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УДК 621.318
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ДИСКОВОМ СЕПАРАТОРЕ
С МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ СПИРАЛЬНОГО ТИПА
И. А. Шведчикова, М. А. Земзюлин
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
кв. Молодежный, 20,а, г. Луганск, 91034, Украина. Е-mail: ishved@i.ua
Предложена новая конструкция дискового магнитного сепаратора для очистки сыпучих материалов с магнитной системой спирального типа. Обосновано, что размещение постоянных магнитов по спирали повышает
эффективность разгрузки извлеченных ферромагнитных включений. Выполнен численный расчет трехмерного
магнитного поля и магнитной силы в рабочей зоне с учетом реальной конструкции сепаратора. Установлено,
что распределение магнитной индукции в воздушном зазоре существенно зависит от конфигурации магнитных
систем. Показано, что при низкой высоте подвески сепаратора над слоем сыпучего материала наиболее эффективной следует считать магнитную систему с максимальным числом полюсов. Приведены результаты предварительных расчетов поля для различных геометрических соотношений активной части и массы постоянных магнитов. Результаты исследования могут быть использованы для выбора оптимальных параметров магнитной
системы сепаратора.
Ключевые слова: магнитный сепаратор, постоянный магнит, магнитное поле, метод конечных элементов.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ В ДИСКОВОМУ СЕПАРАТОРІ
З МАГНІТНОЮ СИСТЕМОЮ СПІРАЛЬНОГО ТИПУ
І. О. Шведчикова, М. О. Земзюлін
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
кв. Молодіжний, 20,а, м. Луганськ, 91034, Україна. Е-mail: ishved@i.ua
Запропоновано нову конструкцію дискового магнітного сепаратора для очищення сипучих матеріалів із магнітною
системою спірального типу. Обґрунтовано, що розміщення постійних магнітів по спіралі підвищує ефективність розвантаження вилучених феромагнітних включень. Здійснено чисельний розрахунок тривимірного магнітного поля магнітної сили в робочій зоні з урахуванням реальної конструкції сепаратора. Встановлено, що розподіл магнітної індукції в
повітряному проміжку суттєво залежить від конфігурації магнітних систем. Доведено, що при низькій висоті підвіски
сепаратора над шаром сипучого матеріалу найбільш ефективною слід вважати магнітну систему з максимальною кількістю полюсів. Наведено результати попередніх розрахунків поля для різних геометричних співвідношень активної
частини й маси постійних магнітів. Результати дослідження можуть бути використані для вибору оптимальних параметрів магнітної системи сепаратора.
Ключові слова: магнітний сепаратор, постійний магніт, магнітне поле, метод скінченних елементів.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для очистки тонкоизмельченных сыпучих немагнитных материалов
(песка, карбид-кремниевой массы, смесей фарфорового производства, каолина, стекольной шихты, сахара, муки и т.д.) от ферромагнитных включений
нашли применение дисковые магнитные сепараторы
[1]. Основным конструктивным элементом таких
устройств является вращающийся диск с установленной на нем магнитной системой.
В рабочем режиме дисковые магнитные сепараторы обычно размещаются над ленточным транспортером или виброплатформой с очищаемым сыпучим материалом. Процесс извлечения ферромагнитных включений происходит при их попадании в
рабочую зону сепаратора с высокоградиентным
магнитным полем.
Мелкодисперсные сыпучие материалы располагаются на перемещаемой поверхности тонким слоем,
поэтому для извлечения ферромагнитных примесей
часто используются устройства на постоянных магнитах. С появлением высококоэрцитивных магнитов
типа Nd–Fe–B относительно низкой стоимости преимущества магнитного принципа возбуждения стали
еще более ощутимыми. Магнитные сепараторы, в
сравнении со своими электромагнитными аналогами,
отличаются несколько меньшей глубиной извлече-

ния, поэтому, как правило, устанавливаются в непосредственной близости от поверхности сыпучего материала, подлежащего сепарации [2, 3].
Известные конструкции дисковых магнитных
сепараторов характеризуются невысокой эффективностью процесса разгрузки извлеченных ферромагнитных примесей, что приводит к следующим негативным последствиям:
– необходимости остановки рабочего процесса
сепарации (при ручной очистке поверхности магнитов от ферромагнитных включений) [4];
– росту массогабаритных характеристик магнитносепарирующих устройств; увеличению высоты подвески над транспортирующим органом и, как
следствие, к снижению эффективности очистки (при
использовании дополнительных разгрузочных приспособлений, например, немагнитных экранов
большого диаметра) [2, 3, 5].
Указанные недостатки отсутствуют в новой
конструкции дискового сепаратора со спиральной
магнитной системой [1, 6], предложенной авторами
и представленной на рис. 1.
В новой конструкции сепаратора (рис. 1) магнитная система выполнена в виде спирали Архимеда
с чередованием полярности полюсов магнитов как в
радиальном направлении, так и в направлении раз-
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ворачивания спирали. При этом между соседними
витками спирали, образующими ее шаг, сохраняется
одно и то же расстояние. Такая конфигурация магнитной системы обеспечивает самоочистку поверхности разгрузочного немагнитного диска, обеспечивая перемещение извлеченных ферромагнитных
частиц в рабочем режиме по поверхности диска в
радиальном направлении (вдоль скребка) до их полного отпадания в приемник для ферромагнитных
продуктов (на рис. 1 не показан).

а)

б)

На данном этапе было разработано восемь
трехмерных компьютерных моделей дискового магнитного сепаратора новой конструкции (рис. 1) при
фиксированных габаритных размерах ферромагнитного диска (диаметр – 700 мм; толщина – 15 мм)
(поз. 1, рис. 1), отличающихся геометрическими
размерами спиральной магнитной системы. Диаметр
диска выбран, исходя из габаритов конвейерных
систем, наиболее часто используемых на практике.
На рис. 2 показан фрагмент спиральной магнитной системы дискового сепаратора, содержащий
четыре секторообразных магнита, с указанием основных конструктивных параметров:  – воздушный
зазор; а – поперечный размер (ширина) магнита;
b – расстояние между соседними витками спирали;
t – толщина магнитов (принималась неизменной, равной t=12,5 мм). Численные значения конструктивных
параметров магнитных систем, задаваемых при моделировании, и расчетные массы постоянных магнитов для каждой из моделей представлены в
табл. 1.

Рисунок 1 – Дисковый сепаратор со спиральной
магнитной системой: а) общий вид сепаратора;
б) вид снизу (1 – ферромагнитный диск; 2 –магниты;
3 – немагнитный разгрузочный диск; 4 – скребок)
Магнитное поле в рабочей зоне сепаратора со
спиральной магнитной системой (рис. 1) имеет явный трехмерный характер, что необходимо учитывать при обосновании основных геометрических
параметров магнитной системы, в частности, геометрических размеров постоянных магнитов и воздушных зазоров.
Целью настоящей работы является исследование
закономерностей пространственного распределения
индукции магнитного поля в рабочей зоне дискового сепаратора с магнитной системой спирального
типа и предварительный выбор ее основных конструктивных параметров.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Для исследования магнитных полей в рабочих объемах электрических машин и аппаратов наибольшее
распространение на практике получил метод конечных элементов, для которого известны достаточно
доступные программные продукты, позволяющие
реализовать его на персональных компьютерах
[7–12]. Изучение закономерностей пространственного распределения индукции магнитного поля в
рабочей зоне дискового сепаратора новой конструкции выполнено методом конечных элементов с использованием
пакета
прикладных программ
COMSOL Multiphysics 3.5a [7].
Проведены многовариантные исследования
магнитных систем дискового сепаратора при варьировании геометрических параметров постоянных
магнитов и воздушных зазоров. Следует отметить
достаточно высокую трудоемкость таких исследований, поскольку для каждого из вариантов необходимо было не только произвести расчет характеристик, но и построить новую трехмерную модель
магнитной системы.

Рисунок 2 – Фрагмент спиральной магнитной
системы дискового сепаратора
Таблица 1 – Основные конструктивные параметры
магнитных систем и расчетные массы магнитов
Номер  ,
модели мм
1
2
3
4
5
6
7
8

25

50

а,
мм

b,
мм

67,5
39,7
25,5
22,5
67,5
39,7
25,5
22,5

51,7
30,4
19,0
16,7
51,7
30,4
19,0
16,7

Масса
одного
магнита,
кг
1,628
0,888
0,469
0,481
1,48
0,777
0,543
0,425

Масса всех
магнитов
системы,
кг
16,28
17,76
14,06
19,24
14,8
15,54
16,28
17,02

При построении компьютерных моделей были
использованы цельные секторообразные магниты.
Технологически секторообразные полюса магнитной системы можно выполнять как цельными, так и
составными, собранными из нескольких частей. Отличие этих двух вариантов исполнения полюсов
состоит в том, что в цельном полюсе существует
единственный результирующий вектор намагниченности, а в системе, собранной из отдельных частей,
их несколько [13, 14].
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Рисунок 3 – Трехмерная конечноэлементная
модель дискового сепаратора
При исследовании распределения магнитного
поля во всех конфигурациях магнитных систем задавались следующие характеристики высококоэрцитивного магнитотвердого материала типа Nd–Fe–B:
относительная магнитная проницаемость r=1,06;
остаточная магнитная индукция магнитов Вr=1,2 Тл
(задавалась вертикальная составляющая, направленная вдоль оси Z, рис. 3). Для ферромагнитного диска
(поз. 1 на рис. 1) принято допущение о постоянстве
относительной магнитной проницаемости r материала диска (r =1000).
Магнитное поле в системе с постоянными магнитами при отсутствии электрического тока описывается
системой уравнений Максвелла, которая в магнитостатическом приближении имеет вид [15]:
  H  0;
 B0 ,
(1)
где H – вектор напряженности магнитного поля; B – вектор магнитной индукции.
Уравнение состояния для постоянных магнитов:
B   0  r H  Br ,
(2)
где  r , Br – относительное значение магнитной
проницаемости и остаточная индукция постоянного
магнита, соответственно;  0 – магнитная проницаемость вакуума, равная  0 =410-7 Гн/м. Как
указано выше, для используемого постоянного
магнита на основе Nd–Fe–B – r=1,06, Вr=1,2 Тл.
Уравнение состояния для ферромагнитного
диска (поз. 1, рис. 1) и окружающей среды (воздух):
B   0 r H ,
(3)
где  r – относительное значение магнитной проницаемости для ферромагнитного диска (r =1000) и
воздуха (r =1), соответственно.
В качестве граничных условий на внешних границах расчетной области использовалось условие магнитной изоляции [7, 15]. Решение дифференциального
уравнения (1) с указанными граничными условиями в
трехмерной области, выполненное численным методом конечных элементов, реализованным в пакете

программ COMSOL Multiphysics 3.5a [7], позволило
определить пространственное распределение магнитной индукции в рабочей зоне сепаратора.
На рис. 4 представлены для примера кривые распределения модуля магнитной индукции B в направлении разворачивания спирали магнитов при следующих значениях геометрических параметров магнитной системы: b=51,7 мм; а=67,5 мм; =25 мм (модель 1 из табл. 1, рис. 5,а). Измерения магнитной индукции B выполнялись над характерными точками
магнитной системы, расположенными на средних линиях полюсов и воздушных зазоров, на расстояниях Z
от поверхности магнитов, равных 0; 33; 66; 99 мм.
Для модели 1, изображенной на рис. 5,а, характерными являются точки 1, …, 39 (на рисунке для
наглядности показаны только начальная и конечная
точки). Характерные точки лежат посередине воздушных зазоров и полюсов постоянных магнитов, а
также на границах раздела сред «постоянный магнит–воздушный зазор».
Как видно из рис. 4, на поверхности магнитов
при Z=0 мм (кривая 1) наблюдается весьма большая
разница между максимальным (Вmax) и минимальным (Вmin) значениями магнитной индукции. Максимальные значения магнитная индукция имеет в
точках, лежащих на границе раздела сред «постоянный магнит–воздушный зазор», а минимальные – в
точках, расположенных посередине магнита и воздушного зазора, соответственно. На удалении от
поверхности магнитов (кривые 2–4) магнитное поле
распределено более равномерно, без провалов.
Магнитная индукция (Тл)

Вариант трехмерной модели дискового магнитного сепаратора с нанесенной на нее сеткой из конечных элементов показан на рис. 3. Воздушное
пространство вокруг модели также заполнено сеткой (для наглядности она не показана).
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Рисунок 4 – Распределение модуля магнитной
индукции B в направлении разворачивания
спирали магнитов при а=67,5 мм; b=51,7 мм;
=25 мм: 1 – Z=0 мм; 2 – Z=33 мм;
3 – Z=66 мм; 4 – Z=99 мм
Результаты численного расчета величины магнитной индукции B для модели 1, согласно
рис. 5,а, приведены также в табл. 2. Для выполнения
сравнительного анализа в этой же таблице показаны
результаты расчетов магнитного поля для модели 7
(рис. 5,б), имеющей ту же расчетную массу (объем)
постоянных магнитов, что и модель 1 (табл. 1), но
отличающуюся геометрическими размерами магнитной системы, а, следовательно, числом полюсов
и количеством характерных точек (модель 7 имеет
119 характерных точек).
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Таблица 2 – Результаты численного расчета
распределения магнитного поля
Расположение
Z,
Вmax,
Вmin,
ΔВ,
характерных
мм
Тл
Тл
Тл
точек
Модель 1 (b=51,7 мм, а=67,5 мм, =25 мм)
0
0,31
0,26
0,05
Середина по33
0,13
0,11
0,02
люса
66
0,06
0,05
0,01
99
0,03
0,02
0,01
0
0,37
0,14
0,23
Середина
33
0,12
0,10
0,02
воздушного
66
0,04
0,03
0,01
зазора
99
0,02
0,01
0,01
0
0,76
0,42
0,34
Граница магнит –
33
0,12
0,08
0,04
воздушный
66
0,04
0,03
0,01
зазор
99
0,02
0,01
0,01
Модель 7 (b=19,0 мм, а=25,5 мм, =50 мм)
0
0,55
0,33
0,22
Середина по33
0,08
0,03
0,05
люса
66
0,02
0,003
0,017
99
0,001
0,0002 0,0008
0
0,06
0,03
0,03
Середина
33
0,03
0,01
0,02
воздушного
66
0,01
0,0002 0,0008
зазора
99
0,01
0,0002 0,0008
0
0,80
0,33
0,47
Граница магнит –
33
0,05
0,02
0,03
воздушный
66
0,01
0,001
0,009
зазор
99
0,006
0,0003 0,0057
Из табл. 2 следует, что распределение магнитной индукции в воздушном зазоре зависит от конфигурации магнитных систем, а на поверхности
магнитов (при Z=0 мм) имеет место достаточно
сильное магнитное поле: Вmax=0,76 Тл (для модели
1) и Вmax=0,80 Тл (для модели 7) – на границе магнит–воздушный зазор; Вmax=0,31 Тл (для модели 1) и
Вmax=0,55 Тл (для модели 7) – посередине полюса
магнита. Наибольшая разница ΔВ между максимальным Вmax и минимальным Вmin значениями маг-

Магнитная индукция (Тл)

Рисунок 5 – Геометрические модели магнитной
системы дискового магнитного сепаратора
с указанием характерных точек: а) модель 1
(b=51,7 мм; а=67,5 мм; =25 мм); б) модель 7
(b=19,0 мм; а=25,5 мм; =50 мм)

Ширина магнитов (мм)
а)

Магнитная
индукция (Тл)

б)

Ширина магнитов (мм)
б)
Магнитная
индукция (Тл)

а)

нитной индукции также наблюдается при Z=0 мм на
границе магнит–воздушный зазор и составляет:
0,34 Тл – для модели 1 и 0,47 Тл – для модели 7.
Однако, как видно из табл. 2, для модели 7 наблюдается более сильное ослабление интенсивности
поля по мере удаления от поверхности магнитов.
Исходя из этого, наиболее эффективной при низкой
высоте подвески (не более 20…30 мм) магнитного
сепаратора над слоем сыпучего материала следует
считать магнитную систему с максимальным числом
полюсов (модель 7). С увеличением высоты подвески
более предпочтительно использование магнитной системы с меньшим числом полюсов (модель 1).
На следующем этапе численных исследований
определялось влияние геометрических размеров постоянных магнитов на распределение магнитного
поля. Результаты моделирования (рис. 6) представлены в виде зависимости максимального значения Вmax
магнитной индукции от поперечного размера (ширины) а магнитов и воздушного зазора  (при Z=0).

