
 = + + 
 ∫ ,       (1)                  

де e(t) – сигнал неузгодженості, Kp – загальний ко-
ефіцієнт передачі регулятора,Ki – коефіцієнт обер-
нено пропорційний часу інтегрування Ti, Td – пос-
тійна часу диференціювання. 

Відомо, що при невеликому діапазоні зміни па-
раметрів об'єкта в 1,5 – 2  рази однопараметричне 
налаштування регулятора в достатній мірі забезпе-
чує якість керування при збереженні співвідношен-
ня між двома(трьома) складовими закону керуван-
ня[2]. 

Процес налаштування системи з описаним далі 
адаптивним алгоритмом починається з вибору по-
чаткових значень параметрів регулятора. Визначи-
ти ці параметри можна, маючи певні апріорні дані 
про динаміку об’єкту. Наприклад, здійснивши про-
цедуру ідентифікації параметрів об’єкта. Далі за 
емпіричними формулами (метод описаний ниж-
че)розраховуються параметри регулятора. Вибір 
обумовлений тим, що дані емпіричні формули з 
достатньою точністю дозволяють визначити почат-
кові параметрирегулятора, які надалі після процесу 

адаптації дозволяють одержати перехідний процес 
із необхідними показниками якості. 

Використаємо алгоритм нечіткої логіки, в який 
входить розрахунок оптимальних параметрів. Та-
ким чином структурна схема має наступний ви-
гляд(рис. 1): 

 
Рисунок 1 – Структурна схема адаптивного нечіт-

кого керування: e(t)– помилка регулювання; xзад(t) – 
сигнал задаючої моделі; u(t)– сигнал регулювання; 
f(t)– збурюючий вплив;y(t)– вихідний сигнал; Kp, 
Kd, Ti – параметри ПІД-регулятора; ОУ – об’єкт 

управління  
 

Маємо наступнийзагальний алгоритм функціону-
ваннянечіткого регулятора [3]: 

• визначення параметрів лінгвістичних змін-
них (ЛЗ); 

• визначення вихідної бази правил; 
• фазифікація; 
• модифікація бази правил і нечіткий вивід; 
• дефазицікація; 

При розробці НР в середовищі MatLab для блоку, 
що реалізує алгоритм Мамдані, задано три входи - 
E, Edt, E`і три виходи Kp, Kd, Ti. Функції приналеж-
ності µ(е)використовуються Z-, Trimf-таS-подібного 
вигляду для вхідних ЛЗ та Z-, Trapmf-таS-подібного 
вигляду для вихідних ЛЗ. Нечіткі множини виражені 
аналітичним методом за формулами Z-, Trimf-, 
Trapmf- таS-подібного вигляду, відповідно [4]: 

( )

1,         x 0,
b xz x,a,b ,  a x b,
b a
0,         b x;

≤
 −= < <

−
≤

     (2) 
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( ) x a c xtrimf x, a, b, c max min , ,0
b a c b

 − −  =   − −  
(3)

( ) x a d xtramf x, a, b, c,d max min ,1, ,0
b a d c

 − −  =   − −  
(4) 

( )

0,         x a,
x as x,a,b ,  a x b,
b a
1,         b x;

≤
 −= < <

−
≤

   (5) 

де а і b – числові параметри, які приймають певні 
дійсні значення і впорядковані відношенням a>bна 
функції приналежності f(x,a,b). 

Процес фазифікації вихідних ЛЗ здійснюється за 
функціями приналежності вихідних змінних Kp, Kd, 
Ti 

Фрагмент бази правил має вигляд: 
1. If (E is Negativ) and (Edt is Low) and (E` is 

Negative) then (Kp is High)(Ti is Low)(Kd is High) (1) 

2. If (E is Negativ) and (Edt is Middle) and (E` is 
Zero) then (Kp is High)(Ti is Middle)(Kd is High) (1) 

3. If (E is Negativ) and (Edt is High) and (E` is 
Positive) then (Kp is High)(Ti is High)(Kd is High) (1) 

4. If (E is Zero) and (Edt is Low) and (E` is 
Negative) then (Kp is Middle)(Ti is Low)(Kd is 
Middle) (1) 

5. If (E is Zero) and (Edt is Middle) and (E` is 
Zero) then (Kp is Middle)(Ti is Middle)(Kd is Middle) 
(1) 

В якості методу дефазифікації обраний метод 
центра тяжіння, при якомукоордината центру тя-
жіння [4]: 

( )

( )

n

i i
i 1

C n

i
i 1

e e e
X

e e

µ ∆

µ ∆

=

=

⋅ ⋅
=

⋅

∑

∑
                       (6) 

Схема моделювання Адаптивної нечіткої систе-
ми регулювання показана на рис. 2. 

ПІД-регулятор

ЗМ

Збурюючий вплив

ОУ

Нечітка АСР

Kp

Ki

Kd

K`p

K`i

K`d

e(t)

e(t)

e`(t)

e(t)dt

u(t)

 
Рисунок 2 – Структурна схема нечіткої системи налаштування ПІД-регулятора: 

ЗМ – задаюча модель, ОУ – об'єкт управління

В першому експерименті використовувалась 
АСР з ПІД-регулятором, що функціонував по кана-
лу задання ступінчатого сигналу Z=1, при впливі 
стохастичного сигналу (рис. 2). При цьому переда-
вальна функція тестового об’єкта управління має 
вигляд: 

ОУ 2

25W
10s 5s

=
+

.                         (7) 

Значення налаштувань ПІД-регулятора, розра-
ховані методом Зіглера-Нікольса. Метод заключа-
ється в наступному: у діючій системі вимикаються 
інтегральна і диференціальна складові регулятора 
(Ti=ꚙ, Td=0), тобто система переводиться в закон 
ПІ-регулювання.Шляхом послідовного збільшення 
Kкр з одночасною подачею невеликого стрибкопо-
дібного сигналу задання досягають коливань, при 
Кр=Ккр, з періодом Tкр. При цьому система знахо-
диться на межі коливальної стійкості. Цей метода 

дуже простий, але дає не дуже хороші результати. 
Тимне менше він часто використовується на прак-
тиці. Після розрахунку параметрів регулятора за-
звичай потрібне його ручне переналаштовування 
для поліпшення якості регулювання. 

При відомих параметрах регулятора: 
p i dK 15;  T 0,015;  K 1,905.= = = , 

перехідний процес володіє перерегулюванням 
90,8% і значними автоколиваннями, що неприпус-
тимо (рис. 3, а). Таким чином, необхідна тимчасова 
зупинка складного технологічного процесу і пере-
налаштування значень параметрів ПІД-регулятора. 

Додана лінійна нечітка АСР повинна погасити  
коливання і зменшити перерегулювання. 

Нечітка модель показала наступні результати: 
p i dK 9,139;  T 0,8476;  K 6,335.= = =  

Як видно, з рис. 3, б перерегулювання зменши-
лось і склало 12%, зникли коливання.
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а)                 б) 

Рисунок 3 – Перехідні процеси в системі: а) з класичним ПІД-регулятором; б) з нечіткою АСР                                                                               

З результатів моделювання видно, що запропо-
нований спосібналаштування ПІД-регуляторів за-
безпечує точне регулювання технологічного проце-
су в умовах стохастичного сигналу. 

Висновки. 1. Розглянутий алгоритм налашту-
вання ПІД-регуляторів з використанням нечіткої 
логіки відрізняється простотою, оскільки дозволяє 
використовувати стандартну форму опису лінгвіс-
тичних змінних і керуючих правил.  

2. Застосування нечіткого регулятора забезпечує 
відсутність коливань. Таким чином, використання 
нечітких адаптивних ПІД-регуляторів дозволить 
керувати технологічними процесами без їх зупин-
ки, а подальше використання нейронних мереж 
може призвести до самонавчальної адаптації з ви-
значення оптимальних параметрів без коригування 
бази правил. 
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APPLICATION OF FUZZY LOGIC ALGORITHMS TO ADAPTIVE PID CONTROLLER SETTINGS 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ КОНВЕЙЕРА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ YASKAWA 

А. В. Торопов, к.т.н., доц., Л. В. Торопова, ассист., В. И. Иваненко, студ. 
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И. Сикорского»  
Просп. Победы, 37, г. Киев, 03057, Украина. Е-mail: askpify@ukr.net 
Рассматриваются особенности ПИД-регулирования загрузки конвейера горнодобывающего предприятия. 

Описаны основные узлы системы управления загрузкой, и произведен анализ существующих способов регули-
рования. Исходя из модели процесса загрузки конвейера, приведены рекомендации по улучшению стандартно-
го алгоритма управления технологическими параметрами при регулировании скорости конвейера. Проведено 
исследование динамики системы стабилизации загрузки методом математического моделирования при исполь-
зовании ПИД-регулятора с нулевой и ненулевой заданной скоростью движения конвейера. Приведена схема 
практической реализации алгоритма управления скоростью на языке функциональных блоков. При этом для 
визуализации алгоритма использовалась среда разработки DriveWorkEZ для преобразователей частоты А1000 
компании Yaskawa. 

Ключевые слова: стабилизация загрузки, ПИД- регулятор, конвейер, преобразователь частоты, регулирова-
ние скорости 

 

Введение. Применение регулируемого электро-
привода в системах непрерывной транспортировки 
сыпучих грузов позволяет оптимизировать работу 
горнодобывающих предприятий с энергетической 
точки зрения. Так, например, в периоды пиковой 
нагрузки появляется возможность снизить произ-
водительность конвейеров, изменить их загрузку. 
Вопросу построения систем управления загрузкой 
посвящено значительное число работ, однако в них 
в основном рассматривается задача распределения 
породы по конвейеру для снижения динамических 
нагрузок на ленту [1]. При этом управление произво-
дительностью фактически сводится к пропорцио-
нальному изменению скорости двигателя  конвейера с 
учетом компенсации колебаний ленты [2].  Развитие 
датчиков объема породы и систем машинного зрения 
позволило с высокой точностью определять текущую 
загрузку конвейера и передавать ее в систему управ-
ления с помощью одного из распространенных про-
мышленных интерфейсов.  Помимо этого, для сни-
жения вычислительной загрузки контроллера, ре-
шающего задачу автоматизации предприятия в це-
лом, задачу управления загрузкой конвейера целе-
сообразно решать с помощью встроенного техноло-
гического контроллера преобразователя частоты. 
Вопрос рационального выбора необходимого 
функционала регулятора оборотов двигателя, обес-
печивающего стабилизацию загрузки, является ак-
туальной задачей. 

Цель работы. Анализ возможности применения 
преобразователей частоты с расширенным функци-
оналом встроенного технологического регулятора в 
задачах стабилизация загрузки конвейера. 

Материал и результаты исследований. Боль-
шинство существующих на рынке Украины преоб-
разователей частоты имеют встроенный ПИД-
регулятор технологического параметра, используе-
мый в задачах стабилизации давления воды, разре-
жения, температуры воздуха и т.д. При этом вы-
ходной сигнал регулятора жестко привязан к сиг-
налу задания по скорости для преобразователя ча-
стоты и позволяет лишь выбирать прямую либо 
обратную логику работы регулятора. В случае ис-
пользования преобразователей частоты с такими 

регуляторами в задачах управления загрузкой кон-
вейера имеет место значительное перерегулирова-
ние вследствие накопления интегральной состав-
ляющей во время заполнения конвейера. Осуще-
ствим выбор общей структуры регулятора, исходя 
из модели процесса загрузки конвейера: 

(1 )pTQ e δ−= − , (1) 
где Q  – загрузка конвейера, Т  – постоянная време-
ни, определяющая инерционность прохождения по-
роды по конвейеру, δ  – количество породы, посту-
пающее на конвейер. 

Постоянная времени Т в данном случае является 
функцией, обратно пропорциональной скорости дви-
жения ленты. В начальный момент времени работы 
конвейера без нагрузки постоянная времени стре-
мится к бесконечности и отсутствует влияние регу-
лятора скорости на загрузку конвейера. Для исклю-
чения этого фактора задание по скорости для пре-
образователя частоты должно формирования в виде: 

minзад ПИДU U U= + . (2) 
где задU  – сигнала задания по скорости для преобра-
зователя частоты; minU  – минимальное задание ско-
рости движения ленты; ПИДU  – выходное значение 
технологического ПИД-регулятора преобразовате-
ля частоты. 

Логика работы ПИД-регулятора строится по об-
ратной логике, т. е. при увеличении загрузки кон-
вейера к заданной скорости должна увеличиваться. 
Допустимое минимальное значение скорости дви-
жения ленты определяется объемом входного бун-
кера, а значение загрузки конвейера – мощностью 
приводного двигателя. График переходного про-
цесса по загрузке при использовании управления 
(2) имеет вид, представленный на рис. 1. Предло-
женный алгоритм может быть реализован на базе 
встроенного программируемого логического кон-
троллера преобразователя частоты Yaskawa. Струк-
тура алгоритма управления, реализованная на язы-
ке функциональных блоков, имеет вид, представ-
ленный на рис. 2. 

 

mailto:askpify@ukr.net


АВТОМАТИЗАЦІЯ, ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 

93 

 З
аг

ру
зк

а 
(т

) 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
0

10

20

30

40

50

 
 Время (с) 

Рисунок 1 – Переходной процесс  по загрузке  
при использовании коррекции по скорости 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм управления на языке функ-

циональных блоков 
 

Задание по минимальной скорости движения 
ленты передается по сетевому интерфейсу, в соот-
ветствии с установленным модулем расширения. 
Также по сетевому интерфейсу передается и сигнал 
по текущей загрузке конвейера, пропорциональный 

сигналу задания по скорости (функциональный 
блок 4).  

Выводы. В результате моделирования переход-
ного процесса по загрузке при пуске конвейера 
можно сделать вывод, что использование задания по 
скорости конвейера как суммы заданий внешнего 
контроллера и выхода встроенного ПИД-регулятора 
обеспечивает работу системы без перерегулирова-
ния по выходной координате. Практическая реали-
зация такого алгоритма управления для конвейеров 
горнодобывающих предприятий возможна с приме-
нением преобразователей частоты серии А1000 от 
компании Yaskawa.  
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The article discusses the features of PID-control of loading of a mining enterprise conveyor. The main components 

of the load control system are described and the analysis of the existing regulating methods is carried out. Based on the 
model of the conveyor loading process, recommendations for improving the standard algorithm for controlling techno-
logical parameters when regulating the speed of the conveyor are given. The investigation of the dynamics of the load-
ing stabilization system by the method of mathematical modeling using the PID-controller with zero and non-zero set-
point speed of the conveyor movement was carried out. The scheme of practical implementation of the speed control 
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СИСТЕМА ПІДПОРЯДКОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУМУ ТА НАПРУГИ  
ОДНОФАЗНОГО ПОСЛІДОВНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА 

В. О. Крутько студ.С. С. Бондаренко, асп. М. А. Беззуб, студ.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: sergj1994@gmail.com 
Недотримання показників якості електроенергії призводить до економічних збитків. В разі спотворення на-

пруги живлення використовують послідовний силовий активний фільтр, який підключається до мережі через 
однофазний двообмотковий вольтододаточний трансформатор, що призводить до зміни параметрів еквівалент-
ного силового контуру навантаження. За попередніми дослідами встановлено, що напруга та струм трансфор-
матора має різний гармонійний склад, що призводить до проблеми регулювання параметрів компенсатора. Для 
стабілізації та підтримки напруги послідовного фільтра, незалежно від зовнішніх впливів, застосовують систе-
ми автоматичного регулювання. Кожна ланка такої системи описується своєю передаточною функцією, а їх 
з’єднання утворює структурну схему регулятора. В результаті була отримана система автоматичного управлін-
ня однофазного послідовного силового активного фільтра з підпорядкованим регулюванням координат з двома 
контурами. 

Ключові слова: якість електроенергії, активний фільтр, система автоматичного управління, регулятор 
 
Вступ. Системи електропостачання і електро-

приймачі проектують і виконують такими, щоб як-
найкраще їх функціонування досягалося при жив-
ленні від однофазної або симетричної трифазної 
системи напруги заданої амплітуди і синусоїдальної 
форми з частотою 50 Гц. Проте в реальних мережах 
виникають відхилення якості електроенергії від іде-
альних параметрів [1]. В разі спотворення напруги 
живлення використовують послідовні силові активні 
фільтри. Важливою умовою коректної роботи при-
строю є підтримка напруги та струму на заданому 
рівні, незалежно від зовнішніх впливів. Як зазначе-
но в роботі [2] при роботі трансформатора послідо-
вного активного фільтра виникає вплив струму на-
вантаження на напругу компенсації. Таким чином 
виникає задача мінімізації цього впливу. З цією ме-
тою використовують системи автоматичного управ-
ління. 

Мета роботи. Розробка системи регулювання 
струму та напруги послідовного силового активного 
фільтра. 

Матеріал і результати досліджень. Однофаз-
ний послідовний силовий активний фільтр (рис. 1) 
підключається послідовно з навантаженням через 
однофазний двообмотковий вольтододаточний тра-

нсформатор. Первинною обмоткою до мережі, яка 
представлена джерелом змінної напруги es, актив-
ним Rs та індуктивним Ls опорами лінії електропе-
редачі та навантаження, яке представлене опором 
Zn та джерелом струму вищих гармонік in. Вторин-
ною обмоткою трансформатор підключений через 
LC-фільтр, який включає в себе конденсатор Crf та 
котушку індуктивності Lrf , до транзисторного пе-
ретворювача, який складається з IGBT транзисторів 
з протилежно включеними діодами та накопичува-
льного конденсатора С. Для контролю параметрів 
схеми були використані датчики напруги 
(ДН1,ДН2) та струму (ДТ1, ДТ2). В блоці визначен-
ня заданої напруги використовуючи алгоритм, ви-
конується розрахунок напруги компенсації USF. Ця 
напруга є задаючим впливом для системи автома-
тичного регулювання. В ній відбувається форму-
вання напруги керування транзисторним перетво-
рювачем з урахуванням поточної напруги трансфо-
рматора uw1 та струму фільтру iF, що надходять з 
відповідних датчиків ДН2 та ДТ2. Блок формування 
імпульсів за методом широтно-імпульсної модуля-
ції забезпечує формування імпульсів управління, 
які подаються на керуючий вхід транзисторного 
перетворювача.  
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Рисунок 1 – Функціональна схема однофазного послідовного силового активного фільтра 
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Використовуючи принцип підлеглого регулю-
вання, на (рис. 2) наведена структурна схема систе-
ми автоматичного регулювання силового активного 
фільтра. Оскільки система налаштована на модуль-

ний оптимум то вона отримує властивості фільтра 
Баттерворта. Тобто амплітудно-частотна характе-
ристика має максимально гладкий характер на час-
тотах смуги пропускання. 

uSF WF WРН WРТ WAF WFU

WДТ

WДН

UуVT1-VT6
+ - + - WTV

Рисунок 2 – Система автоматичного управління однофазного послідовного силового активного фільтра 

Передаточна функція активного фільтра при нех-
туванні впливом перехресних зв'язків дорівнює:  

0

1 /( ) ,
1AF

RW s
T s

=
+

(1) 

де 0
LT
R

=  – постійна часу силового активного філь-

тра, R – активний опір реактора; L – індуктивність 
реактора. 

Передаточна функція згладжуючого LC-фільтра 
має вигляд: 

(3 / 2)( ) ,cd
FU

c

uW s
u sC

⋅
= (2) 

де сu – напруга на шині постійного струму, C – ем-
ність конденсатора, cdu – лінійна напруга мережі. 

Передаточна функція однофазного двообмотко-
вого вольтододаточного трансформатора, нехтуючи 
втратами в сталі і процесом намагнічування, має 
вигляд: 

( ) ( )2 2
1 2 3 1 2

( )
1

TV
K sW s

T T T s T T s
τ

=
− + + +

(3) 

де 1
1

1

LT
R

= , 2
2

2Н

LT
R R

=
+

, 
( )

2

3
1 2H

MT
R R R

=
+

– пос-

тійні часу, 1 1,R L  – активний та індуктивний опір 
первинної обмотки, 2 2,R L – активний та індуктив-
ний опір вторинної обмотки, НR  – опір обмотки 

намагнічування, 
1

M
R

τ =  – коефіцієнт, М – взаємна

індуктивність між обмотками трансформатора, 

2

H

H

RK
R R

=
+

– коефіцієнт трансформації трансфор-

матора. 
 Передаточна функція датчика напруги та датчи-

ка струму має вигляд: 
1( ) ( )

1ДТ ДHW s W s
T sµ

= =
+

(4) 

При налаштуванні регулятора струму на моду-
льний оптимум передаточна функція замкнутої си-
стеми управління: 

_
1(s) ,

2 ( 1) 1з iW
T s T sµ µ

=
⋅ + +

 (5) 

де Tµ – постійна часу такої частини об'єкта управ-
ління, яка характеризується малою інерційністю, 
обумовленої фільтрами датчиків і перетворювачів 
сигналів. 

З рівняння (5) отримуємо передаточну функцію 
розімкненої системи: 

_
1(s)

2 ( 1)р iW
T s T sµ µ

=
⋅ +

(6) 

З виразів (5) та (6) знаходимо передаточну функ-
цію регулятора струму: 

0 1(s)
2( / )РТ

T sW
T s Rµ

+
= (7) 

При налаштуванні контура напруги на модуль-
ний оптимум передаточна функція замкнутої систе-
ми буде мати вигляд:  

з_
1( ) ,

4 ( )u
T

W s
T s D sµ

=
⋅

(8) 

де ( ) 2 ( 1) 1TD s T s T sµ µ= + +  – характеристичний по-
ліном оптимізованого замкнутого контуру струму. 

Передаточна функція розімкнутого контура ре-
гулятора напруги має вигляд: 

_
3 / 2( ) ( ) cd

FU РН з i
c

uW s W W s
u sC

= (9) 

З формул (8) та (9) визначаємо тип та параметри 
регулятора напруги: 

_

_

( )
( )

(3 / 2) 6
р u C c

РН РН
з i cd cd

W s sCu u CW s k
W u T uµ

⋅
= = =

⋅
(10) 

Таким чином, для отримання модульного опти-
муму в контурі регулювання напруги потрібен П-
регулятор. Для отримання астатичного регулювання 
напруги може бути використана налаштування сис-
теми за допомогою ПІ-регулятора, яка називається 
налаштуванням на симетричний оптимум. Переда-
точна функція розімкнутої системи при цьому по-
винна бути дорівнювати: 

_

_

( )
( ) ,

(3 / 2) 6
р u с c

РН РН
з i cd cd

W s sCu u CW s k
W u T uµ

⋅
= = =

⋅
 (11) 

Передаточна функція регулятора напруги з вра-
хуванням (5),(7),(8) визначається: 

(8 s 1)
( )

8 6
c

РН
cd

T u CW s
T s T u
µ

µ µ

+
= ⋅ (12) 

Для захисту від перерегулювання необхідно ви-
користовувати фільтр на вході в систему. Передато-
чна функція фільтра має вигляд: 
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1( )
8 1FW s
T sµ

=
+

(13) 

В віртуальному середовищі було створено та до-
сліджено режим роботи моделі системи автоматич-
ного регулювання (рис. 2). Параметри досліджува-

ної моделі: T=0.0001с; R=0.001Ом; L=0.014Гн; 
C=1 Ф;uc=700 В; ucd=450В. Проведено два варіанти 
дослідження (рис. 3): 1) без обмеження струму; 2) з 
обмеженням стуму налаштованого на 800А. 
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Рисунок 3 – Результати дослідження системи автоматичного регулювання: а) – струм системи; б) – напруга си-
стеми 

Таким чином контури регулювання координат 
утворюють систему, в якій кожен внутрішній контур 
управляється сигналом від зовнішнього контуру. 
Тобто є підпорядкованим по відношенню до нього. 

Висновки. Проведений аналіз функціональної 
схеми однофазного послідовного силового активного 
фільтра. Розроблено систему регулювання напруги 
компенсатором за методом підпорядкованого регулю-
вання координат з двома контурами. Встановлено, що 
налаштування на модульний оптимум внутрішнього 
контура забезпечує ПІ-регулятор, а зовнішнього кон-
тура – П-регулятор, що забезпечує астатичне регулю-
вання зовнішнього контуру. Розроблена система може 
бути використана для стабілізації та підтримки на-
пруги компенсатора, незалежно від зовнішніх впли-
вів. 
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SYSTEM OF ADJUSTED REGULATION OF THE CURRENT AND VOLTAGE OF A SIN-
GLE-PHASE-BASED POST SERIES ACTIVE POWER FILTER  

V.O. Krutko, stud., S. S. Bondarenko, postgraduate, M. A. Bezzub, stud.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: sergj1994@gmail.com.
Failure to comply with electricity quality indicators leads to economic losses. In case of distortion of supply voltage,

a series active power filter is used that connects to the network via a single-phase two-wound transformer, which results 
in changes in the parameters of the equivalent power load circuit. According to preliminary experiments it was estab-
lished that the voltage and current of the transformer has a different harmonic composition, which leads to the problem 
of adjustment of the compensator parameters. In order to stabilize and maintain the voltage of the series active filter, 
regardless of external influences, automatic control systems are used. Each link of such a system is described by its re-
dated function, and their connection forms the structural scheme of the regulator. As a result, we obtained a system of 
automatic control of single-phase sequential power active filter with subordinate regulation of coordinates with two 
circuits. 

Кey words: power quality, active filter, automatic control system, regulator 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ СИЛОВОЇ ЧАСТИНИ 
ОДНОФАЗНОГО ПОСЛІДОВНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА 

М. А. Беззуб, студ. С. С. Бондаренко, асп. В. О. Крутько студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: sergj1994@gmail.com 
Багато соціальних та економічних видів діяльності залежать від якості електричної енергії. Тому необхідно 

компенсувати спотворення електричної енергії шляхом фільтрації гармонік струму та напруги. В разі спотво-
рення форми напруги живлення незалежно від природи виникнення цих спотворень використовують послідов-
ний силовий активний фільтр. В його функціональні можливості входять компенсація провалів, несиметрії і 
гармонійних складових в напрузі мережі, вирівнювання коефіцієнта дози флікера. Оскільки послідовний актив-
ний фільтр підключається до мережі через однофазний двообмотковий вольтододаточний трансформатор та 
згладжуючий LC-фільтр, то вибір їх параметрів відіграє важливу роль в компенсаційних властивостях фільтра. 
Тому для більш детального дослідження вхідних та вихідних параметрів елементів компенсатора, використо-
вуючи метод чотириполюсників, були побудовані частотні характеристики вольтододаточного трансформатора 
та згладжуючого фільтра. Результати досліджень можуть бути використані для покращення роботи пристрою та 
при виборі параметрів компенсатора.  

Ключові слова: якість електроенергії, активний фільтр, чотириполюсник, частотні характеристики. 

Вступ. Управління режимами енергосистем 
повинно забезпечити виконання трьох основних 
вимог: економічність роботи енергосистеми, надій-
ність електропостачання споживачів, нормативна 
якість електроенергії. Пасивні фільтри з незмінною 
структурою все менш задовольняють вимоги до під-
тримки якості електричної енергії. Як наслідок, роз-
робляються та впроваджуються силові активні філь-
три (САФ)[1]. Принцип роботи послідовного сило-
вого активного фільтра полягає у тому, що напівп-
ровідниковий перетворювач формує у своїх мереж-
них провідниках напругу, за гармонійним складом 
аналогічний напрузі навантаження (за винятком 
першої гармоніки), але протилежний за знаком. У 
результаті відбувається компенсація неосновних 
гармонік напруги навантаження.  

В роботах присвячених задачам регулювання 
активних фільтрів [2,3], зазначається вплив елемен-
тів компенсатора на режим компенсації. Таким чи-
ном актуальною є задача дослідження частотних 
характеристик пасивних елементів пристрою. 

Мета роботи. Дослідити частотні характеристи-
ки пасивних елементів силової частини однофазного 
послідовного силового активного фільтра. 

Матеріал і результати досліджень. Послідов-
ний силовий активний фільтр (рис.1) підключається 
до мережі через однофазний двообмотковий воль-
тододаточний трансформатор, застосування якого, 
дозволяє швидко реагувати на погіршення якості 
напруги електричної енергії та виконувати техно-
логічне приєднання споживачів. Первинною обмо-
ткою до мережі та навантаження, а вторинна обмо-
тка, через згладжуючий LC-фільтр, який складаєть-
ся з конденсатора Crf та котушки індуктивності Lrf, 
підключена до інвертора напруги, який складається 
з IGBT транзисторів з протилежно включеними 
діодами та накопичувального конденсатора С [4]. 

Встановлено, що напруга та струм однофазного 
двообмоткового вольтододаточного трансформато-
ра, в режимі компенсації, має різний гармонійний 
склад [5]. Це призводить до широкого гармонійного 
складу потужності, зростання втрат в обмотках та 
магнітопроводу. Додатково виникає проблема ре-

гулювання компенсатора, підтримки напруги та 
струму активного фільтра на заданому рівні. 
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Рисунок 1 – Функціональна схема однофазного си-
лового активного фільтра 

Для більш детального дослідження вхідних та 
вихідних параметрів елементів компенсатора, ви-
користовуючи метод чотириполюсників, були по-
будовані частотні характеристики пасивних елеме-
нтів однофазного послідовного активного фільтра. 

На (рис 2) приведена частотна характеристика 
однофазного двообмоткового вольтододаточного 
трансформатора.  
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Рисунок 2 – Частотна характеристика вольтодо-
даточного трансформатора 
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Коефіцієнт передачі струму трансформатора ITV 
має незмінну форму і на всьому гармонійному діа-
пазоні передається 1:1. 

 Напруга вольтододаточного трансформатора 
UTV має незмінний коефіціент передачі з основної 
гармоніки по 7-му і дорівнює 1.5:1. Для високочас-
тотних складових напруги коефіцієнт передачі зна-
чно зростає. 

На (рис. 3) приведена частотна характеристика 
напруги згладжуючого LC-фільтра ULC та струму ILC. 
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2
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Рисунок 3 – Частотна характеристика згладжуючо-
го LC-фільтра 

Коефіцієнт передачі струму майже не змінюєть-
ся до 10-ї гармоніки і дорівнює приблизно 1:1. Для 
високочастотних складових співвідношення вхідної 
величини до вихідної – зростає. 

Напруга згладжуючого LC-фільтра має лінійну 
характеристику і високу залежність вхідної величи-
ни до вихідної для високочастотних складових. 

Висновки. Аналіз елементів силової частини од-
нофазного послідовного силового активного фільтра, 
показав, що напруга вольтододаточного трансформа-
тора має незмінний коефіцієнт передачі з 1-ї гармоніки 
по 7-му і дорівнює 1.5:1, струм має незмінний характер 
на всьому діапазоні. Напруга згладжуючого фільтра 
має лінійний характер, коефіцієнт передачі струму 
майже не змінюється до 10-ї гармоніки. Результати 
досліджень характеристик дозволили сформувати 
підхід до вибору параметрів елементів активного 
фільтра. 
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RESEARCH OF FREQUENCY CHARACTERISTICS OF THE ELEMENTS OF THE POWER 
PART OF ONE-PHASE SERIES POWER ACTIVE FILTER  

M. A. Bezzub, stud., S. S. Bondarenko, postgraduate, V.O. Krutko, stud.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: sergj1994@gmail.com.
Many social and economic activities depend on the quality of electrical energy. Therefore, it is necessary to com-

pensate distortion of electric energy by filtration of harmonics of current and voltage. In the case of a distortion of the 
form of supply voltage, regardless of the nature of these distortions, a series active power filter is used. Its functionality 
includes compensation of failures, asymmetry and harmonic components in the network voltage, alignment of the dose 
factor of the flicker. Since the series active filter is connected to the network via a single-phase two-winding transform-
er and a smoothing LC filter, the choice of their parameters plays an important role in the compensating properties of 
the filter. Therefore, for a more detailed study of the input and output parameters of the compensator elements, using 
the four-pole method, the frequency characteristics of the voltmeter transformer and the smoothing filter were con-
structed. Research results can be used to improve the performance of the device and when selecting the compensator 
parameters. 

Key words: electric power quality, active filter, four-pole, frequency characteristics. 
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СУЧАСНА ПІДСТАНЦІЯ 500/220 КВ БЕЗ ПОСТІЙНОЇ ПРИСУТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 
О. А. Данилова, к.т.н., доцент кафедри електричних станцій, Н. М. Носаченко, студентка 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 
вул, Кирпичова 2, м. Харків, 61002 , Україна Е-mail: danipova.l@gmail.com 
У роботі надано загальну інформацію щодо будівництва нової підстанції 500/220/35 кВ «Кремінська» з захо-

дами повітряної лінії 500 кВ «Донбаська-Донська» та повітряної лінії 220 кВ «Кремінська-Ювілейна» в Лугансь-
кій області. Будівництво підстанції 500 кВ «Кремінська» значно підвищить надійність забезпечення електроенер-
гією побутових споживачів та промислових об’єктів Донбаського регіону загалом та півночі Луганської області і 
Лисичанського енерговузла зокрема. Крім цього ПС «Кремінська» дасть змогу синхронізувати систему електро-
постачання півночі Донбасу, яка нині працює в режимі «енергетичного острова», з ОЕС України. До обсягу буді-
вництва входять наступні основні об’єкти: будівництво ПС 500 кВ «Кремінська», реконструкція ПС 750 кВ 
«Донбаська», реконструкція ПС 220 кВ «Ювілейна», спорудження заходів ПЛ 500 кВ «Донбаська – Донська» 
на ПС 500 кВ «Кремінська», спорудження ПЛ 220 кВ «Кремінська – Ювілейна».  

Ключові слова: будівництво підстанції 500/220 кВ «Кремінська» 

Вступ. Будівництво підстанції обумовлено тим, 
що в результаті бойових дій на Донбасі пошкодже-
но багато електроенергетичних об'єктів, що приз-
вело до істотного зниження надійності електропо-
стачання споживачів Луганської області. Електро-
постачання споживачів північної частини Лугансь-
кої області здійснюється сьогодні лише від одного 
джерела електроенергії зі зниженою генерацією - 
Луганської ТЕС. Труднощі з поставкою антрацит-
ного палива на станцію з інших країн дуже усклад-
нює життя великого промислового регіону, в якому 
знаходяться такі гиганти, як Лисичанський нафто-
переробний завод «Лінік», Рубежанський хімічний 
комбінат, хімічне підприємтсво «Сєвєродонецьке 
об’єднання Азот» та ін. (рис.1). 

Рисунок 1 – Карта-схема електричних зв’язків 
різних напруг Луганскьої області  

Мета роботи. Презентація нового будівництва 
підстанції 500 кВ «Кремінська» з заходами повіт-
ряної лініїї 500 кВ Донбаська-Донська та повітря-

ної лінії 220 кВ Кремінська-Ювілейна в Луганській 
області. Будівництво сучасної підстанції дозволить 
значно збільшити надійність електропостачання 
споживачів північної частини Луганської області 
(рис.2).   

Матеріал і результати досліджень. До обсягу 
будівництва входять наступні основні об’єкти: бу-
дівництво ПС 500 кВ «Кремінська», реконструкція 
ПС 750 кВ «Донбаська», реконструкція ПС 220 кВ 
«Ювілейна», спорудження заходів ПЛ 500 кВ Дон-
баська – Донська на ПС 500 кВ «Кремінська», спо-
рудження ПЛ 220 кВ Кремінська – Ювілейна. 

Рисунок 2 – Карта-схема електричних мереж  
110 кВ та вище в районі розміщення майданчика 

підстанції 500 кВ «Кремінська» 

Відповідно до розробленого техніко-
економічного обґрунтування передбачається будів-
ництво нової підстанції 500/220/35 кВ «Кремінсь-
ка» з використанням обладнання комплектних роз-
подільчих пристроїв з елегазовою ізоляцією на на-
пругу 500 кВ та 220 кВ. Таке рішення обумовлено 
необхідністю мінімізувати земельну ділянку, що 
відводиться під майданчик підстанції.  