Ширина магнитов (мм)
в)
Рисунок 6 – Зависимости максимального
значения магнитной индукции от геометрических
размеров магнитной системы (1 – при =25 мм;
2 –при =50 мм) для характерных точек,
расположенных: а) посередине полюса;
б) посередине воздушного зазора;
в) на границе магнит – воздушный зазор
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Fm  V p 

| B0 |2
,
2 0

(5)

где V p – объем частицы;  – магнитная восприимчивость материала частицы.
В выражении (5) можно выделить векторную
функцию
G ( r ) точки
пространства
r
G ( r )   | B0 |2 / 2 0 , численно равную магнитной

силе, действующей на частицу единичного объема с
единичной магнитной восприимчивостью, расположенную в этой точке [15]. Функция G ( r ) называется силовой функцией неоднородного магнитного
поля и является его внутренней характеристикой.
Как следует из (5), для получения максимального значения силы Fm необходимо стремиться не
только к увеличению магнитной индукции B0 , но и
к повышению степени неоднородности магнитного
поля в активной зоне магнита, т.е. стремиться к уве2

личению значения модуля вектора  B0 .
Распределение модуля силовой функции
G ( r )   | B0 |2 / 2 0 , определяющей, согласно выражению (5), величину магнитной силы, действующей на частицы в рабочей зоне магнитной системы
сепаратора, показано на рис. 7. Измерения силовой
функции G ( r ) выполнялись в характерных точках в
направлении разворачивания спирали магнитов: на
поверхности магнитов (Z=0) – рис. 7,а; на расстояниях Z=33 мм, 66 мм, 99 мм от поверхности магнитов
– рис. 7,б.
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0,7

Силовая функция
(Н/м3106)

Анализируя приведенные на рис. 6 зависимости,
следует отметить, что с ростом ширины а магнитов
(как при = 25 мм, так и при =50 мм) наблюдается
снижение интенсивности поля для точек, лежащих
посередине полюса и на границе магнит–воздушный
зазор (рис. 6,а,в), при незначительном усилении поля в зоне воздушного зазора (рис. 6,б). Также необходимо отметить, что при =50 мм магнитная индукция в области воздушного зазора (рис. 6,б) и в
угловой зоне магнитов (рис. 6,в) существенно ниже,
чем при меньшем значении величины воздушного
зазора, равном =25 мм. Аналогичная тенденция
сохраняется и для магнитной индукции в области
полюса магнита (рис. 6,а) при а= 20…33 мм. Такой
результат объясняется тем, что с увеличением величины воздушного зазора  уменьшаются размеры отдельных магнитов в направлении разворачивания спирали магнитной системы, что приводит к росту боковых потоков рассеяния и снижению числовых значений индукции. С учетом этих результатов, величину
воздушного зазора =25 мм следует считать наиболее приемлемой.
Зависимости, представленные на рис. 6,а,в,
имеют явно выраженные точки экстремумов, на основании чего может быть сделан следующий вывод.
Существуют некоторые оптимальные величины зазоров и размеров магнитов, соответствующие максимуму магнитной индукции. На этапе предварительных исследований (при низкой подвеске сепаратора над очищаемым материалом) может быть рекомендована ширина а постоянных магнитов из
диапазона: а=25,5…39,7 мм.
Далее методом компьютерного моделирования
выполнены предварительные исследования силового воздействия высокоградиентного, неизменного во
времени магнитного поля сепаратора на ферромагнитные частицы. Для этого была определена величина магнитной силы Fm , действующей на извлекаемые ферромагнитные включения.
Магнитная сила Fm , действующая на частицы,
находящиеся во внешнем неоднородном магнитном
поле, в общем виде описывается выражением [15]
Fm  ( m   )B0 ,
(4)
где m – величина магнитного момента частицы;
B0 – магнитная индукция внешнего неоднородного
поля в месте расположения частицы.
Выражение (4) для силы Fm , действующей на
многодоменные ферромагнитные частицы в неоднородном магнитном поле, имеет вид [15]:
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Рисунок 7 – Распределение векторной силовой
функции G ( r )   | B0 |2 / 2 0 в рабочей зоне
магнитной системы: а) на поверхности магнитов (Z=0);
б) на удалении от поверхности магнитов (1 – Z=33 мм;
2 – Z=66 мм; 3 – Z=99 мм)
Расчетные данные (рис. 7) свидетельствуют о
том, что наибольшая сила локализована в угловых
зонах магнитной системы на границе магнит–
воздушный зазор. Кроме того, величина силы суще-
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ственно снижается при удалении от поверхности
магнитов.
Таким образом, для предложенной новой конструкции дискового магнитного сепаратора со спиральной магнитной системой на основе постоянных магнитов разработана компьютерная методика численного
расчета распределения трехмерного магнитного поля и
его силовой функции, позволяющая осуществлять
предварительный выбор конструктивных параметров
магнитной системы.
ВЫВОДЫ. Распределение магнитного поля в
рабочей зоне существенно зависит от конфигурации
магнитных систем. При этом наблюдается весьма
большая разница между максимальным и минимальным значениями магнитной индукции на поверхности магнитов. По мере удаления от активной
поверхности пульсации магнитной индукции значительно уменьшаются.
В результате анализа распределения магнитного
поля в рабочей зоне установлено, что наиболее эффективной при низкой высоте подвески магнитного сепаратора над слоем сыпучего материала следует считать
магнитную систему с максимальным числом полюсов.
Однако с увеличением высоты подвески более предпочтительным оказывается использование магнитной
системы с меньшим числом полюсов.
Оценка влияния геометрических размеров постоянных магнитов на распределение магнитного
поля показала, что на этапе предварительных исследований при низкой подвеске сепаратора над очищаемым материалом расчетную ширину постоянных магнитов рекомендуется выбирать из диапазона
а=25,5…39,7 мм, а величину воздушного зазора
принимать равной =25 мм.
Результаты предварительных исследований силового воздействия высокоградиентного, неизменного во времени магнитного поля сепаратора на
ферромагнитные частицы свидетельствуют о том,
что наибольшая сила локализована в угловых зонах
магнитной системы на границе магнит–воздушный
зазор, а величина силы существенно снижается при
удалении от поверхности магнитов.
Результаты проведенных исследований могут
быть использованы для выбора оптимальных параметров магнитной системы сепаратора, т.к. существуют некоторые оптимальные величины зазоров и
размеров магнитов, соответствующие максимуму
магнитной индукции.
Окончательное суждение о реальной картине
поля, а также о результатах проведенных расчетов
можно будет сделать по итогам экспериментального
исследования опытного образца, находящегося в
процессе изготовления.
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THE RESEARCH OF MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION IN THE DISK SEPARATOR
WITH MAGNETIC SYSTEM OF SPIRAL TYPE
I. Shvedchikova, M. Zemzulin
East-Ukrainian Volodymyr Dal National University,
kv. Molodezhniy, 20,a, Lugansk, 91034, Ukraine. E-mail: ishved@i.ua
New design of disk magnetic separator for clearing of granular materials with magnetic system of spiral type is
proposed. It is grounded that the placing of permanent magnets in a spiral way increases the efficiency of discharging of
extracted ferromagnetic impurities. It is done the numerical calculation of the three-dimensional magnetic field and
magnetic force in the working zone with taking into account the real separator design. It is found that the distribution of
the magnetic field in the air gap significantly depends on the configuration of magnetic systems. It is shown that the
magnetic system with a maximum number of poles should be regarded as the most effective in the case of low
suspension of separator over the layer of granular material. There are presented the results of preliminary calculations of
the field for different geometric relations of the active part and the mass of the permanent magnets. The results of
research can be used for choosing of optimal parameters of separator magnetic system.
Кey words: magnetic separator, permanent magnet, magnetic field, finite element method.
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УДК 621.3.013:621.318.3
РАСЧЕТ ТРЕХМЕРНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВИБРАТОРА
С ШИХТОВАННЫМ МАГНИТОПРОВОДОМ
А. А. Черно, А. П. Гуров, А. Н. Грань, А. Н. Топалов
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
просп. Героев Сталинграда, 9, г. Николаев, 54025, Украина. Е-mail: www.alextcherno@gmail.com
Произведено численное моделирование трехмерного магнитного поля электромагнитного вибратора.
Предложены рекомендации по построению расчетной модели, учитывающей коэффициент заполнения
шихтованного магнитопровода и пространственное распределение магнитного потока, проходящего через
витки обмотки.
Ключевые слова: электромагнитный вибратор, магнитное поле, шихтованный магнитопровод.
РОЗРАХУНОК ТРИВИМІРНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВІБРАТОРА
З ШИХТОВАНИМ МАГНІТОПРОВОДОМ
О. О. Черно, А. П. Гуров, О. М. Грань, А. М. Топалов
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
просп. Героїв Сталінграду, 9, м. Миколаїв, 54025, Україна. Е-mail: www.alextcherno@gmail.com
Проведено чисельне моделювання тривимірного магнітного поля електромагнітного вібратора.
Запропоновано рекомендації щодо побудови розрахункової моделі, що враховує коефіцієнт заповнення
шихтованого магнітопровода й просторовий розподіл магнітного потоку, який проходить через витки обмотки.
Ключові слова: електромагнітний вібратор, магнітне поле, шихтований магнітопровод.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Электромагнитный
вибрационный привод применяется в вибротехнологических установках для уплотнения бетонных смесей, вибрационного транспортирования, сепарации и
многих других производственных процессов [1, 2].
Для обеспечения высокого КПД и длительной надежной работы электромагнитного вибропривода необходимо на стадии проектирования решить ряд
важных задач: рациональный выбор параметров магнитной системы электромагнитных вибраторов и механических параметров установки; выбор схемы и
элементов силового преобразователя; синтез системы
автоматического управления частотой и амплитудой
вибрации [3, 4]. При решении этих задач необходимо
выполнять точное моделирование динамики электромагнитного вибрационного привода, которое основано на интерполяции зависимостей, полученных
путем численных расчетов электромагнитной силы и
потокосцепления электромагнитного вибратора в
статике при варьировании величинами магнитодвижущей силы (МДС) обмотки и воздушного зазора [5, 6]. Поэтому расчет трехмерного магнитного
поля электромагнитного вибратора является актуальной задачей.
Для численного расчета магнитных полей обычно
используются прикладные программы, такие как
Ansoft Maxwell, ANSYS, FEMM и др. [7–10]. Они позволяют моделировать трехмерные магнитные поля с
учетом насыщения стали, анизотропии и других физических явлений. Однако существуют некоторые задачи, решение которых "напрямую" с помощью перечисленных прикладных программ является затруднительным. К таким задачам относится моделирование шихтованного магнитопровода и расчет потокосцепления многовитковой обмотки. Создание расчетной модели, включающей сотни изолированных листов электротехнической стали и тысячи витков обмо-

точного провода, требует неоправданно больших затрат времени и вычислительных ресурсов. Поэтому
данные задачи требуют специальных подходов, позволяющих упростить исходную модель и в то же
время учесть ее особенности с достаточной для практических целей точностью.
Цель работы – моделирование трехмерного магнитного поля электромагнитного вибратора с учетом коэффициента заполнения шихтованного магнитопровода и многовитковой обмотки.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В работе [10] в задаче магнитостатики шихтованный
магнитопровод заменяется однородным, а кривая
намагничивания стали корректируется с учетом коэффициента заполнения пакета сталью kst. Для случая, когда магнитная индукция В не превышает
1,8 Тл, предлагается простая формула корректировки кривой намагничивания, в которой каждое значение В, соответствующее напряженности поля Н,
уменьшается на величину
B  B  1 / k st  1 .
(1)
При сильном насыщении стали (В > 1,8 Тл) в [10]
предлагается учитывать ответвление части магнитного потока в промежутки между стальными пластинами:
B   B  0 H 1/ kst  1 ,
(2)
где 0 – магнитная проницаемость воздуха.
Использование выражения (2) является целесообразным, когда в результате расчета необходимо
получить распределение индукции в зазоре и сердечнике, магнитный поток, потокосцепление. Если
необходимо определить силу притяжения якоря и
сердечника, то логичнее использовать выражение
(1), поскольку немагнитные промежутки между пластинами хоть и создают дополнительные пути за-
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мыкания магнитного потока, но на них не действует
электромагнитная сила.
При моделировании магнитного поля электромагнитного вибратора необходимо определить и магнитный поток, проходящий через витки обмотки, и силу
магнитного притяжения якоря к сердечнику. Для этого необходимо задать кривую намагничивания стали,
скорректировав ее согласно (1) или (2). Примем допущение, что часть магнитного потока, проходящая
по немагнитным промежуткам, пренебрежимо мала
по сравнению с основным магнитным потоком даже
при сильном насыщении стали. На этом основании
создаем расчетную модель в программе Ansoft
Maxwell, скорректировав характеристику намагничивания стали согласно (1) и заменив шихтованный
магнитопровод однородным (рис. 1).

воздушного зазора между якорем и сердечником
(рис. 2).
В табл. 1 приведены результаты расчета электромагнитной силы F и проходящего через обмотку
среднего магнитного потока Фср методом конечных
элементов, полученные с помощью разных расчетных моделей: 1 – модель с однородным магнитопроводом и скорректированной согласно (1) характеристикой намагничивания стали 3413 (рис. 1);
2 – модель с шихтованным магнитопроводом
(рис. 2). Для сравнения в этой же таблице приведены результаты расчета для модели 3, которая не
учитывает коэффициент заполнения kst. В модели 3
магнитопровод идентичен магнитопроводу модели
1, но характеристика намагничивания задана без изменений.

Рисунок 2 – Проверочная расчетная модель
в программе Ansoft Maxwell
Таблица 1 – Результаты расчетов
№
модели
1
2
3

Рисунок 1 – Расчетная модель магнитной системы
электромагнитного вибратора в программе Ansoft
Maxwell: 1 – сердечник; 2 – якорь; 3 – обмотки;
4 – контуры для определения потокосцепления
Для проверки принятого допущения в этой же
программе создадим модель с шихтованным магнитопроводом и сравним результаты расчета. Для того,
чтобы магнитопровод в проверочной расчетной модели по магнитным свойствам соответствовал реальному шихтованному магнитопроводу, необходимо, чтобы он имел такой же коэффициент заполнения kst и чтобы толщина немагнитных промежутков
была как минимум на порядок меньше величины

IW = 500 A
Фср, мВб
F, Н
0,14899
4,8529
0,14887
4,8388
0,14928
4,8536

IW = 10000 A
Фср, мВб
F, Н
2,2782
1193,5
2,2748
1198,1
2,3753
1285,4

Расчеты проводились для двух значений МДС
обмотки: IW = 500 A и IW = 10000 A. В первом случае сталь не насыщена, а во втором – насыщена
(среднее значение магнитной индукции около
1,9 Тл). Сравнение результатов для двух первых моделей показывает, что и для среднего магнитного
потока Фср, и для силы F разница между первой и
второй моделью не превышает величины допустимой погрешности 0,5 %, которая была задана в параметрах моделирования. Это означает, что принятое допущение справедливо для рассматриваемой
задачи и модель 1 может использоваться для расчетов трехмерного магнитного поля электромагнитных вибраторов.
Сравнение с моделью 3 (табл. 1) показало, что
если коэффициент заполнения kst не учитывать, то
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для насыщенной стали погрешность определения
среднего магнитного потока Фср составит около
4,3 %, а электромагнитной силы F – около 7 %. Для
большинства задач такие погрешности недопустимы, поэтому для расчетов рекомендуется использовать модель 1, учитывающую коэффициент kst.
Проходящий через обмотку средний магнитный
поток Фср определяется для того, чтобы при моделировании динамики электромагнитного вибрационного привода вычислять наводимую в обмотке ЭДС
самоиндукции [6]. Точное значение Фср можно получить, задав геометрию каждого витка обмотки и
рассчитав проходящий через него поток. Это вызовет значительные затруднения при создании расчетной модели. Поэтому используют упрощенный способ, основанный на усреднении магнитных потоков,
проходящих через несколько распределенных по
объему обмотки контуров [6]. Точность вычисления
зависит от количества контуров и их расположения.
Магнитный поток, проходящий через виток обмотки, зависит от его расположения по высоте обмотки
и от площади, которую он охватывает. Поэтому
контуры необходимо также делать разными по площади и располагать на разных уровнях (рис. 1). Таким образом, общее число контуров должно быть
пт, где п – число уровней по высоте обмотки;
т – число разных по площади контуров на каждом
уровне. Для того, чтобы в дальнейшем рационально
выбирать соотношение п и т, необходимо исследовать степень влияния расположения и площади контура на проходящий через него поток. С помощью
модели (рис. 1) в программе Ansoft Maxwell были
рассчитаны магнитные потоки, проходящие через 18
контуров (п = 6; т = 3) для IW = 10000 A. Результаты расчета представлены в виде графиков на рис. 3.
При меньших значениях МДС обмотки были получены графики, качественно не отличающиеся от
рис. 3, но с меньшей разницей между значениями
потоков, поскольку с уменьшением насыщения
уменьшается отношение потока рассеяния к основному потоку.

Рисунок 3 – Зависимости магнитного потока
от уровня расположения витка по высоте обмотки:
1 – для наименьшего витка; 2 – для среднего витка;
3 – для наибольшего витка

Определим среднее значение магнитного потока
для 18-ти выбранных контуров:
1 n m
 ср 
   i , j  2,228 мВб.
n  m j 1 i 1
Для сравнения определим средний магнитный
поток для шести контуров, соответствующих средним виткам обмотки (рис. 3, кривая 2):
1 n
 ср.2    2, j  2,229 мВб.
n j 1
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что уровень расположения витка по высоте обмотки значительно больше влияет на величину проходящего через него потока, чем площадь, которую
охватывает виток. Это объясняется тем, что силовые
линии магнитного поля рассеяния направлены под
углами, близкими к 90 , к боковым поверхностям
сердечника и под малыми углами к плоскости витков обмотки.
Поэтому для определения среднего магнитного
потока целесообразно использовать п контуров, соответствующих среднему витку и расположенных
на разных уровнях по высоте обмотки.
ВЫВОДЫ. Для численного моделирования
трехмерного магнитного поля электромагнитного
вибратора с шихтованным магнитопроводом целесообразно использовать расчетную модель с однородным магнитопроводом и скорректированной согласно (1) характеристикой намагничивания.
Для определения среднего магнитного потока
целесообразно усреднять потоки, проходящие через
контуры, соответствующие среднему витку и расположенные на разных уровнях по высоте обмотки.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вибрации в технике: Справочник. В 6-ти т.
– М.: Машиностроение, 1981. – Т. 4. – 509 с.
2. Ланець О.С. Високоефективні міжрезонансні
вібраційні машини з електромагнітним приводом
(Теоретичні основи та практика створення): Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – 324 с.
3. Чубик Р.В., Ярошенко Л.В. Керовані вібраційні технологічні машини. – Вінниця: ВНАУ, 2011.
– 355 с.
4. Черно А.А., Гуров А.П., Новогрецкий С.Н. Совместное управление электромагнитным приводом и
динамическим виброгасителем трехмассовой вибрационной установки // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск "Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика"
науково-виробничого журналу. – Кременчук: КрНУ,
2012. – Вип. 3/2012 (19). – С. 345–349.
5. Черно А.А., Гуров А.П., Минчула А.С., Безверхний Д.Л. Динамическая модель электромеханических процессов в электромагнитном вибраторе с реактивными массами // Електротехніка і електромеханіка. Науково-практичний журнал. – Харків: НТУ
"ХПІ", 2011. – № 6. – С. 42–45.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
27

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

6. Черно А.А., Гуров А.П., Минчула А.С., Безверхний Д.Л. Моделирование электромеханических
процессов в энергосберегающих электромагнитных
приводах вибрационных установок // Электротехнические и компьютерные системы. – К.: Техніка,
2011. – № 3. – С. 397–399.
7. Загирняк М.В., Бранспиз Ю.А., Пшеничный А.Н., Дамьян Милявец. Влияние конструкции
хвостовика якоря на тяговую характеристику электромагнита // Електромеханічні і енергозберігаючі
системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КНУ, 2010. – Вип. 3/2010 (11).
– C. 22–26.