Розподільний пристрій (РП) з елегазовою ізоля-
цією — це блок електричної підстанції, який скла-
дається з розподільного пристрою та шин, вміще-
них в закриту металеву оболонку, заповнену елега-

mailto:danipova.l@gmail.com
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зом SF6 під тиском. Така конструкція дає можли-
вість мінімізувати загальний розмір підстанції, під-
вищити рівень безпеки та економічність, досягти 
високої надійності роботи з мінімальними зусилля-
ми на технічне обслуговування завдяки викорис-
танню таких переваг, як зменшення ізолюючого 
простору і спрощення конструкції. 

Рисунок 3 – 3D візуалізація ПС «Кремінська» 

Передбачається використання комплектних роз-
подільчих пристроїв з елегазовою ізоляцією на на-
пругу 500 кВ та 220 кВ виробництва HYOSUNG. 
HYOSUNG є одним з найбільших виробників елек-
тротехнічного обладнання Кореї та має значний 
досвід поставки КРПЕ 500 кВ та 220 кВ по всьому 
світу. 

Основні рішення по організації схеми електрич-
них з'єднань на підстанції виглядають наступним 
чином (рис.3, 4):  
• спорудження розподільчого пристрою 500 кВ за
схемою чотирикутника, який при умові встанов-
лення лише однієї групи автотрансформаторів, буде
працювати за схемою трикутника (один вимикач
постійно ввімкнений);
• спорудження розподільчого пристрою 220 кВ за
схемою «дві робочі системи шин»; 
• установка групи з трьох однофазних автотран-
сформаторів  з трьома обмотками з РПН типу АО-
ДЦТН-167000/500/220 3 х 167 МВА та четвертої 
резервної фази; 
• живлення власних потреб підстанції виконано
від двох трансформаторів власних потреб. Один
ТВП 630 кВА приєднано до обмотки 35 кВ автот-
рансформатору, інший – до однієї з ліній 220 кВ, з
використанням модулів типу T-PASS, для організа-
ції незалежного джерела живлення;
• встановлення дизельної електростанції в якості
резервного джерела живлення;
• виконання загальностанційного пункту керування,
який буде суміщено з будівлею КРПЕ 500 кВ;
• виконання будівлі релейних панелей, яку буде
суміщено з будівлею КРПЕ 220 кВ;
• встановлення щита власних потреб;
• встановлення двох щитів постійного струму та
двох акумуляторних батарей ємністю по 350 Ач;
• виконання системи заземлення, блискавкозахис-
ту, систем зовнішнього робочого освітлення та пе-
риметрального охоронного освітлення;

• також передбачається можливість підключення
в перспективі другої групи однофазних автотранс-
форматорів типу АОДЦТН - 167000/500/220,  чоти-
рьох повітряних ліній 220 кВ та двох автотрансфо-
рматорів 220/110 кВ;
• на підстанції передбачена можливість встанов-
лення автотрансформаторів 220/110 кВ та комплек-
тних розподільчих пристроїв з елегазовою ізоляці-
єю на напругу 110 кВ.

Рисунок 4 – Спрощені схеми об’єктів будування 

Для організації незалежного джерела живлення 
підстанції передбачається використання 3-х одно-
фазних модулів T-PASS виробництва АВВ, з приє-
днанням їх до однієї з ПЛ 220 кВ Кремінська – 
Ювілейна. Це рішення обумовлено відсутністю 
іншої можливості здійснити живлення споживачів 
власних потреб підстанції, якщо група однофазних 
автотрансформаторів зв’язку, з будь якої причини, 
буде виведено з роботи. 

T-PASS – це багатофункціональний модуль для
організації живлення споживачів по середній та 
низькій напрузі. T-PASS є комбінацією елегазового 
високовольтного трансформатора напруги для вла-
сних потреб типу TIP (SF6 Station Service Voltage 
Transformer) та гібридного високовольтного КРПЕ 
типу PASS [2].  

T-PASS об’єднує в собі функції вимикача висо-
кої напруги та силового трансформатору. 

PASS являє собою єдиний модуль, що володіє 
всіма функціями комірки комплектного розподіль-
ного пристрою. Всі компоненти знаходяться в од-
ному корпусі, наповненим ізолюючим газом: авто-
матичний вимикач, комбінований роз'єдну-
вач/заземлювач, трансформатори напруги та датчи-
ки напруги, трансформатори струму, швидкодію-
чий заземлювач (рис.5). 
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Рисунок 5 – Схема модулю PASS 

Реалізувати запроектований комплекс РЗА та 
ПА передбачається з використанням сучасних мік-
ропроцесорних терміналів таких світових виробни-
ків як: ABB (REL 670, REC 670, REB 500, RED 670, 
REL 650, RET 670, REС 650, REF 615); General 
Electric Multiline (L60); та вітчизняних – НВП Хар-
трон-Інкор (Діамант-L040). 

Для ВЧ каналу ПЛ 500 кВ Кремінська – Донська 
передбачається перенос залежної від частоти існу-
ючої апаратури з ПС 750 кВ Донбаська на ПС 500 
кВ Кремінська. Для організації ВЧ каналу по ПЛ 
500 кВ Донбаська – Кремінська передбачається 
встановлення нових пристроїв передачі команд на 
ПС 500 кВ Кремінська. 

На ПЛ 220 кВ Кремінська – Ювілейна-1 та ПЛ 
220 кВ Кремінська – Ювілейна-2 зі сторони ПС 
Кремінська також передбачається встановлення 
пристроїв передачі команд по ВЧ каналам.  

Крім того передбачається впровадження каналу 
зв’язку на базі ВОЛЗ в грозотросі ПЛ 220 кВ Кре-
мінська – Ювілейна-1, ПЛ 220 кВ Кремінська – 
Ювілейна-2 та встановлення відповідного мультип-
лексорного обладнання на ПС 500 кВ Кремінська.  

Для вирішення вказаних вище задач передбаче-
но використання сучасної апаратури прийому та 
передачі на базі мікропроцесорної техніки, яка має 
можливість інтеграції в систему АСУТП по станда-
ртним протоколам. 

Однією з головних задач при спорудженні ПС 
500 кВ «Кремінська» є створення повністю автома-
тизованої підстанції, в зв'язку з чим передбачається 
комплексна автоматизація ПС 500 кВ «Кремінська» 
зі створенням наступних автоматизованих систем: 
• система обліку електричної енергії;
• автоматизована система управління технологіч-
ними процесами (АСУТП).

Також передбачено створення на ПС 500 кВ 
«Кремінська» локальної обчислювальної мережі. 

Висновки. Будівництво нової підстанції 
500/220/35 кВ «Кремінська» на Луганщині з захо-
дами повітряної лініїї 500 кВ Донбаська-Донська та 
повітряної лінії 220 кВ Кремінська-Ювілейна з ви-
користанням обладнання комплектних розподіль-
чих пристроїв з елегазовою ізоляцією на напругу 
500 кВ та 220 кВ дозволить відновити надійне ене-
ргопостачання споживачів північної частини Луга-
нської області, а також вилучити область з режиму 
«енергетичного острову». Будівництво цієї підста-
нції дозволить синхронізувати область з 
Об’єднаною Енергосистемою України.  
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The general information about new building of SS 500kV “Kreminska” together with the measures of the OHL 

500kV “Donbaska-Donska” and OHL 220kV “Kreminska-Iuvileyna” is given in paper. Construction of the substation 
500kV “Kreminska” will strengthen the reliability of the electricity supply to the consumers and industrial objects of the 
whole Donbas region, southern part of the Luhansk region and Lysychansk energy center that drastically decreased giv-
en the vast damages of the trunk power grids in the so called “grey zone”. Besides, SS “Kreminska” will ensure the 
synchronization of the Northern Donbas PS, functioning now in the “island” mode, with the IPS of Ukraine.  Construc-
tion of the SS 500kV “Kreminska”, reconstruction SS 220kV “Iuvileyna”, construction the measures of the OHL 500kV 
“Donbaska-Donska” on the SS 500kV “Kreminska” and construction the OHL 220kV “Kreminska-Iuvileyna”. 

Кey words: сonstruction of the substation 500kV “Kreminska” 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННОЙ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ТЕПЛОВЫМИ НАГРУЗКАМИ 

А. Н. Минко, начальник проектно-конструкторского отдела, канд. техн. наук, ЧНПФ «АнкорТепл-энерго» 
просп. Индустриальный 37/36, 61089, г. Харьков, Украина, е-mail: alexandr.minko@i.ua 

Одним из актуальных вопросов обеспечения рационального использования первичного энергоресурса на 
объектах электроэнергетической и металлургической отрасли является использование теплоутилизационных 
электрических станций малой и средней мощности. Основным оборудованием таких станций являются турбо-
генератор, турбина и теплообменный узел. При этом существует множество технологических схем и подходов 
для утилизации невостребованного пара, отходящих дымовых газов, побочных от основного производства га-
зовых смесей, содержащих топливный потенциал. Теплоутилизационные электрические станций обладают не-
большим КПД, и используются при пиковых нагрузках в электросети, либо при избыточном энергоресурсе на 
предприятии. С целью минимизации тепловых потерь необходимо разработать технологическую схему тепло-
утилизационной электрической станции, позволяющей отказаться от использования двух теплообменников (ре-
куператора и охладителя) и применить пластинчатый двухсекционный теплообменный узел с отбором пара на 
конденсационную турбину из такого теплообменного узла. В статье, на основании результатов теоретического 
исследования и внедрения практических рекомендаций, предлагается технологическая схема теплоутилизаци-
онной электрической станции с сосредоточенными тепловыми нагрузками. 

Ключевые слова: теплоутилизационная электрическая станция, теплообменник, турбогенератор, турбина 

Введение. Для обеспечения рационального ис-
пользования первичного энергоресурса (топлива) 
на объектах электроэнергетической (тепловые, 
атомные и гидроэлектростанции) и металлургиче-
ской отраслях (турбогенераторные установки ма-
лой и средней мощности для обеспечения соб-
ственных нужд в электроэнергии) успешно исполь-
зуются теплоутилизационные электрические стан-
ции (ТУЭС) различной мощности. Основным обо-
рудованием ТУЭС являются турбогенератор, тур-
бина и теплообменный узел. При этом существует 
множество технологических схем и подходов для 
утилизации невостребованного пара, отходящих 
дымовых газов, побочных от основного производ-
ства газовых смесей, содержащих топливный по-
тенциал (СО, Н2, О2). В зависимости от выбранной 
технологической схемы ТУЭС определяется набор 
оборудования позволяющий осуществлять утили-
зацию теплоты и генерацию электрической энер-
гии. Обычно такие ТУЭС не обладают большой 
электрической мощностью (0,5–5 МВт) вследствие 
своего не большого КПД, и используются при пи-
ковых нагрузках в электросети, либо при избыточ-
ном энергоресурсе на отдельно взятом предприятии 
[1]. 

Цель работы заключается в разработке техно-
логической схемы ТУЭС со сниженными тепловы-
ми потерями. 

Материал и результаты исследований. Тради-
ционным составом пиковой водородной паротур-
бинной установки является: камера сгорания (ко-
тел), паровая турбина, электрический генератор, 
компрессор, конденсационная турбина с конденса-
тором, теплообменный узел, состоящий из регене-
ративного теплообменника и охладителя, электро-
лизер и ресиверы водорода и кислорода [2, 3]. Теп-
лообменный узел такой ТУЭС является наиболее 
несовершенным с точки зрения величины тепловых 
потерь и существенно снижает КПД всей паротур-
бинной установки. Это во многом обусловлено рас-

средоточенным размещением оборудования реку-
перативного теплообменника и охладителя пара (на 
разных отметках, в разных цехах и т.д.), затратами 
на обслуживание двух различных по конструкции 
теплообменников (пластинчатый и кожухотруб-
ный), естественными потерями при теплообмене. 
Разбросанные тепловые потери на различных 
участках технологической схемы ТУЭС негатив-
ным образом отражаются на снижении КПД паро-
турбинной установки, и для снижения тепловых 
потерь предлагается использовать принцип сосре-
доточенных тепловых нагрузок и поместить реге-
неративный теплообменник и охладитель в одном 
аппарате (см. рис. 1). 

Модернизированная теплоутилизационная элек-
трическая станция [4–6] осуществляет работу сле-
дующим образом. После турбины 1 отработанный 
пар проходит через теплообменной узел 8 (после-
довательно секцию 17 и 18), где его температура 
снижается до требуемого уровня, а затем направля-
ется в компрессор 2, в котором происходит его 
сжатие. Далее пар проходит через секцию 17 теп-
лообменного узла 8, где его температура повыша-
ется, и поступает в камеру сгорания 7 (котел). В 
ходе процесса горения водорода в среде кислорода, 
который происходит в камере сгорания 7, образует-
ся пар с очень высокой температурой, который за-
тем смешивается с основным потоком пара, в ре-
зультате чего его температура снижается. Пар по-
ступает в паровую турбину 1, где он осуществляет 
работу. Паровая турбина 1 вращает компрессор 2, а 
избыточную часть своей мощности отдает на при-
вод электрического генератора 3. Часть пара отби-
рается из промежуточной плиты 22 пластинчатого 
теплообменного узла 8, и подается на конденсаци-
онную турбину 9, которая является приводом элек-
трического генератора 11. В конденсаторе 10 уста-
новленном за конденсационной турбиной 9, проис-
ходит конденсация пара. Конденсат  
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Рисунок 1 – Технологическая схема ТУЭС с сосредоточенными тепловыми нагрузками: 
1 – паровая турбина, 2 – компрессор, 

3 – трехфазный синхронный генератор, 4 – трубопроводы и паропроводы, 
5 – ресивер для хранения водорода, 6 – ресивер для хранения кислорода, 7 – камера сгорания (котел), 

8 – теплообменный узел, содержащий секцию нагрева и секцию охлаждения, 9 – конденсационная турбина, 
10 – конденсатор, 11 – трехфазный синхронный генератор, 12 – электролизер, 13 – водяной насос, 14 – ком-

прессор по водородной линии, 15 – компрессор по кислородной линии, 16 – запорно-регулирующая арматура, 
17 – пакет пластин секции нагрева, 18 – пакет пластин секции охлаждения, 19 – неподвижная плита пластин-
чатого теплообменника, 20 – прижимная плита пластинчатого теплообменника, 21 – промежуточная плита 

пластинчатого теплообменника, 22 – штуцер подачи пара из промежуточной плиты на конденсационную тур-
бину 

с помощью водяного насоса 13 поступает в элек-
тролизер 12, в котором в периоды минимальной 
нагрузки электрической сети происходит электро-
лиз воды. Полученный в ходе этого процесса водо-
род и кислород сжимаются в газовых компрессорах 
14 и 15, а затем поступают на ресиверы 5 и 6, из 
которых в периоды максимальных (пиковых) 
нагрузок на электрическую сеть по трубопроводам 
подаются в камеру сгорания 7. Мощность установ-
ки, зависит от давления и массового расхода в за-
мкнутом паровом контуре, регулируется клапанами 
16, установленными на паропроводах подачи водо-
рода и кислорода в камеру сгорания 7. 

В предложенной схеме теплоутилизационной 
электрической станции, за счет выполнения режи-
мов нагрева и охлаждения пар в одном пластинча-
том двух секционном аппарате, с отводом пара с 
промежуточной плиты предложенного теплооб-
менного узла на конденсационную турбину, реали-
зуется эксплуатация пиковой водородной паротур-
бинной установки без использования двух отдель-
ных теплообменников (рекуператора и охладителя, 
установленных последовательно). 

При разработке схемы ТУЭС был использован 
собственный опыт внедрения работ по реконструк-
ции и модернизации крупных теплообменных агре-
гатов на объектах электроэнергетики и черной ме-
таллургии, а также технические решения по опти-
мизации и модернизации режимов работы различ-
ных паросиловых и энергомашиностроительных 
установок, изложенных в [7, 8]. 

Выводы. 
1. Сосредоточение тепловых нагрузок в одном

теплообменному узле (двухсекционном пластинча-
том теплообменнике) позволяет значительно 
уменьшается потеря тепловой мощности ТУЭС в 
режимах минимальных электрических нагрузок в 
электросети. 

2. Разработанная технологическая схема ТУЭС
позволяет уменьшить эксплуатационные расходы 
на содержание двух теплообменников, и значи-
тельно упростить монтажные и ремонтные работы 
на теплообменном узле в целом. 
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DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF A HEAT-RECOVERY 
POWER PLANT WITH CONCENTRATED THERMAL LOADS 

A. Minko, Head of the Design Department, Ph.D., ChNPF «Ankor-Teploenergo»
Ave. Industrial 37/36, 61089, Kharkov, Ukraine, e-mail: alexandr.minko@i.ua
One of the pressing issues of ensuring the rational use of primary energy resources at the facilities of the electric

power and metallurgical industry is the use of heat-recovery power plants of small and medium power. The main 
equipment of such stations are turbogenerator, turbine and heat exchange unit. At the same time, there are many techno-
logical schemes and approaches for the utilization of unclaimed steam, flue gases, which are incidental to the main pro-
duction of gas mixtures containing fuel potential. Heat utilization power plants have low efficiency, and are used at 
peak loads in the power grid, or when there is excess energy in the enterprise. In order to minimize heat losses, it is nec-
essary to develop a technological scheme of a heat-recovery power plant, which makes it possible to abandon the use of 
two heat exchangers (a heat exchanger and a cooler) and apply a plate-shaped two-section heat exchange unit with 
steam extraction to a condensing turbine from such a heat exchange unit. In the article, based on the results of a theoret-
ical study and the implementation of practical recommendations, a flow chart of a heat recovery power plant with con-
centrated thermal loads is proposed. 

Key words: heat recovery power plant, heat exchanger, turbogenerator, turbine 
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СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ 

М.В. Філіппова, к.т.н., доц. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорсь-

кого» 
проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056 Україна. Е-mail: m.filippova@kpi.ua 

В роботі висвітлено принцип роботи системи керування виробничими процесами, яка дозволяє швидко реа-
гувати на виникнення нестандартних або аварійних ситуацій виготовлення виробів, а також швидко змінювати 
виробничий процес при зміні виробу. Подана система містить всі необхідні блоки, яки дозволяють сповіщати 
про нестандартну ситуацію, корегувати виробничий процес в автоматизованому режимі, на основі збору та ана-
лізу даних про перебіг процесу виробництва.  

Ключові слова: автоматизація, системи контролю, виробничий процес 

Вступ. На сьогодні для розв’язання комплексу 
задач пов’язаних з керуванням виробними процеса-
ми , використовують різні технічні та програмні 
засоби, які дозволяють забезпечити необхідну точ-
ність виготовлення виробів, безпеку протікання 
процесів виробництва та контролювати й оператив-
но змінювати процес виробництва. Впровадження 
систем керування у виробничий процес передбачає 
їх розширену функціональність, де окрім традицій-
них функцій вирішуються задачі автоматизованого 
керування та інформаційної функції, які дозволяють 
персоналу в керуванні технологічним процесом.  
Тому розроблення та впровадження й виробництво 
систем контролю та керування виробничими проце-
сами метою оперативного контролю та корегування 
процесів виробництва є актуальною задачею.  

Існуючі системи керування виробничими проце-
сами виготовлення виробів не дозволяють операти-
вно корегувати технологічний процес без зупинки 
виробництва, оскільки відпрацьовують та контро-
люють задані параметри технологічного процесу без 

їх гнучкої зміни в процесі виконання кожної опера-
ції, як по послідовності, так й при зміні послідовно-
сті їх виконання [1,4]. Тому розроблення та впрова-
дження й виробництво систем контролю та керу-
вання виробничими процесами метою оперативного 
контролю та корегування процесів виробництва є 
актуальною задачею.  

Мета роботи. Розроблення системи контролю 
виробничими процесами в умовах автоматизованого 
керування.  

Матеріал і результати досліджень. Система 
керування виробничими процесами (рис. 1) призна-
чена для оперативного контролю та корегування, у 
разі виникнення нестандартних або аварійних ситу-
ацій, ходу технологічного процесу. 

Запропонована система складається з взаємо-
пов’язаних блоків, що дозволяють як оперативно 
змінювати або зупиняти технологічний процес, у 
разі виникнення нестандартних або аварійних ситу-
ацій, так й за допомогою автоматизованої системи 
управління підприємством здійснювати зміну виро-

Рис. 1. Схема системи керування виробничими процесами 
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бничого, а й власне технологічного, процесу при 
виготовленні нових виробів [1, 3].  

Система функціонує наступним чином. Інформа-
ція про хід виробничого процесу згідно технологіч-
ного процесу виготовлення збирається у Блок збору 
даних про перебіг виробничого процесу, після чого 
передається в Блок обробки даних, де отримана вхі-
дна інформація приводиться до єдиної структури. У 
блоці аналізу отриманих даних проводиться аналіз 
про можливість некоректного виконання процесу, 
тобто виявлення конкретних типів помилок, що 
призвели до збою виконання виробничого процесу, 
та типу обладнання на якому відбувся збій.  

Також, на основі аналізу, виявляється частота 
прояву даних ситуацій та прогнозується поява даних 
помилок в подальшому. Тобто визначається стан 
виробничого процесу: робота виконується в плано-
вому режимі або відмічено збої або аварійні ситуа-
ції. На основі висновку Блоку прийняття рішень 
приймається рішення та, у випадку необхідності, 
приймаються необхідні заходи по усуненню нестан-
дартних або аварійних ситуацій. Якщо виробничий 
процес відбувається в штатному режимі, то ніякі дії 
не відбуваються У випадку виявлення помилки або 
аварійної ситуації, на основі прийнятих рішень, фо-
рмується звіт про подію та через блок сповіщення 
про подію дана інформація надсилається до автома-
тизованої системи управління підприємства. Після 
чого, автоматизована система управління підприєм-
ством через блок виробничих завдань передає інфо-
рмацію на корегування технологічного процесу. А 
саме зміни параметрів операції технологічного про-
цесу, на який відбувся збій, або зміни послідовності 
виконання технологічного процесу виготовлення 
виробу. Інформація про помилки, які виникають у 
виробничому процесі, скореговані технологічні 
процеси зберігається у базі даних та передається в 
блок прийняття рішень.  

З блоку прийняття рішень поступає команда на 
відновлення роботи виробничого процесу, на основі 
скорегованих даних технологічного процесу, або 

команда на його зупинення, до моменту усунення 
проблеми та виклику фахівців [2]. 

Висновки. 
Запропонована система керування виробничим 

процесом дозволяє швидко реагувати на нестандар-
тні або аварійні ситуації при виготовленні  виробів, 
за рахунок вчасного оповіщення про дані ситуації, 
та їх швидкого усунення. Також дана система, на 
основі накопичення, аналізу  та прогнозування да-
них про перебіг виробничих процесів виготовлення 
виробів, дозволяє швидко змінювати  параметри 
технологічного процесу в процесі виконання як ко-
жної операції, так й змінювати послідовність опера-
цій.  
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СЕГМЕНТАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕ-
ТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ В МУНІЦИПАЛІТЕТАX 

О. В. Мур, магістр., А. Л. Перекрест, к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: alexanndra.moore@gmail.com 
Розмірність та обсяг даних про енергоспоживання будівель обумовлюють необхідність удосконалення ная-

вних і пошуку нових підходів до аналізу даних та їх сегментації. Природа даних обумовлює використання ко-
реляційного аналізу та PCA для зменшення розмірності. У результаті отримано три головні компоненти, що 
пояснюють 81,96887 % дисперсії – «Енергоефективність будівлі за температурою», «Енергоефективність буді-
влі за об’ємом» та коефіцієнт градусо-діб. Проведена сегментація даних про будівлі за два сезони дозволяє 
стверджувати, що наближення центрів сегментів зимового періоду до початку координат указує на збільшення 
електроспоживання в опалювальний період і перехідні сезони, що може бути викликано активним використан-
ням кліматичної техніки. Отримані результати можуть слугувати підгрунтям для створення прикладних інфо-
рмаційних рішень для муніципального енергоменеджменту. 

Ключові слова: аналіз даних, кореляційний аналіз, PCA 

Вступ. Питання ефективного використання енер-
горесурсів спричиняє проблему удосконалення ная-
вних підходів до аналізу даних у цій галузі.  

Значною перешкодою для швидкої обробки да-
них є їх розмірність, що викликає необхідність за-
стосовувати значні обчислювальні ресурси, що 
ускладнює і власне процес аналізу. У роботі розгля-
нуто процес зменшення розмірності даних і визна-
чення гомогенних груп об’єктів. Це дозволяє, окрім 
зменшення розмірності, розглянути комплексні 
змінні, які характеризують енергоспоживання. 

Мета роботи. Проведення сегментації даних про 
енергоспоживання з попереднім зменшенням розмі-
рності завдяки використанню кореляційного аналізу 
та методу головних компонент (PCA). 

Матеріал і результати досліджень. 
Мета PCA полягає у визначенні k  лінійних ком-

бінацій p  змінних X , що містять найбільшу диспе-
рсію [1]. Лінійна комбінація має вигляд: 
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При цьому: 

∑ = =p
i ia1 1 1 . (2) 

Дисперсія першої головної компоненти: 
( ) ∑′= 111 aaYvar , (3) 

де ∑  – коваріаційна (кореляційна) матриця. 
Аналогічно обчислюється дисперсія другої та 

наступних головних компонент. 
У цій моделі вектори

( ) p,i,a,,a,aa ipiii 121 =′=′   є власними векторами 

коваріаційної (кореляційної) матриці ∑ , тоді як ди-
сперсія i -ої головної компоненти дорівнює власно-
му значенню матриці коваріації (кореляції): 

( ) iYvar λ=1 . (4)
Загальна дисперсія вибірки дорівнює: 

∑ = λp
i i1 . (5) 

Як дослідний матеріал використовуються дані 
про енергоспоживання будівель навчального закла-

ду за період з 2012 по 2016 роки, а саме: номер кор-
пусу (k), місяць (month), рік (year), споживання теп-
лоенергії, виражене в Гкал (E_Gkal), споживання 
теплоенергії, виражене в кВт·год (E_kWh), спожи-
вання електроенергії, виражене в кВт·год (W_kWh), 
об’єм будівлі (V_m3), середньомісячну температуру 
навколишнього середовища (Tout_C), нормативну 
внутрішню температуру повітря (Tin_C). Додатково 
вводиться коефіцієнт градусо-діб, що розраховуєть-
ся за формулою: 

( )
( ) ,

.
ZC_ТoutC_Тin

kDD факт

1808020 ⋅+

⋅−
=  (6) 

де фактZ  – фактична тривалість опалювального пе-
ріоду. 

Вибрану групу характеристик можна розділити 
на дві категорії: апріорні – узяті з технічної докуме-
нтації будівель, або добуті з відкритих джерел (зов-
нішній об’єм будівлі та середні значення температу-
ри для певного регіону за нормою), та апостеріорні 
– отримуються в процесі експлуатації будівлі і влас-
не характеризують енергоспоживання будівлі (кіль-
кість спожитої теплової та електроенергії, внутріш-
ня температура у приміщенні).

Для глибшого розуміння даних проводиться по-
чатковий аналіз за методикою, наведеною в [2]. 

Виходячи з природи даних доцільно застосувати 
методи кореляційного аналізу і PCA для зменшення 
розмірності інформативних ознак і виявлення гомо-
генних груп об’єктів енергоспоживання. 

Попередньо проводиться кореляційний аналіз та 
отримується оцінка матриці коефіцієнтів кореляції 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Матриця коефіцієнтів кореляції 

Видно, що один з показників споживання теп-
лової енергії, виражених у Гкал і кВт·год, зайвий – 
між ними існує строгий функціональний зв’язок. 
Залишений показник споживання у кВт год. 

Отриману матрицю оцінок коефіцієнтів кореля-
ції взято за основу для аналізу методом головних 
компонент: 

Після цього виконується власне процедура PCA. 
Нижче подані власні значення iλ  головних компо-
нент і вказаний відсоток дисперсії, яку вони пояс-
нюють (табл. 1). 

Таблиця 1 – Значення головних компонент 

Компонента 
Власне 
значення 

Відсоток описа-
ної дисперсії 

1 2,70 45,02 
2 1,24 20,65 
3 0,98 16,30 

Отримано три головні компоненти, що поясню-
ють 81,96887 % дисперсії. 

На рисунку 2 показано дисперсію ваг головних 
компонент. 
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Рисунок 2 – Дисперсія ваг головних компонент 

Пунктирна лінія на рисунках 3–5 відповідає очі-
куваному значенню, якщо внесок усіх змінних рів-
номірний. Для вибраної компоненти внесок будь-
якої зі змінних зі значенням вище пунктирної лінії 
можна вважати важливим. 

Як видно з рисунка 3, першу основну компонен-
ту «навантажують» змінні, пов’язані із зовнішньою 
та внутрішньою температурами, і змінна, що харак-
теризує абсолютне теплоспоживання. Причому, як 

видно зі знаків факторних навантажень (табл. 2), зі 
збільшенням температури внутрішнього і зовніш-
нього середовища теплоспоживання відповідно 
зменшується. Цю компоненту доцільно назвати 
«Енергоефективність будівлі за температурою», 
тобто ті споруди є більш енергоефективними, які у 
разі варіювання показників температури мають 
меншу варіацію щодо теплоспоживання. 
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Рисунок 3 – Внесок змінних у першу головну 

компоненту 

Таблиця 2 – Ваги головних компонент 
Змінна/ 

Компонента 1 2 3 
E_kWh 0,81 0,27 -0,07
W_kWh 0,57 0,35 0,11 
V_m3 0,29 0,87 0,13 

Tout_C -0,90 0,35 0,09 
Tin_C -0,89 0,35 0,12 
kDD 0,16 -0,21 0,96 

Друга основна компонента (рис. 4) пов’язана з 
об’ємом  будівлі,  а  також  з  показниками електро-
споживання та теплоспоживання. Її можна назвати 
«Енергоефективність будівлі за об’ємом», тобто ті 
споруди є більш енергоефективними, що за однако-
вого об’єму мають меншу варіацію.  
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Рисунок 4 – Внесок змінних у другу головну 
компоненту 

Третя головна компонента (рис. 5) специфічна і 
формується виключно значенням коефіцієнта гра-
дусо-діб. 
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Рисунок 5 – Внесок змінних у третю головну 
компоненту 

Було проведено сегментацію даних за будівлями 
(рис. 6–7) за двома сезонами: неопалювальному 
(умовна назва summer) і опалювальному (умовна 
назва winter) періодах.  

Рисунок 6 – Сегментація даних за сезонами за 
першою і другою компонентами 

Зближення центрів сегментів зимового періоду 
до початку координат указує на збільшення елект-
роспоживання в опалювальний період і перехідні 
сезони, що може бути зумовлено активним викори-

станням кліматичної техніки.

Рисунок 7 – Сегментація даних за сезонами за 
першою та третьою компонентами 

Висновки. Застосовано методи кореляційного 
аналізу та PCA для зменшення розмірності ознакової 
множини та виявлення гомогенних груп об’єктів енер-
госпоживання. Отримано три головні компоненти, що 
описують 81,96887 % дисперсії вибірки. Отримані 
результати можна використовувати для полегшення 
процедури аналізу багаторозмірних даних щодо енер-
госпоживання. 
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SEGMENTATION OF ENERGY-CONSUMING OBJECTS IN THE IMPLEMENTATION OF 
ENERGY MONITORING IN MUNICIPALITIES 

О. Mur, master, A. Perekrest, Ph.D., assoc. prof. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine, e-mail: alexanndra.moore@gmail.com 
The dimension and size of data on energy consumption of buildings necessitate the improvement of existing and the 

search for new approaches to data analysis and segmentation. The specificity of data makes to apply correlation analysis 
and PCA to reduce the dimensionality. As a result, we got three principal components that explain the 81,96887 % of 
variance - "Energy efficiency of the building by temperature", "Energy efficiency of the building by volume" and coef-
ficient of degree-days of a heating period. The data segmentation of buildings over two seasons suggests that the ap-
proach of the centers of the segments of the winter period to the start of the coordinates indicates an increase in the 
amount of electricity consumed during the heating period and the off-season, which may be due to the active use of 
heating and cooling appliances. The results obtained could form a basis for developing applied information solutions for 
municipal energy management. 

Кey words: data analysis, correlation analysis, PCA
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕГЕЗОВИХ ВИМИКАЧІВ 
 МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

В.В. Кучанський, канд. техн. наук 
Інститут електродинаміки НАН України, 
пр. Перемоги, 56, м.Київ, 03057, Україна. е-mail: kuchanskiyvladislav@gmail.com 
Представлені результати дослідження причин аварій лінійних елегазових вимикачів при комутаціях компен-

сованих ліній електропередач 750 кВ. Сформульовано рекомендації по запобіганню аваріям через тривале не-
відключення полюсом елегазового вимикача струму, що не переходить через нуль внаслідок наявності в ньому 
великої аперіодичної складової. Виконано аналіз анормальних режимів ліній електропередачі надвисокої на-
пруги з різним ступенем компенсації зарядної потужності. Виявлено моменти різкої зміни параметрів перехід-
них процесів під час комутації в лініях надвисокої напруги. Розглянуто заходи обмеження тривалості існування 
аперіодичної складової струму. Для підвищення надійності роботи елегазових вимикачів виконано аналіз таких 
можливих причин їх відмови, що не можуть бути виявлені засобами традиційного моніторингу стану. Визначе-
но потенційно небезпечні для елегазових вимикачів режими роботи та надано рекомендації по їх запобіганню. 

Ключові слова: лінії електропередачі надвисокої напруги, аперіодична складова стуму, передвключені опо-
ри, елегазові вимикачі 

Вступ. В останні роки в електричних мережах 
ДП «НЕК Укренерго» зафіксовано ряд серйозних 
аварійних руйнувань елегазових вимикачів авто-
компресійного типу на підстанціях (ПС) напругою 
750 кВ при ініціалізації їх відключення [4-6]. 

Так, аварія 25.03.2014г. на ПС 750 кВ «Північно-
українська», відбулась при включенні вимикача в 
циклі трифазного автоматичного повторного вклю-
чення (ТАПВ) із залишковим зарядом непошкодже-
них фаз лінії на неусунене однофазне коротке зами-
кання. Як показав аналіз аварії, а також виконані в 
2015р. дослідження електромагнітних перехідних 
процесів в рамках обґрунтування проектних рішень 
ліній електропередачі надвисокої напруги (ЛЕП 
НВН) 750 кВ Курська АЕС - Північноукраїнська [5], 
причиною аварії з ушкодженням вимикачів є непри-
пустимо тривале горіння дуги в їх міжконтактних 
проміжках через наявності значною аперіодичної 
складової, що перешкоджає переходу, струму через 
нульове значення протягом досить тривалого часу. 

Мета роботи. Аналіз комутаційних перехідних 
процесів компенсованих ліній електропередач над-
високої напруги та розробка дієвих заходів обме-
ження аперіодичної складової (АС) струму.  

Матеріал і результати досліджень. Значна апе-
ріодична складова в струмі, що протікає через ліній-
ний вимикач при односторонньому включенні лінії, 
може виникнути лише у випадках, коли: 
1. лінія оснащена шунтувальним реактором;
2. можливе утворення схеми, в якій реактор,
встановлений на шинах ПС, підключається до розі-
мкненим кінця лінії, наприклад, при включенні в ци-
клі АПВ шин підстанції.

Амплітуда і коефіцієнт загасання аперіодичної 
складової в струмі, що проходить через вимикач лінії 
при її односторонньому включенні, визначаються 
співвідношенням еквівалентних активного і реактив-

ного опору екв

екв

R
X

τ =  і фазою напруги на контактах 

вимикача в момент включення. Співвідношення τ  
залежить від параметрів лінії, кількістю включених 
шунтувальних реакторів (ШР), опору системи, наяв-
ності резистивних елементів. Чим більше співвідно-
шення τ , тим менше амплітуда аперіодичної складо-

вої і більше (по модулю) коефіцієнт загасання. 
Вплив фази напруги на контактах вимикача в мо-

мент включення полягає в тому, що при включенні 
поблизу нуля синусоїди напруги амплітуда аперіоди-
чної складової найбільша, при включенні поблизу 
максимуму синусоїди напруги – найменша [1-3]. 

Наявність значної аперіодичної складової в струмі 
призводить до того, що перехід струму через нуль 
може статися лише через деякий час (до кількох се-
кунд) після включення. При несиметричному корот-
кому замикання (КЗ) в пошкоджених фазах швид-
кість згасання аперіодичної складової досить висока, 
а амплітуди аперіодичної складової і періодичного 
струму усталеного режиму приблизно рівні. Тому в 
пошкоджених фазах проблема тривалого непереходу 
струму через нуль відсутня [1,2].  

У непошкоджених фазах амплітуда аперіодичної 
складової в кілька разів може перевищувати ампліту-
ду періодичної струму усталеного режиму. Тому при 
односторонньому включенні лінії (плановому або в 
циклі ТАПВ) та у випадку наявності на цій лінії не-
симетричного КЗ відключення її непошкоджених фаз 
може бути ускладнене.  

Таким чином, можливість появи і параметри ймо-
вірної аперіодичної складової в струмах, що протіка-
ють через вимикач, як це випливає з аналізу власти-
востей RLC - ланцюгів, визначаються такими осно-
вними факторами: 
1. наявність на лінії ШР;
2. наявність на ПС комутованих разом з лініями
ШР;
3. довжина відходять від шин ПС ліній з вста-
новленими ШР, що визначає зарядну потужність та-
ких ліній;
4. розподіл потужностей ШР по кінцях лінії;
5. ступінь компенсації індуктивністю ШР заря-
дної потужності лінії, яка визначає величину виму-
шеної складової струму промислової частоти в вими-
качі;

Тому в практиці проектування для забезпечення 
надійної експлуатації ПЛ, оснащених ШР і елегазо-
вими вимикачами з інтенсивною системою дугога-
сіння, прийнято за необхідне проводити розрахунки, 
пов'язані з аналізом комутаційної здатності таких 
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вимикачів при відключенні і включенні. 
В якості розрахункових комутацій на повітряній 

лінії (ПЛ), при яких можуть виникати небезпечні зна-
чення аперіодичної складової струму у вимикачі, слід 
розглядати: 

а) планове включення ЛЕП при відсутності КЗ з 
урахуванням можливого помилкового спрацьовуван-
ня релейного захисту; 

б) планове включення ЛЕП при наявності на ній 
КЗ; 

Оцінку перехідних процесів, що виникають при 
включенні лінії з встановленими по її кінцях ШР, 
слід виконувати по однолінійній розрахунковій схе-
мі заміщення електропередачі (рис.1) з наступними 
параметрами: номінальна напруга мережі 

HU ;індуктивність системи для прямої послідовно-
сті фаз - SL ; активний опір системи прямої послі-
довності - sr ; індуктивність реакторів, встановле-
них на початку лінії - 1PL ; активний опір реакторів, 
встановлених на початку лінії – 1Pr ; індуктивність 
реакторів, встановлених в кінці лінії - 2PL ; актив-
ний опір реакторів, встановлених в кінці лінії – 2Pr . 

Рисунок. 1 Розрахункова схема ЛЕП НВН 

Значення струму у вимикачі визначається за ви-
разом: 

( ) ( ) ( ) ( )C in scv ap oi t i t i t i t= + +

де ( ) cos( )inin vvi t I tω= + Ψ  вимушена складова 

струму у вимикачі; ω  - кутова швидкість; invI та Ψ
- амплітуда та  фаза вимушеної складової струму.

/( ) t
ap api t I e τ−=  аперіодична складова струму

у вимикачі; apI  - амплітуда аперіодичної складової;

t  - час протікання електромагнітного перехідного 
процесу; τ - постійна затухання аперіодичної скла-
дової струму. 

/( ) cos( )osct
osc tr tri t I e tτ ω−= + Ψ  затухаюча 

коливна складова струму. trI  та trΨ  - амплітуда та

фаза затухаючої коливної компоненти струму; oscτ  - 
постійна затухання коливної складової струму ви-
микача. 

Постійна загасання аперіодичної складової стру-
му в вимикати отримувача при включенні лінії з 
ШР, підключеними на початку лінії, визначається за 
виразом: 

  1

1

S p

s p

L L
r r

τ
+

=
+

 (1) 

Постійна загасання аперіодичної складової стру-
му в вимикачі при включенні лінії з шунтувальними 
реакторами, підключеними в кінці лінії (рис.1), ви-
значається за виразом: 

2

2

S ПЛ p

s ПЛ p

L L L
r r r

τ
+ +

=
+ +

 На (рис.2) показано аперіодичну складову стру-
му електромагнітного перехідного процесу в непо-
шкодженій фазі повторного включення ТАПВ. Ми 
можемо бачити, що AC струму визначає момент 
переходу струму через нуль.  

Відповідно, чим більше ця складова струму пе-
рехідного процесу, тим довше дуга буде горіти в 
дуговій камері, що призведе до пошкодження по-
люса вимикача. У цьому випадку виникає вибухове 
руйнування полюса перемикача. 

Рисунок. 2 – Перевищення аперіодичної складо-
вої гранично допустимого значення  

Одним з заходів подавлення АС є збільшення 
значення активного опору завдяки застосуванню 
передвключених активних опорів. Значення АС 
струму в вимикачі при використанні передвключе-
ного опору з послідовним включенням показана на 
(рис. 3).  

Як видно з (рис. 3), аперіодичний складова в 
струмі непошкодженої фази не перевищує гранично 
допустиме. 
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Рисунок. 3 – Ефективність застосування 
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Висновки. Таким чином, хоча заміна традицій-
них повітряних вимикачів на елегазові як правило, 
призводить до підвищення надійності електропоста-
чання, тим не менш, можна зробити висновок, що 
перед модернізацією необхідно виконати поперед-
ній аналіз перехідних процесів, зокрема значення 
аперіодичної складової струму. Запропоновано захід 
запобігання пошкодження вимикачів, які зумовлені 
неможливістю відключення струмів вимикача SF6, 
що не перетинають ось часу протягом тривалого 
періоду через наявність аперіодичного складової. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАЛИВНО-ПОВІТРЯНОЇ СУМІШІ В 
ПАРОВИХ КОТЛАХ 

О. В. Чевельча, магістр, А. В. Босак, к.т.н., ст. викл. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»  
03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, E-mail: alla_koz@ukr.net 

Запропоновано можливість застосування широкосмугового лямбда зонду як датчик аналізатор кисню в ав-
томатизованих системах управління паровими котлами серії ДЕ та ДКВР. Система дасть можливість керувати 
подачею палива, а точніше газу в топку котла в необхідній кількості, що допоможе уникнути лишній витраті 
газу та зменшити викиди шкідливих продуктів згорання в атмосферу.  

Ключові слова: паровий котел, широкосмуговий лямбда зонд, АСУ ТП горіння 

Вступ. В парових котлах серії ДЕ та ДКВР ре-
гулювання паливної суміші здійснюється дистан-
ційно за допомогою ручного регулювання співвід-
ношення палива, а саме газу, і повітря. Дана систе-
ма є не досконалою, так як при ручному регулю-
ванні не забезпечується якісне співвідношення па-
ливно-повітряної суміші.  

Мета. Створення автоматизованої системи уп-
равління газо-повітряної суміші з універсальним 
виходом по струму, для використання в сучасних 
системах автоматизації на основі контролерів. 

Матеріали і результати досліджень. Викорис-
товуючи уніфікований датчик, що аналізує вміст 
кисню в відпрацьованих газах здійснюватиметься 
регулювання подачі повітря та кисню в камеру зго-
рання котла. Якісне регулювання в результаті при-
веде до економії палива та зменшення викидів від 
згорання палива, так як паливо згоратиме повністю. 

Призначення датчика лямбда зонду походить 
від грецької букви λ, яка характеризує надлишок 
повітря в паливо-повітряній суміші. По суті, це да-
тчик для вимірювання складу вихідних газів в ре-
зультаті згорання палива, що підтримує оптималь-
ний склад повітря і палива. 

Для створення автоматизованої системи вико-
ристовується широкосмуговий лямбда зонд, що має 
перевагу перед звичайним дворівневим датчиком, 
так як має більш високий рівень точності сигналу і 
дозволяє здійснювати більш точне регулювання 
суміші. 

Умовно систему лямбда-регулювання з широко-
смуговим датчиком кисню можна розділити на чо-
тири зони рис. 1. Зона А – іонний насос, зона В – 
елемент Нернста, що являє собою напівпровідник 
розміщений в магнітному полі, зона С – роз’єми і 
кабель, зона D – блок перетворення сигналу. 

Рисунок 1 - Система лямбда-регулювання з широкосмуговим датчиком кисню 

Вихідні гази 1 після процесу згорання по трубі 
димососу 2 через канал попадають в дифузійну щі-
лину 6. Тут гази піддаються каталітичному допа-
люванню, і в ній створюється або надлишок або 
нехватка кисню. Так як, товщина щілини невелика 
– близько 50 мкм, процес відбувається дуже швид-
ко. Але для протікання каталітичного процесу не-

обхідна температура (в залежності від конструкти-
вних особливостей датчику від 200 до 300 °С). Вра-
ховуючи той факт, що іноді температура газів не 
досягає такого значення, необхідним елементом 
являється нагрівач 3. Непрогрітий датчик не пра-
цює. 
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Далі спрацьовує елемент Нернста 7. Порівнюю-
чи контрольне повітря в камері 5 з складом в щіли-
ні 6, він дає інформацію блоку перетворення про 
наявність або відсутність кисню. На основі цих по-
казів блок перетворення 4 дає команду іонному 
насосу 8 відкачувати лишній кисень з щілини якщо 

він там присутній, тобто суміш «бідна». Або зака-
чувати кисень в щілину, якщо його там не вистачає, 
тобто суміш рахується «збагаченою». 

Залежність вихідного сигналу напруги від кое-
фіцієнту надлишку повітря при робочій температу-
рі 200-300 °С зображено на рис. 2. 

Рисунок 2 - Залежність коефіцієнту лямбда від напруги 

Сигнал вихідної напруги від 0 до 0.5 В характе-
ризує збагачену суміш, тобто зменшення кількості 
кисню в вихідних газах. Сигнал від 0.5 до 1 В хара-
ктеризує збіднену суміш, а точніше збільшення 
кількості кисню в газах. 

Проблемою даної системи є вихідний сигнал 
, що ускладнює використання даної 

системи в класичних сучасних системах автомати-
зованого управління. Для того щоб система корект-
но працювала з контролерами необхідно викорис-
тати підсилюючий конвертор напруги в універса-
льний струмовий вихід 4…20мА. Є готові варіанти 
перетворювачів наприклад ПВУ-0197/1В, даний 
перетворювач має можливість зручного монтажу на 
дін-рейку, та живлення 24В.  

Висновки. Розглянуто принцип роботи широ-
космугового лямбда зонду для автоматизованої 

системи контролю паливноповітряної суміші в па-
рових котлах. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Лямбда зонд [Електронний ресурс] – Ре-

жим доступу до ресурсу: http://autopark.pp.ua 
2. Богданов А.В. Система управления паро-

вым котлом на основе многомерного четкого логи-
ческого регулятора / А.В. Богданов // Научнотех-
нич.вестник Поволжья. – 2011. – № 6. – С. 108–115.  

3. Сабанин В.Р. Исследование связной систе-
мы автоматического регулирования нагрузки и 
экономичности работы парового котла с экстре-
мальным регулятором на имитационной модели / 
В.Р. Сабанин, А.А. Старостин, А.И. Репин, А.И. 
Попов // Теплоэнергетика. – 2017. – № 2. 
– С. 82–92..

AUTOMATED FUEL AIR MIXTURE CONTROL SYSTEM IN STEAM BOILERS 

O. Chevelcha, master, A. Bosak, Ph.D., Sen. Lec.
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Peremogy Av., 37, Kyiv, 03056, Ukraine, E-mail: alla_koz@ukr.net
The possibility of using the broadband lambda of the probe as a sensor of oxygen analyzer in the automated control

systems of steam boilers of the DE series and the DKVR is proposed. The system will enable you to control the supply 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМУ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА КОГЕНЕРАЦІЙНОЇ 
УСТАНОВКИ ПРАЦЮЮЧОГО ПАРАЛЕЛЬНО З МЕРЕЖЕЮ  

НА НЕЛІНІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

Л. Г. Євтушенко, асп.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: liubayevtushenko95@gmail.com 

Значна частина електроенергії в Україні виробляється синхронними генераторами електростанцій. Певну час-
тину вироблення електроенергії переймають малі генеруючі установки, зокрема когенераційні. Впровадження 
когенерації в енергетиці, на підприємствах дозволяє підвищити маневрену потужність, енергобезпеку підпри-
ємств. В роботі представлена система автоматичного регулювання струму збудження синхронного генератора, 
що забезпечує формування заданих активної та реактивної потужностей шляхом формування відповідних d та q 
координат струму. Шляхом експериментального дослідження в середовищі візуального програмування моделі 
електроенергетичної системи продемонстровано деякі випадки перерозподілу потоків енергії між генеруючою 
установкою та трансформатором централізованого електропостачання, та зміну показників спотворення струму 
зазначених елементів.  

Ключові слова: синхронний генератор, когенераційна установка, нелінійне навантаження, спотворення 
якості електричної енергії 

Вступ. Розподіл та транспорт електричної енергії 
на території промислових підприємств здійснюється 
мережами низької та середньої напруги. До цих ме-
реж підключено велику кількість дрібних спожива-
чів енергії, в тому числі і таких, що спотворюють 
потужність потоку енергії - електротранспорт, верс-
тати з регулюванням швидкості обертання, тиристо-
рно-регульовані електроприводи технологічних ме-
ханізмів і інші об'єкти. Для мереж цього класу хара-
ктерні високі рівні вищих гармонік, значна кількість 
навантажень і наявність пристроїв по забезпеченню 
якості електричної енергії, пов'язаних з вищими га-
рмоніками напруги [3]. Гармонійні струми наванта-
ження створюються всіма нелінійними навантажен-
нями, до яких відносяться: імпульсні джерела елект-
роживлення; електронні баласти флуоресцентних 
ламп; невеликі джерела безперебійного живлення. 
Також слід враховувати вплив трифазні наванта-
жень, а саме: приводи з регульованою швидкістю; 
великі блоки живлення. 

Технічна необхідність і економічна доцільність 
aвтоматичного реrулювання напруги і реактивної 
потужності обумовлюються специфічними особли-
востями процесу виробництва і розподілу електрое-
нерrіі. Напруга, яка визначається збудженням син-
хронних генераторів, різна за абсолютним значен-
ням і по фазі в кожному з вузлів схеми електрое-
нерrетичної системи. Вона являє собою багато-
вимірний вектор. Різниця напруг нeобхідна для пе-
редачі (транспортування) електроенерrіі. Напруга 

ëU  на початку лінії електропередачі від гідро або 
теплової електростанції ЕС в електроенерrетичну 
систему ЕЕС відрізняється від напруги ñU  системи 
на ∆U , яке визначається активною ëÐ  і peaктивною 

ëQ  потужностями в лінії. 
У разі паралельної роботи синхронного генера-

тора з мережею, яка забезпечує основне живлення 
вузла параметри еквівалентної схеми синхронного 
генератора можуть бути не узгодженими з парамет-
рами мережі. За наявності споживачів, що мають 
навантаження нелінійного характеру, розподіл ви-
щих гармонійних ще значніше ускладнюється [4]. 

Мета роботи. Дослідити режим синхронного ге-
нератора когенераційної установки працюючого 
паралельно з мережею на нелінійне навантаження. 

Матеріал і результати досліджень. Розглянемо 
електроенергетичну систему - рисунок 1. В який 
синхронний генератор приводиться в дію первин-
ним двигуном незкінченної потужності з постійною 
частотою обертання[1]. 

CSв

.abc CMi

.CMiαβ

.dq CMi
2TCi∗

2TCi

.dq CMi∗

e

ae

be

ce

Рисунок 1 – Схема регулювання збудження  
синхронного генератора що працює паралельно 

з мережею 

Трифазна електрична мережа живлення  з'єднана 
зі статором синхронної машини, та навантаженням. 
Блок датчиків струму статора (СS) синхронної ма-
шини забезпечує контроль струму статора, та з'єд-
наний з аналогово – цифровим перетворювачем 
(A/D). Аналогово – цифровий перетворювач з'єдна-
ний з блоком перетворення Кларка ( , , /a b c αβ  ) на 
вході якого діє сигнал пропорційний струму у фазах 
статора синхронної машини 

  . .. .
T

i i ia СМ c CMabc CM b СМ=   i . 
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Блока перетворення Кларка забезпечує перехід 
від трикоординатної системи струмів до двокоорди-
натної:

=   , . . ..
Tabc i iCM CM CMabc CM=αβ αβ α β

 
 i T i

де abc
αβT  – матриця трансформації координат: 

1 1
1

2 2 2 .
3 3 3

0
2 2

abc
− −

=αβ
−

 
 
 
 
  

T

 

Система верхнього рівня керування представлена 
на схемі блоком завдання вектора струму, на якому 
діє сигнал заданого кута вектора струму - pq

∗Θ , з'єд-

наний з блоком перетворення Парка ( / dqαβ  ), на 
виході якого отримують вектор струму у нерухомій 
системі координат dq : 

  ,. .. .
Tdq i iCM q CMdq CM d CM= =αβ αβ

 
 i T i

де dq
αβT  - матриця трансформації αβ до dq, 

sin( )   sin( 120 )   sin( 120 )2
.

3 cos( )   cos( 120 )   cos( 120 )

o o
pq pq pqdq

o o
pq pq pq

∗ ∗ ∗Θ Θ − Θ +
=αβ ∗ ∗ ∗Θ Θ − Θ +

 
 
  

T

Блок завдання вектора струму (CVSU) забезпечує 
формування умовно активної та реактивної складо-
вих струму наступним чином: 

;     ,..
P Q

i iq CMd CM u uds ds

∗ ∗
∗ ∗= =

де P∗  - задана активна потужність; Q∗  - задана 
реактивна потужність; uds  - задана напруга статора 
генератора. Блок управління струму з’єднаний з 
блоком перетворення Парка, на якому діє сигнал 

.idq CM . 

Сигнал керування струмом збудження формуєть-

ся блоком (СС1) наступним чином: 

( )2 2
2 2i K i iqTC TC d

∗ = ⋅ ∆ + ∆ , 

де 2KTC  - коефіцієнт підсилення блока управління 

струмом; *
. .i i id d CM d CM∆ = − ; *

. .i i iq q CM q CM∆ = − ,

також з'єднаний з релейним регулятором струму 
(HCR1). Датчик струму збудження (CSb), на виході 
якого діє сигнал 2iTC  з'єднаний з релейним регуля-
тором струму, на виході якого діє сигнал:  

21 при( , 0)2

2( , 0);2
2

21 при( , 0)2

2( , 0).2

d iTCi HBTC dt
d iTCi HBTC dtuTC d iTCi HBTC dt

d iTCi HBTC dt

∆
∆ > >

∆
∆ > − <

=
∆

− ∆ < − <

∆
∆ < >

















де 2 2 2TC TC TCi i i∗∆ = ∆ −  , 0,1 i fномHB = ⋅ , i fном  - но-

мінальний струм збудження синхронної машини [2]. 
Гістерезисний регулятор струму (HCR1) з'єдна-

ний з транзисторним перетворювачем (TC). Транзи-
сторний перетворювач з’єднаний через датчик 
струму збудження з обмоткою збудження синхрон-
ної машини . Транзисторний перетворювач отримує 
живлення постійного струму, яке в даному випадку 
представлене джерелом ЕРС. 

За схемою наведеною на рис .1. розроблено мо-
дель в пакеті візуального програмування. Синхрон-
на машина з параметрами: U = 400В, S = 325кВА, f = 
50Гц, n = 1500об/хв; навантаження з параметрами: U 
= 6000В, f = 50Гц, Р = 50000Вт та мережу з парамет-
рами: U = 400В, f = 50Гц, 

0,001Î ì=Rs ;трансформатор з параметрами : Pn = 
325000ВА,  f = 50 Гц, U1 = 6000Вт, R1 =1,856Ом, L1 
=0,009473Гн, U2 = 400Вт, R2 =0,00825Ом, L2 
=0,0000421Гн, Rm =2296Ом, Lm =22,47Гн 

З використанням засобів пакету візуального про-
грамування даної системи було знято часові діагра-
ми процесів зміни струмів і напруг синхронного 
генератора при автономній роботі і роботі парале-
льно з мережею, відповідно рисунок 2 та 3. Зважаю-
чи на те, що на початку моделювання відбувається 
певний перехідний процес, його виключено та від-
повідним чином наведено діаграми. 
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Рисунок 2 – Діаграми напруги і струму первинної 
обмотки трансформатора при автономній роботі 

Джерело живлення при паралельній роботі із си-
нхронним генератором когенераційної установки 
виробляє напругу не спотворену гармонійним впли-
вом. Струм в даному випадку знаходиться у проти-
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фазі з напругою, що свідчить про генерування елек-
тричної потужності когенераційною установкою. 
Струм значно спотворюється гармонійним впливом 
[4]. 
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Рисунок 3 – Діаграми напруги і струму синхронного 
генератора при паралельній роботі із джерелом  

живлення 

Висновки. Розроблено модель вузла системи елек-
троспостачання з синхронним генератором середньої 
потужності. В результаті виконаних експериментів з 
дослідження напруги та струму генератора та пони-
жуючого трансформатора відзначено спотворення 
струму первинної обмотки трансформатора при сину-
соїдальній напрузі та відсутності спотворення струму 

синхронного генератора при спотворенні його напру-
ги. 
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INVESTIGATION OF THE MODE OF THE SYNCHRONAL GENERATOR OF THE COGENERATION 
SETTING OF RADARLY WORKING WITH THE NETWORK ON NONLINEAR LOADING 
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street Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: liubayevtushenko95@gmail.com
A significant part of electricity in Ukraine is produced by condensing power plants (CES). The average efficiency of

conventional power plants is about 38%, that is, more than 60% of the feedstock of primary energy is not used and fired 
into the environment. Also, the electricity generated by the CHP plant, the difference with the condensing power plants, 
is that the total efficiency of the CHP plant can be increased through the use of waste heat. At the powerful CHPPs, heat 
recovery processes and their transmission to the consumer are realized with the help of thermal networks, but their po-
tential is mostly exhausted. In view of these circumstances, the idea of creating decentralized cogeneration units was 
developed: production of electric and thermal energy occurs in relatively small block modules installed in close proxim-
ity to the consumer. Due to this, the losses of electric current and heat during transportation are minimized. The energy 
utilization rate is increasing by more than 60%, and the cost of electric and thermal energy produced by KSU is much 
lower than in the case of "large" energy. 

Key words: synchronous generator, cogeneration unit, reactive power, nonlinear on-load 
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КОНСЕНСУСНЕ УПРАВЛІННЯ БАЛАНСОМ ПОТУЖНОСТІ ТА ЧАСТОТИ 
В ЕНЕРГОСИСТЕМІ 

А. В. Івахнов, аспірант; О. П. Лазуренко, к.т.н., професор. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
вул. Кирпічова, 2, м. Харків, 61002, Україна. Е-mail:ivakhnov.av@gmail.com 
Вирішується проблема підтримки балансу потужності в енергомережі, регулювання частоти. Розглядається 

«традиційний» підхід регулювання частоти, а також пропонується використання підходу консенсусного управ-
ління. Наведена принципова схема бачення підходу консенсусного управління в енергетиці. 

Ключові слова: Баланс потужності, регулювання частоти, консенсусне управління 

Вступ. Запорука надійної роботи електроенерге-
тичної системи полягає в постійній підтримці бала-
нсу активної потужності, який безпосередньо 
пов’язаний з частотою. Крім того, зараз енергосис-
тема включає велику кількість об’єктів розподіленої 
генерації з погодозалежним графіком роботи, поту-
жність яких постійно збільшується. Тому регулю-
вання активної потужності та частоти енергомережі 
залишається актуальним напрямком досліджень. 

Мета роботи. Вирішення проблеми підтримки 
балансу потужності в енергосистемі через впрова-
дження нового підходу (консенсусне управління) до 
керування балансом та запровадження нових вузлів 
енергосистеми, а також до регулювання частоти. 

Матеріал і результати досліджень. До спосо-
бів регулювання частоти відносяться [1]: 

1) Первинне – регулювання частоти шляхом
регулювання частоти обертання турбін енергоагре-
гатів. Іншими словами в первинному регулюванні 
беруть участь енергоблоки електричних станцій, і 
доля участі конкретного енергоблоку залежить від 
його статичної та астатичної характеристик систем 
регулювання швидкості. Забезпечує утримання від-
хилення частоти в допустимих рамках при пору-
шенні загального балансу потужності. 

2) Вторинне -  . Забезпечує відновлення нор-
мального рівня частоти і планових режимів переті-
кання потужності між частинами енергосистеми. 

3) Третинне – . Оперативне коректування ба-
лансу потужності певних енергетичних районів з 
метою надання взаємодопомоги та запобігання не-
безпечних перенавантажень транзитних ліній елек-
тропередач. 

До «традиційних» способів регулювання відно-
сяться первинне і вторинне. Структура керування 
представлена на рис. 1. Основна кількість спожива-
чів описується середньостатистичним графіком 
навантаження, всі відхилення непередбачувані і 
великі. 

Рисунок 3 – Система керування 

Сучасний етап розвитку передбачає наявність в 
електроенергетичній системі таких об’єктів як: ке-
ровані споживачі (споживачі-регулятори), віднов-
лювальні джерела електроенергії, некеровані спо-
живачі, системи накопичення електроенергії та ін. 
Ці «нові» учасники енергосистеми можуть бути на 
певному рівні енергосистеми як самостійний учас-
ник енергосистеми. 

В новому підході до керування балансом пропо-
нується підхід в якому «нові» учасники 
об’єднуються в невеликі (або масштабні) енергову-
зли, які можуть бути учасником будь-якого процесу 
енергосистеми (генерація, розподілення/передача, 
споживання), мають зв’язок між собою та з само-
стійними об’єктами в енергосистемі, як це показано 
рис. 2 в вигляді графів. Конфігурація таких енерго-
вузлів може бути різноманітною, поєднувати лише 
декілька енергооб’єктів, так і усі можливі: керовані 
споживачі (споживачі-регулятори), відновлювальні 
джерела електроенергії, непередбачувані спожива-
чі, системи накопичення електроенергії, та ін. 

Рисунок 4 – Приклад графу взаємопов’язаних 
енерговузлів [2] 

Основним принципом консенсусного управлін-
ня є створення невеликих самодостатніх енерговуз-
лів (досягається умова дотримання балансу 
Pген=Pспож), оптимальне управління розподілом по-
тужності в них. Між енерговузлами є зв’язки по 
яким відбувається перетікання потужності в місце 
потреби при порушенні будь-де балансу потужнос-
ті, за будь-яких причин. Система керування такої 
системи показано на рис. 3.. 
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Рисунок 5 - Система керування в новому підході 

На рис. 4 показано структуру енергосистеми що 
відображає традиційну частину (генерацію і пере-
дачу електроенергії на високій напрузі), а також 
відображає можливі енерговузли в яких реалізовано 
консенсусний принцип керування балансом потуж-
ності. 

Рисунок 6 – Принципова схема реалізації підходу консенсусного управління в енергетиці для керування балан-
сом потужності 

Висновки. Поява нових технологій веде до неми-
нучої зміни енергосистеми. Модель консенсусного 
управління балансом потужності та частоти може ста-
ти саме тим інструментом, який дозволить впроваджу-
вати нові джерела відновлювальної генерації, підклю-
чати нових споживачів без порушення балансу потуж-
ності, не погіршуючи якість електроенергії. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 
НАГРІВАННЯМ МУФЕЛЬНОЇ ПЕЧІ 
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У роботі проведено аналіз можливості оптимізації режимів роботи муфельної печі. Використано алгоритм 

оптимального нагрівання муфельної печі при ступінчатому багатозонному нагріванні. Побудовано орієнтоване 
дерево та визначено оптимальний маршрут. 

За допомогою експериментальних досліджень проведено аналіз швидкості нагрівання та рівномірності про-
грівання заготовки. Проведено оптимізацію режимів роботи системи задля досягнення найшвидшого рівномір-
ного прогрівання заготовки. Одержані результати підтверджують можливість застосування запропонованого 
оптимізаційного методу з метою підвищення ефективності експлуатації муфельної печі. 

Ключові слова: муфельна піч, заготовка, алгоритм Дейкстри, оптимізація нагрівання 

Вступ. Дослідження та оптимізація теплових ре-
жимів є одною з найважливіших задач теорії та 
практики металургійного виробництва. Основу дос-
ліджень теплових режимів нагріву складають задачі 
чисельного моделювання, які використовують рів-
няння теплопровідності, різноманітні види початко-
вих та граничних умов. Однак, не дивлячись на доб-
ре розвинений математичний апарат процесів нагрі-
вання, тематика робіт, пов’язаних з оптимізацією 
просторових об’єктів, досі залишається актуальною. 

До недоліків систем керування нагрівом муфель-
них печей можна віднести використання реле в си-
ловій частині системи керування, що, при викорис-
танні обмеження температури за принципом «Уві-
мкнути / Вимкнути», може привести до «залипання» 
контактів реле, а це, у свою чергу, – до перегріву 
печі та виходу її з ладу. Використання ПІД-
регулятора ускладнює виготовлення системи керу-
вання, внаслідок чого збільшується її вартість і 
складність в обслуговуванні [1, 2]. 

Мета роботи. Підвищення ефективності керу-
вання нагріванням муфельної печі шляхом реалізації 
автоматичного регулювання температури муфеля. 

Матеріал та результати досліджень. Об’єктом 
дослідження є електрична муфельна піч зі стаціона-
рним муфелем, горизонтального завантаження з 
нагріванням в повітряному середовищі. Як нагріва-
льний елемент використано фехралеву проволоку 
Х27Ю5Т. Температура плавлення – 1450 0C, робоча 
температура – до 1350 0C [2, 3]. 

Розроблена блок-схема системи автоматизовано-
го керування нагріванням муфельній печі складаєть-
ся з трьох блоків [2, 3]: 

− блок живлення;
− мікроконтролерна система керування (мікро-

контролер ATmega16 та його обв’язка, LED-монітор 
та клавіатура); 

− силовий блок (системи імпульсно-фазного
керування та нагрівальний елемент). 

Спроектована система автоматизованого керу-
вання нагріванням муфельної печі на базі контроле-
ра ATmega16 забезпечує чотири режими роботи: 

1. Режим «А». Нагрівання до 600 0C з витримкою
температури на одному рівні кожні 100 0C на 10 
хвилин, для стабілізації температури та рівномірно-
го прогріву муфеля. 

2. Режим «В». Нагрівання до 800 0C з витримкою
температури на одному рівні кожні 100 0C на 10 
хвилин, для стабілізації температури та рівномірно-
го прогріву муфеля. 

3. Режим «С». Нагрівання до 1000 0C з витрим-
кою температури на одному рівні кожні 100 0C на 10 
хвилин, для стабілізації температури та рівномірно-
го прогріву муфеля. 

4. Режим «Ручн.» Дозволяє самостійно обирати
максимальну температуру нагрівання (до 1000 0C) з 
точністю до 1 0C і так само, як і в попередніх режи-
мах, робить витримку температури на одному рівні 
кожні 100 0C на 10 хвилин, для стабілізації темпера-
тури та рівномірного прогріву муфеля. 

Відповідно до [4] у роботі використано алгоритм 
оптимального нагрівання муфельної печі за ступін-
чатого багатозонного нагрівання. Алгоритм дозво-
ляє оптимізувати режими нагрівання муфельної печі 
шляхом урахування різних технологічних обмежень, 
що накладаються на процес нагрівання. 

Сутність алгоритму пошуку оптимальних режи-
мів нагрівання полягає в наступному. Нехай start

objT  – 

початкова температура печі, finish
objT  – кінцева темпе-

ратура печі N – максимальна кількість температур-
них зон, з яких температурний режим може склада-
тись. Відрізок [ start

objT , finish
objT ] представляє собою 

допустимий діапазон нагрівання печі. Розіб’ємо йо-
го на М частин та відкладемо їх по осі Y. Номера 
температурних зон по осі X. Через точки 

)N,...,1,0(i,Zx ii ==  та )M,...,1,0(j,Ty jj ==  про-
ведемо прямі паралельні координатним осям. Необ-
хідно відмітити, що =0T start

objT , =mT finish
objT , а 0Z  – 

номер фіктивної зони, що відповідає початковій 
температурі печі. 

Множина точок )y,x( ji  утворює сітку. Вузол 

сітки з координатами )T,Z()y,x( jiji =  означає, що 
нагрівання відбуватиметься в зоні iZ  за температури 

jT . 
Далі за вузлами сітки будується орієнтоване де-

рево з коренем в точці )T,Z( 00 , відповідно початко-
вій температурі та початковій зоні печі. Переходи 
з’єднують вершини із однієї зони з вершинами сусі-

*Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Ломоноса А.І.
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дньої зони, розташованої праворуч таким чином, 
щоб температура при переході із однієї зони до ін-
шої не зменшувалась. 

За сформованим деревом визначають оптималь-
ний маршрут від кореневої до будь-якої з гілок де-
рева. Для пошуку оптимального маршруту викорис-
товують алгоритм Дейкстри [5]. 

Температури та номера зон з вершин, що входять 
до оптимального маршруту, і будуть складати шу-
каний оптимальний режим нагрівання. Вид функції 
з визначення маси ребра дерева обумовлює крите-
рій, за яким відбувається пошук оптимального ре-
жиму нагрівання. 

Під час пошуку оптимальних режимів нагрівання 
можуть задаватись різноманітні обмеження щодо 
нагрівання заготовки. Наприклад, утримання темпе-
ратури певний час на одному рівні кожні 100 0С, для 
рівномірного прогрівання робочого простору муфе-

ля та заготовки. При порушенні обмеження, маса 
ребра вважається недопустимо високою. Таким чи-
ном, ребра, що призводять до порушення обмежень 
по нагріванню, не потраплять до оптимального ма-
ршруту. 

Наведений алгоритм реалізовано як програма ке-
рування для мікросхеми ATmega16. Проведено роз-
рахунок найкоротшого часу рівномірного нагріван-
ня заготовки для режиму «А» (рис. 1). Початкова 
температура об’єкта приймалась рівною 

C 0T 0start
obj = , необхідна (кінцева) температура 

C 600T 0finish
obj = . Оптимальні криві нагрівання знай-

дено для діапазону 
[0; 600]. Представлений діапазон розбито на 6M =  
частин. Максимальна кількість температурних зон – 

11N = . 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

100

200

300

400

500

600

0
Zi

T, °C

Z0

Рисунок 1 – Вигляд дерева для режиму нагрівання «А» 

Під час пошуку оптимального режиму нагріван-
ня масу ребер обчислено за виразом: 

.TTw k
finish

obj
i

kj −=−  
Шляхом експериментальних досліджень виявле-

но, що, у випадку використання режиму «А» без 
урахування обмежень за нагріванням, муфельна піч 
нагрівається до кінцевої температури 600 0C за 35 
хвилин, але заготовка прогрівається нерівномірно, 
як показано на рис. 2, що є неприпустимим. 