8. Мірошникова А.О. Підходи щодо моделювання системи вимірювальний індуктор–пакет електротехнічної сталі // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий
журнал. – Кременчук: КДУ, 2009. – Вип. 4/2009 (8).
– С. 36–38.
9. Буль О.Б. Методы расчета магнитных систем
электрических аппаратов: Магнитные цепи, поля и
программа FEMM. – М.: Изд. центр “Академия”,
2005.
10. Гандшу В.М. Представление шихтованных
сердечников в задачах расчета магнитных полей //
Інтернетресурс: http://www.tor.ru

CALCULATION OF THREE-DIMENSIONAL MAGNETIC FIELD OF ELECTROMAGNETIC VIBRATOR
WITH LAMINATED MAGNET
A. Tcherno, A. Gurov, A. Gran, A. Topalov
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
prosp. Geroev Stalingrada, 9, Nikolaev, 54025. Е-mail: www.alextcherno@gmail.com
Numerical simulation of an electromagnetic vibrator three-dimensional magnetic field has been produced.
Recommendations for the building of calculation model, that takes into account the fill factor of laminated core and
space distribution of the magnetic flux, passing through the winding turns have been proposed.
Key words: electromagnetic vibrator, magnetic field, laminated core.
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УДК 621.313
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЩЕННОГО ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ ФАЗ
Л. А. Васильев, Ю. В. Мнускин, А. Е. Боев
Донецкий национальный технический университет
ул. Артема, 58, г. Донецк, 83001, Украина. Е-mail: boev-anatoliy@mail.ru
Проанализированы подходы к математическому моделированию электромагнитных процессов в вентильных
реактивных двигателях с изменяющейся взаимной индуктивностью фаз. Представлена математическая модель,
основанная на отображении магнитной системы обращенного двигателя с помощью разветвленной схемы замещения с нелинейно-параметрическими элементами, позволяющая учитывать дискретность структуры зубцово-пазовых слоев электромеханического преобразователя, общее и локальное насыщение магнитопроводов
статора и ротора, питание от полупроводникового преобразователя. Представленная в работе математическая
модель может быть использована для оптимизации конструкции электромеханического преобразователя и алгоритмов управления.
Ключевые слова: вентильный реактивный двигатель, математическая модель, схема замещения, нелинейный параметрический элемент.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОБЕРНЕНОГО ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГУНА
ЗІ ЗМІННОЮ ВЗАЄМНОЮ ІНДУКТИВНІСТЮ ФАЗ
Л. О. Васильєв, Ю. В. Мнускін, А. Є. Боєв
Донецький національний технічний університет
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83001, Україна. Е-mail: boev-anatoliy@mail.ru
Проаналізовано підходи до математичного моделювання електромагнітних процесів у вентильних реактивних двигунах зі змінною взаємною індуктивністю фаз. Представлено математичну модель, засновану на відображенні магнітної системи оберненого двигуна за допомогою розгалуженої заступної схеми з нелінійнопараметричними елементами, яка дозволяє враховувати дискретність структури зубцово-пазових шарів електромеханічного перетворювача, загальне й локальне насичення магнітопроводів статора й ротора, живлення від
напівпровідникового перетворювача. Представлена математична модель може бути застосована для оптимізації
конструкції електромеханічного перетворювача й алгоритмів керування.
Ключові слова: вентильний реактивний двигун, математична модель, заступна схема, нелінійний параметричний елемент.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время
вопрос интеграции элементов электропривода с целью повышения надежности, улучшения техникоэкономических и массогабаритных показателей является актуальным. Совмещение в одном техническом устройстве исполнительного органа, электромеханического преобразователя и средств управления открывает возможности для создания высокопроизводительных и компактных систем прямого
привода с непосредственной передачей мощности от
электродвигателя к рабочему органу.
В этом отношении обращенные электрические
машины применимы для широкого класса промышленных механизмов и позволяют обеспечить рациональную компоновку привода за счет конструктивного объединения с технологической установкой и
повысить эффективность преобразования энергии за
счет смещения точек приложения электромагнитного момента на больший радиус внешнего ротора.
В то же время возрастание требований к электроприводу в отношении надежности и быстродействия, энергетической эффективности и материалоемкости определяют необходимость системного совершенствования элементов привода.
Перспективным направлением в области регулируемого электропривода являются вентильные реактивные двигатели (ВРД). Основные преимущества
этого класса электрических машин, заключающиеся
в простой и технологичной конструкции электромеханического преобразователя (ЭМП), отсутствии
редкоземельных магнитов, высокой надежности и

широких возможностях для формирования характеристик, делают ВРД привлекательными для применения в системах прямого привода.
Использование встраиваемых конструкций ВРД
с внешним ротором перспективно в приводе современных
электрифицированных
транспортных
средств и подъемно-транспортных установок, в системах вентиляции и кондиционирования, насоснокомпрессорном оборудовании. Анализ литературных источников свидетельствует о повышенном
интересе исследователей к этому типу электрических машин в обращенном исполнении [1–5].
Необходимо отметить, что ВРД характеризуются
повышенным уровнем электромагнитных нагрузок
[3, 6], которые для напряженных в электромагнитном отношении ВРД в ряде случаев приближаются к
предельным по степени использования активных
материалов, учитывая ограничения на габаритные
размеры встраиваемых электрических машин [7].
Повышенный уровень электромагнитных нагрузок является следствием дискретности цикла электромеханического преобразования энергии и последовательной работы фаз ВРД. Формирование однонаправленного электромагнитного момента в ВРД
обеспечивается разграничением интервалов возбуждения фаз таким образом, чтобы импульсы тока в
фазах совпадали с участками, где наблюдается выраженное изменение проводимости воздушного
зазора. При этом дискретно-пульсирующее маг-
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нитное формируется, главным образом, за счет магнитодвижущих сил (МДС) отдельных фаз на интервалах времени, где не наблюдается перекрытие токов в смежных фазах электромеханического преобразователя (ЭМП). Одновременное возбуждение
нескольких фаз принципиально не изменяет характер распределения магнитного поля и величину основного магнитного потока между парой взаимодействующих зубцов статора и ротора из-за относительно слабой магнитной связи фаз в ВРД.
Увеличение удельных показателей в ряде случаев возможно за счет перехода на технологическую
платформу, которая в зарубежной литературе получила название mutually coupled switched reluctance
motor (MCSRM) – вентильный реактивный двигатель с магнитосвязанными фазами или fully pitched
switched reluctance motor – вентильный реактивный
двигатель с обмотокой с диаметральным шагом [8].
В качестве примера на рис. 1 представлено поперечное сечение магнитной системы обращенного
ВРД с обмоткой с диаметральным шагом для конфигурации 6/8 (шесть полюсов на обращенном статоре и восемь полюсов на внешнем роторе).

реактивных
двигателей
дискретность
цикла
электромеханического преобразования энергии.
Выраженное взаимное влияние фаз в сочетании с
нелинейностью характеристик магнитной системы
ограничивают возможности использования методов
анализа, применяемых для исследования электромагнитных процессов в ВРД традиционного исполнения.
Целью работы является разработка математической модели ВРД с изменяющейся взаимной индуктивностью фаз.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Магнитная связь между фазами ВРД традиционного
исполнения практически не проявляется. В зависимости от конфигурации и геометрических размеров
магнитной системы взаимная индуктивность находится на уровне 5–12 % [10]. Это позволяет рассматривать электромагнитные процессы для одной
фазы симметричной машины [11]. При этом интегральные параметры магнитной системы ВРД могут
быть представлены в функции двух переменных:
тока возбужденной фазы и углового положения ротора.
Для ВРД с изменяющейся взаимной индуктивностью электромагнитный момент создается в результате взаимодействия магнитных нескольких фаз с
явнополюсной конструкцией ротора. Потокосцепление возбужденной фазы   iA , iB , iC ,θ и электромагнитный момент Mэм  iA,iB , iC ,θ должны рассматри-

Рисунок 1 – Магнитная система ВРД 6/8 с обмоткой
с диаметральным шагом
Основной конструктивный признак, который отличает данную модификацию двигателя от ВРД
традиционного исполнения заключается в изменении схемы обмотки. В ВРД фазные обмотки располагаются на противоположных зубцах статора. В
MCSRM дискретная структура зубцово-пазовых
слоев сохраняет конструктивные признаки ВРД, но
обмотка выполняется с диаметральным шагом. При
этом формирование основного магнитного потока
осуществляется совместным действием МДС нескольких фаз, что позволяет распределить токовую
нагрузку и в ряде случаев повысить полезную мощность ЭМП [8, 9].
Для обозначения данной модификации ВРД
представляется корректным использование термина
«вентильный
реактивный
двигатель
с
изменяющийся взаимной индуктивностью фаз» с
учетом того, что создание электромагнитного
момента
в
этих
электрических
машинах
основывается именно на изменении взаимной
индуктивности между фазами и при этом
сохраняется
характерная
для
вентильных

ваться в функции токов всех фаз ЭМП и угловой
координаты ротора. В данном случае возможности
использования предварительных полевых расчетов
для определения поверхностей потокосцепления и
момента ограничены ввиду большего числа независимых переменных.
Для анализа электромагнитных процессов в ВРД
с изменяющейся взаимной индуктивностью применяется подход, основанный на приведении интегральных параметров магнитной системы к параметрам «эквивалентного» ВРД традиционного исполнения [8]. Намагничивающая сила, создаваемая
обмоткой, выполненной с диаметральным шагом,
может быть получена в виде наложения МДС контуров, охватывающих отдельные зубцы. Проиллюстрируем это положение для обращенного ВРД 6/8
примером на рис. 2, где представлено распределение
МДС вдоль расточки статора при возбуждении обмотки с диаметральным шагом (рис. 2,а) и эквивалентное распределение МДС зубцовых катушек
(рис. 2,б).
МДС и потокосцепления фаз данных модификаций связаны соотношениями:

 FA   0 0,5 0,5  Fa 
  
 
 FB    0,5 0 0,5  Fb  ;
 F   0,5 0,5 0   F 
 C 
 c 
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 A   1 1 1  a 
  
 
 B    1 1 1  b  ,
    1 1 1    
 C 
 c 

(2)

где FA и  A – МДС и потокосцепление обмотки с
диаметральным шагом; Fa и a – МДС и потокосцепление зубцовых катушек фазы.

а)

делении параметров и оптимальных геометрических
соотношений электрической машины.
В то же время использование комбинированных
математических моделей, объединяющих результаты полевых расчетов и теорию цепей, представляется наиболее перспективным с точки зрения минимизации затрат машинного времени и достижения
требуемой точности расчетов. Математические модели на основе магнитных схем замещения (МСЗ),
оперируя значительно меньшим числом элементов,
позволяют сочетать высокое быстродействие и необходимую точность [13].
Активная зона ЭМП может быть отображена с
помощью разветвленной схемы замещения. Участки
магнитной системы представляются дискретной
структурой, образованной магнитными проводимостями. В качестве примера на рис. 3 показан фрагмент синтезированной магнитной схемы замещения
обращенного ВРД с изменяющейся взаимной индуктивностью фаз.

б)
Рисунок 2 – Приведение намагничивающей обмотки
с диаметральным шагом к зубцовым контурам
Использование матриц преобразования (1) и (2)
позволяет поставить в соответствие с сочетанием
фазных токов в ВРД с изменяющейся взаимной индуктивностью эквивалентное с точки зрения распределения МДС вдоль расточки статора сочетание
токов зубцовых контуров. При этом использование
статических характеристик ВРД, полученных при
возбуждении одной фазы, для моделирования процессов в ВРД с изменяющейся взаимной индуктивностью не учитывает насыщение ярем статора и
ротора, а для ВРД как раз характерны режимы работы, в которых магнитная система достаточно сильно
насыщена. Кроме того, при разнополярном питании
фаз в ВРД с изменяющейся взаимной индуктивностью характер распределения магнитного поля существенно отличается от распределения поля в ВРД
традиционного исполнения [8].
Упрощающие допущения о характере распределения магнитного поля и взаимном влиянии фаз могут быть преодолены с помощью совместного решения полевой задачи на каждой итерации для мгновенных значений фазных токов и угловых положений ротора и дифференциальных уравнений для
электрических цепей [12].
Основной недостаток данного подхода заключается в больших затратах машинного времени на решение полевых задач и поэтому имеет ограниченное
использование на этапе проектирования при опре-

Рисунок 3 – Фрагмент схемы замещения магнитной
системы обращенного ВРД с изменяющейся
взаимной индуктивностью фаз: FA , FB , FC – МДС
обмоток статора; ds , dr – проводимости полюсов
статора и ротора; ys , yr – проводимости ярем;

σy , σd – проводимости пазового рассеяния;
δ – проводимости участков воздушного зазора
В зубцово-пазовых слоях выделяются основные
части: полюсы статора и ротора, пазовые области и
воздушный зазор (рис. 3). Данный подход отражает
устройство активной зоны ЭМП, но вместе с тем
потеря точности уже заложена в системе допущений: замена сложной конфигурации распределения
поля в насыщенной зубцовой зоне дискретными
элементами может рассматриваться как разделение
«целого» на составные «части».
Следует учитывать также, что при перекрытии
возбужденных полюсов наблюдается существенная
неравномерность распределения магнитного потока
по сечению. В зависимости от геометрии зубцового
слоя и МДС возбужденной фазы максимальное значение индукции в межполюсном пространстве у
набегающей кромки полюса может превышать
1,9 Тл при среднем значении 0,7 Тл [14].

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
31

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

Результаты моделирования, проведенного авторами для различных конфигураций и соотношений
геометрических размеров зубцовой зоны, показали
относительно невысокую точность, ввиду сложности учета локального насыщения с помощью схемы
замещения, в которой зубцы статора, ротора и воздушный зазор представлены отдельными элементами. Повышение степени детализации не приводит
к существенному повышению точности расчетов
вследствие сложного характера замыкания поля в
области перекрытия зубцов.
В этом отношении физически обоснованным
представляется интегральное описание свойств зубцового слоя с помощью нелинейно-параметрических элементов [15]. Данный подход предполагает
комплексное представление структуры «зубец статора–воздушный зазор–зубец ротора» в виде нелинейно-параметрических элементов, в интегральном виде учитывающих дискретность зубцово-пазовых слоев, общее и локальное насыщение магнитопроводов.
Проводимость
нелинейно-параметрического
элемента δz Uδz ,θ зависит от магнитного напряжения зубцовой зоны и угла между взаимодействующими зубцами и определяется для заданной геометрии с помощью серии полевых расчетов
при ограничении расчетной области. В качестве
примера на рис. 4 показан общий вид поверхности,
характеризующей проводимость нелинейно-параметрических элементов зубцовой зоны.

Рисунок 4 – Зависимость проводимости
параметрических элементов δz Uδz ,θ от
магнитного напряжения зубцового слоя U δz при
различных угловых положениях ротора θ
Поверхность δz Uδz ,θ имеет характерный для
ЭМП с двойной зубчатостью воздушного зазора
трапецеидальный вид. Положению «зубец–паз» соответствует минимальная магнитная проводимость,
в зоне частичного перекрытия полюсов наблюдается
выраженное изменение проводимости с максимальным значением в согласованном положении. Насыщение зубцового слоя в большей мере проявляется
при положениях зубцов статора и ротора, близких к
согласованному. При небольших значениях напря-

женности магнитного поля рабочая точка находится
на линейном участке магнитных характеристик.
В общем случае активная зона ВРД с изменяющейся взаимной индуктивностью может быть представлена в виде непланарной схемы замещения
(рис. 5).