Тому, для досягнення рівномірного прогрівання 
заготовки, задано наступне обмеження: при досяг-
ненні кожних 100 0C виконується витримка темпе-
ратури на одному рівні протягом 10 хвилин (рис. 3). 
В даному випадку заготовка нагрівається до кінце-
вої температури 600 0C за 95 хвилин, що є також 
неприпустимим. 

Задля скорочення часу нагрівання зі збережен-
ням умов рівномірного прогрівання заготовки, про-
ведено пошук оптимального шляху нагрівання заго-
товки, та виявлено, що час витримки можна скоро-
тити з 10 хвилин до 6 хвилин, що зменшує час на-
грівання заготовки до кінцевої температури на 25 
хвилин (рис. 4), зберігаючи при цьому задані умови 
її рівномірного прогрівання. 

Рисунок 2 – Експериментальні дослідження нагрі-
вання режиму «А» без використання обмежень  
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Рисунок 3 – Експериментальні дослідження нагрі-
вання режиму «А» з обмеженням 

Рисунок 4 – Експериментальні дослідження нагрі-
вання оптимізованого режиму «А» з обмеженням 

Аналогічним методом перевірено та оптимізова-
но роботу в режимах «В», «С» та «Ручн.». 

Висновки. У роботі реалізовано оптимізаційне 
рішення, яке дозволяє оптимально керувати нагрі-
ванням муфельної печі, за рахунок зменшення часу 

нагрівання та збереження, при цьому, рівномірного 
прогрівання заготовки. 

Одержані результати підтверджують можливість 
застосування оптимізаційного методу у розробле-
ному програмному продукті з метою забезпечення 
найкоротшого часу нагрівання до кінцевої темпера-
турі зі збереженням рівномірного прогрівання 
об’єкта. 
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OPTIMIZATION OF THE AUTOMATED HEATING CONTROL SYSTEM OF THE MUF-
FLE FURNACE 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University 
vul. Pershotravneva, 20,Kremenchuk, 39600, Ukraine. Е-mail: ai_lomonos@ukr.net 
The work showed the analyze of the possibility of optimizing the operating modes of a muffle furnace. There was an 

algorithm that used for optimal heating of a muffle furnace with stepped multizone heating. A targeted tree is construct-
ed and the optimal route is determined. 

By the experimental studies, an analysis of the heating rate and the uniformity of the preheating heating have been 
carried out. Optimization of operating modes of the system was carried out in order to achieve the fastest heating of the 
whole workpiece. The obtained results confirm the possibility of using the proposed optimization method in order to 
increase the efficiency of the operation of the muffle furnace. 

Key words: muffle furnace, workpiece, Dijkstra's algorithm, heating optimization 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ В МИРЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати 
ул. Сулейменова 7, , г.Тараз, 080001, Республика Казахстан, Е-mail: seitzhan_74@mail.ru 
Г. У. Куттыбаев, докторант 
Казахский национальный аграрный университет 
просп. Абая, г. Алматы, 8, 050010, Республика Казахстан 

Казахстан обладает значительным потенциалом для реализации проектов в области ВИЭ, в частности ветро-
энергетики.  В работе приведен анализ мирового производства электроэнергии от возобновляемых источников 
энергии и рассмотрены возможности республики Казахстан в развитии этой отрасли. 
Ключевые слова: энергетика, электроэнергия 

Введение. Мировой спрос на возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) постоянно растет. К 2050 
году увеличение их доли в глобальном энергетиче-
ском балансе прогнозируется до 35 %, а темпы их 
роста в развитых странах столь высоки, что к 2050 
году они способны будут заменить до 70 % тради-
ционного энергоснабжения [1, 2]. Важным пре-
имуществом ВИЭ является их способность на ты-
сячелетие обеспечить энергией человечество. В 
связи с этим практически во всех развитых странах 
сегодня разрабатываются и реализуются програм-
мы, связанные с альтернативной энергетикой. Ее 
привлекательность вызвана неисчерпаемостью ре-
сурсов, независимостью от конъюнктуры цен на 
мировых рынках энергоносителей, а также, что 
немаловажно, экологической чистотой. Основные 
преимущества ВИЭ – неисчерпаемость и экологич-
ность – и послужили причиной бурного развития 
возобновляемой энергетики в развитых странах и 
весьма оптимистических прогнозов относительно 
ее перспектив в ближайшие десятилетия.  

Цель работы.  Анализ производства электро-
энергии на основе возобновляемых источников 
энергии в мире и оценка возможностей республики 
Казахстан в развитии ветроэнергетики. 

Материал и результаты исследований. 
По данным Statistical Review of World Energy, 

производство в мире электроэнергии в 2017 году 
составило 25551,280 ТВт*ч: из них на основе воз-
обновляемых источников энергии на 2017 году со-

ставило 2151,535 ТВт*ч; доля ветроэнергетики со-
ставляет 1122,746 ТВт*ч, солнечной энергетики – 
442,618 ТВт*ч, био и геотермальной энергетики – 
586,171 ТВт*ч [3].  

Главными причинами, обусловившими развитие 
ВИЭ, являются обеспечение энергетической и эко-
логической безопасности, сохранение окружающей 
среды, завоевание мировых рынков возобновляе-
мых источников энергии, сохранение запасов соб-
ственных энергоресурсов для будущих поколений, 
а также увеличение потребления сырья для неэнер-
гетического использования топлива. 

По оценкам Statistical Review of World Energy, 
технологии, основанные на использовании 
возобновляемой энергетики, заменили в 2017 году 
около 486,839 млн. тонн нефти в год; из них на 
долю ветроэнергетики приходится 254,05 млн. 
тонн, солнечной энергетики – 100,153 млн. тонн, 
био- и геотермальной энергетики – 132,636 млн. 
тонн [3]. 

Совокупная установленная мощность 
ветроэнергетических установок на 2017 год 
составила 514798,131 МВт, солнечных установок – 
399612,633 МВт, био и геотермальных установок – 
14304,583 МВт [3]. 

Наиболее динамично развивается среди ВИЭ 
ветроэнергетика с приростом примерно на 10,8 % в 
год по всему миру, по данным [4], к 2020 году вы-
работка электроэнергии ветроэнергетическими 
установками составит более 700000 МВт (рис. 1).  

Рисунок 1 – Производство ВЭУ электроэнергии в мире на период  1997–2020 г.
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Ключевым фактором использования ВИЭ в Ка-
захстане, так же, как и во всем мире, является 
необходимость снижения негативного воздействия 
энергетики на окружающую среду. 

На сегодня государственная политика в области 
альтернативной энергетики и нетрадиционных воз-
обновляемых источников отражена в Законах «О 
поддержке использования возобновляемых источ-
ников энергии», «Об электроэнергетике» и «Об 
энергосбережении» и Концепции перехода Респуб-
лики Казахстан к устойчивому развитию на период 
2007–2024 гг. [5, 6]. 

Согласно Концепции проекта Государственной 
программы «Эффективное использование энергии 
возобновляемых ресурсов Республики Казахстан в 
целях устойчивого развития до 2024 года», предпо-
лагается, что доля ВИЭ в общем энергетическом 
балансе Казахстана к 2024 году достигнет 5 % [7]. 

До 2020 года в республике введут в эксплуата-
цию 34 объекта, использующие возобновляемые 

источники энергии, где наряду с собственными 
средствами будут привлекаться частные инвести-
ции. Общая мощность новых электростанций со-
ставит 1362,34 МВт. Больше всего энергии будут 
вырабатывать 13 ветроэлектростанций (ВЭС) –1081 
МВт, данные по основным из них приведены в таб-
лице 1 [7]. 17 гидроэлектростанции будут давать 
205,45 МВт (таблица 2), а четыре солнечные элек-
тростанции – 77 МВт (таблица 3). 

На территории 50 тыс. км2, что составляет 2 % 
площади Казахстана, среднегодовая скорость  ветра 
превышает 7 м/с. Возможностей только этих терри-
торий достаточно для выработки 1 трлн. кВт*ч в 
год, что во много раз перекрывает потребности 
республики в электроэнергии. Суммарный годовой 
энергетический потенциал ветра в Казахстане оце-
нивается на уровне 1,8 трлн. кВт*ч, причем его 
плотность в ряде мест составляет 10 МВт на км2 
[7].  

Таблица 1 – Проекты по ВЭС в РК с использованием собственных и частных инвестиций 

№ Наименование площадки Мощность, МВт 
1 Строительство ВЭС вблизи г. Ерейментау, Акмолинской области 45 
2 Строительство ВЭС вблизи г. Ерейментау, Акмолинской области 30–50 
3 Строительство ВЭС в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области 300 
4 Строительство ВЭС в Шелекском коридоре Алматинской области 51 
5 Строительство ВЭС в Шелекском районе Алматинской области 60 
6 Строительство ВЭС в Джунгарских воротах Алматинской области 72 
7 Строительство парка ветроэнергетических установок на перевале Умыш с. Таинты 

в Уланском районе Восточно-Казахстанской области  
24 

8 Строительство Кордайской ВЭС в Жамбылской области 21 
9 Строительство Жанатасской ВЭС в Сарысуском районе Жамбылской области 100 
10 Строительство ВЭС в Каркаралинском районе Карагандинской области 15 
11 Строительство ВЭС вблизи города Аркалык Костанайской области 48 
12 Строительство ВЭС в г. Форт-Шевченко Мангистауской области 19,5 
13 Установка ВЭС в  с. Новоникольское Северо-Казахстанской области 1,5 

Таблица 2 – Проекты по ГЭС в РК с использованием собственных и частных инвестиций 

№ Наименование площадки Мощность, МВт 
1 Строительство ГЭС – 1,2 на реке Коксу Алматинской области 42 
2 Строительство ГЭС-5 на реке Каратал Алматинской области 5 
3 Строительство Верхне-Басканской ГЭС в Саркандском районе Алматинской 

области  
4,35 

4 Строительство Нижне-Басканской ГЭС – 1-3 в Саркандском районе Алматинской 
области  

15 

5 Строительство ГЭС на реке Иссык Алматинской области 4,8 
6 Строительство ГЭС 2 на реке Лепсы в Саркандском районе Алматинской области 4,8 
7 Строительство ГЭС 1, 2 на Большом Алматинском канале Алматинской области 12 
8 Строительство ГЭС 19-22 на реке Шелек Алматинской области 60,8 
9 Строительство малых ГЭС на реках Громатуха, Ульба, Сержиха вблизи города 

Риддер Восточно-Казахстанской области  
35,45 

10 Строительство Каракыстакской ГЭС в Жамбылской области 2,1 
11 Строительство Тас-Откельской ГЭС в Шуском районе Жамбылской области 9,2 
12 Строительство Меркенской ГЭС в Меркенском районе Жамбылской области 4,5 
13 Строительство ГЭС «Рысжан» на реке Келес в Сарыагашском районе Южно-

Казахстанской области  
2 

14 Строительство ГЭС «Азамат» на реке Келес в Сарыагашском районе Южно-
Казахстанской области  

3 
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Таблица 3 – Проекты по ГЭС в РК с использованием собственных и частных инвестиций 

№ Наименование площадки Мощность, МВт 
1 Строительство СЭС в г. Капшагай Алматинской области мощностью 2 МВт 2 
2 Строительство СЭС в Жамбылском районе Жамбылской области 24 
3 Строительство СЭС в Кызылординской области 50 
4 Проект внедрения экологической чистой энергии с использованием солнечной 

фотоэлектрической системы в Республике Казахстан, г. Нур-Султан  
1 

Выводы. Казахстан обладает значительным по-
тенциалом для реализации проектов в области 
ВИЭ, в частности ветроэнергетики.  Государствен-
ная поддержка отрасли привлекает как зарубежных, 
так и отечественных инвесторов. Планомерная по-
литика в области ВИЭ позволит улучшить в бли-
жайшем будущем экологическую обстановку и 
снизить уровень загрязнения окружающей среды от 
тепловых электростанций. Как известно, около 
85 % электроэнергии в республике вырабатывается 
этими станциями. Кроме этого, возрастают воз-
можности децентрализованного электроснабжения 
отдаленных районов. 
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Для підтримання нормативного складу повітря у виробничих приміщеннях застосовується ряд способів ре-

гулювання продуктивності вентиляційних систем, серед яких найбільш ефективним є застосування частотно-
регульованого електропривода. Цей спосіб дає можливість регулювати продуктивність вентилятора в автома-
тичному режимі й при цьому знижувати кількість споживаної електроенергії. В роботі передбачена розробка 
системи автоматизованого електропривода вентиляційної системи виробничого приміщення, що задовольняє 
критеріям безпеки життєдіяльності і енергетичної ефективності. Для вирішення цього завдання у роботі вико-
ристовувалися експериментальні та теоретичні методи досліджень. Зокрема була розроблена комплексна мате-
матична модель системи вентиляції виробничого приміщення, що відрізняється урахуванням перехідних проце-
сів в вентиляційній мережі. Був запропонований спрощений математичний опис елементів системи вентиляції, 
що дозволяє проводити синтез системи управління методами теорії автоматичного управління. Створена кон-
цепція побудови системи, яка забезпечує регулювання продуктивності вентиляційної системи і складу повітря 
виробничого приміщення, що відрізняється постановкою завдання управління за декількома критеріями. 

Ключові слова: вентиляційна система, передавальна функція, асинхронний двигун, перетворювач частоти, 
регулювання продуктивності 

Вступ. В умовах сучасного виробництва венти-
ляційні системи повинні забезпечувати використан-
ня енергоефективних складових, які забезпечують 
необхідні якісні показники регулювання продуктив-
ності вентилятора. Актуальність роботи полягає в 
розробці регульованого електропривода (ЕП) венти-
ляційної системи виробничого приміщення, що реа-
лізує як регулювання складу повітря з метою забез-
печення екологічної безпеки працівників, так і регу-
лювання продуктивності вентилятора з метою за-
безпечення енергозбереження. 

Мета роботи. Метою роботи є розробка системи 
автоматизованого електропривода вентиляційної 
системи виробничого приміщення, що задовольняє 
критеріям безпеки життєдіяльності і енергетичної 
ефективності на основі використання сучасних ме-
тодів регулювання продуктивності. 

Матеріал і результати досліджень. Технологіч-
ний процес роботи вентиляційної системи примі-
щення майстерні полягає в здійсненні повітрообмі-
ну. Встановлена вентиляційна установка є витяж-
ною загально-обмінною. Повітряний потік створю-
ється вентилятором відцентрового типу, який при-
водиться в рух трифазним асинхронним двигуном 
(АД) з короткозамкнутим ротором. Вали вентилято-
ра і АД жорстко з’єднані між собою. Режим роботи 
ЕП – тривалий. Тривалість роботи вентиляційної 
установки залежить від багатьох чинників: від клі-
матичних умов всередині приміщення і назовні; від 
кількості людей, які перебувають в приміщенні; від 
тривалості їх перебування і інших чинників. Наван-
таження на АД змінюється плавно, без поштовхів. 
Робота ЕП в режимі неробочого ходу неможлива. 

Необхідний об’єм повітрообміну визначається 
розрахунковим шляхом. Розрахунок проводиться 
відповідно до надлишку явного тепла чи вологи, або 
за кількістю шкідливих домішок, таких як пил, гази, 
пара [1]. При їх одночасному виділенні необхідний 

повітрообмін повинен встановлюватися за перева-
жаючим фактором. 

За іншим методом розрахунку, згідно санітарних 
норм, кількість зовнішнього повітря, що потрапляє в 
приміщення на одного працюючого, має становити 
не менше 30 м3/год в приміщенні об’ємом менше 20 
м3 на одну людину і не менше 20 м3/год в примі-
щенні об’ємом більше 20 м3 на одну людину [2]. 

Пропонована система керування електроприво-
дом вентилятора з метою підтримання нормальних 
умов у виробничому приміщенні концептуально є 
інтеграцією існуючих технічних рішень [4], а її 
структура показана на рис. 1. Для реалізації пропо-
нованої системи потрібні наступні елементи: 

1. Система контролю якості параметрів повітря.
2. Перетворювач частоти.
3. Програмований логічний контролер.

Робочі місця

ПЛК

Пульт 
управління

С
иг

на
ли

 з
 д

ат
чи

ків ПЧ B

ПМ

Рисунок 1 – Узагальнена структурна схема  
пропонованої системи автоматичного управління 

До складу системи входять: програмований логі-
чний контролер (ПЛК), який отримує сигнал за-
вдання з пульта управління і формує керуючі впли-
ви на вході перетворювача частоти (ПЧ), який жи-
вить АД привода вентилятора (В), що створює пові-
тряний потік, який через вентиляційну мережу (ВМ) 
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забезпечує підтримання необхідних характеристик 
атмосфери на робочих місцях. 

Ключовою ланкою в управлінні системою венти-
ляції є формування управляючого впливу на об’єкт, 
який виробляється автоматично в результаті порів-
няння дійсного значення керованої величини із за-
даним значенням в замкнутій системі: об’єкт – ав-
томатичний регулюючий пристрій – об’єкт. 

В системі контролю параметрів повітря для кож-
ної з забруднюючих речовин визначається певна 
концентрація, відхилення від якої регулюється ПІД-
регулятором. Враховуючи можливість раптового 
підвищення концентрації, додатково до вихідного 
сигналу ПІД-регулятора при перевищенні концент-
рацією граничного значення формується сигнал під-
силення. Ці сигнали спільно утворюють завдання 
для потоку повітря на вході ВМ, для зменшення 
концентрації конкретного забруднювача.  

Оскільки значення величини гранично-
припустимої концентрації забруднюючих речовин 
буде відрізнятися і, оскільки концентрація кожного 
з забруднюючих факторів *

giQ  повинна лежати в 

межах певного діапазону *
gdC , то завдання управ-

ління набуває багатокритеріального характеру. Для 
його вирішення пропонується застосування методу 
зважування, де ваговий коефіцієнт кожного завдан-
ня потоку повітря визначається в блоці зважування 
(БЗ) за ступенем наближення концентрації забруд-
нюючої речовини до меж гранично-припустимого 
діапазону: 
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Таким чином, чим ближче поточна концентрація 
забруднюючої речовини до межі діапазону, тим бі-
льший вона вносить внесок до *

outQ . При цьому ви-
конуються як норми безпеки, так і енергетичної 
ефективності остільки при зниженні газовиділення 
подача вентилятора також зменшиться. 

При регулюванні частоти обертання вентилятора 
застосування скалярних законів частотного регулю-
вання обумовлено відносною простотою їх реаліза-
ції. Крім загальноприйнятого для вентиляторного 
характеру навантаження закону U/f2, можна вважати 
доцільним розглянути можливість підтримки пос-
тійної перевантажувальної здатності електричного 
двигуна, оскільки цей спосіб дозволяє в усьому діа-
пазоні регулювання отримати номінальні коефіцієнт 
потужності і ККД двигуна, що само по собі є опти-
мальним [3]. 

Тобто, забезпечується наступне співвідношення: 

1
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сn

kn

М
М

М
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= , (3) 

де knM , сnМ  – номінальний критичний момент і 
момент опору на валу електродвигуна; Мk1, Мс1 – 
критичний момент і момент опору при частоті жив-
лячої мережі, відмінній від номінальної. 

2ω⋅β=сnM , (3) 
де β – коефіцієнт вентиляторного навантаження, 
визначений за аеродинамічними характеристиками 
вентилятора і вентиляційної мережі, на яку він пра-
цює; ω – кутова частота обертання двигуна. 

Виходячи з даних апроксимації аеродинамічних 
характеристик і законів подібності вентиляторів 
була отримана залежність подачі вентилятора від 
частоти обертання робочого колеса Q(ω). При цьому 
вентилятор представлений нелінійним коефіцієнтом, 
який представляє залежність подачі вентилятора від 
його частоти обертання Q(ω), показана на рис. 2, 
вказана залежність отримана по статичних характе-
ристикам вентилятора виходячи із законів подібнос-
ті вентиляторів [2], описуваних наступними вираза-
ми: 
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де Qn – номінальна подача; Hn – номінальний на-
тиск; Nn, – номінальна потужність, ωn – номінальна 
частота обертання; Dn – номінальний діаметр робо-
чого колеса, Q1, H1, N1, ω1, D1 – відповідні парамет-
ри вентилятора, що відрізняються від номінальних. 
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Рисунок 3 – Залежність моменту опору на валу дви-
гуна від частоти обертання Мс(ω) 
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Для настроювання регуляторів САУ була вико-
нана ідентифікація системи ПЧ-В-ПМ як об’єкта 
керування при східчастому завданні керуючого 
впливу різної інтенсивності. В процесі ідентифікації 
система ПЧ – В – ПМ була описана передавальною 
функцією: 

( )
( )

pT
Q e

pTTpTT
kpW 3

121
2

21

−⋅
+++

= , (8) 

де T1, T2, T3 – постійні часу; k – коефіцієнт підсилен-
ня.  

Кожний з вказаних параметрів має нелінійну за-
лежність від заданого повітряного потоку на виході 
вентиляційної мережі *

outQ . 
Висновки. В роботі розглянуто структуру системи 

вентиляції виробничої майстерні, проведене моделю-
вання перехідних процесів і виконані налаштування 
регуляторів. 

Результатом роботи є створення математичні мо-
делі АД, вентилятора і вентиляційної мережі і отри-
мання параметрів передавальних функцій досліджува-
них об’єктів. 

Для забезпечення необхідних показників регулю-
вання було проведене настроювання контурів регулю-
вання на технічний оптимум. 

Аналіз завдання підтримання параметрів складни-
ків повітря показав, що багатокритеріальне управління 
з використання методу зважування дозволяє більш 
ефективно забезпечити відповідність складу повітря в 

приміщенні нормативним документам. 
Застосування частотно-регульованого електропри-

вода вентилятора дозволяє підвищити енергоефектив-
ність функціонування вентилятора без зниження без-
пеки проведення робіт в приміщенні майстерні. 
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In order to maintain the regulatory composition of air in industrial premises, a number of ways of controlling the ef-

ficiency of ventilation systems are used, among which the most effective is the use of frequency-regulated electric 
drive. This method allows you to adjust the fan's performance in automatic mode while reducing the amount of electric-
ity consumed. The work provides for the development of an automated electric drive system for a ventilation system of 
industrial premises that meets the criteria for life safety and energy efficiency. To solve this problem, the experimental 
and theoretical methods of research were used in the work. In particular, a complex mathematical model of the ventila-
tion system of the production premises was developed, which takes into account the transient processes in the ventila-
tion network. A simplified mathematical description of the elements of the ventilation system was proposed, which al-
lows for the synthesis of control systems by the methods of the theory of automatic control. The concept of constructing 
a system, which provides for the regulation of the efficiency of the ventilation system and the composition of the air of 
the production premises, is distinguished by the statement of the management task according to several criteria.  
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ЕКСПРЕС АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА СИСТЕМ ВІДМОВОСТІЙКОГО КЕРУВАННЯ  
АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ ЧАСТОТНОРЕГУЛЬОВАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ 

C. В. Кушніров, асп., В.О. Мельников, к.т.н., доц., М.С. Малякова, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: mariia.maliakova@gmail.com
Представлено експрес-аналіз методів і систем відмовостійкого керування асинхронними двигунами

частотнорегульованих електроприводів. Запропоновані ознаки класифікації для оцінки можливості 
використання існуючих методів відмовостійкого керування в сучасних частотнорегульованих  електроприводах 
з урахуванням можливостей систем управління. В якості одного з перспективних напрямків виділено 
використання сучасних p-q та крос-векторних миттєвих теорій потужності та їх модифікації для вирішення 
нерозривно пов'язаних завдань діагностики ушкоджень та компенсації їх впливу на режими роботи 
частотнорегульваного електроприводу. 

Ключові слова: частотнорегульований електропривод, асинхронний двигун, відмовостійкий контроль, діагностика 

Вступ. Правильне функціонування частотноре-
гульованого електроприводу (ЧРЕП) з асинхронни-
ми двигунами (АД) залежить від надійної роботи 
АД, трифазного автономного інвертора напруги 
(АІН) та системи керування (СК). Кожна із зазначе-
них складових може давати збої, які можна розділи-
ти на несправності  АД, АІН та СК [1]. 

Несправності АД включають: несправності од-
нієї чи декількох фаз статора; електричну несимет-
рію;  магнітну несиметрію; механічні пошкодження 
та таке інше. Несправності АІН включають: неспра-
вність окремого напівпровідникового ключа; не-
справність одного або двох плеч інвертора; збої в 
роботі чи відмова драйверу керування та таке інше. 
Несправності СК включають: відмова датчика куто-
вої частоти обертання; відмова датчиків струму; збої 
при формуванні сигналів керування інвертором та 
таке інше. 

Найбільш значна частка несправностей ЧРЕП 
припадає саме на несправності у АД. При роботі АД 
з незначними дефектами або з пошкодженнями на 
ранніх стадіях розвитку працездатність системи не 
втрачається. При цьому відбувається втрата якості 
керування, спостерігається зниження показників 
енергетичної ефективності процесу електромеханіч-
ного перетворення енергії, істотно збільшуються 
втрати і виникають змінні складові електромагніт-
ного моменту і споживаної активної потужності. У 
таких випадках істотний інтерес представляють від-
мовостійкі системи керування (ВСК). Вони зазвичай 
складаються з двох частин: системи діагностики та 
виявлення несправності  і системи формування спе-
ціальних керуючих впливів для їх компенсації. 

Мета роботи. Класифікація та аналіз застосов-
ності методів відмовостійкого керування асинхрон-
ними двигунами у складі сучасних частотнорегу-
льованих електроприводів. 

Матеріал і результати досліджень. У загаль-
ному випадку ВСК можна розділити на два типи: 
пасивні  і активні. Прикладом пасивних  ВСК є сис-
теми, у яких при ідентифікації певного пошкоджен-
ня здійснюється переключення з основного на резе-
рвний вид керування. Так, при використанні як ос-
новного режиму векторного керування з датчиком 
швидкості, здійснюється перехід на режим бездат-
чикового векторного [2] або скалярного [3] керуван-
ня. 

На відміну від пасивних, активні ВСК здатні 
реагувати на відмови компонентів ЧРЕП за рахунок 
зміни керуючих впливів, при цьому може бути збе-
режено стабільність і прийнятну продуктивність 
всієї системи [4, 5]. Спочатку несправність виявля-
ється та локалізується, після чого змінюється закон 
керування для досягнення бажаного результату. В 
таких системах наслідки несправностей компенсу-
ються шляхом вибору попередньо обчисленого або 
синтезу нового закону керування.  

На сьогоднішній день для ВСК АД застосову-
ється значна кількість методів формування керую-
чих та компенсуючих впливів. Аналіз літературних 
джерел дозволяє створити класифікацію найбільш 
поширених методів, що використовуються при ВСК 
АД у складі ЧРЕП.  

Класифікацію оглянутих методів та систем 
ВСК можна провести за наступними ознаками:  

В залежності від характеру взаємодії з об’єктом 
керування: активні; пасивні. 

В залежності від типу частотного керування: 
скалярне; векторне; пряме керування моментом. 

За характером пошкодження елементів ЧРЕП: 
обрив фази статора; несиметрія опорів обмоток ста-
тора; ексцентриситет ротору; поява місць з'єднання 
з високим опором; обрив стрижнів ротора чи зміна 
опору ротора; відмова датчиків; відмова елементів 
силового перетворювача енергії. 

В залежності від обраної системи координат: 
трифазна UVW; нерухома αβ; обертова dq. 

В залежності від обраного параметру, складові 
якого корегуються або компенсуються: електромаг-
нітний момент; електрична потужність на вході; 
струми статора. 

В залежності від методів отримання початкової 
інформації та діагностики пошкоджень: викорис-
тання спостерігача, заснованого на білінійній моделі 
АД з несправністю; визначення пошкоджень та екс-
центриситету ротору із використанням вейвлет-
аналізу; застосування спостерігача потоку ротора на 
основі методу “backstepping”; використання нейрон-
ної мережі для визначення ступінь несиметрії обмо-
ток статора; визначення пошкоджень АД за аналізом 
гармонік струмів чи споживаної потужності; визна-
чення пошкоджень за величиною змінних складових 
параметрів; розрахунок опору ротора із використан-
ням розширеного фільтра Калмана; обчислення еле-
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ктромагнітного моменту через пряме вимірювання 
поля у зазорі та фазних струмів, або через вимірю-
вання фазних струмів та напруг. 

В залежності від методів обчислення та форму-
вання корегуючих впливів: застосування додаткових 
контурів регулювання з класичними ПІ-
регуляторами; введення змінної складової у контур 
регулювання моментоутворюючої складової струму; 
використання теорій миттєвих потужностей: моди-
фікований метод p-q теорії потужності, крос-
векторна теорія потужності; роздільне коригування 
потокозчеплення за трьома фазами; використання 
додаткового блоку координатних перетворень, ма-
тематичний апарат якого ґрунтується на визначених 
положеннях вектора струму; використовувати гене-
тичний алгоритм для налагодження коефіцієнтів 
регулятора кутової частоти обертання; перемикання 
між алгоритмами керування від більш складного до 
простішого. 

Висновки. Використання запропонованої авто-
рами класифікації дозволяє обрати найбільш раціо-
нальні методи та засоби відмовостійкого керування 
асинхронними двигунами у складі частотнорегульо-
ваного електроприводу із урахуванням апаратних та 
програмних можливостей сучасних систем керуван-
ня.  
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вимірюваного поля впливає електромеханічне обладнання яке знаходиться поряд. Необхідність дослідження 
статистичних характеристик завад обумовлена синтезом фільтрів чи розробкою алгоритмів фільтрації шумів 
для забезпечення ефективної роботи систем моніторингу електричних двигунів. Виділення з виміряної індукції 
магнітного поля сигналу, який відображає якісні процеси зміни стану двигуна та надає їх кількісну оцінку. 
Сформульовані задачі подальших досліджень. 

Ключові слова: індукція магнітного поля, шум, статистичні характеристики, діагностика асинхронних 
двигунів 

Вступ. В системах моніторингу 
електротехнічного обладнання як правило, основні 
параметри якого: електричний струм, напруга, 
активна або реактивна потужність, частота 
обертання ротора електричних машин, вібрація 
тощо, є електрично вимірюваними, передаються 
екранованими лініями зв’язку і тому вважаються 
детермінованими і такими які практично не містять 
завад, або завадами нехтують. При вимірюванні 
індукції магнітного поля впливом завад нехтувати 
не можна, адже на параметри вимірюваного поля 
впливають електромеханічне обладнання яке 
знаходиться поряд: пуск, зміна навантаження або 
частоти обертання електричних двигунів; 
перетворювачі енергії: зміна вихідної частоти або 
частоти модуляції комутації силових ключів; 
комутуючі апарати: автоматичні вимикачі, 
контактори, реле; лінії електропостачання: повітряні 
або кабельні, відстань або геометрія прокладення і 
таке інше [4-6]. В меншій мірі, але можуть впливати 
навіть флуктуації магнітного поля планети чи 
сонячні викиди та магнітні бурі [7, 8]. 

В промислових умовах вимірювання індукції 
магнітного поля вбудованими сенсорами 
здійснюється неперервно лише для відповідального 
обладнання, наприклад, потужних турбогенераторів 
на ГЕС, АЕС тощо. Для обладнання підприємств 
металургійної, гірничовидобувної галузей, 
транспорту, об’єктів комунального 
підпорядкування, такі вимірювання будуть 
проводитись уже періодично та в ручному режимі. 
Сказане означає, що дані вимірювання буть містити 
завади у вигляді шуму. В такому випадку аналіз 
виміряного сигналу, що містить шум є актуальною 
задачею. 

Матеріал і результати дослідження. 
Вимірювання індукції проводилось спеціальним 
вимірювачем індукції магнітного поля TES-1394 на 
відстані 0,1 м від корпусу та в горизонтальній 
площині на рівні валу (рис.1). 

Вимірювач TES-1394 має пропускну здатність 
30 Гц 2000 Гц та похибку вимірювання ±(3% + 3d) 
на частоті вимірювання 50 Гц/60 Гц. Вимірювач 
TES-1394 через інтерфейс RS-235 був під’єднаний 
до комп’ютера і запис точок індукції магнітного 
поля здійснювався автоматично з дискретністю 0,25 
с. 

Рисунок 1 – Лабораторний стенд з вимірювання 
індукції магнітного поля 

Вплив зовнішніх споживачів на результати 
вимірювання відображений на рис. 2. Вимірювання 
здійснювались в лабораторії під час виконання 
лабораторних робіт. В приміщенні працювала група 
студентів. В цей час включались електричні двигуни 
та змінювалось їх навантаження. Це позначено на 
рис. 2 як «Включення зовнішнього обладнання». 

Зовнішні
завади відсутні

Зовнішні
завади відсутні

Зовнішні
завади відсутні

Влючення 
зовнішнього 
обладнання

B, µ T

t, c

82

83

84

81

Рисунок 2 – Шум при вимірюванні індукції 
магнітного поля 

Безпосередні вимірювання, для яких був 
проведений запис і аналіз індукції магнітного поля 
відповідали умовам відсутності працівників в 
лабораторії, відключене електротехнічне 
обладнання в зоні 20 м навколо дослідного об’єкту. 
Запис був проведений автоматично протягом 15 хв і 
записані 900 точок протягом з інтервалом 
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дискретизації 1с. Загальний сигнал показаний на 
рис.3. 

0 200 400 600 80080
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Рисунок 3 – Сигнал індукції магнітного поля 
виміряний на поверхні статора асинхронного 

двигуна 
Виконаємо аналіз даних і оцінимо характер 

випадкового процесу і його числові характеристики. 
На рис. 4 приведена частотна гістограма, з якої 

видно двумодальний характер процесу, що свідчить 
або про негомогенність вибіркових даних при 
можливому випадковий характер процесу, або про 
наявність періодичної складової низької частоти. 
При цьому оцінки асиметрії (0,05) і ексцесу (1,9) 
знаходяться в межах, які в першому наближенні 
дозволяють апроксимувати розподіл вибірки 
кривою нормального розподілу. 

Рисунок 4 – Частотна гістограма 
На рис. 5 показана реалізація шуму і тренд, 

отриманий шляхом згладжування ковзним середнім. 
Візуальний аналіз підтверджує припущення про те, 
що даний процес не є випадковим. 

Рисунок 5 – Реалізація шуму і тренд, отриманий 
шляхом згладжування ковзним середнім 

Побудуємо АКФ і ЧАКФ для перевірки 
автокореляції. Оцінки авто-кореляційної функції і 
часткової авто-кореляційної функції так само 
говорять про те, що процес не є випадковим і, з 
урахуванням подібного характеру АКФ і ЧАКФ, 
його можна визначити як змішаний. 

Series dfTs

Lag а) 
Series dfTs

Lag б) 
Рисунок 6 – Реалізація характеристик перевірки 

автокореляції: а) – авто-кореляційна функція; б) – 
часткова авто-кореляційна функція 

Періодограма (спектрограмма) і кумулятивна 
періодограма (рис.7) так само спростовують 
гіпотезу, що дана реалізація є білим шумом: на 
частотах, близьких до нуля 0,25 і 0,4 є значні 
коливання. 

а) 
Series dfTs

frequency б) 
Рисунок 7 – Спектрограмма (а) і кумулятивна 

періодограма (б) 
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Висновки. Підводячи підсумок, можна 
зазначити, що процес не є білим шумом, в ньому 
присутні високочастотні і низькочастотні 
компоненти. Тобто, це кольоровий шум. Процес 
можна ідентифікувати як процес авторегресії і 
змінного середнього (змішаний). У першому 
наближенні можна вважати ARIMA (1, 0, 1). 
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The paper deals with the question of measuring the magnetic field induction under the influence of interference 

when the parameters of the measured field are affected by the electromechanical equipment which is located next to it. 
The necessity of studying the statistical characteristics of noise is due to the synthesis of filters or the development of 
noise filtering algorithms to ensure the effective operation of an induction motors monitoring systems. The allocation of 
a measured magnetic field induction signal reflects the qualitative processes of changing the state of an induction motor 
and provides their quantitative assessment. The tasks of further research are formulated. 
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ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ  
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 

В. Г. Ковальчук, ассист., А. М. Кравец, к.т.н, ст. препод., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: viktoriya_kovalch@ukr.net 
Показана возможность применения двухпараметрического регулирования в системе частотно-

регулируемого электропривода насосной установки с учетом изменения текущих параметров гидросети. При-
ведены характеристики насоса и трубопроводной сети при регулировании производительности и изменении 
положения задвижки на выходе насосного агрегата в системе стабилизации давления у потребителя. Предложе-
на структурная схема системы двухпараметрического регулирования насосной установки с учетом изменения теку-
щих параметров гидросистемы, позволяющая корректировать сигнал задания в соответствии с отклонением пара-
метров. Рассмотрены кривые изменения технологических и энергетических характеристик насоса при однопарамет-
рическом и двухпараметрическом регулировании с учетом отклонения параметров насосного и трубопроводного 
оборудования от номинальных значений. 

Ключевые слова: насосная установка, КПД, электропривод, система автоматического регулирования 

Введение. Насосные установки (НУ), широко 
применяемые практически во всех отраслях про-
мышленности, в сельском хозяйстве, коммунальном 
секторе, являются одними из наиболее крупных 
энергопотребителей. В практике эксплуатации насо-
сов нередко приходится прибегать к регулированию 
их параметров, главным образом подачи, реже – 
напору. Это обусловлено переменным во времени 
режимом работы потребителя.  

Для регулирования параметров НУ наиболее эф-
фективным способом является изменение частоты 
вращения рабочего колеса насосного агрегата (НА) 
путем использования частотно-регулируемого элек-
тропривода (ЧРЭП) в НУ. Это позволяет сэкономить 
до 30 % потребляемой электроэнергии и до 10 % 
перекачиваемой жидкости.  

Для решения основной технологической задачи – 
поддержания требуемого значения напора или рас-
хода у потребителя, уровня жидкости в резервуаре, 
активно внедряются системы автоматического регу-
лирования (САР) ЧРЭП [1]. В последнее время 
нашли широкое применение экстремальные САР, 
обеспечивающие энергоэффективную работу НА с 
максимально возможным КПД насоса [2, 3]. 

Следует отметить, что в процессе эксплуатации 
НУ вследствие работы гидросистемы в нестацио-
нарных режимах (кавитация, помпаж, гидроудар) 
происходит изменение сигналов напора и расхода во 
времени [4]. Сказанное обуславливает отклонение 
параметров НА и гидросети от их номинальных зна-
чений, и, как следствие, смещение точки рабочего 
режима НК, снижение КПД НА, приводящее к 
преждевременному износу насосного и трубопро-
водного оборудования. 

Цель работы. Обоснование возможности при-
менения двухпараметрического регулирования в 
системе частотно-регулируемого электропривода 
насосной установки с учетом изменения текущих 
параметров гидросистемы.  

Материал и результаты исследований. Заслу-
живает внимания возможность применения двухпа-
раметрического регулирования в САР НУ, где тех-
нологический режим работы обеспечивается изме-
нением частоты вращения двигателя насоса, а энер-
гоэффективный режим – коррекцией гидравличе-
ской характеристики трубопроводной сети путем 

изменения сопротивления задвижки на выходе НА. 
На рис. 1 приведены напорно-расходные и энер-

гетические характеристики НА, которые показыва-
ют работу системы автоматического регулирования 
расхода в режиме стабилизации давления у потре-
бителя. Пусть в начальный момент времени НУ ра-
ботает с частотой вращения 1n  и значениями напора 

1H  и расхода 1Q  на выходе насоса (рис. 1, а, кривая 

1n , т. 1), что соответствует максимально возможно-
му КПД 1η . При этом у потребителя поддерживает-
ся требуемое значение давления constH con =  (рис. 
1, а, т. 1`).  

В процессе эксплуатации НА подвергается кави-
тационному, гидравлическому и механическому 
износу, что приводит к росту сопротивления насоса 
и изменению его напорно-расходной (рис. 1, а, кри-
вая 1n′ ) и энергетической характеристик (рис. 1, б, 
т. 1η′ ). В результате точка рабочего режима перехо-
дит в положение 2 на кривой 1n′  (рис. 1, а), что при-
водит к снижению давления у потребителя (т. 2′  на 
кривой 1conQH − ). Для обеспечения требуемого 
значения conH  САР ЧРЭП формирует сигнал на 
увеличение частоты вращения приводного двигате-
ля (рис. 1, а, кривая 2n′ ), что сопровождается пере-
ходом КПД в точку 2η′  (рис. 1, б). 

Дальнейшее увеличение водопотребления харак-
теризуется изменением положения напорно-
расходной характеристики потребителя (рис. 1, кри-
вая 2conQH − ) и, соответственно, суммарной харак-
теристики сети (рис. 1, кривая 2Σ− QH ). Точка ра-
бочего режима смещается в положение 3 
(рис. 1, а, кривая 2n′ ). Для поддержания необходи-
мого значения давления у потребителя САР выраба-
тывает сигнал на увеличение частоты вращения 
(рис. 1, а, кривая 3n′ , т. 4). КПД НУ переходит в 
точку 3η′ , которая находится справа от максимально 
возможного значения КПД maxη . Для повышения 
КПД насоса необходимо изменение гидравлической 
характеристики трубопроводной сети путем регули-
рования положения задвижки (рис. 1, кривая 
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netQH ′− ). Это приводит к смещению суммарной 
характеристики сети и, соответственно, точки рабо-
чего режима (рис. 1, кривая 2Σ′− QH , т. 4 ′′ ). При 
этом КПД насоса перемещается в точку 4η′  
(рис. 1, б), что обеспечивает повышение энергоэф-
фективности системы.   

Структурная схема САР ЧРЭП с двухпарамет-
рическим регулированием НУ при изменении во 
времени текущих параметров гидросистемы приве-
дена на рис. 2. При появлении отклонений текущих 
параметров насосного ( )tRp∆  и трубопроводного

( )tR inet∆  оборудования от номинальных значений 

формируется корректирующий сигнал ( )tucor  на
вход блока задания (БЗ) с целью обеспечения отра-
ботки требуемого сигнала задания ( )tuzad  в составе

САР с обратной связью по давлению ( )tu fb .
На рис. 4, 5 приведены кривые изменения напора 

( )tH con  у потребителя и КПД ( )tη  насоса в замкну-
той САР ЧРЭП НУ для тестового сигнала ( )tucor ,
эквивалентного отклонению текущих параметров 
гидросистемы (рис. 3).  

Из анализа полученных кривых (рис. 4) видно, 
что при незначительных отклонениях cor∆  парамет-
ров гидросистемы в сигнале ( )tucor  САР ЧРЭП
обеспечивает поддержание давления conH  в преде-
лах погрешности %5=∆ H , допустимой для техноло-
гических задач подобного рода. При отклонениях 
параметров, больших значения cor∆ , качество рабо-
ты САР снижается в виду отсутствия возможности 
поддержания давления в требуемом диапазоне. 
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Рисунок 1 – Напорно-расходные а) и энергетические б) характеристики насоса 
при двухпараметрическом регулировании параметров НУ: 

H-Qcon i, H-Qnet – напорно-расходные характеристики потребителя и трубопровода, соответственно;
H-QΣi – суммарная напорно-расходная характеристика трубопроводной сети; maxη  – максимально возможное

паспортное значение КПД насоса, соответственно; conH  – напор у потребителя; stH  –  противодавление
в трубопроводной сети 
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Рисунок 2 – Cтруктурная схема САУ ЧРЭП НУ с двухпараметрическим регулированием при изменении  
текущих параметров гидросистемы: 

БЗ – блок задания; БФКС – блок формирования корректирующего сигнала;  
ПЧ – преобразователь частоты; АД – асинхронный двигатель; Н – насос; РЗ – регулируемая задвижка;  

ИМ – исполнительный механизм задвижки; ТС – трубопроводная сеть; П – потребитель; ДД – датчик давления 

cor∆

Рисунок 3 – Кривая изменения корректирующего 
сигнала во времени 
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Рисунок 4 – Кривые изменения напора ( )tH con

у потребителя и частоты ( )tω  вращения  
приводного двигателя во времени:  

1 – при однопараметрическом регулировании; 
2 – при двухпараметрическом  

регулировании 

Увеличение водопотребления (в моменты време-
ни 1t  и 3t ) приводит к снижению КПД (рис. 5, кри-
вая 2). Поэтому является возможным коррекция 
гидравлической характеристики гидросети путем 
формирования управляющего воздействия на ЭП 
регулируемой задвижки, что обеспечивает работу 
НА с большими значениями КПД (участки 21 tt − , 

43 tt − , кривая 2, рис. 5), чем в случае применения 
только однопараметрического (частотного) регули-
рования. 

12

0 t1 t, ct2 t3 t4 t5

ηmax

η, 
о. е.

Рисунок 5 – Кривая изменения КПД насоса  
во времени:  

1 – при однопараметрическом регулировании; 
2 – при двухпараметрическом регулировании 

Выводы. Обоснована возможность применения 
двухпараметрического регулирования (изменением 
частоты вращения двигателя и положением задвиж-
ки на выходе насоса) в системе частотно-
регулируемого электропривода насосной установки 
при стабилизации давления в трубопроводной сети 
и изменении параметров гидросистемы в процессе 
эксплуатации. Предложена структурная схема си-
стемы автоматического управления электроприво-
дом насоса, которая выполняет коррекцию сигнала 
задания на ПИД-регулятор преобразователя частоты 
для компенсации отклонений параметров гидроси-
стемы от номинальных значений. Получено, что при 
незначительных отклонениях параметров насосного 
и трубопроводного оборудования система автома-
тического регулирования электроприводом насос-
ной установки поддерживает давление у потребите-
ля с требуемой точностью.  
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TWO-PARAMETRIC REGULATION IN THE SYSTEM OF FREQUENCY-CONTROLLED 
ELECTRIC DRIVE OF A PUMPING INSTALLATION 

V. Kovalchuk, Assist., A. Kravets, Cand.Sc. (Eng.), Senior Lector, T. Korenkova, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net
The possibility of using two-parameter regulation in the system of a variable-frequency electric drive of a pumping

unit, taking into account changes in the current parameters of the hydraulic network, is shown. The characteristics of the 
pump and pipeline network are given when adjusting the capacity and changing the position of the valve at the outlet of 
the pump unit in the pressure stabilization system at the consumer. A block diagram of a two-parameter control system 
for a pumping unit with a change in the current parameters of the hydraulic system is proposed, which allows adjusting 
the reference signal in accordance with the deviation of parameters. Curves of changes in the technological and energy 
characteristics of the pump with one-parameter and two-parameter control with consideration of the deviation of the 
parameters of the pump and pipeline equipment from the nominal values are considered. 

Кey words: pump installation, efficiency, electric drive, automatic control system. 
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ЯКІСТЬ ГЕНЕРОВАНОЇ НАПРУГИ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА  
ЗІ СПОЖИВАЧАМИ З НЕСИМЕТРИЧНИМ ХАРАКТЕРОМ НАВАНТАЖЕННЯ 

Мирко В. М., аспір. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: zip1981@ukr.net 
S. Gryadushkin, QA Standards & Programs Manager
JT International GMBH
54294, Diedenhofener Str 20, Trier, Germany, e-mail: sergiy.gryadushkin@jti.com
Розглянуто питання симетрування напруги мережі живлення споживачів електричної енергії від автономно-

го джерела на базі асинхронного генератора. Визначені якісні показники перетворення енергії в автономному 
асинхронному генераторі. Встановлені рівні несиметрії з варіацією несиметричного підключення споживачів до 
затискачів трифазного асинхронного генератора. Доведено необхідність встановлення симетруючих пристроїв 
для живлення споживачів від автономних джерел або віддалених чи малопотужних мереж. 

Ключові слова: джерела електричної енергії, енергетичні процеси, якість перетворення електричної енергії 

Вступ. Причинами виникнення несиметричних 
режимів роботи електричної системи, в переважній 
більшості випадків, є нерівномірність розподілу на-
вантажень по фазах і зниження навантажень трифа-
зних споживачів (електродвигунів, потужних трифа-
зних нагрівачів). Багаторічні спостереження в роз-
подільних мережах окремих господарств показали, 
що правила симетричного підключення однофазних 
споживачів, порушуються в 90% випадків [1]. Про-
ведений аналіз впливу несиметрії струмів наванта-
ження на роботу різних електроприймачів показав 
необхідність проведення заходів щодо симетрування 
режимів роботи мережі з автономними джерелами 
живлення (АДЖ). Розробка цих заходів, безумовно, 
повинна базуватися на попередньому аналізі ступе-
нях несиметричності режиму роботи цієї мережі. 

Несиметрія трифазної системи напруги оціню-
ється двома основними показниками якості: 

− коефіцієнтом несиметрії напруги по зворотній
послідовності K2U, %; 

− коефіцієнтом несиметрії напруги за нульової
послідовності K0U, %. 

Нормально допустиме і гранично допустиме зна-
чення коефіцієнтів несиметрії напруги зворотної та 
нульової послідовностей в точках загального приєд-
нання до електричних мереж згідно [2] нормуються 
на рівні 2,0 і 4,0% відповідно. Питання симетруван-
ня напруги аналогічно важливе як для АДЖ, так і 
для мереж низької напруги (до 1кВ) та мережі жив-
лення віддалених поселень. 

Мета роботи. Дослідження якісних показників 
перетворення енергії в автономному асинхронному 
генераторі (АГ) з несиметричним навантаженням. 

Матеріал і результати досліджень. Повної си-
метричності режиму роботи трифазних чотирипро-
відних мереж досягти, як правило, не можливо. Не-
обхідно враховувати, що постійно збільшується по-
тужність і кількість однофазних побутових електро-
приймачів і відповідно збільшення струму в нульо-
вому проводі мережі. 

Несиметрія струмів викликає струм нульової і 
зворотної послідовностей, одночасно створює на-
пругу зміщення нульової точки системи фазних на-
пруг, обумовлюючи тим самим виникнення несиме-
трії напруг. Згідно норм якості електричної енергії. 

Аналіз існуючих способів симетрування, а також 
конструкцій і схем симетрувальних пристроїв до-
зволяє зробити наступні висновки: 

− більшість описаних в літературі способів
досить трудомісткі, економічно не обґрунтовані і не 
дозволяють значно знизити додаткові втрати і під-
вищити якість електроенергії; 

− технічні засоби, що використовуються для
симетрування режимів роботи мереж можуть бути 
використані тільки для незмінній струмового наван-
таження; 

− використання технічних засобів для зни-
ження несиметрії струмів змінюється в часі наван-
таження пов'язане з додатковими втратами енергії в 
самому пристрої, параметри якого розраховуються 
виходячи з рівня максимальної несиметрії струмо-
вого навантаження. 

На рис. 1 наведено результати дослідження ро-
боти АГ з трифазним активним несиметричним 
навантаженням, яке симетрується пристроєм в мо-
мент часу 3,5 с. Навантаження фази А складає 
100 Вт, фази В – 200 Вт, а фази С – 300 Вт. Коефі-
цієнти нульової послідовності напруги дорівнює 
2,5 %, а струму – 12,8 %. ККД АГ дорівнює 0,74. 
Показники THD за струмом та напругою станов-
лять 0,9% та 2,15 % відповідно. 

Було проведено дослідження роботи АГ з неси-
метричним двофазним активним навантаженням. В 
даному досліді фаза А не підключена, навантаження 
фази В дорівнює 200 Вт та фази С – 100 Вт. А та-
кож, проведені дослідження роботи АГ з однофаз-
ним активним навантаженням. Результати дослі-
джень АДЖ на базі АГ з несиметричним наванта-
женням зведені до табл. 1. 

___________________________________________ 
* матеріали підготовлені під керівництвом к.т.н., доцента Зачепи Ю.В.
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Таблиця 1 – Результати дослідження якості генерованої енергії АГ з несиметричним навантаженням та 
симетруючим пристроєм 

Номер досліду 
Pф, Вт 

К0U, % К0I, % η, % THDI, % THDU, % 
А В С 

I, 3-фазна несиметрія 100 200 300 2,5 12,8 
74 0,9 

2,15 
II, 2-фазна несиметрія 0 200 100 1,7 7,1 2,4 

IІІ, 1-фазне навантаження 0 0 200 1,6 10,6 2,34 

Рисунок 1 – Діаграма діючих значень струму та напруги  
з несиметричним трифазним навантаженням та симетруючим пристроєм 

Висновки. Симетруючий пристрій покращує 
значення коефіцієнтів нульової послідовності на-
пруги та струму, які відповідають встановленим 
гранично-допустимим нормам. Найкраще даний 
пристрій показав себе в мережі з однофазним актив-
ним навантаженням, де несиметрія за напругою 
зменшилась практично в 3 рази. Але слід відмітити, 
несиметрія струмів залишилась, що впливатиме на 
нагрів обмоток генератора та електроспоживачів. 
Також, слід зазначити, що даний симетруючий при-
стрій хоч і не суттєво, але погіршує коефіцієнт нелі-
нійних спотворень за напругою. Даний факт необхі-
дно враховувати при довготривалій роботі автоном-
них джерел енергопостачання. 
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QUALITY OF GENERATED VOLTAGE OF ASYNCHRONAL GENERATOR 
WITH CONSUMERS WITH ASYMMETRIC NATURE OF THE LOAD 
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The question of the voltage distribution of the power supply of consumers of electric energy from the autonomous

source on the basis of an asynchronous generator is considered. The qualitative indices of energy conversion in the 
autonomous asynchronous generator are determined. The established levels of asymmetry with the variation of 
asymmetric connection of consumers to the clamps of a three-phase asynchronous generator. The necessity of installing 
symmetrical devices for supplying consumers from autonomous sources or remote or low-power networks is proved. 

Кey words: sources of electrical energy, energy processes, the quality of electrical energy conversion 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЛІ КЗ «ХАРКІВСЬКА 
 СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 11 

 
Д. А. Шокарьов, к.т.н., доцент. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
Вул. Кірпічова 2, 61002, Харків, Україна, shokareff@gmail.com 
І. С. Панасенко, учень 10 класу.  
КЗ «Харківська спеціалізована школа № 11» І – ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області 
Вул. Василя Мельникова 7, 61002, Харків, Україна 

Вступ. Енергетична статистика України перед-
бачає зростання вживання первинних енергоресур-
сів в період 2010–2020 рр. переважно за рахунок 
енергозбереження, що в свою чергу, дозволить в ці 
строки зменшити на 30-40% викиди шкідливих ре-
човин в атмосферу, та стабілізувати викиди парни-
кових газів [1]. Для зниження грошових витрат на 
електро та теплоспоживання необхідно виконати 
певну кількість заходів, що дають найбільш еконо-
мічний ефект у найкоротші строки. Ці заходи бу-
дуть розглядатися у даній роботі стосовно  КЗ 
”ХСШ № 11” розташованій у місті Харків. 

Мета роботи – зробити обстеження шкільної 
будівлі, щоб розробити технічні рішення, які до-
зволять знизити споживання енергетичних  ресур-
сів та підвищують  комфортні умови навчання ді-
тей та роботи вчителів. 

Матеріал і результати дослідження. Дане дос-
лідження, є спробою проаналізувати енергоефекти-

вність будівлі КЗ ”ХСШ № 11” з точки зору розро-
бки заходів і рекомендацій щодо її підвищення. 
Теоретичне значення роботи полягає у дослідженні 
енергоефективності будівель і споруд з метою роз-
робки методології комплексного тепловізійного 
обстеження [2]. 

Будівля КЗ”ХСШ № 11”  розташована у м. Хар-
ків за адресою вулиця Василя Мельникова,7. Будів-
ля складається з однієї споруди будівлі, яка побу-
дована у 1963 році. Будівля має 3 поверхи вище 
поверхні ґрунту, та додатковий 1 поверх прибудо-
ваної споруди з підлогою нижче поверхні ґрунту. У 
даний час будівля використовується в якості спеці-
алізованої школи. 

Система опалення централізована. На рис. 1 по-
казано витрати тепла за 2016-2018 роки на потреби 
системи опалення та гарячого водопостачання. 
Данні по споживанню енергоносіїв надані КП "Ха-
рківводоканал". 

  
Рисунок 1  – Кількість теплоти для опалення школи 

за 2016- 2018 роки 
 

 
 
Рисунок 2 – Щомісячне споживання активної електрое-

нергії за 2016 - 2018 р. 
 

Збільшення витрат теплоти на підтримання тем-
ператури в школі за січень 2017 і 2018 років не зу-
мовлено температурою повітря. Не зважаючи на те, 
що у січні 2017 році було холодніше, у 2018 році 
було витрачено більше. 

Аналіз графіка споживання активної електрое-
нергії (рис.2) показав, що у зимовий період значно 
збільшується споживання електричної енергії. Збі-
льшення споживання відбувається частково за ра-
хунок збільшення часу використання освітлюваль-
них приладів, але основною причиною збільшення 
споживання є використання електричних опалюва-
льних приладів. 

Базове споживання електроенергії на освітлення 
та офісну техніку складає 16000…17000 кВт·год в 

зимовий період, споживання обладнанням котельні 
2160 кВт·год. Виходячи з цих даних, споживання 
електричної енергії опалювальними приладами за 
2016 рік становить 70 000 кВт·год. 

Результати обстеження. Під час обстеження 
проводились вимірювання наступних параметрів 
[4]: 

- температура повітря всередині приміщень; 
- температура поверхонь огороджуючих конс-

трукцій ззовні та зсередини приміщень (стін вікон, 
горища, фундаменту); 

- температура теплоносія в системі опалення на 
зворотних трубопроводах стояків системи опален-
ня; 
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Вимірювання температури поверхонь виконане 
безконтактним методом – тепловізором RGK TL-
80. 

На тепловізійних знімках зафіксовано темпера-
тури на різних поверхнях приміщень: зовнішніх 
стінах, внутрішніх міжкімнатних перегородках, 
підлозі, опалювальних приладах. На момент прове-
дення вимірювань температура зовнішнього повіт-
ря складала -10 °С, мінімальна температура за добу 
– 14,5°С.

Низька температура в приміщеннях обумовлена,
в більшій мірі, режимом роботи опалення. Відпо-
відно до температурного графіку системи опалення 
при температурі зовнішнього повітря -10°С, темпе-
ратура в подавальному трубопроводі в систему 
опалення повинна складати 73,8°С, теплоносій з 
системи опалення повинен повертатися з темпера-
турою близькою 57°С. При проведенні вимірювань 
температури теплоносія в системі опалення вияв-
лено, що температура в подавальному трубопроводі 
в систему опалення складає 43°С, теплоносій з сис-
теми опалення повертатися з середньою температу-
рою 35°С. 

В результаті тепловізійного обстеження радіа-
торів опалення МС-140 (рис. 3) були виявлені на-
ступні недоліки: 

Більша кількість радіаторів засмічена і не вико-
нує в повній мірі свої функції. Існує проблема з 
справністю роботи радіаторів опалення. Як показує 
рис.3, не всі батареї повністю пропускають воду 
крізь себе, у деяких вода ледве доходить до середи-
ни, а це значно зменшує кількість теплоти, яку вони 
дають.  

Рисунок 3 – Темрограма батареї на 1 поверсі 
Також низька температура обумовлена тим, що 

є проблемі зі щільністю конструкції школи. В сті-

нах і підлозі є дірки, що пропускають тепло назов-
ні. А під стелею з’єднання зі стінами є не щільним і 
холодне повітря з вулиці заходить в приміщення 
(Рис. 4).  

Рисунок 4 –Термограма для стелі на 3 поверсі 

Вікна в головній будівлі переважно металоплас-
тикові з двокамерними склопакетами (рис.5), неве-
лика кількість вікон залишилася з дерев’яними ра-
мами з подвійним склінням в окремих плетіннях.  

Старі вікна з дерев’яними рамами знаходяться в 
незадовільному стані, рами мають значні відхилен-
ня розмірів та викривлення в площині скла. Деякі 
вікна мають пошкодження скла в результаті пору-
шення цілісності та геометрії рами. 

Рисунок 5– Вікно 1 поверх 
Варто відзначити, що теплотехнічні характерис-

тики встановлення нових металопластикових вікон 
не є задовільними. Склопакети нових вікон одно-
камерні термічним опором 0,49 м2·К/Вт (відповід-
но до [3] термічний опір повинен бути не 0,75 
м2·К/Вт) це не призводить до бажаного зменшення 
теплових втрат через вікна. 

Також проблема є в тому, що у вікнах на 1 по-
версі знімаються ручки. Це призводить до того що 
утворюються отвори на вулицю, через які втрача-
ється тепло.  

Головна споруда побудована з червоної повно-
тілої цегли. Стіни поверхів, по висоті будівлі, ма-
ють різну товщину – від 2-х до 3-цеглин. По цеглі 
виконане оштукатурювання ззовні та з середини. 
Стіни прибудованого корпусу виконані з силікатної 
цегли в 2 цеглини. Штукатурення виконане з сере-
дини приміщень. 

При виконанні тепловізійних знімків виявлено 
зони більш прогрітих стін напроти опалювальних 
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приладів. Це свідчить про незначний термічний 
опір стін, і як наслідок, великих втрат тепла.  

На знімку головної будівлі (Рис. 6) чітко видно, 
що з вікон верхнього поверху відбувається інтенси-
вний витік теплого повітря внаслідок значної нещі-
льності віконних рам. 

Рисунок 6 – Термограма зовнішньої стіни у дворі 
школи 

Висновоки і рекомендації. Для збільшення 
зведеного опору теплопередачі огороджуючих кон-
струкцій з метою зменшення витрат теплової енер-
гії на опалення будівлі, рекомендується: 

1. Виконати утеплення зовнішніх стін будівлі
(задня частина будівлі) 

2. Перед виконанням робіт з утеплення зов-
нішніх стін будівлі необхідно усунути всі існуючі 
дефекти в конструкціях: відколи цегли, порушення 

герметичності монтажних швів, «містки холоду» і 
таке інше. 

3. Притули віконних і дверних блоків погано
відрегульовані. Щілини між ущільнювачем рам і 
стулками становлять місцями до 5 мм. Виконані 
при монтажі вузли віконних зливів створюють міс-
тки холоду, що викликає зниження температури 
поверхні нижньої частини віконних рам. Необхідно 
виконати перерахунок температури внутрішньої 
поверхні низу віконних рам на розрахункові темпе-
ратурні умови. 

4. Здійснити заміну старих вікон та дверей на
сучасні енергоефективні. 

5. Провести регулювання механізмів закриття
віконних стулок. 

6. Замінити або прочистити радіатори бата-
рей. 
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 СТРУКТУРА ВИМІРЮВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ПІСЛЯРЕ-
МОНТНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 
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Розглянуто питання необхідності післяремонтної сертифікації електричних машин. Показано, що застосу-

вання вимірювально-діагностичних комплексів дозволяє забезпечити підвищення достовірності та інформатив-
ності післяремонтних випробувань. Запропоновано спряження апаратно-програмного забезпечення під час роз-
робки вимірювально-діагностичних комплексів реалізовувати із застосуванням технології віртуальних пристро-
їв.  Розроблена структура модуля обліку та аналізу роботи комплексу з урахуванням типів і моделей двигунів, 
схем вимірювань, вимірюваних величин. 

Ключові слова: післяремонтні випробування, діагностика, моніторинг, сертифікація, вимірювально-
діагностичний комплекс 

Вступ. Електричні машини постійного і змінного 
струму, що входять до складу електроприводів, є 
невід’ємною частиною більшості технологічних 
механізмів будь-якої галузі промисловості. Неякісне 
обслуговування, порушення режимів роботи елект-
роприводів (підвищення швидкості наростання 
струму якірного ланцюга, збільшення середнього 
струму і т. д.), старіння конструкційних матеріалів 
(температурне ушкодження ізоляції, та активної 
сталі, утома і знос підшипників) призводять до ви-
ходу з ладу електричних машин [1]. 

Якість ремонту за технологічними показниками, 
зазвичай, не відповідає рівню технології виробницт-
ва електричних машин навіть за однакових характе-
ристик використовуваного ремонтного обладнання і 
матеріалів, унаслідок чого параметри відремонтова-
ної машини (електричні та енергетичні) не відпові-
дають параметрам і характеристикам машини до 
ремонту. Окрім того, під час ремонтних операцій 
відбуваються неминучі пошкодження пакета сталі, 
зміни властивостей сталі через повторні відпалю-
вання, що призводить до зниження здатності наван-
таження, зростання струму холостого ходу, збіль-
шення втрат тощо, що призводить до підвищення 
рівня вібрації та зменшення ресурсу підшипникових 
вузлів і ізоляції обмоток. 

Використання такої машини в колишньому тех-
нологічному процесі призводить до швидкого по-
вторного виходу її з ладу. У середньому понад 50 % 
усіх двигунів повертаються для повторного ремонту 
протягом року [2]. 

Це вказує на необхідність визначення нового па-
спорта електричної машини, що пройшла ремонт. 
Тому діагностика і післяремонтна сертифікація еле-
ктричних машин постійного та змінного Струму є 
одним з перспективних напрямів наукових 
досліджень [3, 4]. 

Невід’ємною частиною випробувальних систем є 
вимірювально-діагностичні комплекси (ВДК) на базі 
сучасних мікропроцесорних пристроїв. 

Відмітною особливістю комп’ютеризованих ви-
пробувальних комплексів є обробка миттєвих зна-
чень контрольованих величин. Такий підхід дозво-
ляє вийти на якісно новий рівень аналізу процесів в 

електроприводі. 
Мета роботи. Узагальнення вимог і принципів 

побудови вимірювально-діагностичних комплексів 
для післяремонтних випробувань, діагностики та 
сертифікації електричних машин. 

Матеріал і результати досліджень. Узагальнена 
структура післяремонтної сертифікації електричних 
машин може бути зображена у вигляді, наведеному 
на рис. 1. 

Аналіз завдань, які необхідно розв’язати за до-
помогою ВДК, принципів побудови, архітектурних 
рішень реалізації, використання одержаних науко-
вих результатів дозволяють зазначити наступне.  

З урахуванням удосконалення математичного 
апарату, для діагностики та сертифікації потребує 
вирішення питання оснащення ВДК комплексним 
програмним забезпеченням. Комплексне рішення 
потрібне ще й тому, що рівень розвитку сучасних 
обчислювальних засобів дозволяє вимірювати, об-
робляти, зберігати, прогнозувати, незважаючи на 
швидкодію процесора, обсяг ОЗП, вільний дисковий 
простір. А вимоги, що висуваються до апаратного 
забезпечення ВДК, визначаються набором вимірю-
ваних параметрів електричної машини, кількісними 
та якісними характеристиками, які залежать від 
чинників керування та/або збурення. 

Також розробка ВДК потребує вирішення питан-
ня щодо спряження апаратно-програмного забезпе-
чення. Реалізація даних задач може бути здійснена зі 
застосуванням технології віртуальних пристроїв 
фірми – LabView (National Instruments).  

Віртуальний комплекс повинен реалізовувати 
такі можливості:  

– вибір типу двигуна з бази даних, яка входить
до складу комплексу та може поповнюватися дани-
ми двигунів, що пройшли стадію ремонту; 

– вибір необхідного двигуна, уперше або повто-
рно ремонтованого; 

– вибір схеми вимірювання з урахуванням устат-
кування, що використовується на конкретному під-
приємстві; 

– вибір як джерело живлення регулятора напруги
постійного або змінного струму, перетворювача ча-
стоти тощо; 
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– підключення фізичних каналів даних: струму, 
напруги, швидкості тощо; 

– проведення вимірювань – зчитування даних та 
їх збереження для проведення аналізу. 

 
ПІСЛЯРЕМОНТНІ ВИПРОБУВАННЯ 
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Рисунок 1 – Узагальнена структура післяремонт-

ної сертифікації електричних машин 
 
Функції збереження, вибору даних, їх перегляду 

та аналізу доцільно реалізовувати у модулі обліку та 
аналізу роботи ВДК, структура якого наведена на 
рис. 2. База даних комплексу повинна містити дані 
щодо типів і моделей двигунів, схем вимірювань, 
вимірюваних величин. 

Вибір режиму проведення нового випробування 
потребує задання усіх параметрів і характеристик 
випробування, а також отримання цих вимірювань 
одним зі способів: або безпосереднє вимірювання, 
або імпорт даних уже проведених випробувань. Для 
вибору параметрів нового випробування можна ви-
користовувати загальну таблицю журналу вимірю-
вань, таблицю типів і моделей двигунів, для вибору 
схеми вимірювання – таблицю схем вимірювань. 

Вибір двигуна потребує вибору його типу (асин-
хронний, синхронний, постійного струму), підтипу 
(для асинхронного, наприклад – із короткозамкну-
тим або з фазним ротором), моделі двигуна. Таблиця 
моделей повинна містити основні заводські параме-
три двигунів і може бути доповнена або відредаго-

вана. 
Режим перегляду та аналізу проведених випро-

бувань повинен дозволяти відібрати випробування 
за типами двигунів, а також за конкретним двигу-
ном. Для кожного випробування може бути викона-
но розрахунок параметрів двигуна на підставі вимі-
ряних даних і видано порівняльний звіт за паспорт-
ними і реальними параметрами двигуна. У цьому 
режимі використовуються таблиці виміряних даних, 
проведених випробувань, типів двигунів, вимірюва-
них величин. 

Вибір схеми вимірювання дозволяє вибрати від-
повідну схему для вибраного раніше двигуна, тобто 
у разі випробування асинхронного двигуна з корот-
козамкненим ротором можуть бути вибрані тільки 
схеми для цього типу двигуна. 

За необхідності усі дані щодо конкретного ви-
пробування повинні мати можливість корекції, а 
результати – збереження. 

Після відбору випробувань можна переглянути 
характеристики будь-якого параметра будь-якого 
випробування у будь-якому поєднанні. Наприклад, 
можна порівняти характеристики струмів для того 
самого двигуна, але при різних випробуваннях, або 
параметри різних двигунів, або усі параметри одно-
го двигуна. Перегляд характеристик повинен мати 
можливість детальнішого перегляду зі зміною мас-
штабу характеристик. 

Висновки. Запропонована структура та функціо-
нальні можливості ВДК дозволять не тільки значно 
спростити технологію проведення випробувань, а й 
підвищити їх достовірність та інформативність. 

Необхідно особливо зазначити, що поряд з ви-
значенням параметрів і характеристик відремонто-
ваної електричної машини (визначенням нового па-
спорта), такі системи (з урахуванням виду техноло-
гічного навантаження для кожної групи механізмів 
або конкретного електроприводу) здатні здійснюва-
ти прогнозування, визначення ресурсу електричної 
машини, або розробити рекомендації щодо подаль-
шого її можливого використання в разі, якщо маши-
на не може бути повернута в колишній технологіч-
ний процес. 
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Рисунок 2 – Структура модуля обліку й аналізу роботи ВДК 
  

THE STRUCTURE OF MEASURING AND DIAGNOSTIC COMPLEX FOR POST-REPAIR 
TESTING OF ELECTRICAL MACHINES 
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Issues related to introducing the need for post-repair certification of electric machines were considered. It is shows 

that the use of measuring and diagnostic systems allows to increase the reliability and informativeness of post-repair 
tests. It was proposed to integrate hardware and software in the development of measuring and diagnostic systems using 
the technology of virtual devices. The structure of the module for recording and analyzing the operation of the complex 
was developed, taking into account the types and models of engines, measurement circuits, measured values. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
ПРИ ПИТАНИИ ОТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ 

Н. А. Руденко, ассист., Ю. В. Зачепа, к.т.н., доц. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: nikita_rudenko@mail.ru 
В работе предложен способ идентификации электромагнитных параметров асинхронных двигателей на ос-

нове энергетического метода с питанием от электромеханических накопителей энергии. Разработано схемное 
решение предлагаемого способа идентификации параметров с формированием требуемых уровней энергетиче-
ских воздействий при питании исследуемого асинхронного двигателя от электромеханического накопителя 
энергии. Для повышения точности идентификации электромагнитных параметров асинхронных двигателей при 
пуске предложен подход, учитывающий эффект вытеснения тока в роторе, в виде зависимости активного со-
противления ротора от тока. Экспериментально доказано, что предложенный подход позволяет с достаточной 
точностью идентифицировать электромагнитные параметры асинхронного двигателя. 