Рисунок 5 – К расчету магнитного поля ВРД
с изменяющейся взаимной индуктивностью фаз
Такое представление активной зоны ВРД позволяет корректно учитывать конструктивные особенности, насыщение зубцово-пазовых слоев и взаимное влияние фаз ЭМП.
Магнитное состояние ВРД с изменяющейся взаимной индуктивностью может быть описано на основе метода узловых потенциалов
PΛP T φ  PΛF ,

(3)

где P – матрица соединений ветвей; Λ – диагональная матрица магнитных проводимостей;
– вектор-столбец узловых потенциалов;
φ
F – вектор источников МДС фаз.
Топологическая матрица P содержит полную
информацию о магнитных связях в ЭМП и имеет
переменную структуру вследствие изменения конфигурации воздушного зазора и топологии схемы
замещения при вращении ротора.
При решении системы уравнений (1) следует
учитывать периодичность распределения магнитного поля. Потенциалы противолежащих узлов магнитной схемы равны по абсолютному значению и
противоположны по знаку
φi  0,5 Z  Z   φi ,
 c р

(4)

где Z с , Z р – число полюсов статора и ротора.
Таким образом, при условии магнитной и электрической симметрии можно сократить размерность
системы уравнений в 2p раз ( 2p – число полюсов
ВРД с изменяющейся взаимной индуктивностью).
Решение уравнений состояния магнитной системы позволяет определить распределение потоков
и индукции на участках магнитной системы, потокосцепления и рассчитать электромагнитный момент с учетом взаимного влияния фаз. Электромагнитный момент рассчитывается на основе энергетического подхода по изменению коэнергии элементов
схемы замещения
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U
n

M эм 


j 1

 U j  j U ,θ  dU


0

θ

,

(5)

где суммирование производится по элементам магнитной системы.
Для анализа электромагнитных процессов требуется совместное решение системы уравнений (1) и
дифференциальных уравнений электрического состояния фаз и уравнения движения
 di
Ψ 
1 
 dt  L д  u  f  i , θ   Ri  ω θ  ;



 dω 1
  M эм  М с  ;

J
 dt

dθ
 ω  dt ,


(6)

где i и u – вектор-столбец фазных токов и напряжений, соответственно; f  i, θ  – коммутационная
функция, характеризующая текущее состояние полупроводникового преобразователя; R – диагональная матрица активных сопротивлений, учитывающая активные сопротивления фаз и элементов
полупроводникового преобразователя; ω – угловая
скорость вращения ротора; J – момент инерции
ротора и приводного механизма; М с – момент
внешних сил, приложенный к ротору; L д – симметричная матрица дифференциальных индуктивностей
фаз
 ψ A ψ A ψ A 


iB
iC 
 i A
 ψ
ψ B ψ B 
Lд   B
(7)
;
iB
iC 
 i A
 ψ
ψC ψC 
 C
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 i A

Ψ
– вектор динамических коэффициентов ЭДС
θ
вращения, состоящий из частных производных потокосцеплений фаз по угловой координате θ .
Приведенные выражения позволяют моделировать установившиеся и переходные режимы работы
вентильных реактивных двигателей с изменяющейся взаимной индуктивностью фаз.
ВЫВОДЫ. Предложена математическая модель
ВРД с изменяющейся взаимной индуктивностью
фаз, которая учитывает нелинейность магнитных
характеристик, взаимное влияние фаз и дискретную
структуру зубцово-пазовых слоев. Модель может
использоваться для оптимизации конструкции ЭМП
и исследования электромагнитных процессов при
различных способах питания обмоток и алгоритмах
управления.
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MATHEMATICAL MODEL OF INVERTED SWITCHED RELUCTANCE MOTOR
WITH VARIABLE MUTUAL INDUCTANCE
L. Vasiliev, Y. Mnuskin, A. Boyev
Donetsk National Technical University
vul. Artema, 58, Donetsk, 83001, Ukraine. E-mail: boev-anatoliy@mail.ru
This paper presents an analysis of methods used for mathematical modeling of electromagnetic processes in
switched reluctance motors with variable mutual inductance between phases. A mathematical model based on representation of magnetic system with ramified equivalent circuit with nonlinear parametric elements is presented. The
model enables to take into account discrete structure of electromechanical energy converter, total and local magnetic
saturation of stator and rotor cores, power supply from semiconductor converter. Presented mathematical model can be
used for optimization of electromechanical converter construction and control algorithms.
Кey words: switched reluctance motor, mathematical model, magnetic equivalent circuit, nonlinear parametric element.
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РОЗРОБКА ТЕПЛОВИХ СХЕМ ЗАМІЩЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВОЇ КАРТИНИ
ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА
А. В. Калініченко
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: kalina.heavy@mail.ru
Описано причини появи дефектів у осерді статора вентильно-індукторного двигуна. Розглянуто механізм
впливу таких дефектів на тепловий стан пазової та міжвиткової ізоляції обмотки. Наведено способи, за
допомогою яких можливо визначити місця локальних пошкоджень та величини втрат у них. Розглядаються
існуючі методи визначення теплового стану вентильно-індукторного двигуна, їх переваги та недоліки.
Обґрунтовано вибір методу теплового розрахунку вентильно-індукторного двигуна при зміні стану осердя.
Описано методику розрахунку теплових опорів для різних середовищ статора, через які проходять основні
теплові потоки. Теплова схема, яка побудована для основних теплових потоків та джерел теплоти, розбивається
на N-у кількість частин, число яких визначається на основі цілих і ушкоджених частин статора, що дає змогу
визначати температури у місцях локальних пошкоджень. На основі отриманої схеми заміщення було складено
систему рівнянь, розв’язання якої дасть значення температур окремих частин статора.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, тепловий розрахунок, метод теплових схем.
РАЗРАБОТКА ТЕПЛОВЫХ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ КАРТИНЫ
ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
А. В. Калиниченко
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: kalina.heavy@mail.ru
Описаны причины возникновения дефектов в сердечнике статора вентильно-индукторного двигателя.
Рассмотрено механизм влияния таких дефектов на тепловое состояние пазовой и межвитковой изоляции
обмотки. Приведены способы, с помощью которых можно определить места локальных повреждений и
величины потерь в них. Рассматриваются существующие методы определения теплового состояния вентильноиндукторного двигателя, их преимущества и недостатки. Обоснован выбор метода теплового расчета
вентильно-индукторного двигателя при изменении состояния сердечника. Описана методика расчета тепловых
сопротивлений для различных сред статора, через которые проходят основные тепловые потоки. Тепловая
схема, которая построена для основных тепловых потоков и источников теплоты, разбивается на N-ое
количество частей, число которых определяется на основании целых и поврежденных частей статора, что
позволяет определять температуру в местах локальных повреждений. На основании полученной схемы
замещения была составлена система уравнений, решение которой даст значение температур отдельных частей
статора.
Ключевые слова: вентильно-индукторный двигатель, тепловой расчет, метод тепловых схем.
АКТУАЛЬНІСТЬ
РОБОТИ.
Вентильноіндукторний двигун (ВІД) має високу надійність,
яка обумовлена відсутністю електромеханічних
контактів та обмотки на роторі. Проте в процесі
тривалої експлуатації й ремонту, в осерді статора
ВІД
відбуваються
незворотні
зміни,
які
проявляються у виникненні електричних закорочень
між окремими листами електротехнічної сталі (ЕТС)
та розпушенні листів. Найчастіше такі дефекти
виникають у процесі видалення обмотки при
капітальному ремонті.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Як
показують дослідження [1], втрати у магнітопроводі
після заміни обмотки розподілені нерівномірно. В
об’ємі магнітопровода виникають місця локальних
контурів, що призводять до місцевих перегрівів.
Температура у місці локального перегріву значно
перевищує середню температуру сердечника. У
такому випадку буде порушено тепловий стан
обмотки через перевищення виділення теплоти над
тепловіддачею, відбудеться недопустимо високе

нагрівання пазової та міжвиткової ізоляції обмотки,
що призведе до її теплового руйнування та відмови
ВІД. Звідси випливає необхідність урахування
теплового стану у пошкоджених ділянках
магнітопровода при прогнозуванні післяремонтного
ресурсу машини.
Визначення фактичного стану магнітопровода
можливо одним із способів локальної діагностики [2].
Крім того, такими способами визначаються
величини втрат у локальних контурах.
На сьогодні визначення теплового стану ВІД
здійснюється методами на основі теорії подібності
[3, 4], теплових схем [5] і скінчених елементів [6].
Теплові моделі на основі теорії подібності
надаються у вигляді безрозмірних комплексів, які
об’єднують вхідні механічні й електричні параметри
із вихідними величинами, які характеризують
тепловий стан двигуна. Такі методи не потребують
складних процедур моделювання для розрахунку
втрат у різних частинах ВІД, однак вони практично
не придатні для високих температур (75, 115 °С) і не
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дають інформації про тепловий стан окремих
конструктивних елементів.
Теплова модель ВІД у роботі [5] дозволяє
визначати середні температури активних частин
машини, максимальні значення температури
залежно від параметрів режиму навантаження та
теплові потоки між суміжними елементами
конструкції. Однак теплова схема у [5] не враховує
різність температур у міжпакетній та лобовій
частині обмоток, а також тепловий потік у
магнітопроводі впоперек листів ЕТС. Для
врахування впливу дефектів у осерді статора на
тепловий стан ВІД таку теплову схему необхідно
розбити на більш дрібні елементи за довжиною
магнітопровода.
У роботі [6] тепловий розрахунок ВІД
здійснюється методом скінчених елементів у
двовимірній постановці. Такий метод дозволяє
найбільш точно визначити розподіл температур за
об’ємом електричної машини. Для врахування
нерівномірного розподілу втрат при зміні стану
осердя необхідно створити кілька взаємопов’язаних
двовимірних теплових моделей поперечного
перерізу машини, у кожній з яких відбувається зміна
втрат за довжиною осердя. Однак такий метод
потребує використання спеціалізованих програмних
пакетів та тривалого часу для реалізації його на
комп’ютері.
Для розрахунку нерівномірного розподілу
температур статора ВІД скористаємось методом
теплових схем, тому що він є простим і дозволяє
розраховувати системи тепловіддачі будь-якої
складності з достатнім рівнем точності. Точність
такого методу можна підвищити за рахунок
розділення машини на більш дрібні елементи [3].
Фрагмент поперечного перерізу статора ВІД
зображено на рис. 1.

у центральних аксіальних лініях зубців і
центральному циліндрі ярма;
 коефіцієнти теплопровідності матеріалів та
повітря постійні й, згідно з [5], дорівнюють їхнім
значенням при розрахунковій температурі Т=115 °С.
Основними джерелами теплоти, які найбільш
суттєво впливають на тепловий стан статора, є
втрати у міжпакетній Рmo і лобовій Рlo частинах
обмотки, втрати у полюсах статора Рps та втрати у
ярмі статора Рjs. Втрати у роторі та підшипниках
вносять незначний вклад у процес теплообміну,
тому в тепловій моделі статора ВІД розглядатися не
будуть. Джерела теплоти на тепловій схемі
позначаються у вигляді еквівалентних джерел
електрорушійної сили (ЕРС).
Тепловий
потік
проходить
через
різні
середовища, які перешкоджають його руху. На схемі
вплив таких середовищ на рух теплоти виражається
через теплові опори, які розраховуються за
наступною схемою:
R

e
1

,
bh  bh

(1)

де
δe/(λbh)
–
тепловий
опір
окремого
конструктивного елемента електричної машини;
1/(αbh) – тепловий опір конвекції; δe – еквівалентна
товщина
конструктивного
елемента,
яка
визначається згідно з [4]; λ – коефіцієнт
теплопровідності
(КТП);
α
–
коефіцієнт
тепловіддачі; b і h – геометричні розміри елемента
конструкції, через який проходить тепловий потік.
Як опорний вузол приймаємо температуру
навколишнього середовища Tns. Враховуючи
джерела теплових потоків та напрямки їх
розповсюдження, на рис. 2 надамо теплову схему
заміщення для однієї полюсної секції.
Rmo lo

Rmo  ps

Rlo  ps

Pmo

Plo

Pps
Rmo  ns

Rmo  js

Rlo ns

R ps  ns

R ps  js

Rtjs  ns

Rcjs ns

Pjs
Рисунок 1 – Фрагмент поперечного
перерізу статора ВІД
Для
проведення
теплового
розрахунку
приймаються наступні допущення:
 втрати в міді є зосередженими у центральній
частині котушки, втрати у сталі статора зосереджені

Рисунок 2 – Теплова схема заміщення
однієї полюсної секції ВІД
Основні
шляхи
теплопередачі
надамо
відповідними тепловими опорами (рис. 2):
1) від міжпакетної частини обмотки до полюсів
статора – Rmo-ps;
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2) від лобової частини обмотки до полюсів
статора – Rlo-ps;
3) від міжпакетної частини обмотки до лобової
частини обмотки – Rmo-lo;
4) від міжпакетної частини обмотки до
навколишнього середовища – Rmo-ns;
5) від
лобової
частини
обмотки
до
навколишнього середовища – Rlo-ns;
6) від міжпакетної частини обмотки до ярма
статора – Rmo-js;
7) від полюса статора до навколишнього
середовища – Rps-ns;
8) від полюса статора до внутрішньої
циліндричної поверхні статора (ярма) – Rps-js;
9) від внутрішньої циліндричної поверхні ярма
статора
вздовж
листів
до навколишнього
середовища – Rcjs-ns;
10) від ярма статора впоперек листів через
торцеві поверхні до навколишнього середовища –
Rtjs-ns.
Враховуючи геометрію статора на рис. 1, теплові
опори розрахуються з наступних співвідношень:
1) тепловий потік від міжпакетної частини
обмотки до полюса статора долає наступні теплові
опори: опір виткової ізоляції провідників, лаку та
повітряних проміжків між провідниками Rem,
тепловий опір каркасу Rkm тепловий опір
повітряного проміжку між каркасом та зубцем Rдm,
тепловий опір зубця вздовж листів електротехнічної
сталі (ЕТС) Rzа:
Rmo  ps  Rem  Rkm  R m  Rza ;
Rem 

bk

Ccr S1

,

(2)
(3)

де λСcr – поперечна теплова провідність обмотки, яка
розраховується з емпіричного співвідношення у [7];
S1 – площа контакту котушки з міжпакетною
частиною зубця:
S1  hk l ,

(4)

де l – довжина осердя статора;
Rkm

4Fal  S1

,

2Ccr S2

(9)

S2  bp hk ;

(10)

Rkl 

k
;
k S2

(11)

R l 

 kzt
,
 S2

(12)

де Δkzt – величина повітряного проміжку між
каркасом котушки і торцевою частиною полюса
статора;
Rzb 

l
4Fal S2

;

(13)

3) тепловий потік від міжпакетної частини
обмотки до лобової долає теплові опори
міжпакетної Rmo та лобової Rlo частин обмоток
вздовж провідників:
Rmo lo  Rmo  Rlo ;
Rmo 

l
4Cal S3

(14)

,

(15)

де λCal – коефіцієнт теплопровідності обмотки
вздовж провідників, який визначається за
методикою [7]; S3 – площа поперечного перерізу
обмотки:

коефіцієнт

(6)

,

(7)

де λFalΔ – коефіцієнт теплопровідності шихтованого
осердя вздовж листів ЕТС, який визначається за
методикою, наведеною у [7];

(8)

де S2 – площа контакту котушки із торцевою
поверхнею полюса, яка дорівнює:

Rmo 


 kz ,
 S1

bp

bk

Rel 

(5)

де δkz – величина повітряного проміжку між
каркасом котушки й міжпакетною частиною полюса
статора; λδ – коефіцієнт теплопровідності повітря;
Rza 

Rlo  ps  Rel  Rkl  R l  Rzb ;

S3  hk bk ;


 k ,
k S1

де Δk – товщина каркаса; λk –
теплопровідності матеріалу каркаса.
R m

2) тепловий потік від лобової частини обмотки
до полюсів статора проходить через наступні опори:
опір виткової ізоляції провідників, лаку та
повітряних проміжків між провідниками Rel,
тепловий опір каркасу Rkl, тепловий опір
повітряного проміжку між каркасом та зубцем Rдl,
тепловий опір зубця впоперек листів ЕТС Rzb:

(16)

ll .sr
,
4Cal S3

(17)

де ll.sr – середня довжина провідника у лобовій
частині обмотки;
4) тепловий опір від міжпакетної частини
обмотки до навколишнього середовища визначиться
за виразом:
Rmo  ns 

Rmwo  ns  Rmvo ns
,
Rmwo  ns  Rmvo  ns

(18)

де Rmwo-ns – тепловий опір міжпакетної частини
обмотки по її ширині, який дорівнює:
Rmwo  ns 

1
2 m S4



bk

Ccr S4

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
37

,

(19)

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

де αm – коефіцієнт тепловіддачі з міжпакетної
частини обмотки, який визначається згідно з [8]:
 1

n
 m  12  1 
0, 45
 D  2   ,
60
 2


(20)

Rmo  js  Remh  Rkmh  R mj  Rmj ;

де δ – довжина повітряного проміжку; п – частота
обертання ротора; S4 – площа поверхні міжпакетної
частини обмотки по висоті, яка для даної геометрії
обмотки (рис. 1) дорівнює S4=S1.
Тепловий опір міжпакетної частини обмотки по
висоті:
hk
1

,
2 m S5 Ccr S5

повітряних проміжків між провідниками Remh,
тепловий опір каркасу Rkmh, тепловий опір
повітряного проміжку між каркасом та ярмом Rдmj,
тепловий опір ярма вздовж листів ЕТС Rmj:

hk

Remh 

Rkmh 

де S5 – площа поверхні міжпакетної частини
обмотки по ширині:

R mj 

S5  bk l ;

(22)

5) тепловий опір від лобової частини обмотки до
навколишнього середовища дорівнює:
Rlo ns

R
R
 lwo  ns lvo  ns ,
Rlwo ns  Rlvo  ns

Rlwo  ns

R
R
 lwo1 ns lwo 2  ns ,
Rlwo1 ns  Rlwo 2 ns

(23)

bk
1

,
 l S6 Ccr S6

(24)





S 6  hk 2bk  b p ;

Rlwo 2 ns 

2bk  bp
1

;
 l S7 2Ccr S7

S7  hk lvl ,

(25)

(26)
(27)
(28)
(29)

де lvl – довжина вильоту лобової частини обмотки;
Rlvo-ns – тепловий опір лобової частини обмотки по
висоті до навколишнього середовища:
Rlvo ns 

hk
1

;
4 l S8 2Ccr S8

(30)

S8 – площа поверхні лобової частини обмотки по
ширині:





S8  lvl 2bk  bp ;

 S9

,

(35)

Dzov  D0
;
8Fal  S9

(36)

hp
1

,
 ps S10 2Fal  S10

до

(37)

де αps – коефіцієнт тепловіддачі полюса статора,
який, відповідно до [8], визначається наступним
чином:

де αl – коефіцієнт тепловіддачі з лобових поверхонь
обмотки, який визначається, згідно з [8]:
 1

n
 l  16, 7 1 
0, 45
 D  2   ;
2
60



 kj

(34)

7) тепловий опір від полюса статора
навколишнього середовища визначається як:
R ps  ns 

де
Rlwo1 ns 

k
;
k S9

де δkj – величина повітряного проміжку між
каркасом котушки і ярмом статора;
Rmj 

де Rlwo-ns – тепловий опір від лобової частини
обмотки по ширині до навколишнього середовища:

(33)

де S9 – площа контакту котушки з ярмом статора,
яка для даної геометрії котушки дорівнює S9= S5.