Ключевые слова: идентификация параметров, энергетический метод, мгновенная мощность 
 
Введение. На сегодня асинхронные двигатели 

(АД) широко применяются в различных областях 
промышленности. Это связано с тем, что АД обла-
дают простотой обслуживания, низкой стоимостью, 
высоким коэффициентом полезного действия и 
надежностью. Однако АД периодически выходят из 
строя и направляются для проведения ремонтных 
операций для восстановления работоспособности. 
После проведения ремонта электромагнитные пара-
метры (ЭМП) АД могут отличаться от первоначаль-
ных [1], заложенных заводом-изготовителем, что 
требует их точного определения перед возвращени-
ем в предыдущий технологический процесс.  

В настоящее время создано очень большое коли-
чество методов и способов идентификации ЭМП 
АД. Однако в связи с увеличением требований к 
выпуску продукции, реализации энергоэффектив-
ных программ и расширении функциональных воз-
можностей электротехнического оборудования су-
ществует необходимость в модернизации суще-
ствующих и разработке новых методов идентифика-
ции, учитывающих нелинейности, присущие опре-
деляемым параметрам двигателя для соответствую-
щих режимов работы. Информация о нелинейных 
параметрах АД позволит как на этапе проектирова-
ния новых электрических машин, так для машин, 
работающих длительный срок и/или прошедших 
ремонт, правильно настроить системы управления 
технологическими процессами, обеспечивающие 
заданные показатели, например, максимальный пус-
ковой момент, максимальную перегрузочную спо-
собность, минимальную рабочую температуру при 
заданной нагрузке и т.д. 

Одним из методов идентификации параметров 
АД, математический аппарат которого позволяет 
учитывать разного рода физические процессы и яв-
ления, которые значительно влияют на ЭМП АД, в 
виде нелинейностей в схеме замещения является 
энергетический метод [2]. К таким физическим яв-
лениям относятся потери в стали, нелинейность 
кривой намагничивания, эффект насыщения стали, 
поверхностный эффект. Следует учитывать тот 
факт, что нелинейности в АД проявляются при су-
щественных энергетических воздействиях на элек-
трическую машину. В качестве энергетических воз-
действий используется напряжение, ток и мощность 

[3]. То есть в результате задания соответствующих 
энергетических воздействий, можно получить раз-
личные отклики на изменение параметров АД. Из-
менение энергетических воздействий позволяет 
определять электромагнитные параметры двигателя 
с нелинейностями, а в дальнейшем выполнить иден-
тификацию параметров и самих нелинейностей. 

Отдельного внимания заслуживают нелинейно-
сти, которые связаны с эффектом вытеснения тока в 
роторе [4, 5], так как он приводит к изменению со-
противления ротора при пуске двигателя. 

Цель работы. Разработка способа идентифика-
ции ЭМП АД на основе энергетического метода при 
питании от электромеханических накопителей энер-
гии. 

Материал и результаты исследований. Из-
вестно, что эффект вытеснения тока проявляется в 
пусковом режиме работы двигателя. Поэтому для 
идентификации нелинейностей в ЭМП АД с учетом 
этого эффекта необходимо реализовать энергетиче-
ские воздействия на исследуемый двигатель, экви-
валентные непосредственно такому режиму работы 
электрической машины. Обеспечение необходимого 
уровня тока предполагает использование в качестве 
источника питания накопителей энергии: 

– емкостных накопителей; 
– электромеханических накопителей. 
Наличие того или иного типа накопителей поз-

воляет получить переходные процессы в виде зату-
хающих сигналов тока и напряжения, необходимых 
для точного определения ЭМП АД с учетом влияния 
эффекта вытеснения тока на каждом промежутке 
времени.  

Однако следует учитывать тот факт, что приме-
нение емкостных накопителей по технико-
экономическим показателям несколько ограничено. 
Это объясняется тем, что необходимая конденса-
торная батарея должна соответствовать уровню но-
минального напряжения АД, а в случае идентифи-
кации параметров двигателей большой мощности 
стоимость таких батарей и их габаритные размеры 
будут значительны. Поэтому для практического 
применения больше подходят более распространен-
ные электромеханические накопители, например, 
энергии, двигатели постоянного тока с независимым 
возбуждением (ДПТ НВ), обеспечивающие посто-

Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Родькина Д.Й.
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янную частоту вращения. Блок-схема для реализа-
ции предлагаемого способа идентификации ЭМП 
АД представлена на рис. 1. Для измерения мгновен-
ных значений необходимых энергетических воздей-
ствий используется измерительный модуль, который 
содержит блок датчиков напряжения (ДН) и тока 
(ДТ), аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и 
блок обработки информации, представляющий со-
бой персональный компьютер с соответствующим 
программным обеспечением. 
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Д
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Рисунок 1 – Блок-схема системы идентификации 
ЭМП АД с питанием от ДПТ НВ 

 
Принцип работы системы (рис. 1) следующий. 

Сначала запускается ДПТ с питанием от внешнего 
источника энергии, например, от стационарной сети 
посредством тиристорного преобразователя (ТП). 
Далее, по достижении требуемого значения элек-
тродвижущей силы дE  ДПТ, происходит переком-
мутация цепей питания при помощи управляющего 
сигнала от блока системы управления (СУ) – размы-
кается выключатель В1 и замыкается выключатель 
В2 – ДПТ переводится в режим динамического тор-
можения, а фаза статора идентифицируемого АД 
получает питание в виде затухающего сигнала 
напряжения необходимой амплитуды. Сигналы 
напряжения (рис. 2а) и тока (рис. 2б) рассматрива-
ются на интервалах времени длительностью в 0,01 с 
каждый. При этом интервал от 0 до 0,01 с соответ-
ствует первому участку, от 0,01 до 0,02 с – второму 
и т.д. 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

100

200

300

U, B

t, c

 Uф=Eд=f(t)

 
а) 

I, A

t, c0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

10

20

30

40  Iф=Iя=f(t)

 
б) 

Рисунок 2 – Переходный процесс в одной фазе ста-
тора АД с питанием ДПТ НВ:  
а) по напряжению; б) по току 

 
В процессе идентификации ЭМП АД установле-

но, что активное сопротивление ротора имеет нели-
нейный характер изменения из-за влияния эффекта 
вытеснения тока и может быть аппроксимировано 
полиномом четных степеней вида [2]: 

( ) d
dRRR Ik...IkIkRIR 2

4
24

2
222022 ++++= , (1) 

где 20R  – активное сопротивление ротора без учета 
изменения из-за эффекта вытеснения; Rdk  – коэф-
фициенты аппроксимации кривой изменения актив-
ного сопротивления ротора под действием эффекта 
вытеснения тока. Для кривой изменения активного 
сопротивления под действием эффекта вытеснения 
тока, построенной по полученным коэффициентам 
аппроксимации, квадратическая погрешность ап-
проксимации относительно кривой изменения ак-
тивного сопротивления ротора, приведенной в [6], 
составила 5,9·10-3. 

Для упрощения математического аппарата вы-
ражение вида (1) с достаточной точностью может 
быть аппроксимировано полиномом второй степени. 
Тогда мгновенная мощность на нелинейном актив-
ном сопротивлении ротора будет иметь следующий 
вид: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )22 2
2 2 2 2 20 2 2 .R Rp t i t R i t i t R k i t= = +  (2) 

Для идентификации ЭМП АД предлагается ис-
пользовать энергетический метод [2], так как нали-
чие указанной нелинейности активного сопротивле-
ния ротора позволяет сформировать необходимый 
гармонический состав мгновенной мощности, исхо-
дя из количества неизвестных параметров двигате-
ля. 

Для подтверждения работоспособности и адек-
ватности предлагаемого способа идентификации 
ЭМП АД при питании от электромеханических 
накопителей энергии были выполнены эксперимен-
тальные исследования согласно блок-схеме (рис. 1). 
Для идентификации ЭМП АД, указанных в табл. 1, 
использовались сигналы тока и напряжения с пяти 
участков длительностью по 0,01 с каждый при их 
симметрировании третьего рода. Перед непосред-
ственно идентификацией параметров двигателя в 
блоке обработки информации эти сигналы профиль-
трованы от шумов и высших гармоник.  

Согласно представленным данным (табл. 1), при 
идентификации ЭМП АД на пяти участках сигналов 
напряжения и тока полученные значения активного 
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сопротивления Rʹ2 ротора соответствуют исходным, 
а погрешность определения индуктивностей не пре-
вышает 8 %. 

 
Таблица 1 – Результаты идентификация ЭМП АД 

t, c 

Паспортные значения ЭМП АД  
типа MTF 311-8 

R20, Ом L1, Гн Lµ, Гн Lʹ2, Гн 
1,2 5,54·10-3 0,052  5,43·10-3 

Ошибки идентификации ЭМП АД от-
носительно паспортных значений, % 
∆R20 ∆L1 ∆Lµ ∆Lʹ2 

0–0,01 0 0 0 0 
0,01–0,02 0 6,97 0 2 
0,4–0,41 0 6,97 0 2 
0,5–0,51 0 7,94 0 3 
0,78–0,79 0 2 0 2 

 
Выводы. Предложенный способ идентификации 

электромагнитных параметров асинхронного двига-
теля с применением энергетического метода осно-
ван на формировании необходимого гармоническо-
го состав мгновенной мощности в результате нали-
чия нелинейности активного сопротивления ротора, 
вызванного эффектом вытеснения тока. 

Так как указанная нелинейность проявляется 
только при определенных условиях энергетического 
воздействия, то для приближения тестового сигнала 
тока и напряжения до пусковых значений при за-
торможенном роторе и без риска пробоя изоляции 

или ее разрушения и перегрева, предложено исполь-
зовать в качестве источника питания электромеха-
нические накопители энергии. Это обеспечивает 
получение необходимых тестовых сигналов напря-
жения и тока для идентификации ЭМП АД в усло-
виях, близких к пуску двигателя, при которых эф-
фект вытеснения тока имеет наибольшее влияние на 
изменение параметров ротора двигателя. 
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The paper proposes a method for identification of electromagnetic parameters of induction motors which based on 

the energy method when powered by electromechanical energy storage devices. Developed schematic of the proposed 
method for identification of parameters with formation of the required levels of energy effects when powering investi-
gated induction motor from electromechanical energy storage device. To improve the accuracy of identification of elec-
tromagnetic parameters of induction motors during start-up, an approach is proposed that takes into account the effect 
of current displacement in the rotor, in form of dependence of rotor resistance on current. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА БАЗИ 
ПРОГРАМОВАНОГО ЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЕРА VIPA 

С. Ю. Коптяєв, маг., О. О. Третяк, студ., О.А. Хребтова к.т.н.,ст.викладач  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net 
Т.О. Хребтова, маг. 
Shanghai University of Electric Power 
Add: No.2588 Changyang Road, Yangpu District, Shanghai, China. Email: international@shiep.edu.cn 
Сучасні вимоги до автоматизованого електропривода задовольняють широкій низькі питань що забезпечу-

ють якості технологічних операцій. Реалізація систем автоматизованого електропривода переважно виконуєть-
ся на базі програмованих логічних контролерів, які забезпечують виконання алгоритмів роботи при застосуван-
ні чіткої логіки так і при реалізації нечіткої логіки. Тому актуальним питанім є придбання навичок роботи з 
програмно логічним контрейлер інженерно-технічного персоналу ще на стадії отримання  вищої освіти. Для 
цього розроблено лабораторний стен імітації дводвигунового електропривода механізму підіймання на базі 
ПЛК з елементами контролю та керування. На даному стенді наочно представлені можливості ПЛК при різних 
рівнях алгоритмів що дозволяє опанувати навичками програмування та реалізації різних режимів роботи елект-
ропривода. 

Ключові слова: Програмно логічний контролер, лабораторний комплекс, алгоритм роботи, електропривод 

Вступ. Розвиток сучасної мікропроцесорної технікі 
дозволяє вирішувати низку складних завдань для за-
безпечення необхідних показників технологічного 
процесу на виробництві. Вимоги до режимів роботи 
автоматизованих систем електропривода більш ускла-
дняються. Необхідно  забезпечити не тільки задані 
показники якості, но виконати операції над технологі-
чним середовищем при заданим швидкостях, зусиллях 
та з витримкою часових завдань. Одним з прикладів 
таких механізмів є механізми підіймання. Автомати-
зований електропривод таких технологічних об’єктів 
повинен забезпечити необхідні швидкісні режими для 
зменшення динамічних навантажень, сформувати до-
статнє зусилля при підіймання та спуску, також забез-
печити позиціонування вантажу при установки з міні-
мальними похибками. Такі вимоги автоматизована 
система забезпечує при використанні програмованих 
логічних контролерах (ПЛК) з розробленими алгорит-
мами роботи електропривода. Для набуття навиків 
роботи з ПЛК розроблено лабораторний комплекс 
дводвигунового електропривода механізму підійман-
ня. На цьому комплексі виконувалася перевірка  та 
опрацювання  алгоритмів роботи керованого частот-
ного регульованого електропривода з датчика поло-
ження технологічного механізму та датчиками швид-

кості в кінематичному ланцюгу. 
Мета роботи. Розробка алгоритму роботи сис-

теми дводвигунового автоматизованого електропри-
вода при керуванні переміщенням затвору зливної 
греблі на базі ПЛК VIPA у середовищі WinPLC7. 

Матеріал і результати досліджень. Для вико-
нання технологічної операції щодо переміщення 
затвору по напрямним кармана з контролем поло-
ження затвору при підіймання та спускання в зада-
них контрольних положеннях розроблено алгоритм 
роботи дводвигунового електропривода для в сере-
довищі WinPLC7 на базі ПЛК VIPA. Розробка алго-
ритму роботи електропривода виконувалася для 
імітації роботи існуючого технологічного обладнан-
ня. Алгоритм розроблявся відповідно до особливос-
тей роботи та вимог технологічної операції. Основні 
вимоги це забезпечити рівномірне переміщення сто-
рін затвора по напрямним, зменшити динамічні на-
вантаження на кінематичний ланцюг системи елект-
ропривода, виконати контроль положення вантажу у 
заданих координатах і забезпечити виконання циклу 
«підіймання–спуск». 

На рис 1 показана структурна схема алгоритму 
підіймання  затвору зливної греблі. 

Рисунок 1 – Структурна схема алгоритму підіймання затвору греблі

mailto:ivanov@ukr.net
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Після натискання кнопки «Пуск» йде опитування 
всіх датчиків за отриманими значеннями  встанов-
люється координата положення затвору, або верхнє 
положення або крайнє нижнє. Після аналізу поло-
ження визначається напрям руху дводвигунового 
електропривода. Якщо ПЛК дає згоду на рух у гору 
то після вирівнювання положення затвора за допо-
могою двох кінцевих вимикачів, для забезпечення 
рівномірного переміщення,  починається плавний 
набір швидкості. За алгоритмом по встановленим 
показникам кількості обертання вала (значення єн-
кодера), перед підходом вантажу до середніх індук-
тивних датчиків  починається зменшення швидкості. 
У середньому положенні затвору за допомогою двох 
індуктивних датчиків виконується вирівнювання 
вантажу. Після визначення координат збалансовано-
го габаритного вантажу після витримки часу почи-
нається  плавний набір швидкості і вантаж продов-
жує рух у гору.  

Перед тим як вантаж доїде до верхнього поло-
ження починається  зменшення швидкості електро-
привода механізму. При досягнені вантажом верх-
нього крайнього положення ПЛК за алгоритмом 
подає сигнал на зупинку рух у гору. Після виконан-
ня опитування всіх датчиків за визначеними значен-
нями по алгоритму рух дводвигунового електропри-
вода виконується в низ за зворотною схемою з ча-
сом витримки для запобігання коливань габаритного 
вантажу. 

Реалізації  перед стартових операція виконується 
у  наступній послідовності: 

− завантажити програму в ПЛК; 
− перевести затвор в крайнє положення, або 

верхнє або нижне; 
− запустити програму. 
Послідовність роботи програми наведено нижче. 
На рис. 2  показано, формування  команди на ПЧ 

Vector для підіймання вантажу лівім двигуном двод-
вигунового електропривода. Команда алгориту ви-
конує умову – якщо лівий кінцевий вимикач і мар-
кер М1.7 увімкнені то дозволяється рух у гору. 

 
Рисунок 2 – Частина программного коду 

 
Для формування команди на ПЧ SMD для підій-

мання вантажу правим двигуном системи електроп-
ривода виконується наступна команда – якщо пра-
вий кінцевий вимикач і маркер М1.7 увімкнені то 
дозволяється рух в гору , подається команда на ПЧ 
SMD підіймання вантажу. Запускається маркер М3.2 
який блокує довільний рух донизу 

На рис 3 ілюстрація команди алгоритму де тай-
мер Т6 формує витримку часу при підійманні затво-
ра з нижнього положення. 

 
Рисунок 3 – Таймер Т6 

 
При  досягненні затвором індуктивних датчиків, 

що розташовані на середньому рівні шляху перемі-
щення об’єкта в крайніх координатах затвора, тобто 
фіксують лівє і правє ребро вантажу, вантаж вирів-
нюється, за допомогою зупинки боку затвора котрий 
досяг датчиків рівня. 

 
Рисунок 4 – Код алгоритму для вирівнювання ван-

тажу  
 

 Для блокування руху вниз використовуються ма-
ркери М3.2 який блокує контакти на рух вниз.  

 
Рисунок 5 – Запуск маркера М3.2   

 
Після спрацьовування з таймера Т3 триває рух 

вгору. На рис. 6 зображено як при досягненні верх-
нього датчика вимикається маркер М3.2 і вмикаєть-
ся маркер М17 що дозволяє блокувати рух догори.  

 
Рисунок 6 – Зміна напряму руху  

При  досягнені верхнього рівня авантажом і при 
увімкненні маркеру М17 рух продовжується вниз, 
що зображено на рис. 7. 
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Рисунок 7 – Початок руху вниз 

На рис. 8 наведено строки алгоритму де зобра-
жено як при після досягненні середнього рівня дат-
чиків вантаж вирівнюється і після витримки часу 
рух триває донизу. 

 
Рисунок 8 – Вирівнювання вантажу  

 
Зміна маркеру М1.7 на маркер М3.2 що перемикає 
рух електропривода і дозволяє виконувати перемі-
щення догори відбувається після спрацювання кін-
цевого датчика при досягнені вантажем крайнього 
нижнього положення ( рис. 9)  
Після витримки часу виконується циклічність про-
цесу.  

 

 
Рисунок 9 – Зміна напряму руху 

Висновки. Розроблений лабораторний комплекс  
дводвигунового електропривода на базі ПЛК дозволяє 
опанувати знаннями щодо побудови алгоритмів робо-
ти автоматизованих систем керування з елементами 
контролю та керування і набути навички програму-
вання програмованих логічних контролерів в середо-
вищі WinPLC7.  
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Modern requirements for an automated electric drive meet a wide range of low-quality issues of technological 

operations. Implementation of automated electric drive systems is mainly performed on the basis of programmable logic 
controllers, which ensure the implementation of algorithms for the operation of the application of clear logic and the 
implementation of fuzzy logic. Therefore, the actual task is to acquire working skills with a logical counter-engineer for 
engineering staff at the stage of higher education. For this purpose, the laboratory walls of simulation of the two-
engined electric drive of the lifting mechanism based on the PLC with control and control elements have been 
developed. This stand clearly shows the PLC capabilities at different levels of algorithms, which allows you to master 
the skills of programming and implementation of various modes of operation of the electric drive. 
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ПРО ФOРМУВАННЯ КУЛЬТУPИ СAМОСТІЙНОЇ РOБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Л. Г. Бойко, асист., О. І. Беспарточна, доц., к. пед. н. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: boykol.g72@gmail.com 
Пpoцес модepнізації вищої школи в Укpaїні спрямoваний нa входження до Євpoпейського освітнього прос-

тору, що висуває нові вимоги до пpoфесійної підгoтовки інженерів сyчасного piвня. Одне з головних завдань 
cyчасної ocвіти – фopмування і poзвиток інтeлектуальних, мopальних і дyховних якoстей пpoфесіонала, coціа-
льно-активної ocoбистості, cправжнього фахівця cвоєї cпpaви. Цілеспрямована cyкупність дій cтудента під ке-
рівництвом викладача на підставі викориcтання зacoбів cyпроводу освітнього процесу передбачає caмостійність 
– можливість здійснювати самостійну роботу на засадах формування якостей рефлексивного керування. Caмос-
тійна poбота є одним з найважливіших кoмпонентів освітнього процесу, що пeредбачає інтeграцію різних видiв
iндивідуальної та кoлективної нaвчальної дiяльності, яка здійснюється як під час aудиторних, позaaудиторних
зaнять, як бeз учacті виклaдача, так і під його бeзпосереднім кeрівництвом.

Ключові слова: самостійна робота, культура самостійної роботи, самостійність, результативність культурної 
діяльності, організація. 

Вступ. Поняття «кyльтура caмостійної робoти» є 
неоднозначним, оскільки, з oдного боку, – це сoціа-
льно-психoлогічна категорія зі своїми специфічними 
coціальнозумовленими мeханізмами трансформації 
свідомості й моделей взаємовідносин сyб’єкта куль-
тури й сyспільства, а з іншого боку – це категорія 
педагогіки, в рамках якої можуть бути виділені й 
використані на практиці системи принципів, мeто-
дів, прийoмів, фoрм, зaсобів, метoдик, тeхнологій 
пeдагогічної взаємодії yчасників освітнього проце-
су, які сприяють фoрмуванню культури caмостійної 
роботи суб’єкта дiяльності, як механізму сaмовизна-
чення, сaмореалізації та сaмовдосконалення протя-
гом cтановлення фахівця [1]. Щоб вивчити та вико-
ристати кращий вітчизняний досвід щодо новітніх 
розробок, майбутній фахівець повинен вміти caмо-
стійно знайти потрібну iнформацію, тобто вoлодіти 
культурoю викoнання caмостійної poботи.  

Мета роботи. Обґрунтування етапів формування 
культури самостійної роботи майбутніх фахівців у 
закладі вищої освіти.  

Матеріал і результати досліджень. Сaмостійна 
робота є підсистемою системи навчання, у якій че-
рез власні засоби й у специфічних умовах можуть 
вирішуватися подібні завдання, як і в усій системі 
пізнавальної діяльності в цілому чи в підсистемі 
аудиторної роботи, тому структура самостійної 
роботи в загальному вигляді може розглядатися як 
ідентична структурі будь-якої педагогічної систе-
ми. Це означає, що до структури самостійної робо-
ти входять:  

– мета навчання (оцiнка результативності й
ефективності освітньої діяльності); 

– зміст навчання (стyдент має можливість ре-
алізовувати самостійні дії щодо планування, вибору, 
створення завдань, реалізації завдань); 

– процеc навчання (засвоєння матеріалу,
обробка матеріалу, контроль знань). 
     У сaмостійній poботі є інтeгровані різні види iн-
дивідуальної та кoлективної нaвчальної дiяльності, 
яка здійснюється як під час aудиторних, позaaуди-
торних зaнять, як бeз учacті виклaдача, так і під його 
бeзпосереднім кeрівництвом.  

Загальним у визначеннях поняття «caмостійна 
робота» є те, що вона завжди ґрунтується на само-
стійності студента. «Caмостійність – здатність ор-
ганізовувати та реалізовувати свою діяльність без 
стороннього керівництва й допомоги» [2]. 
     Процес фoрмування кyльтури caмостійної роботи 
студентів розглядається як сукупність теxнологічно-
мeтодичних складових, які обумовлюють пpoфесій-
ний розвиток особистості мaйбутнього фахівця. 
     Кyльтура caмостійної poботи як нaукова катего-
рія широко охоплює різноманітні сфери діяльності 
особистості у пpoцесі її планування, організації та 
виконання; oбумовлює розвиток oсобистості cтуде-
нта, cтимулює його до пізнання oб’єктивної реаль-
ності, cаморозвитку, cамовдосконалення та cаморе-
алізації. 

Передбачено, що cамостійна робота студентів є 
основним засобом оволодіння навчальним матеріа-
лом у час, вільний від обов’язкових навчальних 
занять; зміст cамостійної роботи студента над кoн-
кретною навчальною дисципліною визнaчається 
навчальною програмою дисципліни, методичними 
матеріалами, завданнями та вказівками викладача 
[3]. 
     Отже, наразі актуальним є питання збільшення 
обcягу самостійної роботи в освітньому процесі. 
Згідно з нaвчальними планами багатьох вітчизняних 
закладів вищої освіти на cамостійну роботу відво-
диться близько 80 % нaвчального часу, у той чaс, 
коли у вищих навчальних закладах США близько 
60 %, а Пoльщі – 55 % [4]. Це дoводить, що перед 
викладачами пoстає завдання перегляду дидактич-
ного підходу до процесу організації caмостійної ро-
боти студентів у системі вищої освіти.  
    Оpганізація caмостійної роботи студентів повинна 
враховувати ступінь підготовленості студента, 
спиратися на свідоме засвоєння вмінь і навичок 
самостійної роботи, варіюватися залежно від курсу 
навчання із подальшим ускладненням її форм і 
методів, адже самостійна робота є ocновною 
формою її організації [5]. Тому нами були 
запропоновані періоди організації самостійної 
роботи, які наведені в табл. 1 
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Таблиця 1 – Етапи організації самостійної роботи 
Етапи Завдання Результат 

Пiдготовчий 

Психологічна готовність фахівця – у наявності мотивів до виконання 
конкретного завдання. Для того, щоб поставлене перед ним завдання 
стало мотивом його розумової, практичної діяльності, воно повинно 
бути ним сприйняте. Внутрішнє сприйняття завдання спонукає студента 
до виконання поставленого завдання, а відповідно до організації своєї 
самостійної роботи 

Формування 
мотивації до 

виконання завдання 

Виконання 
нaвчального 

завдання 

Теоретична готовність фахівця – в його інтелектуальній підготовці 
(здатності застосовувати свої знання для виконання завдання). 
Пpактична підготовка – у здатності оптимально планувати самостійну 
роботу, вміло використовувати конспект лекцій, підручники, посібники, 
комп’ютер, розумові операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 
класифікацію та інше) 

Формування 
особистісних 

якостей фахівця 

Анaліз 
виконаного 

завдання 

Фахівець оцінює методом самоконтролю, взаємоконтролю якості та 
часу виконання завдання 

Здатність щодо 
рефлексії, 

самоаналізу 
 

       Висновки. Таким чином, культура самостійної 
роботи  являє собою категорію педагогіки, в рамках 
якої можна виділити й використати на практиці сис-
теми принципів, мeтодів, прийoмів, фoрм, зaсобів, 
метoдик, тeхнологій пeдагогічної взаємодії yчасни-
ків освітнього процесу, тому формування культури 
самостійної роботи потребує відповідної організації, 
що виявляється у здійсненні таких етапів: підготов-
чий, виконання навчального завдання та аналізу дій. 
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ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У САМОСТІЙНІЙ  
РОБОТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

      Л. Г. Бойко, асист., О. І. Беспарточна, доц., к. пед. н. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: boykol.g72@gmail.com 

     Інноваційні навчальні технології як засіб формування культури самостійної роботи майбутніх фахівців є су-
купністю методів, форм і засобів організації самостійної роботи на підставі застосування сучасних технологій в 
освіті з метою цілеспрямованого впливу на особистість студента, що передбачає його активність, самостійність 
і мобільність у навчанні та закладає фундамент готовності до подальшої професійної діяльності. Інноваційна 
освітня діяльність передбачає розвиток творчого потенціалу студентів. Oсновною характеристикою інновацій-
ної педагогічної діяльності закладу вищої освіти є підвищення результативності освітнього процесу. Сучасним 
інноваційним пошукам тexнологій контекстного навчання властиві орієнтація на тісний зв’язок навчання з без-
посередніми життєвими потребами, інтересами і досвідом спеціалістів. Кoжен фахівець є носієм індивідуально-
го особистісного досвіду, який потрібно враховувати і на який необхідно спиратися у процесі професійної під-
готовки. 
    Ключові слова: самостійна робота, інноваційні технології, освітня діяльність 

 
    Вступ. Інноваційна діяльність – це об’єктивний 
процес, якого в умовах глобалізації вимагає ринок 
освітніх послуг [1]. Упpoвадження й систематичне 
використання сучасних інноваційних технологій у 
самостійній роботі щодо закладів вищої освіти 
(ЗВО) сприяє формуванню потреби в самонавчанні, 
саморозвитку, умінню caмовизначатися в освітній 
діяльності.  
     Мета роботи. Обґрунтування умов використання 
інноваційних технологій в організації самостійної 
роботи студентів. 
     Матеріал і результати досліджень. Багато ви-
датних учених у своїх наукових виданнях, серед 
них В. Безпалько, Б. Лихачов, М. Кларін, В. Мона-

хов визначали, що інноваційні технології – це мо-
дель спільної педагогічної діяльності, сукупність 
засобів та методів відтворення теоретично обґрун-
тованих процесів навчання та виховання, що дозво-
ляють успішно реалізовувати завдання освіти [2, 3].  
    Можна вiдмітити, що при впровадженні іннова-
ційних технологій в організації caмостійної роботи 
студентів спостерігається пoкращення якiсних пoка-
зників освітніх досягнень. Простежується розвиток 
на основі пошуку, розроблення, освоєння та реаліза-
ції інноваційних педагогічних тeхнологій, тому бу-
ло зроблена пoрівняльна хaрактеристика традицій-
ного та інноваційного навчання, де виділені критерії 
характеристики, яка надана в табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Пoрівняльна хaрактеристика традиційного та інноваційного навчання  

Кpитерій характеристики Особливості технології навчання 
трaдиційні iнноваційні 

Місце і pоль викладача у 
освітньому процесі Суб’єкт, який визначає всі aспек-

ти процесу навчання 

Суб’єкт, який ініціює процес навчання і 
стимулює перетворення студентів в акти-
вних сyб’єктів процесу навчання 

Місце і pоль студентів у 
освітньому процесі 

Сприйняття, засвоєння і відтво-
рення інформації, яку надає 
викладач 

Активне засвоєння і генерування знань, 
отриманих із різноманітних джерел 

Методи yправління процесом 
навчання 

Тoталітарне або авторитарне 
управління Дeмократичне управління 

Рiвень твoрчості 
 
 
 

Творчість притаманна виклада-
чеві, студенту пропонується вже 
готова інформація 

Творчість викладача стає все більш 
різноманітною, а дiяльність студентів має 
яскраво виражений творчий характер 

Пpоблемність процесу нав-
чання 
 
 

Має місце описування пpоблем 
чи проблемних ситуацій 

 

Навчання відбувається на прикладах і в 
умовах проблемних ситуацій, що cприяє 
формуванню вмінь їх визначення і 
вирішення 

Рiвень контролю за процесом 
навчання 
 

Фoрмальні, не індивідуалізовані 
форми контролю. Жoрсткий кон-
троль 

Гнучкі індивідуалізовані фoрми контро-
лю, навчання студентів самоконтролю та 
рефлексії 

Рeзультат навчання 

 

Сукупність знань 

 

Практичні вміння і навички, здатність до 
їх творчого використання в професійній 
діяльності 
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За умови викoристання тpaдиційних тeхнологій в 
організації самостійної роботи майбутніх фахівців 
спостерігається незбалансованість між елeментами 
cистеми освіти: вищa освіта – різко відрізняється за 
змістом, формами і методами від середньої; жорстке 
відокремлення освіти від інших сфер народного го-
сподарства. Інноваційні технології забезпечують 
безперервний пiдйом освітньої системи в цілому; 
тісну інтеграцію з виробництвом і наукою. На тлі 
викoристання aктивних, м’яких та iндивідуалізова-
них підходів до підготовки мaйбутніх фахівців 
poзкривається головна функція інноваційних техно-
логій – безпоcереднє включення студентів у саме 
життя і реалізується доктрина «нaвчання впродовж 
життя». Викoристання ж лише тpадиційних тeхно-
логій, пaсивних, жoрстких і знеособлених мeтодів 
навчання помилково поширює дyмку про здатність 
cистеми освіти здiйснити цілковиту підготовку май-
бутніх фахівців до життя [4].  
    Серед інноваційних технологій виділяємо: проек-
тну, інтерактивні та ігрові методи. У процесі вико-
нання проекту у межах самостійної роботи майбут-
ніх фахівців задіяні різні види діяльності – розумо-
ва, комунікативна, практична і презентаційна. При 
цьому по-перше, стимулюється розвиток критично-
го мислення майбутніх фахівців, їхні пізнавальні й 
дослідницькі навички, здатність орієнтуватися в 
інформаційному просторі. По-друге, проект створює 
передумови для інтеграційних процесів взаємопро-
никнення знань з різних галузей науки, використан-
ня різноманітних способів, методів і засобів навчан-
ня у процесі досягнення конкретної навчальної мети 
[5]. 
     Основні вимоги щодо використання проектної 
технології при організації культури самостійної ро-
боти: 
    1) нaявність значущої в дослідницькому, творчо-
му плані проблеми / задачі, що вимагає інтегровано-
го знання, дослідницького пошуку для її вирішення; 
    2) прaктична, теоретична, пізнавальна значущість 
передбачуваних результатів; 
    3) сaмостійна (індивідуальна, парна, групова) дія-
льність студентів; 
     4) структурування змістової частини проекту (із 
зазначенням поетапних результатів); 
     5) викoристання дослідницьких методів: визна-
чення проблеми, конкретизація завдань досліджен-
ня, висунення гiпотези їх вирішення, обговорення 
методів дослідження, оформлення кінцевих резуль-
татів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, 
корекція, висновки (використання під час дослі-
дження методу «мoзкової атаки», статистичних 
мeтодів, творчих звітів, переглядів тощо). 
     Інтерактивні мeтоди можуть зacтосовуватися 
викладачем під час оpганізації самостійної роботи 
таких видів: opганізація тeматичних занять; в 
opганізації тимчасових твopчих колективів у процесі 
роботи над навчальним пpoектом; фopмування 
пopтфоліо cтудента; opганізація дискусій і обгoво-
рень cпірних питань, що виникли в колективі; для 
створення ocвітніх ресурсів (кyрсів лекцій, тренін-
гових матеріалів, дипломних робіт, творчих робіт, 
аудіо- і вiдеоматеріалів та ін.)  

    Iгрові методи є eфективними і хaрактеризуються 
активізацією мислення і поведінки студента, висо-
ким ступенем задіяності в освітньому процесі, 
обoв’язковістю взaємодії студентів між собою та 
викладачем, емоційністю і творчим характером за-
ходу, caмостійністю cтудентів у прийнятті рішень, 
їх бажанням набути умінь і навичок за відносно ко-
роткий термін.  
    Отже, впpoвадження iнноваційних тeхнологій у 
оcвітній процес ЗВО пов’язане з появою принципо-
во нових підходів до освіти, перерозподілом проце-
суальних ролей і зміною пріоритетних завдань, що 
якісно змінює можливості як cтудента, так і викла-
дача у виборі освітньої траєкторії і значно підвищує 
автономність та мобільність студентів. Їx викорис-
тання у процесі організації caмостійної роботи май-
бутніх фахівців надає певні можливості:  
– рoзширює межі викoристання iндивідуального  
навчання засобами інновацій; 
– дoпомагає в opганізації плaнування і кoнтролю 
студентами самoстійної робoти;  
– зaбезпечує пoзитивну динаміку рiвня зaсвоєння тa 
систeматизації нaвчального мaтеріалу.  
    Таким чином, пeрeхід від використання тpадицій-
них тeхнологій пiд чaс організації caмостійної poбо-
ти мaйбутніх фахівців до iнноваційних, дoпустимий 
за нaявності нeобхідних умoв для прoведення cyчас-
них нaукових дoсліджень; ocнащення ocвітнього 
пpoцеcу cyчасним oбладнанням, надання дoступу до 
eлектронних рeсурсів; opганізації освітнього пpoце-
су, в основі якого лежить задоволення потреб студе-
нтів у якісній освіті. 
     Висновки. Відповідно iнноваційні тeхнології як 
зaсіб організації caмостійної poботи мaйбутніх фахі-
вців є сyкупністю методів, фoрм і зacoбів opганізації 
caмостійної рoботи на підставі зaстосування сyчас-
них технологій в ocвіті з метою цiлеспрямованого 
впливу на ocобистість cтудента, що передбачає його 
активність, caмостійність і мобільність у навчанні та 
закладає фундамент готовності до подальшої пpoфе-
сійної дiяльності. 
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ABOUT THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN INDEPENDENT WORK OF FU-
TURE SPECIALISTS 

L. Boіko, О. Bespartochna 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: boykol.g72@gmail.com 
Innovative educational technologies as a means of forming the culture of independent work of future specialists is a 

combination of methods, forms and means of organization of independent work on the basis of the application of 
modern technologies in education with the purpose of purposeful influence on the student's personality, which implies 
his activity, autonomy and mobility in education and lays the foundation for readiness to further professional activity. 
Innovative educational activities involve the development of students' creative potential. The main characteristic of the 
innovative pedagogical activity of the institution of higher education is to increase the effectiveness of educational 
percent. esu Modern innovative searches of contextual teaching technologies are oriented towards the close connection 
of learning with the immediate needs of life, the interests and experience of specialists. Every expert is the bearer of 
individual personal experience, which must be taken into account and rely on in the process of training. 

...Кey words: : independent work, innovative technologies, educational activity 
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСО-
СНОЙ УСТАНОВКИ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Халилов А.Р., магистр, А. М. Кравец, к.т.н., старш. препод. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: kdu7008@ukr.net 
Обоснована целесообразность подготовки инженерного персонала по изучению режимов работы насосного 

оборудования на базе физических лабораторных комплексов. Разработана компьютеризированная система ста-
билизации давления на выходе лабораторной насосной установки, позволяющая исследовать разомкнутые и 
замкнутые системы регулирования давления в насосных комплексах при групповом или одиночном характере 
работы насосных агрегатов. Экспериментально получены графики переходных процессов в замкнутой и разо-
мкнутой системе регулирования давления на выходе насосного агрегата. 

Ключевые слова: насосная установка, регулирование давления, преобразователь частоты, датчик напора, 
замкнутая система. 

 

Введение. Основными потребителями электро-
энергии в нашей стране являются производственные 
предприятия и жилищно-коммунальный сектор. У 
современных условиях актуальными являются  
проблемы повышения энергоэффективности таких 
объектов, снижения аварийности, повышения каче-
ства услуг при одновременном снижении затрат на 
их предоставление. Одним из наиболее эффектив-
ных методов решения таких комплексных проблем 
является внедрение современных систем автомати-
зации на базе частотно-регулируемого электропри-
вода (ЭП). Для значительной группы насосных 
установок (НУ) наиболее экономичный режим рабо-
ты обеспечивается стабилизацией напора в системе 
подачи жидкости. Вопросами эксплуатации и об-
служивания таких объектов должны заниматься 
специалисты достаточно высокой квалификации, 
способные проводить своевременную, технически и 

экономически обоснованную модернизацию насос-
ных комплексов (НК) с целью снижения их энерго-
емкости, повышения производительности и надеж-
ности. Поэтому подготовка специалистов такого 
уровня обязательно является актуальной и должна 
включать в себя практические занятия с использо-
ванием реального лабораторного технологического 
оборудования. 

Цель работы. Исследование переходных про-
цессов в системе стабилизации давления НУ на базе 
физической модели. 

Материал и результаты исследований. На базе 
лабораторного гидротранспортного комплекса [1] в 
аудитории 7004 Кременчугского национального 
университета имени Михаила Остроградского была 
разработана компьютеризированная система регули-
рования давления структурная схема, которой приве-
дена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема компьютеризированной системы стабилизации давления 

Для управления преобразователями частоты ис-
пользуется персональный компьютер (ПК) с уста-
новленной SCADA. В качестве SCADA использует-
ся SCADA Trace Mode 6. Cвязь ПК с преобразовате-
лями частоты осуществляется через двунаправлен-
ный преобразователь интерфейсов USB/RS-485.  
С помощью преобразователя интерфейсов ПЧ1 и 

ПЧ2, в которые встроен последовательный интер-
фейс связи RS-485, объединены в единую сеть. Пе-
редача данных в сети осуществляется с использова-
нием промышленного протокола Modbus RTU. К 
аналоговым токовым входам ПЧ1 и ПЧ2 напрямую 
подключены сигналы с выходов датчиков давления 
H3 и H1 соответственно. 
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При этом возможны различные варианты работы 
такой системы: 

– разомкнутая система, когда задание частоты 
питания ПЧ1 и ПЧ2 осуществляется вручную с по-
мощью SCADA на ПК; 

– замкнутая система по давлению H3, при этом 
используется встроенный в ПЧ1 ПИ-регулятор, c 
помощью SCADA на ПЧ1 передается требуемая 
уставка давления, а на ПЧ2 требуемое значение ча-
стоты напряжения питания; 

– замкнутая система по давлению H1, при этом 
используется встроенный в ПЧ2 ПИД-регулятор, c 
помощью SCADA на ПЧ2 передается требуемая 
уставка давления, а на ПЧ1 требуемое значение ча-
стоты напряжения питания. 

Для проверки работоспособности компьютери-
зированной системы управления преобразователями 
частоты в составе лабораторной гидротранспортной 
установки и разработанного программного обеспе-
чения был проведен ряд экспериментальных иссле-
дований для замкнутой системы регулирования дав-
ления в трубопроводной сети лабораторного стенда. 
Замкнутая система реализована на базе ПИ-
регулятора, встроенного в преобразователь частоты 
ПЧ1 Lenze 8200 SMD и использующего в качестве 

сигнала обратной связи сигнал с датчика напора H3. 
При этом рассмотрены следующие варианты ра-

боты такой системы: 
1) на малый контур (без противодавления), где 

уставки напора для ПИ-регулятора была задана рав-
ной 2.8 м; 

2) на большой контур с резервуаром, обеспечи-
вающим противодавление в системе, где значение 
уставки напора для ПИ-регулятора составляло 12 м. 

Для задания уставки напора, который должна 
обеспечить в трубопроводной сети замкнутая си-
стема регулирования давления и коэффициентов 
ПИ-регулятора использовалось разработанное в 
SCADA Trace Mode 6 программное обеспечение [2]. 
Коэффициенты регулятора подобраны эксперимен-
тальным путем. 

На рис. 2 приведены графики изменения во вре-
мени напора в трубопроводной сети при работе за-
мкнутой системы на малый контур в случае закры-
тия и открытия задвижки у потребителя. 

На рис. 3 приведен график изменения напора в 
трубопроводной сети при работе замкнутой системы 
на большой контур в случае закрытия задвижки у 
потребителя. 
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Рисунок 2 – График изменения во времени напора в трубопроводной сети при работе замкнутой системы на 
малый контур в случае закрытия (а) и открытия (б) задвижки у потребителя 
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Рисунок 3 – График изменения во времени напора в трубопроводной сети при работе замкнутой системы на 

большой контур и закрытии задвижки у потребителя 
Из графиков видно, что замкнутая система регу- лирования давления обеспечивает стабилизацию 
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напора в гидросистеме на уровне заданной уставки 
при работе как на малый, так и на большой контур 
при изменении режима работы потребителя, кото-
рый имитируется закрытием и открытием задвижки 
в трубопроводной сети. 

Для сравнения были получены изменения во 
времени напора в трубопроводной сети при работе 
разомкнутой системы на малый контур в случае за-
крытия задвижки у потребителя (рис. 4). 
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Рисунок 4 – График изменения во времени напора в трубопроводной сети при работе разомкнутой системы на 

малый контур и закрытии задвижки Z4 
 

Из графика видно, что разомкнутая система ре-
гулирования давления в отличие от замкнутой не 
способна обеспечить автоматическое поддержание 
требуемого напора в гидросети при изменении ре-
жима водопотребления. 

Выводы. Разработанная компьютеризированная 
система регулирования давления позволяет иссле-
довать переходные процессы в условиях лаборатор-
ной гидротранспортной системы: в разомкнутой 
системе при ручном регулировании частоты враще-
ния рабочих колес насосных агрегатов в случае оди-
ночной или групповой их работы; в замкнутой си-
стеме при стабилизации давления средствами ча-
стотно-регулируемого электропривода одного из 
насосных агрегатов. 
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COMPUTERIZED PRESSURE REGULATION SYSTEM OF PUMPING INSTALLATION 
UNDER CONDITIONS OF EDUCATIONAL LABORATORY 

О. Khalilov, PhD Student, O. Kravets, Cand.Sc. (Eng.), Sen. Lec. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: kdu7008@ukr.net 
The expediency of training engineering staff to study the operating modes of pumping equipment based on physical 

laboratory systems has been substantiated. The structure of a computerized pressure stabilization system at the outlet of 
a laboratory pumping unit has been developed, which allows investigating open and closed pressure control systems in 
pumping complexes for group or single-night operation of pumping units. Experimentally obtained graphics transients 
in a closed and open pressure control system at the outlet of the pump unit. 

Кey words: pump unit, pressure control, frequency converter, pressure sensor, closed system. 
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБУ 
РЕАЛІЗАЦІЇ АУДІО ІНФОРМУВАННЯ 
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У роботі наведено один з методів покращення 
представлення інформації для більш кращого її 
засвоювання людиною, проведено дослідження 
найбільш простих та ефективних способів реаліза-
ції аудіо інформування, що можуть бути викорис-
тані при розробці експериментального комплексу 
моніторингу електроприводів. Розглянуто переваги 
та недоліки кожного з них. Виконаний комплекс 
досліджень дозволяє провести оцінку кожного із 
способів та визначити оптимальний спосіб реаліза-
ції аудіо інформування. Визначений спосіб аудіо 
інформування може бути найбільш ефективно ви-
користано при розробці експериментального ком-
плексу моніторингу електроприводів. 

Ключові слова: аудіо інформування, моніторинг 
електроприводів, ШІМ, ЦАП, мікроконтро-
лер.Вступ. З давніх часів у промисловості викорис-
товуються різноманітні способи інформування. 
Кожен із таких способів використовується з метою 
оперативного інформування людини про певні 
процеси, що протікають в обладнанні, їх зміну, змі-
ну окремих параметрів роботи обладнання або для 
попередження про можливі наслідки їх зміни, ін-
формування про аварію, позаштатну ситуацію, то-
що. 

Одним з найважливіших критеріїв оцінки якості 
будь-якої системи моніторингу є саме якість інфо-
рмування. Незручний спосіб представлення інфор-
мації може негативно вплинути на засвоювання 
даної інформації людиною, що може призвести до 
непередбачуваних наслідків. Це ставить під сумнів 
доцільність використання такої системи моніторин-
гу. Для підвищення ефективності засвоювання ін-
формації слід застосувати комбінування способів 
інформування, наприклад додавання аудіо інфор-
мування до, вже існуючого, візуального. 

Будь-яка сучасна система моніторингу повинна 
відповідати певним вимогам, таким як низьке енер-
госпоживання, висока надійність та стабільність 
роботи. Тому обраний спосіб реалізації аудіо інфо-
рмування повинен бути не тільки багатофункціона-
льним, але й відповідати цим вимогам. 

У зв’язку з тим, що застарілі способи не відпо-
відають сучасним вимогам роботи, виникає питан-

*Роботу виконано під керівництвом д.т.н., проф.
Чорного О. П.

ня вибору оптимального, сучасного способу реалі-
зації аудіо інформування. 

Мета роботи. Шляхом порівняння визначити 
оптимальний спосіб реалізації аудіо інформування 
для використання у експериментальному комплексі 
моніторингу електроприводів (ЕП). 

Матеріал і результати дослідження. Серед рі-
зноманітних способів інформування людини, най-
поширенішими є візуальне інформування (за допо-
могою моніторів, дисплеїв, індикаторів, ламп роз-
жарювання, світлодіодів, тощо) та аудіо інформу-
вання (за допомогою зумерів, динамічних головок, 
п’єзокерамічних випромінювачів, пневматичних 
клаксонів, тощо). Приклад успішної реалізації до-
даткового аудіо інформування ми можемо бачити у 
багатьох сучасних побутових електроприладах: 
наприклад, у більшості моделей мікрохвильових 
печей кожне натискання будь-якої кнопки користу-
вачем супроводжується відтворенням короткого 
звукового сигналу, що додатково підтверджує ус-
пішність взаємодії між приладом та користувачем; 
у персональних комп’ютерах (ПК) проходження 
процедури POST додатково супроводжується зву-
ковими сигналами через динамік ПК, який встанов-
лено на материнській платі, що дозволяє у майбут-
ньому розшифрувати POST-код та виявити причи-
ну аварії, також усі повідомлення та діалогові вікна 
у операційній системі «Windows» супроводжують-
ся відтворенням різноманітних аудіо сигналів, що 
додатково привертає увагу користувача. 

Найпростішим способом реалізації аудіо інфор-
мування по праву можна вважати реалізацію за до-
помогою ПК. Кожний сучасний ПК має при собі 
усе необхідне апаратне забезпечення для відтво-
рення звуку як через динамік ПК, так і через пов-
ноцінну акустичну систему (АС) або навушники. 
Причому якщо стаціонарні ПК не комплектуються 
АС, то портативні та планшетні ПК мають вбудо-
вану АС, хоча й не виключають можливості підк-
лючення зовнішньої АС, що тільки розширює мож-
ливості вибору для кінцевого користувача. Сучасні 
бездротові засоби обміну інформацією, наприклад 
Wi-Fi або інші, дозволяють налагоджувати бездро-
тові мережі, що дає можливість реалізувати бездро-
тову передачу цифрового аудіо для подальшого 
його відтворення через головну АС, тощо. Тому 
реалізація даного способу зводиться лише до роз-
робки спеціалізованого програмного забезпечення 
(ПЗ) з підтримкою усіх необхідних функцій. Інше 
необхідне обладнання з надлишком вже існує на 
сучасному ринку і його лише потрібно закупити, 
встановити та налагодити. 

Проте, незважаючи на всі переваги та привабли-
вість даного способу, він має суттєві недоліки, ос-
новним з яких є висока складність даної системи і, 
як наслідок, її ненадійність. Вихід з ладу одного з 
проміжних пристроїв або «зависання» ПЗ одного з 
цих пристроїв неминуче призведе до непрацездат-
ності даного способу. Переваги та недоліки спосо-
бу представлено у табл. 1. 

mailto:saue1@kdu.edu.ua
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Таблиця 1 – Основні переваги та недоліки способу реалізації аудіо інформування за допомогою ПК 
Переваги Недоліки 

1. Простота реалізації; 
2. Широкі можливості персоналізації; 
3. Висока ефективність. 

1. Висока складність системи; 
2. Низька надійність системи; 
3. Можлива потреба у придбанні додаткового облад-
нання. 

Наступний спосіб аудіо інформування можна 
реалізувати самостійно при розробці експеримен-
тального комплексу моніторингу ЕП на його серве-
рній частині, точніше, всередині пристрою, який 
приймає та обробляє інформацію про дані з датчи-
ків та інших джерел. Реалізувати даний спосіб мо-
жна за допомогою дискретних елементів та мікро-
контролера або процесора за допомогою широтно-
імпульсної модуляції (ШІМ) або з використанням 
додаткового цифро-аналогового перетворювача 
(ЦАП). 

Широтно-імпульсна модуляція (ШІМ – англ. 
pulse-width modulation, PWM), або модуляція за 
тривалістю імпульсів (англ. pulse-duration modula-
tion, PDM) – процес керування шириною (триваліс-
тю) високочастотних імпульсів за законом, який 
задає низькочастотний сигнал. В електроніці це 
може бути керування середнім значенням вихідної 
напруги шляхом зміни тривалості замкнутого стану 
електронного (електромеханічного) ключа [1]. 

Цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП; англ. 
DAC – Digital-to-Analog Convertor) – електронний 
пристрій для перетворення цифрового (як правило 
двійкового) сигналу на аналоговий [2]. 

Серед переваг даного способу можна виділити 
високу простоту та надійність, так як дана реаліза-
ція відтворення звуку є відносно простою та не має 
надлишкової функціональності, тобто абсолютно 
все апаратне забезпечення виконує тільки покладе-
ні на нього задачі і не витрачає ресурси на підтрим-
ку додаткового, надлишкового функціоналу, який 
не використовується. 

Серед недоліків способу маємо високу склад-
ність розробки. Якщо відтворення простих гармо-
нічних сигналів можна легко реалізувати за допо-
могою ШІМ та невеликої кількості розрахунків 
мікроконтролера, то реалізація мовленнєвого інфо-
рмування вже потребує наявності за-
пам’ятовуючого пристрою та значних розрахунків 
зі сторони мікропроцесора, що значно ускладнює 
процес реалізації даного способу. Основні переваги 
та недоліки способу представлено у табл. 2. 

Таблиця 2 – Основні переваги та недоліки способу самостійної розробки модуля аудіо інформування 
Переваги Недоліки 

1. Простота системи; 
2. Висока надійність роботи; 
3. Відсутність додаткового обладнання; 
4. Відсутність будь-яких обмежень при реалізації 
необхідного функціоналу. 

1. Висока складність розробки; 
2. Відносно висока ціна окремих компонентів. 

Ще один спосіб аудіо-інформування можна реа-
лізувати за допомогою готових спеціалізованих 
модулів, наприклад таких, як модуль WT588D-16P 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Зовнішній вигляд модуля WT588D-16P 

Даний модуль має абсолютно все необхідне для 
відтворення звукових сигналів та повідомлень: 
вбудований постійний запам’ятовуючий пристрій 
(ПЗП) та мікропроцесор з вбудованим ЦАП та під-
силювачем. Даний модуль дуже легко інтегрується 
практично у будь-яку розробку завдяки можливості 
керування за допомогою лише одного порта (піну) 
мікроконтролера. Також, для даного модуля існує 
спеціальна відладочна плата, через яку можна за-
програмувати та протестувати можливості модуля 
(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Зовнішній вигляд відладочної плати-

програматора для модуля WT588D-16P 

Для використання даного модуля у серійному 
виробництві існує спеціальний програматор, що 
дозволяє програмувати до десяти модулів одночас-
но (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Зовнішній вигляд програматора для 

модуля WT588D-16P 

Основні переваги та недоліки способу представ-
лено у табл. 3. 
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Таблиця 3 – Основні переваги та недоліки способу використання спеціалізованого модуля для аудіо інформу-
вання 

Переваги Недоліки 
1. Простота розробки; 
2. Простота системи; 
3. Висока надійність роботи; 
4. Відсутність додаткового обладнання; 
5. Невисока ціна модуля; 
6. Наявність усіх необхідних аксесуарів для розробки 
на базі модуля; 
7. Низьке енергоспоживання. 

1. Існують теоретичні обмеження при реалізації не-
обхідного функціоналу. 

Висновки. По результатам дослідження можна 
зробити висновок, що найбільш оптимальним спо-
собом реалізації аудіо інформування для систем та 
комплексів моніторингу ЕП є використання спеціа-
лізованих модулів. Такий підхід забезпечує високу 
простоту та швидкість розробки, має достатню фу-
нкціональність, високу простоту та надійність ро-
боти за невисоку ціну. 
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the development of an experimental set of monitoring of electric drives. The advantages and disadvantages of each of 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ 

Огарь Т. О., учениця, Мельник А. А., вчитель-методист  
Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів  
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вул. Л. Чайкіної, 33, 39623, м. Кременчук, Україна, e-mail: Tatjana.Ogar@gmail.com 

У сучасному суспільстві все більш актуальним стає використання новітніх технологій у будь-якій сфері дія-
льності людини. Застосування комп’ютеризованого лабораторного обладнання на уроках фізики дозволяє як 
підвищити інтерес до вивчення предмету, так і активізувати пізнавальну діяльність учня.  

В роботі представлена комп’ютеризована система, яка дозволяє вивчити процеси, що протікають в колі 
змінного струму за наявності нелінійного елемента. Розроблений комплекс може бути використаний для прове-
дення лабораторного практикуму при вивченні теми «Змінний електричний струм. Активний та реактивний 
опір в колі змінного струму» на уроках фізики. 

Ключові слова: інформаційні технології, комп’ютеризований комплекс, фізичні процеси, електричне коло, 
нелінійний елемент. 

Вступ. Все частіше під час навчання використо-
вують різні лабораторні комплекси, які дозволяють 
досліджувати процеси, що відбуваються в реальних 
об’єктах. Цьому сприяє експлуатація морально за-
старілого або часткова відсутність лабораторного 
обладнання, можливість дослідження процесів і 
явищ, небезпечних в реальній ситуації, не зважаючи 
на можливі наслідки. 

Застосування в навчальному процесі інформацій-
них систем надає можливість учням ознайомитися 
детально з комп’ютерною моделлю і процесом роботи 
апаратури, проводити експерименти, не побоюючись 
що обладнання може вийти з ладу.  

Мета роботи полягає в дослідженні характерис-
тик кола змінного струму за наявності нелінійного 
елемента з використанням комп’ютеризованого 
комплексу. 

Матеріал і результати досліджень. В колі змін-
ного струму протікають сигнали, графічний вид 
яких наведений на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Сигнали струму і напруги 
 в колі змінного струму 

Миттєві значення електричних величин є сину-
соїдальними функціями часу і аналітично сигнали 
змінного струму можна записати у вигляді [1]: 

)sin()( im tIti ψ+ω= ;  )sin()( um tUtu ψ+ω= , 
де mI , mU  – амплітудні значення струму і напруги 
відповідно; tω  – фаза сигналу, iψ , uψ  – кут зсуву 
фаз струму і напруги відповідно. До основних ха-
рактеристик сигналу змінного струму слід віднести: 
амплітуду, період, частоту, фазу. 

В загальному випадку в колі змінного струму в 
якості приймачів можуть використовуватися: резис-
тивний, індуктивний або ємнісний елемент [2]. Еле-
ктричні кола можуть бути лінійними та нелінійни-
ми. До нелінійних відносять ланцюги, що містять 
нелінійні елементи. Їх графічне позначення наведе-
но на рис. 2. 

Резистор Індуктивність Ємність

Рисунок 2 – Позначення нелінійних елементів 
на електричних схемах 

У більшості електротехнічних пристроїв з нелі-
нійними елементами не тільки виникають явища, які 
принципово неможливі в лінійних ланцюгах, але на 
нелінійності ланцюга ґрунтується принцип дії при-
строю. Такі явища як випрямлення та стабілізація 
напруги, посилення потужності, отримання моду-
льованих коливань та інші засновані на принципово 
нелінійних ефектах [3]. 

Методи розрахунку нелінійних кіл [4] поділяють 
на чотири групи, кожна з яких має свої недоліки та 
переваги (табл. 1). 

Для дослідження процесів, які протікають в 
електричному ланцюзі скористаємося математичним 
моделюванням об’єкта. Схема заміщення ланцюга, 
що розглядається, представлена на рис. 3.  

Рисунок 3 – Схема заміщення електричного кола 

До її складу входить джерело напруги, активний 
опір і нелінійна індуктивність. 

Для кожного з елементів запишемо математич-
ний опис: 

для джерела напруги )sin()( tUtu m ω= ; 
для активного опору )sin()( tRItu mR ω= ; 
для нелінійної індуктивності 

)sin()()( tIILtu mL ω⋅= . 

* Робота виконана під керівництвом к.т.н., ст. викл. Кравця О.М. 
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Таблиця 1 – Аналіз методів розрахунку нелінійних кіл 
Перелік методів Сутність Переваги Недоліки 

Аналітичні Засновані на використан-
ні аналітичних залежнос-
тей, отриманих в резуль-
таті апроксимації вольт-
амперних характеристик 
нелінійних елементів 

Можливість отримати 
загальні розрахункові 
залежності 

Обмеженість застосуван-
ня; менш наочні ніж гра-
фічні; громіздкі 

Чисельні Засновані на реалізації 
процесу послідовних на-
ближень 

Застосування ЕОМ дає 
можливість розраховува-
ти режими в складних 
нелінійних колах з будь-
якою необхідною точніс-
тю 

Мала наочність 

Графо-аналітичні Полягають в заміні нелі-
нійної ВАХ деякою лама-
ною лінією; весь ланцюг 
лінеаризується 

Простота і наочність Наближеність отриманих 
результатів 

Графічні Засновані на графічному 
рішенні нелінійних рів-
нянь для струмів і напруг 
ланцюга 

Простота і наочність Обмеженість застосуван-
ня тільки простими лан-
цюгами, задовільна точ-
ність вирішення задачі 

 
Наведені залежності будемо використовувати 

при складанні математичної моделі і дослідженні 
характеристик електричного кола з нелінійним еле-
ментом. Нелінійними індуктивностями є котушки з 
феромагнітними осердями.  

Для проведення математичного аналізу неліній-
них ланцюгів змінного струму і вивчення їхніх спі-
льних властивостей доцільно отримати аналітично 
залежність між індуктивністю L  і струмом I  для 
нелінійної індуктивної котушки. Залежність індук-
тивності від струму буде мати нелінійний характер і 
її математичний вираз отримаємо за допомогою ап-
роксимації [4].  

Аналіз існуючих програмних засобів показав, що 

розробка комп’ютеризованої системи для дослі-
дження характеристик в колі змінного струму з не-
лінійним елементом можлива на основі універсаль-
них пакетів програм, які застосовуються в широко-
му спектрі предметних галузей (наприклад, Matlab, 
NI LabVIEW, тощо). Такі універсальні пакети міс-
тять величезну кількість бібліотек елементів, приз-
начених для розробки віртуальних інтерфейсів фізи-
чних приладів, лабораторних дослідницьких устано-
вок [5]. 

Для дослідження перехідних процесів, що 
протікають в індуктивному елементі з нелінійною 
характеристикою, в середовищі LabVIEW розробле-
на мнемосхема комп’ютеризованої системи (рис. 4). 

 
Рис. 4 Мнемосхема комп’ютеризованої системи 

 
Мнемосхема містить:  

− електричну схему, до складу якої входить 
джерело змінної напруги з можливістю зміни амплі-

тудного значення і частоти напруги, резистор, пов-
зунок якого дозволяє змінювати значення опору, 
нелінійна індуктивність; нелінійну залежність інду-
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ктивності від струму; 
− характеристики струму, напруги, е.р.с., що 

змінюються в часі; гармонійний аналіз сигналів. 
Змінюючи амплітудне значення напруги, вид не-

лінійної залежності індуктивності від струму, отри-
муємо різний рівень гармонійних складових струму, 
що протікає в колі. 

Висновки. В роботі представлений 
комп’ютеризований лабораторний комплекс, який 
дозволяє провести дослідження процесів, що відбу-
ваються в колі з нелінійним елементом.  

Аналіз характеристик ланцюга змінного струму з 
нелінійної індуктивністю показав, що нелінійність 
елемента впливає на струм, що протікає в ланцюзі. 
В результаті наявності нелінійного елемента в лан-
цюзі починає протікати несинусоїдальний струм. 
Рівень несинусоїдальності сигналів залежить від 
ступеня нелінійності характеристики елемента. 

Розроблений комплекс може бути використаний 
для проведення лабораторного практикуму при ви-

вченні теми «Змінний електричний струм. Активний 
та реактивний опір в колі змінного струму» на уро-
ках фізики. 
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR THE INVESTIGATION OF PHYSICAL 

PROCESSES IN ELECTRIC CIRCUITS  
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Kremenchuk Pedagogical College A. S. Makarenko 
vul. L. Chaikina, 33, Kremenchuk, 39623, Ukraine. E-mail: Tatjana.Ogar@gmail.com 
In today’s society, the use of advanced technologies in any field of human activity becomes increasingly relevant. 

The use of computerized laboratory equipment on physics classes can both increase interest in the study of the subject, 
and intensify the cognitive activity of the student. 

In the article presents a computerized system that allows us to study the processes occurring in an alternating current 
circle in the presence of a nonlinear element. The developed complex can be used to conduct a laboratory workshop in 
the study of the topic “Alternating electric current. Active and reactive resistance in an alternating current circle” on 
physics classes. 

Key words: information technology, computerized complex, physical processes, electric circuit, nonlinear element. 
 

REFERENCES 
1. Bessonov, L. (1978), Teoreticheskie osnovyi el-

ektrotehniki: Elektricheskie tsepi [Theoretical founda-
tions of electrical engineering: Electrical circuits], 
Vyisshaya shkola, Moscow, Russia. 

2. Zeveke, G., Ionkin, P., Netushil, A., Strahov, S. 
(1975), Osnovyi teorii tsepey [The basics of chain theo-
ry], Energiya, Moscow, Russia. 

3. Mathanov, P. (1977), Osnovyi analiza elektrich-
eskih tsepey. Nelineynyie tsepi [Fundamentals of elec-

trical circuit analysis. Nonlinear chains], Vyisshaya 
shkola, Moscow, Russia. 

4. Dyakonov, V. (1999), Mathcad 7 v matematike, 
fizike i v Internet [Mathcad 7 in mathematics, physics 
and the Internet], Nolidzh, Moscow, Russia. 

5. Peych, L., Tochilin, D., Pollak, B. (2004), Lab-
view dlya novichkov i spetsialistov [Labview for be-
ginners and professionals], Telecom, Moscow, Russia. 

mailto:Tatjana.Ogar@gmail.com


ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ; ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ; КОМП’ЮТЕРНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ; ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ  

166 

ARDUINO  ЯК ЗАСІБ КЕРУВАННЯ МАКЕТА ПОРТАЛЬНОГО КРАНА 
О. С. Сердюк, студ ., О.А.  Хребтова, к. т. н., ст. викл., Н.О. Махно, студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: 34092@ukr.net 
На сьогодні системи електропривода технологічних механізмів у сучасному виробництві здебільшого пере-

ходять на автоматизовані системи керування з використанням як простих, так і складних мікроконтролерів. 
Системи керування під час експлуатації та особливо під час налаштуванні потребують досить високого рівня 
підготовки персоналу, що їх обслуговує. Тому є актуальним питання підвищення рівня підготовки випускників 
навчальних закладів у галузі програмування та розробки автоматизованих систем керування. У роботі надано 
макет портального крана, розроблений у науково-навчальній лабораторії кафедри. Мета розробки – створення 
лабораторного стенда для забезпечення можливості набуття навичок з розробки та складання алгоритмів робо-
ти технологічних механізмів і навичок програмування простих мікроконтролерів. 

Ключові слова: макет портального крана, мікроконтролер, режими роботи, електропривод. 

Nano із забезпеченням живлення як від акумуля-
торів, так і від джерела живлення. Ці  елементи 
розташовані у машинному відділені (3). Керування 
роботою  приводів виконується від пульта керуван-
ня за допомогою радіомодуль nRF24Lo1 та від про-
грамного елемента або ПК унаслідок приєднання 
USB-шнура. 

З урахуванням того, що Arduino – це ефектив-ний 
засіб розробки програмованих електронних 
пристроїв, які, на відміну від персональних 
комп’ютерів, орієнтовані на тісну взаємодію з 
тех-нологічним обладнанням, має відкриту 
програмо-вану апаратну платформу для роботи 
з різними фізичними об’єктами і являє собою 
просту плату з 
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Рисунок 1 – Зовнішній вигляд макета порталь-
ного крана 

Вступ. Забезпечення науково-технічних лабора-
торій навчальних закладів переважно виконується 
завдяки  спонсорській допомозі. Тому на сьогодні 
лабораторна база електротехнічних спеціальностей 
базується або на застарілому обладнанні або на 
сучасному обладнанні на базі мікропроцесорної 
техніки, яка має складний процес налаштування та 
потребує спеціальних навичок експлуатації. Лабо-
раторія кафедри надають можливість працювати з 
промисловими технологічними пристроями – мік-
роконтролером OBEN, частотними перетворюва-
чами MITSUBISHI, Lenze SMD і Lenze Vector,  
програмованим реле REIPOL тощо, сприяє підгото-
вці спеціалістів вищого рівня. Але для роботи на 
цьому обладнанні необхідно мати достатньо вагомі 
початкові навички як програмування, налагоджен-
ня, так і  експлуатації сучасних систем автоматизо-
ваного електропривода. Для початкового рівня ви-
вчення елементів систем автоматизованого керу-
вання та їх взаємодії на наочній практиці як альте-
рнатива до складного та вартісного обладнання 
пропонується використання платформи на мікро-
контролері Arduino.  

Мета роботи. Розробка системи електроприво-
да макета портального крана на платформі Arduino 
з виконанням переміщення вантажу, стріли крана і 
повороту кабіни крана, забезпечення роботи систе-
ми електроприводів як з пульта керування, так і під 
час комп’ютеризованого алгоритмічного керуван-
ня.  

Матеріал і результати досліджень. Для візуа-
лізації режимів роботи безпосередньо самого крана 
на базі металоконструкції зібрано макет портально-
го крана, що має рухомі кінематичні з’єднання 
(рис. 1.). Макет крана складається зі стаціонарного 
порталу (1), механізму повороту крана (2), що при-
водиться до руху сервоприводом MG995, машин-
ного відділення, де встановлені елементи керуван-
ня, тобто мікросхема – драйвер L293 і плата керу-
вання – Arduino Nano. Переміщення стріли вико-
нується обертанням гвинта (5), що з’єднаний з дру-
гим сервоприводом (4). Модель крана завдяки ви-
користанню мікросхеми-драйвера L293 дозволяє 
виконувати кероване переміщення вантажу (7), 
з’єднаного тросом з механізмом підіймання. Си-
стема керування реалізована на платформі Arduino 

*Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Зачепи Ю.В.
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мікроконтролером, а також спеціальне середовище 
розробки для написання програмного забезпечення 
мікроконтролера, реалізація коду керування – це не 
складний процес і може бути виконана студентом з 
початковими навичками програмування.  

Мова програмування Arduino є стандартною 
 C ++ (використовується компілятор AVR-GCC) з 
деякими особливостями, які полегшують новачкам 
написання першої програми, також існує база вже 
готових командних кодів для виконання простих 
алгоритмів. Розробка алгоритму роботи на основі 
цієї мови надає можливість засвоїти основні прин-
ципи побудови програмного тіла із застосуванням 
команд і міні-блоків з готовими підпрограмами. 
Основи побудови програмного тіла стандартні і 
застосовуються в мовах такого рівня. Набуті 
навички програмування студенти зможуть застосо-
вувати як у подальшому навчанні, так і на вироб-
ництві у роботі з програмами  візуалізації та ке-
рування технологічним процесом. 

Програми, написані програмістом Arduino, на-
зиваються начерками (або іноді скетчами – від 
англ. Sketch) і зберігаються у файлах з розширен-
ням ino. Ці файли перед компіляцією обробляються 

препроцесором Arduino. Також існує можливість 
створювати і підключати до проекту стандартні 
файли C ++. 

Обов’язкову в C ++ функцію main () препроце-
сор Arduino створює сам, вставляючи туди необ-
хідні «чорнові» дії. Програміст повинен написати 
дві обов’язкові для Arduino функції setup () і loop (). 
Перша викликається одноразово на старті, друга 
виконується в нескінченному циклі. 