(21)

Rmvo  ns 

,

Ccr S9

(32)

(31)

6) тепловий потік від міжпакетної частини
обмотки до ярма статора долає наступні теплові
опори: опір виткової ізоляції провідників, лаку та

 1

n
 m  28 1 
0, 45
 D  2   ;
60
 2


(38)

S10 – площа поверхні полюсного наконечника, яка
для геометрії на рис. 1 розрахується як
S10  bp l ;

(39)

hp – висота полюса статора, яка, згідно з рис. 1,
дорівнює:
hp   D0  D  / 2 ;

(40)

8) тепловий опір від полюса статора до
внутрішньої циліндричної поверхні ярма статора
визначиться з наступного рівняння:
R ps  js 

hp
2Fal  S10

;

(41)

9) тепловий опір від внутрішньої циліндричної
поверхні ярма статора вздовж листів до
навколишнього середовища дорівнює:
Rvjs  ns 

D  D0
1
 zov
,
  j S11 2Fal S12

(42)

де αΣj – коефіцієнт тепловіддачі із зовнішньої
циліндричної поверхні ярма статора, який,
відповідно до [6], визначиться як
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  j   k  v ,

де αtp – коефіцієнт тепловіддачі із торцевих
поверхонь ярма статора, який, відповідно до [6],
розрахується як

(43)

де αk – коефіцієнт тепловіддачі конвекцією, який,
дорівнює:

 k  4,58r ,

15  6,5r0,7  Dzov  0, 225 м,
 tp  
1,02
3,89r  Dzov  0, 225 м;

(44)

де ωr – кутова швидкість обертання ротора:

S13 – площа торцевої поверхні ярма статора:

  D  2  n
r 
;
60

(45)
S13 

коефіцієнт
тепловіддачі
випромінюванням
αv=6,8 Вт/(м·°С);
S11
–
площа
зовнішньої
циліндричної поверхні ярма статора:
S11 

 Dzov l
,
Ns

(46)

  D0  Dzov  l
;
2N s

(47)

10) тепловий опір ярма статора впоперек листів
через торцеві поверхні до навколишнього
середовища:
Rtjs  ns 

1
2 tp S13



l
4Ccr S13

,

(48)





2
 Dzov
 D02

4 Ns

.

(50)

Систему рівнянь для схеми на рис. 2 наведено у
(51), де Tns, Тmo, Тps, Тlo, Тjs, – температури
навколишнього середовища, міжпакетної частини
обмотки, полюса статора, лобової частини обмотки
та ярма статора, відповідно.
Одна, теплова схема на рис. 2 та складена на її
основі система рівнянь не дають змоги визначити
значення температур на пошкоджених ділянках
полюса статора та частин обмотки, ізоляція яких
прилягає до пошкоджених листів ЕТС.
Для визначення температур статора ВІД,
враховуючи локальні пошкодження сердечника,
розділимо його умовно на N+2 елемента, де N –
число цілих і ушкоджених ділянок вздовж
сердечника полюса, число 2 враховує лобові
частини обмотки.

де Ns – число полюсів статора; S12 – площа середньої
циліндричної поверхні ярма статора:
S12 

(49)







 Pmo  Tmo  Tns  / Rmo  ns  Tmo  Tps / Rmo  ps  Tmo  Tlo  / Rmo lo  Tmo  T js / Rmo  js ;

 P  T  T  / R
lo
ns
lo  ns  Tlo  Tps / Rlo  ps   Tlo  Tmo  / Rmo lo ;
 lo

 Pps  Tps  Tmo / Rmo  ps  T ps  Tlo / Rlo  ps  Tps  Tns / R ps  ns  Tps  T js / R ps  js ;

 Pjs  T js  T ps / R ps  js  T js  Tns / Rcjs  ns  T js  Tns / Rtjs  ns  T js  Tmo / Rmo  js .
































(51)





Теплова схема заміщення, яка враховує локальні пошкодження у сердечнику статора, зображена на рис. 3.

Rlo1 ps1

RmoN lo 2

Rmo1mo 2

Rmo1lo1

Rmo 2 ps 2

Rmo1 ps1

Plo1

Rmo 2  mo3

Rmo ( N 1)  moN

Pmo 2

Pmo1

Pps1

Pps 2

Rlo1 ns

PpsN

Rmo1ns

Rps1 js1

R ps1ns

Plo 2

R ps ( N 1)  psN

Rps 2 ps 3

R ps1 ps 2

R ps 2 ns

R psN  jsN
R ps 2 js 2

Rmo1 js1
Rtjs1ns

Rmo2 ns

RmoN  ns

R psN  jsN

Rtjs 2tjs 3

RtjsN ns

Rtjs ( N 1)tjsN
PjsN

Pjs 2

Rcjs1ns

R psN ns

Rmo2 js 2
Rtjs1tjs 2

Pjs1

RpsN lo 2

RmoN  psN
PmoN

Rcjs 2 ns

Рисунок 3 – Теплова схема заміщення, яка враховує локальні
пошкодження сердечника полюса
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Система рівнянь для схеми на рис. 3 записується
наступним чином:





Plo1 Tlo1 Tmo1 / Rlo1mo1  Tlo1 Tps1 / Rlo1ps1 Tlo1 Tns  / Rlo1ns;

P T T  / R
 T T / R
T T  / R
T T  / R
 T T / R
;
 mo1 mo1 lo1 lo1mo1 mo1 ps1 mo1ps1 mo1 ns мо1нс mo1 mo2 mo1mo2 mo1 js1 mo1js1
P  T T / R
 T T / R
 T T / R
 T T / R
 T T / R ;
 ps1 ps1 lo1 lo1ps1 ps1 mo1 mo1ps1 ps1 ps2 ps1ps2 ps1 js1 ps1js1 ps1 ns ps1ns
P  T T / R
 js1 js1 ps1 ps1js1  Tjs1 Tns / Rcjs1ns  Tjs1 Tjs2 / Rtjs1tjs2  Tjs1 Tns / Rtjs1ns  Tjs1 Tmo1 / Rmo1js1;

Pmo2  Tmo2 Tmo1 / Rmo1mo2  Tmo2 Tps2 / Rmo2ps2 Tmo2 Tmo3 / Rmo2mo3 Tmo2 Tns  / Rmo2ns  Tmo2 Tjs2 / Rmo2js2;

Pps2  Tps2 Tmo2 / Rmo2ps2  Tps2 Tps1 / Rps1ps2  Tps2 Tps3 / Rps2ps3  Tps2 Tjs2 / Rps2js2  Tps2 Tns / Rps2ns;
(52)

Pjs2  Tjs2 Tps2 / Rps2js2  Tjs2 Tjs1 / Rtjs1tjs2  Tjs2 Tjs3 / Rtjs2tjs3  Tjs2 Tns / Rcjs2ns  Tjs2 Tmo2 / Rmo2js2;

......................................................................................................................................................;

PmoN TmoN Tlo2  / RmoNlo2  TmoN Tmo(N1) / Rmo(N1)moN  TmoN TpsN / RmoNpsN TmoN Tns  / RmoNns  TmoN TjsN / RmoNjsN;

Plo2 Tlo2 TmoN  / RmoNlo2  Tlo2 TpsN / RpsNlo2 Tlo2 Tns  / Rlo2ns;

PpsN  TpsN TmoN / RmoNpsN  TpsN Tlo2 / RpsNlo2  TpsN Tps(N1) / Rps(N1)psN  TpsN TjsN / RpsNjsN  TpsN Tns / RpsNns;

PjsN  TjsN TpsN / RpsNjsN  TjsN Tjs(N1) / Rtjs(N1)tjsN  TjsN Tns / RtjsNns  TjsN Tns / RcjsNns  TjsN TmoN / RmoNjsN.





























































































Для більш зручної форми запису переходимо від
теплових опорів до теплових провідностей Δ=1/R.
Замість
температур
використовуються
їх






























































перевищення над температурою навколишнього
середовища: θ=Т−Тns. Тоді, шляхом елементарних
алгебраїчних перетворень, отримуємо:



lo1 lo1mo1 lo1ps1 lo1ns mo1lo1mo1 ps1lo1ps1  Plo1;

 




 
 
 
 
P ;
 mo1 lo1mo1 mo1ps1 mo1ns mo1mo2 mo1js1 lo1 lo1mo1 ps1 mo1ps1 mo2 mo1mo2 js1 mo1js1 mo1
 




 
 
 
 
P ;
 ps1 lo1ps1 mo1ps1 ps1ps2 ps1js1 ps1ns lo1 lo1ps1 mo1 mo1ps1 ps2 ps1ps2 js1 ps1js1 ps1
 
 js1 ps1js1 cjs1ns tjs1tjs2 tjs1ns mo1js1 пс1пс1яс1 яс2тяс1тяс2 mo1mo1js1  Pjs1;

mo2 mo1mo2 mo2ps2 mo2ns mo2mo3 mo2js2 mo1mo1mo2 ps2mo2ps2 mo3mo2mo3 js2mo2js2  Pmo2;

ps2 ps1ps2 mo2ps2 ps2ps3 ps2js2 ps2ns ps1ps1ps2 mo2mo2ps2 ps3ps2ps3 js2ps2js2  Pps2;
(53)




















P
;
 js2 ps2js2 tjs1tjs2 tjs2tjs3 cjs2ns mo2js2 ps2 ps2js2 js1 tjs1tjs2 js3 tjs2tjs3 mo2 mo2js2 js2

......................................................................................................................................................;

moN lo2moN moNpsN moNns mo N1moN moNjsN lo2lo2moN psNmoNpsN mo N1 mo N1moN jsNmoNjsN  PmoN;

loN lo2moN lo2psN lo2ns moNloNmoN psNloNpsN  Plo2;

psN lo2psN moNpsN ps N1psN psNjsN psNns lo2lo2psN moNmoNpsN ps N1 ps N1psN jsNpsNjsN  PpsN;

 
 jsN psNjsN cjsNns tjs N1 tjsN tjsNns moNjsN psNpsNjsN js N1 tjs N1tjsN moNmoNjsN  PjsN.




























Розв’язок системи рівнянь (53) є кінцевим
етапом теплового розрахунку.
ВИСНОВКИ. Використовуючи метод теплових
схем, було створено модель для однієї полюсної
секції статора ВІД, яка враховує нерівномірний
розподіл температури внаслідок пошкоджень осердя
статора.

На основі отриманої теплової схеми було
виведено систему рівнянь, розв’язання якої дає
середні значення перевищення температур над
температурою навколишнього середовища для
окремих частин однієї полюсної секції статора.
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DEVELOPMENT OF THERMAL EQUIVALENT CIRCUIT FOR CALCULATION OF THERMAL
PICTURE OF THE SWITCHED RELUCTANCE MOTOR
A. Kalinichenko
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: kalina.heavy@mail.ru
This article describes the causes occurrence of defects in the stator core of switched reluctance motor. Considered
the mechanism influence of such defects on the thermal state of the slot and interturn winding insulation. There are
ways by which to determine the places of local damages and magnitude losses in them. Reviews existing methods for
determining the thermal state of the switched reluctance motor, their advantages and disadvantages. Reasonable the
choice of method of thermal calculation switched reluctance motor when the state of the core is changes. Describes the
method for calculating the thermal resistances for different environments of stator, through which the main heat flow.
Thermal circuit is built for the basic heat flow and sources of heat breaks on the N-th number of parts, the number of
which is determined based in the whole and damaged parts of the stator that it can detect the temperature in the field of
local damage. Based on this equivalent circuit the system of equations was composed whose solution gives the
temperatures of the individual parts of the stator.
Key words: switched reluctance motor, thermal design, method of heating circuits.
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УДК 621.313.84:621.313.333.821
ПОКАЗНИКИ ЛІНІЙНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ
МОРСЬКИХ ХВИЛЬ
І. П. Кондратенко, А. П. Ращепкін
Інститут електродинаміки НАН України
просп. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна. E-mail: dep7ied@ukr.net
Д. Д. Ващишин
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. героїв Оборони, 8, м. Київ, Україна. E-mail: dubn0@meta.ua
Представлено пристрій для перетворення енергії морських хвиль на базі плоского двостороннього лінійного
генератора. Приведено закон динамічної рівноваги електромеханічної системи пристрою для перетворення енергії морських хвиль. Проведено дослідження динамічного режиму роботи лінійного генератора на активне навантаження для випадку жорсткого з’єднання індуктора генератора та бую. Досліджено вплив маси коливальної
системи на потужність лінійного генератора при різних значеннях коефіцієнту жорсткості пружини та коефіцієнту тертя. Встановлено вплив сил інерції на закон коливання індуктора лінійного генератора, що полягає в
підвищенні амплітуди коливань індуктора. Проведено аналіз доцільності використання пружинного блоку,
який призначений для підвищення швидкості повертання індуктора в нижнє положення, та встановлено неефективність використання пружини при жорсткому з’єднанні бую та індуктора лінійного генератора.
Ключові слова: лінійний генератор, енергія морських хвиль.
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Представлено устройство для преобразования энергии морских волн на базе плоского двустороннего линейного генератора. Приведен закон динамического равновесия электромеханической системы устройства для
преобразования энергии морских волн. Проведено исследование динамического режима работы линейного генератора на активную нагрузку для случая жесткого соединения индуктора генератора и буя. Исследовано влияние массы колебательной системы на мощность линейного генератора при различных значениях коэффициента жесткости пружины и коэффициента трения. Установлено влияние сил инерции на закон колебания индуктора линейного генератора, заключающийся в повышении амплитуды колебаний индуктора.. Проведен анализ
целесообразности использования пружинного блока, который предназначен для повышения скорости возврата
индуктора в нижнее положение, и установлена неэффективность использования пружины при жестком соединении буя и индуктора линейного генератора.
Ключевые слова: линейный генератор, энергия морских волн.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним із найбільш
перспективних джерел відновлювальної енергетики
є енергія морських та океанічних хвиль, що має
найбільшу питому густину. Однак сьогодні потужність електростанцій, що працюють за рахунок енергії хвиль, набагато менша потужності вітрових чи
сонячних
електроустановок.
Насамперед
це
пов’язано з природою хвилі: непостійністю амплітуди, частоти та періоду.
Розвиток відновлювальної енергетики в Україні
відбувається, головним чином, завдяки будівництву
сонячних та вітрових електростанцій. А морська
енергетика України, на жаль, не розвивається. Так,
енергетичні показники хвиль Чорного моря низькі,
однак у прибережній зоні з глибиною до 10–15 м
висота хвиль в осінньо-зимовий період досягає 0,6–
0,7 м, і така коливальна активність може тривати від
кількох годин до кількох днів, що є достатнім для
використання енергії хвиль прибережної зони Чор-

ного моря для генерації електричної енергії. Одним
з ефективних способів перетворення енергії хвиль
прибережної зони Чорного моря може бути використання пристроїв поплавкового типу на базі лінійних генераторів, перевагою яких є відсутність проміжних передавальних механізмів між індуктором
генератора та сприймаючим елементом буєм. Значно покращити енергетичні характеристики таких
генераторів можна за рахунок використання в їх
конструкції високоенергетичних постійних магнітів
зі сплаву NdFeB.
Можливість використання лінійних генераторів
для перетворення енергії морських хвиль надано в
роботах Іванової І.А., Baker N.J., McCormick D.
White, G. Woodson та інш., в яких індуктор лінійного генератора рухається по наперед заданому закону
без урахування впливу сил інерції та сили електромагнітної взаємодії між статором та індуктором, у
результаті чого динамічні режими роботи лінійного
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генератора не розглядаються. Спільним для даних
робіт є виконання умови по довжині індуктора, суть
якої полягає у наступному: довжина індуктора повинна бути не менше подвійної амплітуди хвилі.
Дана умова була підтверджена в результаті проведених нижче досліджень, однак довжину індуктора
слід обирати не тільки з урахуванням подвійної амплітуди хвилі, а й з урахуванням параметрів електромеханічної системи та динамічних режимів роботи пристрою для перетворення енергії хвиль.
У наданій роботі проведено дослідження динамічного режиму роботи пристрою для перетворення
енергії хвиль на базі лінійного генератора. Важливою особливістю запропонованого перетворювача є
жорстке з’єднання індуктора генератора та бую, що
дозволить, на нашу думку, в умовах низьких енергетичних показників чорноморської хвилі підвищити
потужність лінійного генератора за рахунок того,
що коливання бую та індуктора будуть одночасними
і відпаде необхідність у використанні пружинних
блоків, що призначені для пришвидшення повертання бую в нижнє положення і використовуються в
перетворювачах з лінійними генераторами, де
з’єднання індуктора та бую відбувається за допомогою тросу.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На
рис. 1 показано пристрій для перетворення енергії
хвиль, до складу якого входить плоский двосторонній лінійний генератор, що складається зі статора, в
пазах якого вкладена трифазна обмотка, та індуктора, який виконаний у вигляді періодичної структури
постійних магнітів. У рух індуктор приводиться буєм 2, вертикальне переміщення якого відбувається
за рахунок коливання хвилі 1. У запропонованій
конструкції пристрою (рис. 1) передбачається жорстке з’єднання індуктору та бую. Для підвищення
швидкості повертання індуктора в нижнє положення, при з’єднанні індуктора та бую за допомогою
тросу, призначений пружинний блок 5.