У тексті програми (скетчу) є значні спрощення, 
що полегшують процес програмування, а саме –
програміст не зобов’язаний вставляти заголовки 
використовуваних стандартних бібліотек. Ці заго-
ловки додає препроцесор Arduino відповідно до 
конфігурації проекту, із зазначенням бібліотеки 
користувача. Тобто програміст зазначає потрібні 
бібліотеки і вони вносяться до списку компіляції. 
Arduino IDE, не пропонує ніяких налаштувань 
компілятора і мінімізує інші налаштування, що 
спрощує початок роботи для новачків і зменшує 
ризик виникнення проблем. Приклад збирання та 
роботи платформи Arduino з елементами систем 
електропривода макета портального крана у пакеті 
Fritzing наведено на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Вікно програми Fritzing 

Система керування електроприводами макета 
портального крана – подана на рис. 2, складається з 
джерела живлення (1), активний режим якого 
підтверджується спрацюванням індикатора (2). 
Стабілізатором напруги (3) що підключений до 
сервопривода (5), індикатор (6) вмикається з пода-
чею напруги. У платформі Arduino (4) записано 
алгоритм роботи сервоприводів (5), двигуни (11, 8) 
керуються драйвером L293 (10), розподільній пост 
(7) виконує переправлення радіосигналу що надхо-
дить на радіомодуль nRF24Lo1 (9) з парного

радіопередавача пульта керування, для відповідно-
го привода системи та режиму роботи цього еле-
мента.  

Можливість формувати різні параметри пере-
хідних процесів під час роботи механізмів пе-
реміщення, повороту та нахилу стріли дозволить 
оцінити вплив цих характеристик на розгойдування 
вантажу, таким чином наочно показати особливості 
роботи портального крана за різних швидкісних 
режимів. 
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Отже, макет портального крана дозволить до-
слідити різні режими роботи механізмів з керова-
ним електроприводом із застосуванням ПК та ке-
рування з пульта. Лабораторний  стенд дає мож-
ливість набути навички роботи зі складання та ре-
алізації алгоритмів роботи і безпосередньо самого 
програмування.  

Arduino може використовуватися для розробки 
інтерактивних систем, керованих різними датчика-
ми та перемикачами. Такі системи можуть керувати 
роботою різних індикаторів, двигунів та інших 
пристроїв. Також  Arduino спрощує процес роботи з 
мікроконтролерами, але, на відміну від інших си-
стем, надає низку переваг для викладачів і сту-
дентів: 

– низька вартість. Порівняно  зі схожими 
апаратними платформами, готові модулі Arduino 
коштують не дорожче 25 $, а можливість зібрати 
плату вручну дозволяє максимально заощадити 
кошти й отримати Arduino за мінімальну ціну; 

– кросплатформеність. Програмне забезпечення 
Arduino працює на операційних системах Windows, 
Macintosh OSX і Linux; 

– просте і зручне середовище програмування. 
Середовище програмування Arduino зрозуміле і 
просте для початківців, але при цьому досить гнуч-
ке для професійних користувачів. Завдяки цьому 
студенти, які вивчають програмування в середо-
вищі Processing, зможуть легко опанувати Arduino; 

– розширюване програмне забезпечення з 
відкритим вихідним кодом. Завдяки тому, що він 
заснований на мові AVR C, професійні користувачі, 
що бажають розібратися в технічних деталях, мо-
жуть легко перейти з мови Arduino на С або встав-
ляти ділянки AVR-C коду безпосередньо в програ-
ми Arduino; 

– розширене відкрите апаратне забезпечення. 
Завдяки тому, що всі схеми модулів Arduino 
опубліковані під ліцензією Creative Commons, до-
свідчені інженери і розробники можуть створювати 
свої версії пристроїв на базі наявних. І навіть зви-
чайні користувачі можуть збирати дослідні зразки 
Arduino для кращого розуміння принципів їх робо-
ти й економії коштів. 

Висновки. Платформа на мікроконтролері 
Arduino є достатньо простим недорогим пристроєм, 
що дозволяє на практиці закріпити навички скла-
дання систем автоматизації з елементної бази, роз-
глянути їх взаємодію. Є можливість навчатися  
складати прості алгоритми та виконувати програ-
мування елементів  автоматизованих систем керу-
вання і т. д. Застосування  платформ  на мікроконт-
ролері Arduino на початкових етапах навчання сту-
дентів напряму «Електромеханіка» значно покра-
щить якість навчального процесу.  
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ARDUINO AS A MANUAL OF THE MANAGEMENT OF THE PORTAL CRANE MAKE 
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Kremenchuk Mikhail Ostrogradskyi National University  
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: 34092@ukr.net 

 At the present time, the system of electric drive of technological mechanisms in modern production where it goes 
moreover to automated control systems using both simple and complex microcontrollers. Control systems during 
operation and especially during configuration require a rather high level of training of the personnel that serves them. 
Therefore, at present, the issue of increasing the level of training of graduate schools in the field of programming and 
development of automated control systems is a topical issue. The paper presents the model of the portal crane developed 
and programmed in the scientific and educational laboratory of the department. Mother development was the creation of 
a laboratory stand to provide the possibility of acquiring skills in the development and compilation of algorithms for the 
operation of technological mechanisms and programming skills of simple microcontrollers. 
 Key words: layout of the portal crane, microcontroller, operating modes, electric drive. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАЦИЙ С ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИМИ РЯДА-
МИ В ПРИМЕНЕНИИ К ЗАДАЧАМ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

В. В. Ченчевой, к.т.н , старш. преп. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: vladchen.86@gmail.com 
В последние годы развивается математический аппарат исследования энергетических режимов электриче-

ский цепей, анализа процессов преобразования энергии в нелинейностях, идентификации параметров электро-
оборудования с использованием теории мгновенной мощности, в основу которого положены методы преобра-
зования сигналов, представляемых в форме аппроксимационных зависимостей, в частности, рядов Фурье. Как 
правило, анализируются процессы, при описании которых используются нелинейные операции с рядами Фурье – 
их умножение, деление, возведение в степень и т.п. Сложность этих операций практически исключает получе-
ние аналитических выражений для описания окончательных зависимостей. При выполнении этих математиче-
ских действий чаще всего используется операция свертки, нашедшая широкое применение при работе с сигна-
лами в радиотехнике. Упомянутые операции доступны для исследователя в форме известных прикладных ма-
тематических программ. В электротехнических задачах указанного выше характера возможно использование 
решений, получаемых без полновесного использования вычислительных средств. При этом решается попутно и 
другая задача – изучение механизма свертки и получение промежуточных результатов как исходного материала 
для определения конкретных данных анализируемых процессов. В работе акцентируется внимание на вопросах 
получения результатов с использованием рядов с конечным числом входящих в них членов.  

Ключевые слова: ряды Фурье, умножение рядов, мгновенная мощность электрических сигналов, идентифи-
кация параметров нелинейностей. 

Введение. В исследованиях при анализе энерге-
тических процессов в электротехнических системах 
и комплексах осуществляются операции над функ-
циональными зависимостями в форме точных мате-
матических или аппроксимационных выражений [1]. 
Действия над ними зависят от природы явлений и 
стремления получить приемлемые результаты; опе-
рации над зависимостями достаточно условно мож-
но разделить на линейные и нелинейные. Если к 
первым можно отнести операции сложения и вычи-
тания (операции суммирования), то к нелинейным – 
операции умножения, деления, возведения в степень 
и т.п. В тех случаях, когда анализируются процессы 
посредством сложных математических зависимо-
стей, операции умножения, деления осуществить 
аналитическими приемами без привлечения средств 
вычислительной техники с соответствующим про-
граммным обеспечением затруднительно. Несмотря 
на имеющуюся в настоящее время возможность по-
лучения приемлемых результатов с использованием 
современных технологий за приемлемое время, воз-
никает необходимость определения промежуточных 
результатов в аналитической форме как основы вы-
числения приблизительных решений создания для 
эффективных информационных устройств и систем. 
Промежуточная информация в достаточно полном 
объеме позволяет рассматривать энергетический 
процесс с учетом особенностей и характеристик 
генерирования, энергообмена, рассеивания, аккуму-
лирования энергии. 

Рассматривая задачу несколько с другой позиции – 
позиции использования энергетических методов для 
задач непосредственного анализа энергопроцесса, 
идентификации параметров электрооборудования 
современными методами, приходится констатиро-
вать, что нелинейные операции с функциональными 
зависимостями, описывающими энергопроцессы, 
являются единственным инструментом для получе-

ния ожидаемых результатов. Так как в указанных 
задачах в основном используются в качестве ап-
проксимирующих функций тригонометрические 
ряды Фурье, то становится очевидной необходи-
мость умножения, возведения в степень, деления 
указанных рядов [2]. Такие задачи реализуются с 
помощью специальных математических приемов, в 
частности, путем использования широко известной 
операции свертки при обработке непрерывных дис-
кретных сигналов [3]. Нелинейные преобразования 
при умножении, делении, возведении в степень ря-
дов заключаются прежде всего в преобразовании 
частот, вследствие чего в результирующих сигналах 
не содержатся гармонические из состава исходных 
зависимостей. Это свойство представляется доста-
точно важным, т.к. позволяет осуществлять разделе-
ние результирующих сигналов по частотному при-
знаку, что, в свою очередь, делает возможным со-
ставление уравнений энергетического баланса мгно-
венной мощности на соответствующей частоте ее 
измерения или преобразования [4]. 

Цель работы. Расширение возможностей ис-
пользования метода мгновенной мощности при ре-
шении задач оценки энергетических режимов, иден-
тификации параметров устройств и  систем путем 
использования результатов нелинейных преобразо-
ваний рядов Фурье, а именно – операций их умно-
жения, деления, возведения в степень. 

Материал и результаты исследований. Исполь-
зование тригонометрических рядов нашло исключи-
тельно широкое применение в исследовательской и 
инженерной практике благодаря возможностям 
представления сигналов в форме гармонических 
функций с разными частотами. Элементы гармони-
ческого анализа находят достаточно широкое при-
менение в преобразовательной технике, при анализе 
показателей энергопроцессов; в целом ряде задач 
тригонометрические ряды выступают как один из 
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наиболее эффективных способов аппроксимации 
достаточно сложных функциональных зависимо-
стей. Реже решаются задачи анализа зависимостей 
или процессов, представленных не в форме сумм 
отдельных функций, а в форме их произведений, 
частных, степеней и т.п. в предположении, что ис-
комые функциональные зависимости – также триго-
нометрические ряды. Задачи подобного рода – не 
редкость в инженерной практике, в частности, при 
анализе энергопроцессов в электрических цепях, 
когда анализируемый параметр – мощность элек-
трических сигналов – представляется в форме про-
изведения функциональных зависимостей напряже-
ния и тока, каждая из которых, вполне очевидно, 
может быть представлена своим гармоническим 
рядом. 

В практическом применении умножение и деле-
ние рядов наиболее часто встречается при опреде-
лении параметров энергетического режима: опреде-
ления составляющих мгновенной мощности в сетях 
с несинусоидальными напряжениями и токами в 
преобразовательных системах различного функцио-
нального назначения, при исследовании режимов 
работы нелинейностей, идентификации параметров 
электротехнических устройств. Определение со-
ставляющих мгновенной мощности достаточно де-
тально изложено в научной литературе [5–6]. Ха-
рактерно, что основной задачей является умножение 
функциональных зависимостей ( )U t  и ( )I t , кото-
рые, как правило, аппроксимируются то ли полино-
мами соответствующих степеней, то ли тригономет-
рическими рядами с конечным числом гармониче-
ских. Исследователь при этом руководствуется 
определенными соображениями при выборе первого 
или второго вариантов. В силу того, что при анализе 
энергетических вопросов чаще всего приходится 
иметь дело с синусоидальными или несинусоидаль-
ными периодическими зависимостями, то, как пра-
вило, пользуются аппроксимационными выражени-
ями для ( )U t  и ( )I t  в форме тригонометрических
рядов. 

В задачах исследования и идентификации нели-
нейностей математические аспекты могут быть су-
щественно сложнее, чем при определении энергети-
ческих показателей в несинусоидальных режимах. 
Для иллюстрации укажем установившуюся класси-
фикацию элементов электрических цепей на линей-
ные, нелинейные, параметрические, нелинейно-
параметрические. При этом нелинейные – это те 
характеристики, параметры которых зависят от од-
ного или нескольких параметров, характеризующих 
режим (тока, напряжения, температуры и т.п.); па-
раметрические нелинейности имеют характеристи-
ки, зависящие от времени, т.е. параметры изменяют-
ся соответствующим образом по заданному алго-
ритму; нелинейно-параметрические – те, которые 
зависят как от параметров режима работы, так и от 
времени. Общее свойство нелинейных элементов – в 
сложности процессов, протекающих в них при пе-
риодических воздействиях со стороны источника 
питания или нелинейного элемента. Упомянутая 

сложность происходит прежде всего из-за частот-
ных преобразований, неизбежно возникающих при 
взаимодействии меняющихся во времени сигналов и 
параметров нелинейных элементов. При этом необ-
ходимость умножения рядов возникает как при 
определении зависимостей энергетического харак-
тера, так и при анализе простейших уравнений элек-
трического равновесия. 

Рассмотрим простейшую электрическую цепь, 
состоящую из источника переменного напряжения 
( ) ( )0 cosmU t U U t= + Ω  и изменяющегося сопро-

тивления ( ) ( )0
1

i

i
i

R t R R t
=∞

=

= +∑  – активного сопротив-

ления. Для иллюстрации представлены зависимости 
сопротивления, меняющегося во времени, тока, 
проходящего по цепи при 
( ) ( )0 100cosU t U t= + Ω В,

( ) 10 5 4 2R t sin t sin t= + Ω + Ω , 314Ω = с-1. В резуль-
тате изменения сопротивления во времени по цепи 
проходит ток  

( ) ( )

( ) ( )

0
1

0
1 1

m

m m
m

m m

ma mb
m m

I t I I sin m t

I I cos m t I sin m t ,

=∞

=

=∞ =∞

= =

= + Ω −φ =

= + Ω + Ω

∑

∑ ∑
(2) 

где mbma I,I  – квадратурные компоненты составля-
ющей тока с относительной частотой m ; mφ  – фазо-
вый сдвиг m -ой гармоники тока. 

В результате можно записать равенство 

( ) ( ) ( )

( )

( )

2

0
0

0
1

i

i

m

m m
m

U t R t I t

R R sin t

I I sin m t ,

=

=∞

=

= =

 
= + Ω × 
 

 × + Ω −φ 
 

∑

∑

(3) 

в котором очевидна операция умножения рядов так 
же, как и в случае определения мощности. Результат 
значительно усложняется, если напряжение питания 
также носит периодическую форму; в особенности 
возрастает сложность, если периоды изменения пе-
ременных составляющих напряжения и тока неоди-
наковы. 

При определении конкретных целей, например, 
тока ( )I t  при известном ( )tR , имеет место зависи-
мость 

( ) ( )
( )

( )0
2

0
0

m
i

i

U t U U cos t
I t

R t R R
=

+
= =

+∑

Ω
. (4) 

При определении ( )tR  – его идентификации –
будем иметь другой результат: 

( ) ( )
( )

( )

( )
0

0
1

m
m

m m
m

U t U U cos t
R t .

I t I I cos m t
=∞

=

+ Ω
= =

+ Ω −φ∑
 (5) 

Как следует из примера более сложная, чем 
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умножение, операция над рядами – их деление. 
В данном случае частное 

( )
( )

0
1

1
m

m m
m

G t
I I cos m t

=∞

=

=
+ Ω −φ∑

(6) 

представляет собой мгновенное значение проводи-
мости цепи – новый ряд с таким же порядком 
гармонических, что и ряд, аппроксимирующий ( )tI .

Результат перемножения – новый ряд, содержа-
щий синусные и косинусные составляющие, а также 
постоянную – среднее значение результирующего 
гармонического ряда. Получение коэффициентов 
при синусных и косинусных составляющих вруч-
ную – достаточно сложная задача даже при сравни-
тельно небольшом количестве анализируемых гар-
моник тока, которая занимает большое время, и в то 
же время получаемый конечный результат имеет 
невысокую точность. В этой связи целесообразно 
воспользоваться специализированными программ-
ными продуктами, например Maple, Mathematica или 
Mathcad. 

Тогда задача заключается в составлении системы 
уравнений из результата перемножения рядов. Ос-
нованием для составления зависимостей, как базы 
для системы уравнений для определения трех неиз-
вестных ( βα,,R0 ), являются следующие условия: 

− среднее значение произведения двух рядов на
интервале повторяемости процессов, равное посто-
янной составляющей напряжения источника,  

( ) ( ) 1 2
0 0 0

0

1 ;
2 2

T
a bI I

R t I t dt I R U
T

= + + =∫
α β

 – значение напряжения питания в момент вре-
мени 0t =  ( 0tΩ = ) 

0 0 0
1

;
M

am mR I I U U + = + 
 

∑  

− значение напряжения питания в момент

времени 0,005t =  с (
2

tΩ =
π ) 

( )0 0 0
1

.
M

bmR I I U + + = 
 

∑α  

С учетом указанных положений, получаем систе-
му уравнений для определения искомых параметров: 

1 2
0 0 0 ;

2 2
b bI I

I R U+ + =
α β

 

0 0 0
1

;
M

am mR I I U U + = + 
 

∑  

( )0 0 0
1

.
M

bmR I I U + + = 
 

∑α  

Система составлена для случая, когда число гар-
моник тока равно 14. 

При решении системы уравнений исполь- 

зовался программный продукт Maple. В 
качестве методов решения системы уравнений 
использовались методы Крамера и Гаусса. 

В табл. 1 представлены значения параметров 
при различных значениях постоянной составляю-
щей напряжения. 

Таблица 1 – Расчетные значения параметров  
для разных значений постоянной составляющей 

напряжения 

U0

Коэффициенты 

α β R0 
1 7.835821699 1.658073666 9.992986111 
10 5.285638009 3.744961332 9.992241388 

100 5.393799470 2.604891406 9.556118305 
200 5.054833151 3.900578672 9.985022466 

Как следует из полученных данных, приемлемые 
результаты идентификации параметров сопротивле-
ния имеют место при увеличении значения постоян-
ной составляющей напряжения 0U  (в нашем случае 

0 100U ≥ ). 
Выводы. Энергетические задачи с несинусои-

дальными сигналами можно решать с использованием 
законов Кирхгофа в форме уравнений электрического 
равновесия с представлением физических величин – 
напряжения, тока, соответствующих составляющих 
нагрузки в форме рядов Фурье с последующим произ-
водством операций, вытекающих из взаимосвязей 
уравнений электрического равновесия, и задач, 
ставящихся перед исследователем: путем умножения 
рядов при определении мощности; деления напряже-
ния на ток – при определении ряда, описывающего 
меняющееся во времени сопротивление нагрузки; 
и т. п. 

В тех случаях, когда определение искомых пара-
метров невозможно, исходя из условий, вытекающих 
из законов Кирхгофа, необходим переход к решению 
упомянутых выше задач энергетическим методом 
путем построения систем идентификационных урав-
нений на базе зависимостей энергетического баланса 
на гармониках мгновенной мощности, получаемых из 
произведений двух или более рядов Фурье. 
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MATHEMATICAL ASPECTS OF TRIGONOMETRIC SERIES OPERATIONS USED FOR ELECTRICAL EN-
GINEERING PROBLEMS 
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In recent years, develops the mathematical apparatus of reserch electric circuits energy regimes, analysis of energy

conversion processes in nonlinearity, electrical equipment parameter identification with using the instantaneous power 
theory, which is based on signal conversion methods, submitted in the approximation dependences form, in particular 
Fourier series. As a rule, analyzes the processes which are used in the description of nonlinear operations with Fourier 
series - their multiplication, division, exponentiation, etc. The complexity of these operations virtually impossible to 
obtain analytical expressions to describe the final dependencies. . The implementation of these mathematical operations 
are usually used convolution operation, widely used when dealing with signals in radio engineering. The above opera-
tions are available to researchers in the form of well-known applications of mathematical programs. In electrical prob-
lems mentioned above character can use solutions obtained without a full-fledged use of computing resources. In elec-
trical problems mentioned above character can use solutions obtained without a full-fledged use of computing re-
sources. This solves another problem along the way – the study of the mechanism of folding and intermediate results as 
a starting material for the determination of specific data analyzed processes. The paper focuses on the issues of the re-
sults using the series with a finite number of their members. 

Кey words: fourier series, multiplication series, the instantaneous power of electrical signals, parameter identifica-
tion of nonlinearities. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СТАНЦІЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Дмитренко А.Ю.,аспірант., Некрасов А.В., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: artemdmytrenko4@gmail.com 
Дослідження показало, що особливо великі водоймища мають позитивний вплив на швидкість та стабіль-

ність вітру. Аналіз можливості впровадження вітроенергетичних станцій та комплексів на узбережжі водойм в 
цілому та в умовах залізорудного підприємства ВАТ «Полтавський ГЗК» показав позитивний вплив водойм, 
залежно від їх об’єму та віддаленості, на енергетичні показники вітроенергетичних станцій. Запропоновано 
структуру системи електропостачання насосної станції від вітроенергетичного комплексу, що також може бути 
використана в ході впровадження вітроенергетичних станцій в умовах підприємства ВАТ «Полтавський ГЗК». 
Україна має потужні ресурси вітрової енергії: річних технічний вітроенергетичний потенціал дорівнює 30 млрд 
кВт·год. Експлуатація тихохідних багатолопатевих вітроустановок з підвищеним обертаючим моментом є ефе-
ктивною практично на всій території України. В ряді попередніх досліджень автори обґрунтовують позитивний 
ефект водойм на енергетичні показники вітру, а саме збільшення швидкості та стабільності вітру у береговій 
зоні водойм, і чим більша водойма, тим більший ефект. 

Ключові слова: ресурси вітрової енергії, вітроенергетичні станції, тихохідні багатолопатеві вітроустановки. 

Вступ. Як відомо, переважна більшість орогра-
фічних утворень в Україні (Волинська, Подільська, 
Придніпровська та Донецька височини, Придніп-
ровська низовина й Українські Карпати) орієнтовані 
з північного заходу на південний схід відповідно до 
напрямку основних геоструктур них елементів. Се-
редня швидкість вітру, близько 4 м/с, спостерігаєть-
ся в центральних частинах лісостепової і степової 
зон, Чернігівському Поліссі, північній частині Пол-
тавсько-Роменської лісостепової області Придніп-
ровської низовини і під області передгір’я Кримсь-
ких гір. Весною на більшій території України пере-
важають середні швидкості вітру (4-5 м/с), влітку – 
3-4 м/с. Восени майже майже на всій лісостеповій
зоні спостерігаються швидкості вітру в межах 3-4
м/с. Степова зона характеризується швидкостями
вітру 4-5 м/с.

Мета роботи. Метою роботи є аналіз можливос-
ті впровадження вітроенергетичних станцій та ком-
плексів на узбережжі водойм в цілому та в умовах 
підприємств, що розташовані у зазначеній зоні, у 
тому числі залізорудних 

Матеріал і результати досліджень. Вплив во-
досховищ, відстійників, ставків і боліт на режим 
метеорологічних величин різний. Найбільше водо-
сховища впливають на вітер: його швидкість над 
акваторією та узбережжям підвищується на кілька 
десятків відсотків. Створення гідровузлів головним 
чином викликає зміни у мікрокліматі прилеглих 
територій, причому ступінь їх впливу зменшується 
зі зростанням відстані від зрізу води. Енергетичні 
установки зазвичай використовують вітер у призе-
мному шарі на висоті до 50…70 м, рідше до 
100…150 м від поверхні Землі, тому найбільший 
інтерес представляють характеристики руху повіт-
ряних потоків саме в цьому шарі. 

Швидкість вітру є найважливішою характерис-
тикою технічних властивостей вітру. Кінетична 
енергія вітрового потоку Е, як всякого тіла що ру-
хається зі швидкістю ν і має масу γ, дорівнює : 

          (1) 

У свою чергу маса повітря в перерізі перед віт-

роагрегатом є масовою витратою повітря, що могло 
б пройти через площу S вітроколеса за одиницю 
часу, маючи щільність : 

      (2) 
де   масова щільність повітря γ   питома  

вага повітря; g прискорення сили тяжіння; 
 А  площа через яку протікає вітровий потік; 

 швидкість вітру. 
для горизонтально-осьового двигуна: 

  ;        (3) 

для вертикально-осьового двигуна: 
 .            (4) 

    Розглянемо трубку потоку повітря радіусом R зі 
швидкістю потоку V і визначимо масу повітря, що 
проходить через перетин трубки в одиницю часу: 

 (5) 
де р – питома щільність (вага) повітря , кг/ ; V – об’єм, 
який займає повітря, ; А та R відповідно площа і раді-
ус трубки потоку повітря, , м;  елемент довжини 
потоку, який долається за час . 
      Отже отримаємо рівняння для визначення кінетичної 
енергії повітряного потоку (вітру) та його потужності : 

 .      (6) 

       Таким чином, з формул 1-6 видно, що найбільший 
вплив на енергетичні показники вітру має швидкість 
вітру, а на другому місці - щільність повітря. 
        Сучасні вітродвигуни перетворюють в механічну 
енергію не більше 45-48% кінетичної енергії вітрового 
потоку. Тому теоретична максимальна потужність вітро-
установки не перевищує: 

=   (7) 

      Узагальнююча формула для визначення швидко-
сті вітру за висотою:  

   (8) 
де   швидкість вітру на заданій висоті; 
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  швидкість вітру на відомій висоті;  задана 
висота;  висота виміру;  емпіричний показ-
ник жорсткості провітрюваної поверхні. 
 

 
Рисунок 1. Структура системи електропостачання 

насосної станції від вітроенергетичного комплексу: 
ВЕК – вітроенергетичний комплекс; НС – насосна 
станція; ВК – вітрове колесо; АГ – асинхронний 

генератор; МК – мікроконтролер; БЗК – блок збу-
джуючих конденсаторів; Н1, Н2, Нn – насоси; К1, 
К2, Кn  комутатор; Д1 – датчик частоти обертів 

ВК; Д2 – датчик напруги та частоти напруги згене-
рованої АГ; Д3 – датчик рівня води. 

 
      В основу запропонованого системного рішення 
поставлена задача підвищення ефективності роботи 
системи електропостачання з використанням додат-
кового джерела енергії на базі вітроустановки, що 
дозволить підвищити надійність та безперебійність 

електропостачання підключених до нього спожива-
чів. Таким чином, при впровадженні запропонова-
ного схемного рішення система має можливість ко-
регувати роботу вітроустановки як додаткового 
джерела живлення  на одну спільну систему елект-
ропостачання насосної станції кар’єру, в результаті 
аварійної ситуації насосна станція живиться від ма-
гістральної електромережі, система за необхідності 
може підключати та відключати певну кількість на-
сосів, з метою регулювання навантаження та ефек-
тивної роботи насосної станції, що зумовлює підви-
щення надійності електропостачання насосної стан-
ції і підвищує ефективність роботи вітроенергетич-
ного комплексу. 

Висновки. 1.  Аналіз можливості впровадження 
вітроенергетичних станцій та комплексів на узбереж-
жях водойм та в умовах залізорудного підприємства  
ВАТ «Полтавський ГЗК»  показав позитивний вплив 
водойм, залежно від їх об’єму та віддаленості на енер-
гетичні показники вітроенергетичних станцій. 

2.  Запропоновано структуру системи електропо-
стачання насосної станції від вітроенергетичного ком-
плексу, що також може бути використана в ході впро-
вадження вітроенергетичних станцій в умовах підпри-
ємства ВАТ «Полтавський ГЗК». 
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OF THE IMPLEMENTATION OF WIND POWER STATIONS FOR ELECTRICITY SUPPLY 
OF ENTERPRISES 
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The study, presented in this article, showed that especially large reservoirs have a positive effect on the speed and 
stability of the wind. The analysis of the possibility of the introduction of wind power stations and complex on the coast 
of the reservoirs in general and in the conditions of the iron ore company OJSC “Poltava ore mining and processing 
plant” has show a positive influence of reservoirs, depending on their volume and distance, on the energy indexes of 
wind power stations. The authors have proposed the structure of the electricity supply system of the pump station from 
the wind power complex, which can also be used in the course of the implementation of  wind  power stations in the 
conditions of the enterprise OJSC “Poltava ore mining and processing plant”.  Ukraine has powerful wind energy re-
sources: the annual technical wind energy potential is 30 billion kW·h. Operation of slow-moving multi-vane wind tur-
bines with an increased torque is effective practically all around Ukraine. In some previous researches the authors sub-
stantiate the positive effect of water reservoirs on wind energy indexes, such as increasing of the speed and stability of 
wind in the coastal zone of reservoirs; the larger the reservoir is the greater the effect is. 

Кey words: wind power resources, wind power station, slow-moving multi-vane wind turbines. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ АГРЕГАТА ПЕЧЬ-КОВШ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

С. А. Палеха, магистрант, Ф. Б. Жаутиков, докторант 
Карагандинский государственный индустриальный университет 
Проспект Республики, 30, 101400, г. Темиртау, Казахстан, e-mail: galina-siv@mail.ru 
Агрегат «печь-ковш» (АПК) является промежуточным этапом между процессом выплавки и разливкой ста-

ли, в котором осуществляется комплекс мероприятий по доводке стали по температуре и химическому составу, 
ее рафинированию, а также выдержки по времени в соответствии с режимом разливки. Для повышения произ-
водительности печи, сокращения расхода энергоресурсов, повышения качества продукции, эффективного кон-
троля над работой АПК, обеспечения требуемого режима нагрева металла необходима автоматизированная си-
стема управления. Система автоматизации должна учитывать производство от приема плавки для обработки на 
АПК до ее передачи к машине непрерывного литья заготовок. Предлагается использование пакета модельных 
программ, позволяющих рассчитать материалы для загрузки и необходимое количество энергии для нагрева, 
обеспечивающих выплавку с точно определенной температурой и химическим составом в соответствии с пла-
ном производства и требованиями к марке стали. Предлагаемая система дает эксплуатационные и экономиче-
ские преимущества.  

Ключевые слова: агрегат «печь-ковш», система автоматизации, циклическая модель. 
 

Введение. Агрегат «печь-ковш» (АПК) является 
промежуточным этапом между процессом выплавки 
и разливкой стали, в котором осуществляется ком-
плекс мероприятий по доводке стали по температу-
ре и химическому составу, ее рафинированию, а 
также выдержки по времени в соответствии с режи-
мом разливки. В современном сталеплавильном 
производстве актуальными являются задачи автома-
тизации технологических режимов внепечной обра-
ботки стали, что скажется на снижении ее себестои-
мости. 

Цель работы. Для повышения производитель-
ности печи, сокращения расхода энергоресурсов, 
повышения качества продукции, эффективного кон-
троля над работой АПК, обеспечения требуемого 
режима нагрева металла необходимо внедрение ав-
томатизированной системы управления. 

Материал и результаты исследований. В состав 
сталеплавильного производства АО «АрселорМит-
тал Темиртау» входят две действующие установки 
АПК для управления которыми предлагается систе-
ма автоматизации. Она должна учитывать производ-
ство от приема плавки для обработки на АПК до ее 
передачи к машине непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ). В структуру автоматизированной системы 
управления АПК должны входить несколько подси-
стем, которые обеспечивают: обработку данных 
плана; определение требований к качеству; отсле-
живание процесса; генерирование заданных значе-
ний, направляемых в систему управления производ-
ственным процессом; указания оператору; передачу 
отчетов; контроль оборудования; связи между под-
системами автоматизации.[1,2,3] 

В настоящее время имеется достаточно много 
программных продуктов для моделирования физи-
ческих процессов в АПК [1,2,3]. Отличительной 
чертой математических моделей является получение 
дискретного решения в исследуемой системе, при-
чем для любого количества точек. Предлагаемая к 
внедрению система автоматизации строится на ос-
нове пакета модельных программ, позволяющих 
рассчитать материалы для загрузки и необходимое 
количество энергии для нагрева, может обеспечить 

выплавку с точно определенной температурой и 
химическим составом в соответствии с планом про-
изводства и требованиями к марке стали. Отслежи-
вание технологического процесса выполняется на 
основании предварительно разработанных техноло-
гических карт производства конкретных марок ста-
лей и инструкций по обработке. Они хранятся в со-
ответствующей базе данных. Модельный сервер 
запускает корректные модели процесса, соответ-
ствующие текущему процессу обработки. Кроме 
того, предусмотрены модели с имеющейся фактиче-
ской информацией о процессе. Система оптимиза-
ции процесса определяет заданные значения про-
цесса посредством сочетания предварительно опре-
деленных инструкций с результатами модели. [4,5] 

С помощью циклической металлургической мо-
дели показанной на рисунке 1, рассчитывают изме-
нение химического состава шлака в результате вос-
становления оксидных фаз в шлаке, окисления ме-
талла и других эффектов, таких как науглерожива-
ние посредством горения дуги. [5] 

 
Рисунок 1 – Циклическая металлургическая  

модель 
 

Для всех оксидов в шлаке рассчитывается значе-
ние величины в равновесных условиях и скорость 
восстановления оксидов. Для каждого элемента, 
содержащегося в металле, рассчитывается актив-
ность кислорода и определяется содержание сво-
бодного кислорода и появляющихся оксидов. Цик-
лическая тепловая модель учитывает баланс потреб-
ляемой энергии и всех непрерывных потерь (в ре-
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зультате потерь радиации, смешивания, отходящих 
газов и поверхностных потерь). Электрический и 
химический нагрев является источником энергии. 
На основании этого периодически рассчитывается 
фактическая температура ванны. В начале обработ-
ки модель осуществляет вычисления с учетом ин-
формации о нагреве, которая поступает от преды-
дущей производственной установки. Впоследствии 
результаты вычисления каждого цикла представля-
ют собой фактическое состояние плавки и одновре-
менно формируют базу для следующего цикла вы-
числения. Принимается во внимание информация, 
полученная от основной системы автоматизации в 
истекший срок, начиная с последнего расчета, 
например информация о газе для подъема и пере-
мешивания; электрический и химический нагрев; 
все виды дополнительных материалов, внесенных в 
ковш; все измеренные значения. Применение этой 
модели гарантирует, что данные о химическом ана-
лизе, температуре и массе жидкой стали имеются на 
протяжении всего процесса обработки.[4,5] 

Выводы. Предлагаемая модель дает следующие 
эксплуатационные преимущества: операционный 
персонал постоянно информирован о состоянии 
плавки (масса, температура и химический анализ) на 
протяжении всего процесса обработки; все расчеты 
выполняются на основании фактического состояния 
стали, при этом нет необходимости брать пробы 
после каждого внесения дополнительного материа-
ла; плавка приходит на МНЛЗ точно по графику и 
серийности; может быть получен прецизионный 
целевой анализ химического состава (до 99 % плав-

ки в пределах анализа); значительно снижены рас-
ходы на раскислители, легирующие и модифициру-
ющие материалы.  
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THE AUTOMATION SYSTEM OF THE FURNACE-LADLE UNIT STEELMAKING 
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The furnace-ladle unit is an intermediate stage between the smelting process and steel casting, in which a set of 

measures is carried out to fine-tune the steel by temperature and chemical composition, its refining, as well as holding 
time in accordance with the casting regime. To increase the productivity of the furnace, reduce energy consumption, 
improve product quality, effective control over the operation of the unit "furnace-bucket", to ensure the required mode 
of heating of the metal requires an automated control system. The automation system must take into account the produc-
tion of the reception of melting for processing units "ladle furnace" to its transfer to the continuous casting machine 
blanks. It is proposed to use a package of model programs that allow to calculate the materials for loading and the re-
quired amount of energy for heating, providing smelting with a precisely defined temperature and chemical composition 
in accordance with the production plan and requirements for the steel grade. The proposed system provides operational 
and economic benefits.  

Кey words: the furnace-ladle unit, automation system, cyclic model.  
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