Рисунок 1 – Пристрій для перетворення енергії
морських хвиль на базі двостороннього лінійного
генератора

Проведені дослідження показали, що навіть при
синусоїдальній формі хвилі напруга та струм лінійного генератора не синусоїдальні [1, 3, 4]. Це
пов’язано з тим, що на індуктор під час руху вздовж
статора діють одночасно механічні сили та сила
електромагнітної взаємодії між статором та індуктором, тому закон коливання індуктора буде відрізнятися від закону коливання хвилі. У зв’язку з цим для
об’єктивного описування процесів, що протікають у
пристрої для перетворення енергії морських хвиль,
була вирішена сумісна електромеханічна задача [2].
Електрична частина сумісної електромеханічної
задачі описується законами Кірхгофа. Механічна
частина задачі записана відповідно до принципу
Даламбера.
Сумісний розв’язок електричної та механічної
задачі [2] дозволив установити взаємозв’язок між
характером коливання морської поверхні й законом
коливання індуктора та струмами, що збуджуються
в обмотці статора при заданому навантаженні з урахуванням реакції електромагнітної системи в динамічному режимі. Зв'язок між механічною та електричною задачею полягає у визначенні струмів, що
генеруються в обмотці трифазного лінійного генератора при переміщенні індуктора вздовж статора,
які, в свою чергу, визначають силу електромагнітної
взаємодії між статором та індуктором, яка входить у
рівняння динамічної рівноваги електродинамічної
системи (1):
d 2 x t 

dx  t 

 Kx  Fем , (1)
dt
dt
де М – маса коливальної системи (загальна маса
індуктора та буя); С – коефіцієнт тертя; K – жорсткість пружини; FA – сила Архімеда; Fэм – електромагнітна сила; g – прискорення вільного падіння;
FA  Kd  Мg  M

2

C

d – початкове зміщення пружини при навантаженні
силою земного тяжіння. Сила Архімеда описується
наступним виразом (2):
  g ( w(t )  x (t )Sb ) , x(t )  w(t ) 
FА  
 , (2)
0,
x(t )  w(t ) 


де S б – площа дна бую;  – густина морської води; w( t ) – закон коливання морської хвилі в часі;
x( t ) – вертикальне зміщення індуктора відносно
поверхні статора.
Попередній розрахунок енергетичних показників
пристрою для перетворення енергії хвиль виявив
залежність абсолютного значення потужності лінійного генератора від параметрів механічної системи,
перш за все маси. Вплив сил інерції, що пов’язані з
масою системи, є предметом досліджень цієї роботи,
а тому метою роботи є дослідження впливу сил інерції на характер руху індуктора лінійного генератора та потужність, що генеруються пристроєм для
перетворення енергії морських хвиль.
Розрахунок електромеханічної системи будемо
проводити для індуктора з полюсним кроком
  0, 06 м і p  5 кількістю пар полюсів. Також
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приймаємо, що в пазах статора вкладено
sk  100 активних провідників. До електромеханічної системи також належить буй, площу дна якого
приймаємо рівною Sб  1 м2 та параметри морської
хвилі, які характерні для акваторії Чорного моря:
амплітуда хвилі A  0,3 м, період хвилі Т  2 с.
Оскільки електромеханічна система є багатопараметричною, будемо проводити аналіз потужності
генератора залежно від кількох змінних параметрів.
Так, на рис. 2 зображено залежність потужності лінійного генератора від маси коливальної системи
при різних значеннях коефіцієнта тертя c . При цьому коефіцієнт жорсткості пружини залишили не
змінним і рівним k  500 Н/м.

При збільшенні маси коливальної системи закон
коливання індуктора змінюється. Так, на рис. 4 наведено закони w(t ) і х(t ) при масі коливальної системи m  350 кг .
Збільшення маси коливальної системи від 50 кг
(рис. 3) до 350 кг (рис. 4) призводить до збільшення
амплітуди коливань індуктора. Подвійна амплітуда
коливань індуктора зросла до 0,8 м., тобто перевищила подвійну амплітуду коливань хвилі. При цьому потужність лінійного генератора збільшилась від
60 Вт до 130 Вт. Такі результати отримані для коефіцієнті тертя с  250 кг/с та коефіцієнту жорсткості пружини k  500 Н/м.
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Рисунок 2 – Залежність потужності лінійного
генератора, що працює у складі пристрою для
перетворення енергії хвиль, від маси коливальної
системи для різних значень коефіцієнта тертя

Рисунок 4 – Закон коливання хвилі w( t )
та закон коливання індуктора х( t ) при масі коливальної системи m  350 кг

Як видно з рис. 2, збільшення маси коливальної
системи призводить до зростання потужності лінійного генератора, що, як показав подальший аналіз,
викликано зростанням амплітуди коливань індуктора. Так, на рис. 3 показано закон коливання морської
хвилі w( t ) та закон коливання індуктора х( t ) при
масі коливальної системи m  50 кг та коефіцієнті
тертя с  250 кг/с. Амплітуди коливань індуктора
та хвилі майже однакові. Причому закон коливання
індуктора х( t ) в усталеному режимі запізнюється
по фазі, відстаючи від фази коливань морської хвилі
w( t ) .

Важливо відмітити, що точка врівноваженості
електромеханічної системи в динамічному режимі
заглиблюється на певну величину. В наведеному
прикладі при масі системи 50 кг занурення складає
0,1 м, а при масі 350 кг – 0,4 м. Для сприйняття цих
результатів необхідно відмітити, що характеристика
буя, яка прийнята в постановці задачі, – це площа
дна буя S б , є недостатньою характеристикою, а
необхідно пам’ятати, що висота буя прийнята необмеженою, тобто яка б маса коливальної системи не
була , буй ніколи не занурюється повністю.
Таким чином, встановлено новий ефект збільшення амплітуди коливань індуктора генератора
порівняно з амплітудою хвилі та заглиблення індуктора в усталеному режимі. Отже, довжину індуктора
для перетворювача енергії хвиль необхідно обирати
з урахуванням збільшення амплітуди коливань індуктора і його зануреного стану.
Аналіз тенденції збільшення потужності лінійного генератора прослідковується також при варіації
коефіцієнта жорсткості пружини й маси. Така залежність наведена на рис. 5.
Аналіз залежності потужності лінійного генератора від маси коливальної системи й значення коефіцієнта жорсткості пружини вказують на недоцільність застосування пружинного блоку при прийнятій
схемі жорсткого зв’язку буя й індуктора генератора.

Рисунок 3 – Закон коливання хвилі w( t ) та закон
коливання індуктора х( t ) при масі коливальної
системи m  50 кг
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Встановлено, що використання пружинного блоку, який призначений для пришвидшення повертання індуктора лінійного генератора в нижнє положення, є недоцільним при жорсткому з’єднанні індуктора та буя.

0,0-50,0

Р,Вт
100,0
50,0

450
250
1750

2250

к

1250

750

250

0,0

m ,кг

50

Рисунок 5 – Залежність потужності лінійного
генератора від маси коливальної системи для різних
значень коефіцієнта жорсткості пружини
ВИСНОВКИ. Встановлено, що зростання потужності лінійного генератора, що працює у складі пристрою для перетворення енергії хвиль, при збільшенні маси коливальної системи пов’язано зі збільшенням амплітуди коливань, унаслідок чого доцільно розглянути збільшення довжини індуктора не
тільки з урахуванням подвійної амплітуди хвилі, а з
урахуванням реакції електромеханічної системи. Це
дозволить при незмінній довжині статора, за рахунок збільшення довжини індуктора, підвищити потужність лінійного генератора.
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Presented device of converting the energy of sea waves which is based on a flat double-sided linear generator. Adduced a law of dynamic equilibrium electromechanical system for device converting the energy of sea waves. Investigated dynamic work of the linear generator on active for the case of rigid connection . Considered the influence mass
oscillating system on power linear generator. Considered the influence of inertia forces on law oscillation of inductor
linear generator, wich is to increase the amplitude oscillation of the inductor. Is shown inefficient use of springs, which
is designed to increase speed return the inductor in lower position, at presence the rigid connection of buoy and the inductor linear generator.
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УДК 621.313
РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ІЗ РІЗНИМ СТУПЕНЕМ НАПРАЦЮВАННЯ НА ВІДМОВУ
О. О. Сьомка
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна, E-mail: oleksandrsmk@gmail.com
Запропоновано підхід до прогнозування показників надійності електричних машин із різним ступенем напрацюванням на відмову. Ідея ґрунтується на спільному використанні прискорених випробувань для визначення поточних значень досліджуваних показників надійності та законів розподілу для прогнозування їх зміни в
електричних машинах із різним ступенем напрацювання на відмову. Це дозволяє прогнозувати передбачувані
показники надійності електричної машини за умови наявності мінімальної інформації про її поточний стан. Також за результатами прогнозування надійності електричної машини, отриманими в процесі випробувань, можливо розробляти більш ефективні заходи щодо забезпечення працездатності конструктивних вузлів та електричної машини в цілому.
Ключові слова: показники надійності, прискорені випробування, закони розподілу відмов, електрична машина.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ
А. А. Сёмка
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина, E-mail: oleksandrsmk@gmail.com
Предложен подход к прогнозированию показателей надежности электрических машин с разной наработкой
на отказ. Идея основывается на совместном использовании ускоренных испытаний для определения текущих
значений исследуемых показателей надежности и законов распределения для прогнозирования их изменения в
электрических машинах с разной степенью наработки на отказ. Это позволяет прогнозировать предполагаемые
показатели надежности электрической машины при наличии минимальной информации о ее текущем состоянии. Также по результатам прогнозирования надежности электрической машины, полученным в процессе испытаний, можно разрабатывать более эффективные меры по обеспечению работоспособности конструктивных
узлов и электрической машины в целом.
Ключевые слова: показатели надежности, ускоренные испытания, законы распределения отказов, электрическая машина.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Якість електричної
машини та ефективність її практичного використання багато у чому визначаються рівнем її надійності,
тобто здатністю виконувати задані функції в розрахункових умовах експлуатації протягом необхідного
періоду часу. Надійність – поняття, яке включає в
себе характеристики сукупності більш простих властивостей, що визначають придатність об'єкта до
нормальної експлуатації. Ці властивості називають
також сторонами надійності, або її складовими частинами. До їх числа належать безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність.
Метою роботи є розробка методу визначення та
прогнозування показників надійності електричних
машин із різним ступенем напрацювання на відмову
за наявності мінімальної інформації про їх поточний
стан.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Електрична машина є складним об'єктом, який об'єднує невідновлювані та відновлювані вузли. При
цьому більшість конструктивних вузлів та елементів
підлягають ремонту або заміні. Тому у відповідності
до [4] показники надійності поділяються на дві групи, які характеризують невідновлювані (обмотка
ротора й статора, щітки та підшипники), що потребують заміни для забезпечення подальшої експлуа-

тації, та відновлювані (колекторно-щітковий вузол,
пускорегулююча апаратура, вал ротора) вузли. Кількісними характеристиками надійності для невідновлюваних вузлів є ймовірності безвідмовної роботи
Pt  і відмови Qt  , частота at  та інтенсивність
відмов t  . До кількісних характеристик відновлюваних вузлів відносять параметр потоку відмов t  ,
середнє напрацювання до першої відмові Tav та напрацювання на відмову  tі [7].
Випробування на надійність проводять з метою
визначення фактичних кількісних показників надійності. Розрізняють два види таких випробувань: визначальні та контрольні. Визначальні випробування
проводять для встановлення відповідності фактичних показників надійності до вимог стандартів або
технічних умов. Контрольні випробування проводять на вибірках у процесі поточного виробництва
електричних машин з метою перевірки відповідності показників надійності при їх зміні у межах технологічних відхилень до вимог стандартів та технічних умов. Визначальні та контрольні випробування
проводяться зазвичай за номінальних умов експлуатації. Для електричних машин, розрахованих на відносно нетривалий ресурс роботи, такі випробовування не є складними.
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Значно складніше провести випробування на надійність електричних машин, час безвідмовної роботи яких складає тисячі та десятки тисяч годин. У
даному випадку вони повинні бути прискореними.
Розробка методів прискорених випробовувань – одна з найважчих проблем у галузі надійності. Для її
вирішення необхідно провести складні теоретичні та
експериментальні випробування.
При створенні методики прискорених випробувань електричних машин необхідно розв’язати наступні задачі:
– виявити вузли електричних машин, які найчастіше спричиняють відмову електричної машини;
– встановити основні фактори, які повинні бути
відтворені під час прискорених випробувань, та оцінити їх кількісно:
– встановити гранично допустимі значення основних факторів впливу при прискорених випробуваннях;
– визначити режими випробовувань;
– спланувати прискорені випробування;
– розробити схему й випробувальне обладнання
для прискорених випробувань на надійність.
Зважаючи на особливості поставленої задачі, необхідно:
– визначити коефіцієнт прискорення для конструктивних вузлів та елементів електричних машин;
– визначити випробувальні навантаження для
заданих коефіцієнтів;
– встановити показники надійності;
– визначити поправочні коефіцієнти, що враховують різницю температури й вібрації в конструктивних вузлах та елементах електричної машини під
час прискорених випробувань відносно роботи у
нормальних режимах [2].
Зважаючи на зазначену вище особливість конструкції електричних машин, а саме, наявність у ній
невідновлюваних і відновлюваних вузлів та елементів, основним критерієм вибору останніх є частота
їх відмов. Так, для асинхронних двигунів із короткозамкненим ротором такими вузлами є обмотка статора й підшипниковий вузол, а для випадку фазного
ротора, крім того, – обмотка ротора й контактні кільця. Для машин постійного струму це, насамперед,
обмотки якоря, збудження, додаткових полюсів,
компенсаційна; щітково-колекторний і підшипникові вузли. Для синхронних машин – обмотки статора
й збудження, контактні кільця й підшипникові вузли.
Як випливає зі сказаного, надійність електричної
машини значною мірою визначається надійністю
обмоток, яка, у свою чергу, залежить від стану ізоляції. Руйнування ізоляції відбувається у результаті
нагрівання, механічних зусиль, впливу вологи, агресивних середовищ та інших факторів.
Для більшості електричних машин підшипникові
вузли є другими за значимістю, після обмотки, джерелом відмов, а у машинах малої потужності та у
високошвидкісних машинах відмови через зношування й пошкодження підшипникових вузлів часто є

превалюючими. Аномальна робота підшипникового
вузла виявляється надмірним підвищенням температури та шуму, витоком мастила, підвищенням опору
при обертанні й збільшенням моменту зрушення.
Причини, що призводять до цього, – температурні й
механічні впливи.
Працездатність і довговічність колекторного вузла визначаються взаємодією трьох груп основних
показників, пов'язаних з електромагнітними процесами, механічними впливами й фізико-хімічною
природою ковзного контакту.
Фактори, що впливають на термін служби електричної машин, для кожного вузла й елемента є своїми. Так, для колекторного вузла факторами впливу є
температура Θ к колектора, віброшвидкість  і частота обертання n ротора, для підшипникового вузла
– температура Θ п , віброшвидкість  і частота обертання n , для обмотки – температура Θ об , віброшвидкість  . Віброшвидкість  і щільність струму
під щіткою J щ характерні для контактних кілець.
Фактором впливу, який однаково негативно впливає
на надійність усіх конструктивних вузлів та елементів, є температура внутрішнього охолоджуючого
середовища електричної машини Θ , яка комплексно характеризує основні джерела нагріву [8].
Фактори впливу можуть змінюватись у досить
широкому діапазоні. Для отримання найбільших
коефіцієнтів прискорення випробувань вони повинні бути більш жорсткими, але нескінченно
збільшувати форсування неможливо, оскільки
порушується
процес
природного
старіння
електричної машини, що проявляється у зміні її
ступеня напрацювання на відмову. Вибір інтервалів
варіювання параметрів форсування є досить
складною задачею й ґрунтується на даних технічної
експлуатації, лабораторних дослідженнях, аналізі
електричної машини у цілому [5].
У результаті проведення аналізу вимог ДСТУ
для різних видів електричних машин та вимог щодо
проведення їх випробувань отримано наступні основні фактори форсування та залежності їх значень:
температура конструктивних вузлів, що характеризується відповідним перевищенням гранично допустимої температури нагрівання; віброшвидкість повинна бути не більше потрійної від номіналу (для
електричних машин без спеціальних вимог до вібрації, з пружнім кріпленням та висотою обертання
більше 280 мм максимально допустиме значення
становить 2,8 мм/с), тобто максимальне значення
під час прискорених випробувань складає 8,4 мм/с;
можливе підвищення частоти обертання валу залежить від конкретного типу машини й відповідає технічним вимогам, згідно з якими можна виділити
наступні значення: не менше 1,5 номінальної для
синхронних машин, не менше 1,6 номінальної для
асинхронних машин загального призначення, не
більше 4,5 номінальної для машин із високим пусковим струмом та 1,34 – для двигунів постійного
струму.
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Розрахунковий
трифакторний
експеримент
(табл. 1) передбачає отримання наступного рівняння
регресії:
у = b0 + b1 X1 + b2 X 2  b3 X 3 + b12 X1 X 2 + b13 X1 X 3 +
(1)
+ b23 X 2 X 3 + b123 X1 X 2 X 3 ,
де у – час безвідмовної роботи; X 1 – середня температура охолоджуючого потоку; X 2 – віброшвидкість; X 3 – частота обертання валу; у1, y 2 ,..., y8 –
функції відгуку у вигляді часу безвідмовної роботи;
1 N
b0 =  y j ;
(2)
N j 1
bi =
bim =

1
N

1
N

N

 X ji y j ;

(3)

j 1

N

 X jl X jm y j ;

(4)

j 1

j – номер досліду; i, l, m – номери факторів.

Таблиця 1 – План повного трифакторного
експерименту
Номер
досліду
1
2
3
4
5
6
7
8

Х1
–1
+1
–1
+1
–1
+1
–1
+1

Фактори
Х2
–1
–1
+1
+1
–1
–1
+1
+1

X3
–1
–1
–1
–1
+1
+1
+1
+1

Функція
відгуку
у1
у2
у3
у4
у5
у6
у7
у8

Зміна технічного стану електричної машини визначається особливостями зміни властивостей її
конструктивних вузлів, обумовленими постійними
внутрішніми деградаційними процесами та фізикохімічних перетвореннями під впливом зовнішнього
середовища й режимів експлуатації. При цьому спостерігається безперервна або дискретна зміна ознак,
що характеризують ці властивості. Це призводить до
переміщення вектора стану об'єкта за деякою траєкторією до межі області працездатних станів. При
цьому впливи можна розділити на три категорії:
незмінні за величиною або характером, змінні з відомим характером, змінні з випадковим характером
[3].
Оцінка можливого стану електричної машини на
деякий певний момент часу в майбутньому на основі відомої інформації про зміни, що відбувалися у
минулому, і результатів визначення фактичного
стану в дійсний момент часу – основне завдання
прогнозування надійності електричних машин. Для
його вирішення час експлуатації електричної машини поділяють на два інтервали: T1 – інтервал спостереження за станом (у минулому й сьогоденні) і
T2 – інтервал, на якому здійснюється прогнозування

(у майбутньому). Чим більшим є інтервал T1 , тим
більше обсяг інформації про характер процесу зміни
стану електричної машини й тим достовірніше прогноз. Однак збільшення інтервалу спостереження
призводить до збільшення витрат, пов'язаних з експериментальними дослідженнями та обробкою результатів діагностування. Вірогідність прогнозу також залежить від заданого моменту часу в області
T2 [7].
Основними методами вирішення задачі прогнозування показників надійності є методи екстраполяції, регресійного аналізу та статистичної класифікації.
У випадку, коли зміна стану об’єкта визначається значеннями його детермінованих або імовірнісних характеристик в області спостереження, використовується метод екстраполяції, який реалізується
принципом перенесення на майбутнє тенденцій минулого. Процедура прогнозування включає в себе
аналіз результатів спостереження, побудову аналітичних виразів, що пов'язують результати спостереження (інтерполяцію), і розрахунок шуканих показників прогнозу за допомогою отриманих виразів.
При цьому припускають, що умови використання
об'єкта в області спостереження надалі залишаються
незмінними або змінюються за відомим законом.
За допомогою методів регресійного аналізу для
групи однакових досліджуваних об'єктів отримують
середньостатистичні залежності діагностичних параметрів від часу, на підставі яких і розглядається
оцінка прогнозу.
Прогнозування методами статистичної класифікації передбачає попередню систематизацію досліджуваних об'єктів за характерними ознаками з розбивкою їх станів на класи, що відповідають певним
наборам значень діагностичних параметрів в області
спостереження. Формування класів вимагає виконання великого обсягу експериментальних досліджень, спрямованих на встановлення залежностей,
що пов’язують стан об’єктів і значення діагностичних параметрів. Такі дослідження трактуються як
навчання [3].
Виходячи з особливостей конструктивних вузлів
та елементів електричної машини та різних інтервалів її життєвого циклу, на практиці переважає метод
екстраполяції. Як зазначалося раніше, припускають,
що умови використання електричної машини в області спостереження змінюються за відомим законом, що відповідає одному з імовірнісних законів
розподілу: експоненціальному розподілу, розподілу
Гауса або розподілу Вейбула для неперервних випадкових величин.
Найбільш універсальним граничним законом, до
якого наближуються інші закони розподілу, є нормальний закон розподілу (Гауса). При оцінці показників надійності він є ефективним для опису поступових відмов, коли розподіл часу безвідмовної роботи на початку має низьку щільність, потім максимальну й далі щільність знижується. Тобто нормальним розподілом описують напрацювання на від-
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мову більшості елементів і вузлів унаслідок їх зношування й старіння. Це робить його ефективним для
прогнозування надійності відновлюваних вузлів та
об’єктів після завершення приробітку. У даному
випадку щільність ймовірності відмови визначається залежністю [3]:
-(t-T) 2 / 2 σ 2

(5)
a(t) = (1/[σ 2 π ])e
,
де Т – математичне очікування часу t відмови і в
даному випадку дорівнює середньому напрацюванню на відмову;  – середнє квадратичне відхилення.
Імовірність відмови за час t знаходять із співвідношення:
t



Q(t) =  a(t)dt = 1/[ 2π ] e -(t -T)
0

2

/ 2σ2

dt .

(6)

0

Експоненціальний закон розподілу застосовано
для опису надійність роботи машини у період її нормальної експлуатації, коли поступові відмови ще
не проявляються й надійність характеризується раптовими відмовами. Ці відмови викликані несприятливим поєднанням різних факторів та характеризуються постійною інтенсивністю  . Суттєвою перевагою цього закону є його однопараметричність.
Виходячи з вищесказаного, експоненціальний
закон є ефективним при прогнозуванні надійності
невідновлюваних та відновлюваних вузлів електричної машини у межах періоду нормальної експлуатації відповідно до кривої її життєвого циклу. Відповідно до нього, ймовірність безвідмовної роботи
до часу напрацювання t визначається наступним
чином [3]:
(7)
P(t) = e - λt ,
де  – інтенсивність відмов.
При цьому щільність імовірності відмов
(8)
a(t) = λ e -λt ,
а функція розподілу
(9)
F(t) = 1 - e - λt .
Імовірний час напрацювання на відмову описується співвідношенням




Tо =  P(t)dt =  e -λt dt = 1/λ ,
0

(10)

0

а інтенсивність відмов
(11)
λ(t) = a(t)/P(t) = [λ e - t ]/e - λt = λ = const .
Розподіл Вейбула є двопараметричним (параметр
 0 визначає масштаб, а параметр  – асиметрію) і
одним із найчастіше застосовуваних законів при
оцінці надійності технічних систем за результатами
випробувань та експлуатації. Даний закон набув
широкого використання при визначенні напрацювання на відмову механічних вузлів, зокрема, підшипників та електричної ізоляції. Відповідно до
нього, для визначення основних показників надійності конструктивних вузлів електричної машини
використовують наступні співвідношення [3]:
–
імовірність безвідмовної роботи за час t



–

P(t) = e - (λ 0t) ;
імовірність відмови за час t

–

(13)
Q(t) = 1 - P(t) = 1 - e -(λ 0t) ;
щільність розподілу ймовірності відмов:

(12)





(14)
a(t) = αλ 0 t  -1e -( λ 0t) ;
–
інтенсивність відмов
(15)
λ(t) = a(t)/P(t) = αλ 0 t  -1 .
Сумісне використання прискорених випробувань, як методу визначення показників надійності,
та одного з наведених законів розподілу для прогнозування їх зміни на кожному з основних етапів життєвого циклу дозволяє за наявності мінімальної інформації про поточний стан електричної машини
оцінити її показники надійності на деякий певний
момент часу в майбутньому. При наявності прогресуючих конструктивних дефектів розрахункові співвідношення необхідно відкоригувати відповідно до
[4]. Також це дозволяє за результатами прогнозування надійності електричної машини, отриманими
у процесі випробувань, розробляти заходи щодо
збереження працездатності конструктивних вузлів
[7].
Наявність та розвиток дефектів в електричних
машинах, що погіршують її працездатність та призводять до позапланових відмов, найчастіше
пояснюється неприпустимо тривалим терміном
роботи без ремонту (зношування конструктивних
вузлів),
поганими
умовами
зберігання
та
обслуговування, порушенням режиму роботи, на
який вони розраховані. Усі ці дефекти за
походженням зазвичай поділяють на електричні та
механічні. До електричних слід віднести пробій
ізоляції на корпус і між фазами, обрив провідників в
обмотці, замикання між витками обмотки,
порушення контактів і з’єднань (паяних і зварних),
неприпустиме зниження опору ізоляції внаслідок її
старіння або надмірного зволоження, порушення
міжлистової ізоляції магнітопроводів, надмірне
іскріння в колекторних машинах. До механічних
дефектів відносяться відмови підшипникових вузлів
з причини виплавки бабіту, руйнування сепаратора,
кульок або роликів, а також деформація вала ротора,
утворення глибоких доріжок на поверхні колектора
або контактних кільцях, ослаблення кріплення
сердечників полюсів і статорів до станини, обрив
бандажів або їх сповзання, ослаблення пресування
сердечників, засмічення охолоджуючих каналів, що
спричиняє погіршення охолодження машини.
Усунути такі дефекти можна шляхом вживання
своєчасних заходів щодо обмеження потужності,
режимів функціонування, заміни обмотки, відновлення зношених деталей і вузлів у процесі ремонту,
а у випадку невідповідності технічним умовам –
шляхом перепроектування обмоткових даних.
Підвищення надійності електричних машин можливе при застосуванні періодичної діагностики. Метою
останньої повинне бути визначення працездатності
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електричної машини у поточний момент часу, а також виявлення наявності та ступеня розвитку дефектів окремих її вузлів. При цьому важливим є визначення як характеру дефекту, так і його місця дислокації. З урахуванням особливостей поставленої задачі необхідно проводити діагностику ступеня розвитку дефектів таких конструктивних вузлів як підшипниковий вузол, обмотки та сердечник, результати якої дозволяють упроваджувати заходи з підвищення надійності електричної машини. Особливо
ефективною є така діагностика після довготривалого
зберігання та під час експлуатації з порушеннями
режимів роботи. За результатами діагностики можна
зробити висновок про відповідність даної машини
умовам експлуатації.
До заходів із підвищення надійності електричних
машин слід віднести використання під час планових
та позапланових ремонтних робіт новітніх конструктивних рішень, які можуть покращити їх технічні
та експлуатаційні характеристики. Застосування
нових видів технологічної оснастки, разом із використанням у процесі ремонтних робіт сучасних видів матеріалів, також дозволяє покращити показники надійності електричних машин.
Розглянемо найбільш ефективні заходи, що забезпечують підвищення надійності. Так, кріплення
пазової частини обмотки, особливо у місці виходу її
з паза, і кріплення лобових частин обмотки слід виконувати шляхом застосування термореактивних
ущільнень (формопласта), синтетичних самостягуючих бандажів, склобандажних поясів. У лобових
частинах обмоток з непрямим охолодженням необхідно формувати додаткові канали для проходу охолоджуючого газу з метою поліпшення охолодження
лобових частин обмотки. Для обмотки статора перспективним є застосування термореактивної ізоляції
типу «моноліт». На виході стрижнів з паза і в головках лобових частин встановлюють елементи розклинювання з підпружинюванням. Кріплення лобових частин обмотки до бандажних кілець слід здійснювати із застосуванням формоутворюючих прокладок. У пазовій частині обмотка кріпиться пазовими клинами з пружними підклинюючими прокладками [1].
Відповідно до [6], щільність пресування сердечника відновлюють його загальним підпресуванням.
При цьому використовують інформацію щодо необхідної величини пресуючих зусиль. Під час пресування важливою є перевірка цілісності міжлистової
ізоляції, пошкодження якої може призвести до критичного стану електричної машини. Після обпресування зварні шви відновлюють, а виступаючі листи
в пазах запилюють напилком.
ВИСНОВКИ. 1. У роботі обґрунтовано підхід
щодо визначення показників надійності електричних машин із різним ступенем напрацювання на
відмову, що полягає у спільному застосуванні математичних моделей, отриманих у результаті прискорених випробувань на надійність, та одного з імові-

рнісних законів розподілу для різних інтервалів
життєвого циклу електричних машин.
2. Обґрунтовано вибір впливових факторів та
умови проведення багатофакторного експерименту
для визначення моделей надійності конструктивних
вузлів та електричних машин у цілому.
3. Доведено можливість та визначено умови застосування запропонованого підходу для прогнозування зміни показників надійності електричних машин.
4. Визначено особливості використання методів
діагностики та низку практично застосовних технічних рішень із укладання й кріплення обмоток, пресування активної сталі, перепроектування обмоток
та покращення охолодження, що дозволять підвищити надійність електричних машин.
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DEVELOPMENT METHODS OF DEFINING AND FORECASTING OF RELIABILITY
ELECTRICAL MACHINES WITH VARYING DEGREES OF TIME TO FAILURE
O. Syomka
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine, E-mail: oleksandrsmk@gmail.com
Is suggested the method of forecasting the electrical machines reliability index with different time between failures.
The idea is based on the combined use of accelerated tests to determine the current values of indices of reliability and
distribution laws for the prediction of changes in electric machines with varying degrees of time between failures. This
allows you to predict the expected reliability of the electric machine with a minimum of information about its current
state. Also, the results of predicting the reliability of the electric machine obtained during a test, you can develop more
effective measures to ensure efficiency of structural assemblies and electric cars in general.
Key words: reliability, accelerated testing, distribution laws of failures, the electric machine.
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УДК 621.318
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СИНТЕЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ
МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ
ИСТОЧНИКАМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
С. А. Ткач, И. А. Шведчикова
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
кв. Молодёжный, 20,а, г. Луганск, 91034, Украина. Е-mail: akjeres@bk.ru
Обоснована актуальность разработки систем автоматизированного синтеза многоэлементных электромеханических систем. Предложен принципиально новый подход к построению такой системы, основанный на использовании генетического банка данных в качестве основного структурно-функционального блока. Описана
структура генетического банка данных, включающая таблицы, объединенные между собой связью «один ко
многим». Разработан программный модуль «Isomer maker», интегрированный в генетический банк данных. В
системе реализован принцип обратной связи, который упрощает процесс выбора технических решений для каждой конкретной задачи благодаря накоплению знаний об электромеханических устройствах. Показано, что
апробация разработанной системы автоматизированного синтеза будет проведена для многоэлементных магнитосепарирующих устройств.
Ключевые слова: автоматизация, банк данных, программа, синтез.
АВТОМАТИЗОВАНИЙ СИНТЕЗ ПРОСТОРОВИХ КОМПОЗИЦІЙ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ЦИЛІНДРИЧНИМИ
ДЖЕРЕЛАМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ
С. А. Ткач, І. О. Шведчикова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
кв. Молодіжний, 20,а, м. Луганськ, 91034, Україна. Е-mail: akjeres@bk.ru
Обґрунтовано актуальність розробки систем автоматизованого синтезу багатоелементних електромеханічних систем. Запропоновано принципово новий підхід до побудови такої системи, що ґрунтується на використанні генетичного банку даних як основного структурно-функціонального блоку. Описано структуру генетичного банку даних, що включає таблиці, які об’єднуються між собою зв’язком «один до багатьох». Розроблено
програмний модуль «Isomer maker», інтегрований до генетичного банку даних. У системі реалізовано принцип
зворотного зв’язку, що спрощує процес вибору технічних рішень для кожної конкретної задачі завдяки накопиченню знань про електромеханічні пристрої. Показано, що апробація розробленої системи проводитиметься для
багатоелементних магнітосепаруючих пристроїв.
Ключові слова: автоматизація, банк даних, програма, синтез.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проектирование
электромеханических систем (ЭМ-систем) связано с
решением задач как структурного, так и параметрического синтеза. Известно [1], что задачи структурного синтеза, с точки зрения возможности формализации, относятся к числу наиболее сложных, и в
данное время не имеют общего решения. Это связано с целым рядом объективных причин, например, с
неопределенностью информации на начальных этапах проектирования. Поэтому создание новых систем автоматизации синтеза является актуальной
проблемой.
Целью настоящей работы является разработка
интерактивной системы автоматизированного синтеза пространственных композиций многоэлементных электромеханических систем с цилиндрическими источниками электромагнитного поля.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В настоящей работе разработана пилотная версия
интерактивной системы автоматизированного синтеза (ИСАС) пространственных композиций многоэлементных (многоиндукторных) ЭМ-систем. На
данном этапе разработки учтены только цилиндрические многоэлементные структуры, наиболее широко используемые в современных электрических
машинах и аппаратах [2, 3]. Особенностью предлагаемой автоматизированной системы является ее
интегрированность в генетический банк данных

(ГБД), под которым понимают высокоинтеллектуальную информационную систему, содержащую
систематизированную информацию о генетически
допустимом структурном разнообразии определенных классов электромеханических устройств, дополненную необходимой сопроводительной информацией, предназначенной для накопления, обработки, преобразования и многоцелевого использования
[4].
Таким образом, структурно ИСАС включает ГБД
(основной функциональный блок) и связанную с
ним компьютерную программу «Isomer maker», разработанную при участии авторов настоящей публикации и непосредственно предназначенную для автоматизированного синтеза пространственных композиций многоэлементных ЭМ-систем с цилиндрическими источниками электромагнитного поля [5].
Следует отметить, что программа «Isomer maker»
может использоваться и как самостоятельный модуль.
Рассмотрим более подробно основные функциональные блоки ИСАС.
1. Генетический банк данных многоэлементных
электромеханических систем. ГБД многоэлементных ЭМ-систем состоит из четырех таблиц, которые
связаны между собой связью «один ко многим»
(рис. 1) [6].
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Рисунок 1 – Структура Генетического банка данных электромеханических устройств
Данный банк данных имеет две ветки: основную
и вспомогательную. На основной ветке отражается
связь инвариантной информации об ЭМ-системах с
информацией о конкретных устройствах, разделяя
последние по их функциональным классам. Вспомогательная ветка связывает инвариантные свойства ЭМ-систем с конкретными устройствами, классифицируя последние по пространственному расположению первичного источника электромагнитного поля (ПИП) в электромеханическом объекте.
Вербально данные связи можно представить в
виде:

– Основная ветка: Генетическая информация →
Общая информация → Реально-информационные.
– Вспомогательная ветка: Генетическая информация → Структурный представитель → Реальноинформационные.
Приведем подробное описание таблиц, из которых состоит ГБД.
Таблица «Генетическая информация» содержит в
себе инвариантные характеристики ЭМ-систем. Она
является первичной по отношению к остальным
таблицам ГБД.

Таблица 1 – Содержание таблицы «Генетическая информация»
Название
Репликация
ГК ПИП
Период
Ограничение по x
Ограничение по y
Инверсия
Изотопия
№ГИ (счетчик)

Содержание
указывает количество ПИП в ЭМ-системе
отражает геометрическую конфигурацию одного ПИП
показывает уровень сложности ГК ПИП
указывает на наличие либо отсутствие диссимметричных факторов в продольном направлении ПИП
указывает на наличие либо отсутствие диссимметричных факторов в поперечном направлении ПИП
отражает взаиморасположение составных частей ЭМ-системы друг относительно друга
указывает на ЭМ-систему с таким же ПИП и видом симметрии
счетчик, показывающий позицию описываемого Вида устройств в таблице

Таблица «Общая информация» (табл. 2) уточняет
таблицу «Генетическая информация», проводя разделение представителя Вида по функціональному
классу и стадии разработки устройства на текущий
момент времени.
Таблица «Структурный представитель» (табл. 3)
– вспомогательная таблица, которая идентифицирует устройства по пространственному расположению

ПИП без его привязки к функциональному классу.
Таблица «Реально-информационные» – таблица,
содержащая техническое описание, патентную и
прочую информацию о реально существующих (либо запатентованных) устройствах. Она является
наиболее обширной, и к ней сводятся в конечном
итоге все прочие таблицы ГБД.
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Таблица 2 – Содержание таблицы «Общая информация»
Название
Вид
Состояние
Функциональный
класс
№Вида (счетчик)

Содержание
указывает Вид устройств из таблицы «Генетическая информация» (формируется из
всех позиций вышеуказанной таблицы за исключением позиции «№ГИ (счетчик)»)
отражает стадию разработки данной группы устройств (на стадии патента либо на
стадии реального устройства)
показывает принадлежность данной группы устройств к определенному функциональному классу согласно общепринятой классификации
счетчик, показывающий позицию описываемой группы устройств в таблице
Таблица 3 – Содержание таблицы «Структурный представитель»

Название
Род
i
j
m
n
№
x1
y1
z1
x2
y2
z2
Распределение структур
Визуализация
№ Рода (счетчик)

Содержание
указывает Род устройств из таблицы «Генетическая информация» (формируется
из позиций «Репликация», «ГК ПИП», «Период»)
показывает характер расположения первой пары ПИП в пространстве
указывает центр симметрии для первой пары ПИП
показывает характер расположения второй пары ПИП в пространстве
указывает центр симметрии для второй пары ПИП
номер ЭМ-системы на основе данных о параметрах i, j, m, n
показывает направление первой пары ПИП по оси x
показывает направление первой пары ПИП по оси y
показывает направление первой пары ПИП по оси z
показывает направление второй пары ПИП по оси x
показывает направление второй пары ПИП по оси y
показывает направление второй пары ПИП по оси z
показывает принадлежность представителя к реально-информационным либо
неявным структурам
отражает расположение ЭМ-системы на плоскостях проекций и в пространстве
счетчик, показывающий позицию данной ЭМ-системы в таблице

Таблица 4 – Содержание таблицы «Реально-информационные»
Название
№ Вида (счетчик)
№ Рода (счетчик)
Описание
Патент
Информация
№ РИ (счетчик)

Содержание
счетчик из таблицы «Генетическая информация»
счетчик из таблицы «Структурный представитель»
краткое описание электромеханического устройства
ссылка на патент из внутренней базы
содержит гиперссылку на различную дополнительную информацию о данном
устройстве (производитель, технические характеристики, математическая модель и т.д.)
счетчик, показывающий позицию данного электромеханического устройства
в таблице

ГБД должен обеспечивать [4]:
– структурированное (многоуровневое) и систематизированное (упорядоченное) размещение информации;
– структуризацию и сохранение как известной
информации (в кодовом, графическом и вербальном
вариантах) об электромеханических объектах, так и
информации, полученной по результатам структурного предвидения и направленного синтеза функциональных классов электромеханических систем;
– возможность пополнения массивов информации;
– оперативный доступ к необходимым массивам
информации;
– визуализацию, копирование или размножение

необходимой информации для дальнейшего использования;
– возможность совместной работы с разнообразными текстовыми и графическими компьютерными
программами;
– создание локализованных информационных
подсистем с ограниченным доступом и системой
защиты от несанкционированного доступа.
2. Компьютерная программа «Isomer maker».
Isomer maker предназначена непосредственно для
автоматизированного синтеза пространственных
композиций многоэлементных ЭМ-систем с цилиндрическими источниками электромагнитного поля
[5].
Компьютерная программа «Isomer maker» осно-
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вана на идее о том, что в многоэлементных
ЭМ-системах источники электромагнитного поля
располагаются, как правило, симметрично друг другу относительно определенного центра (центра
симметрии). Располагаются источники поля также
по определенным законам [7]. Указав количество
индукторов поля, характер расположения пар индукторов поля в пространстве (привязав их к неким
условным координатам), а также центры симметрии

для пар индукторов, можно синтезировать
ЭМ-систему любой конфигурации.
Пользовательский интерфейс программы «Isomer
maker» (рис. 2) выполнен упрощенным и не вызовет
затруднений даже у начинающих. Процесс ввода
данных состоит из шести (в некоторых случаях –
пяти) этапов (рис. 2,а–е). По завершении ввода данных на экране отображаются результаты синтеза
(рис. 2,ж).

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)
Рисунок 2 – Пользовательский инфтерфейс компьютерной программы «Isomer maker»:
а) шаг 1, б); шаг 2; в) шаг 3; г) шаг 4; д) шаг 5; е) шаг 6; ж) отображение результатов
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Программа «Isomer maker» систематизирует синтезированные структуры по их пространственной
конфигурации, благодаря чему становится возможным интегрирование результатов синтеза в ГБД без
дополнительных усилий со стороны пользователя.
Принцип работы ИСАС в целом отражает схема,
приведенная на рис. 3.
Проектировщик получает техническое задание (ТЗ).
За поиском оптимальных решений для поставленной задачи он обращается к ГБД. Из всего множества записей об электромеханических устройствах в

ГБД пользователь путем фильтрации по определенным критериям отбирает необходимое ему множество представителей Вида электромеханических
устройств. Затем происходит отбор устройств по
функциональному классу (согласно наиболее распространенной классификации). Полученные (на
рис. 3 – имеющиеся) технические решения проходят
проверку на выполнение условия «Удовлетворяют
ли полученные технические решения ТЗ?». Если
условие выполняется, то отобранные устройства
можно использовать для выполнения ТЗ.

Рисунок 3 – Принцип работы ИСАС
Если условие не выполняется, то следует провести разработку нового устройства (при помощи компьютерной программы «Isomer maker»), патентование полученного решения (по желанию), а также
занесение полученного устройства в ГБД. После
чего происходит повторение отбора и проверки условия заново, но уже с измененным ГБД. Таким образом, принцип обратной связи, реализованный в
ИСАС, позволяет упрощать процесс выбора технических решений для каждой конкретной задачи благодаря накоплению знаний об электромеханических
устройствах.
Дальнейшие исследования вопросов автоматизации синтеза пространственных композиций многоэлементных ЭМ-систем должны быть посвящены
проверке условия соответствия отобранных устройств требованиям ТЗ.
ВЫВОДЫ. 1. Основываясь на знаниях об инвариантных свойствах электромеханических объектов, а
также на основных принципах классификации, были

созданы ГБД электромеханических устройств а также
компьютерная программа «Isomer maker», предназначенная для синтеза пространственных композиций
ЭМ-систем.
2. Использование ГБД обеспечивает структуризацию и систематизацию как известной информации об
электромеханических объектах, так и информации
прогностического характера.
3. «Isomer maker» интегрирован в ГБД, благодаря
чему становится возможным реализовать прогностический потенциал ГБД.
4. Перспективами дальнейших исследований является апробация разработанной ИСАС на примере
функционального класса магнитных сепараторов.
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THE AUTOMATED SYNTHESIS OF THREE-DIMENSIONAL COMPOSITIONS OF MULTIELEMENT
ELECTROMECHANICAL SYSTEMS WITH CYLINDRICAL SOURCES OF ELECTROMAGNETIC FIELD
S. Tkach, I. Shvedchikova
Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University
kv. Molodizhniy, 20,a, Luhansk, 91034, Ukraine. E-mail: akjeres@bk.ru
The actuality of automated systems development for synthesis multielement electromechanical constructions is wellgrounded. The new in essence approach to the building of such system is proposed. This approach is based on using of
genetic data bank as a main structural-functional unit. The structure of genetic data bank including tables crowded by
"one to many" connection is described. The program module «Isomer maker» integrated in genetic data bank is developed. Principle of feedback is realized in the system. This principle simplifies process of engineering solution choice for
each concrete task due to collecting knowledge about electromechanical devices. It is shown, that testing of developed
system will be done for multielement magnetoseparating devises.
Кey words: automation, databank, software, synthesis.
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УДК 621.928.8
РОЗРОБКА МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ВИСОКОГРАДІЄНТНОЇ
МАГНІТНОЇ СЕПАРАЦІЇ НАНОЧАСТИНОК
Є. Є. Волканін, В. П. Ляшенко
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: volkaninz@yandex.ua
Описано метод розрахунку системи магнітної сепарації. Така технологія може бути застосована для отримання монодисперсної фракції наночастинок. Визначено вихідні дані для розрахунку високоградієнтного сепаратора. У зв’язку з тим, що стрижні матриці захоплюють найбільш магнітні частинки з вихідного розчину, сепарація за фракціями здійснюється в декілька етапів. У кожному етапі використовуються різні матриці для захоплення певного діапазону розмірів частинок. Розроблений метод призначено для розрахунку одного етапу
сепарації. Метод складається з наступних кроків: підбір параметрів магнітної системи, визначення геометричних параметрів елементу матриці, обчислення розміру найменшої частинки у відокремленому діапазоні, визначення областей захоплення та притягнення стрижня, корекція параметрів за необхідності. На основі розробленої методики розрахунку визначено конструктивні особливості матриці та сепараційного каналу, які дозволяють збільшити продуктивність системи.
Ключові слова: високоградієнтна магнітна сепарація, магнітні наночастинки.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА РАСЧЕТА СИСТЕМЫ ВЫСОКОГРАДИЕНТНОЙ
МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ НАНОЧАСТИЦ
Е. Е. Волканин, В. П. Ляшенко
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: volkaninz@yandex.ua
Описан метод расчета системы магнитной сепарации. Такая технология может быть применена для получения монодисперсной фракции наночастиц. Определены исходные данные для расчета высокоградиентного сепаратора. В связи с тем, что стержни матрицы захватывают наиболее магнитные частицы из исходного раствора, сепарация по фракциям осуществляется в несколько этапов. В каждом этапе используются различные матрицы для захвата определенного диапазона размеров частиц. Разработанный метод предназначен для расчета
одного этапа сепарации. Метод состоит из следующих шагов: подбор параметров магнитной системы, определение геометрических параметров элемента матрицы, вычисление размера наименьшей частицы в отделенном
диапазоне, определение областей захвата и притягивания стержня, коррекция параметров при необходимости.
На основе разработанной методики расчета определены конструктивные особенности матрицы и сепарационного канала, которые позволяют увеличить производительность системы.
Ключевые слова: высокоградиентная магнитная сепарация, магнитные наночастицы.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Нанокомпозит для
біомедичного використання є наночастинками в
ліпідній оболонці (поверхнево-активна речовина –
ПАР), які розчинені в розчиннику. Його застосування в біомедицині зводиться до наступних основних
напрямів [1, 2]: біомагнітна сепарація, цільова доставка лікарських засобів [3], керована локальна
гіпертермія [4], візуалізація при діагностиці й лікуванні в онкології [5]. Один з етапів виробництва
даного препарату передбачає тривалий процес
центрифугування з метою отримання монодисперсної фракції наночастинок. Більш продуктивним
процесом є магнітна сепарація, оскільки наночастинки різних розмірів значно розрізняються за значенням магнітного моменту. Відповідно до [6], частинки мікронного розміру й менше можуть бути захоплені матрицею високоградієнтного магнітного сепаратора (ВГМС).
На даний час ВГМС є найбільш ефективною технологією, яка спроможна відокремлювати слабомагнітні (парамагнітні та навіть діамагнітні) частинки
мікро- та нанорозміру. Цей процес застосовується
при збагаченні каоліну й обробці стічних вод [7].
Також ВГМС використовувалася для вибіркового

видалення клітин, екологічних (радіонукліди) і неполярних органічних забрудників [8–10]. ВГМС
успішно застосовувалася при розділенні протеїнів за
допомогою наночастинок, покритих фосфоліпідом
[11].
У системах [7–11] використовуються матриці
(система індукційних феромагнітних тіл, які при
намагнічуванні генерують високий локальний градієнт магнітного поля і, таким чином, створюється
високе значення магнітної сили), які захоплюють
широкий діапазон розмірів частинок. Подібні системи не можуть бути застосовані для сепарації наночастинок за фракціями. Матриця сепаратора, що
описана в [12], складається з паралельних феромагнітних стрижнів, орієнтованих паралельно потоку
вихідного розчину та перпендикулярно напряму
магнітного поля. Така система при певній геометрії
стрижнів здатна захоплювати частинки визначеного
діапазону розмірів. Істотний вплив на силові характеристики ВГМС робить геометрія стрижнів, а магнітні властивості матеріалу, з якого вони виготовлені, слабо впливають на силове поле [13]. У [14] розроблено метод визначення радіусу та довжини феромагнітного стрижня матриці ВГМС для захвату

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
58

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ
наночастинок певного розміру (при цьому передбачається, що магнітна система сепаратора створює
поле, напруженість якого достатня для намагнічення
стрижнів матриці та наночастинок до насичення – у
такому випадку магнітний момент наночастинок
прямо пропорційний їх розміру).
Мета роботи полягає в розробці методу розрахунку параметрів системи високоградієнтної магнітної
сепарації наночастинок за фракціями.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Вихідними даними для розрахунку магнітного сепаратора є:
– параметри вихідного нанокомпозиту (динамічна в’язкість розчинника, концентрація кожної фракції наночастинок);
– параметри наночастинок (намагніченість насичення, діаметр магнітного осердя, товщина ліпідного шару);
– продуктивність сепараційної системи;
– фракції, на які потрібно розділити вихідний розчин.
Намагнічені стрижні матриці, які розраховані
для захоплення певної фракції частинок, будуть також захоплювати й частинки більшого розміру, тому сепарацію за фракціями слід проводити в декілька етапів – за кожний з вихідного розчину вилучаються частинки найбільшого розміру. При цьому
застосовуються матриці з різними геометричними
параметрами (кожний наступний етап передбачає
зменшення діаметру стрижня для захоплення більш
дрібної фракції наночастинок). Розрахунок параметрів матриці та сепараційного каналу необхідно проводити для кожного етапу.
Розробка методу розрахунку системи високоградієнтної матнітної сепарації наночастинок за
фракціями.
1. Підбір параметрів магнітної системи.
Основна вимога – в кожній точці робочого проміжку напруженість поля (Н0) повинна бути достатньою для намагнічування стрижнів та наночастинок
до насичення. Найбільш поширений матеріал для
виготовлення наночастинок – магнетит, намагніченість насичення якого Мs=0,47·106 А/м у магнітному
полі напруженістю не меншою, ніж Н0= 0,4·106 А/м
[15]. Намагніченість насичення електротехнічної
магнітом’якої сталі Мrod=2·106 А/м у полі
Н0=1·106 А/м [16]. Необхідна напруженість магнітного поля робочого проміжку (Н0=1·106 А/м) може
бути створена висококоерцитивними постійними
магнітами (наприклад, зі сплаву Nd-Fe-B) або електромагнітами.
2. Визначення геометричних параметрів елементу матриці.
Радіус та довжина феромагнітного стрижня для
захвату певної фракції частинок при заданій швидкості потоку визначені в [14]:
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де а – радіус стрижня матриці, м; μ0 – магнітна проникність вакууму, H/м; mp – власний магнітний момент наночастинки, А·м2; Мrod – намагніченість
стрижня (елемента матриці), А/м; v0 – швидкість
руху потоку, м/с; η – динамічна в’язкість розчинника, Па·с; d2 – діаметр наночастинки в ліпідній оболонці (гідродинамічний діаметр), м; H0 – напруженість зовнішнього магнітного поля, А/м; ra – коефіцієнт, який визначає віддаленість частинки від
стрижня (ra=r/a, де r – відстань між віссю стрижня
та центром наночастинки, м), приймаємо ra=3,77
[14]; lrod – довжина феромагнітного стрижня матриці, м; ra0 – початкове положення частинки (тобто
найбільш віддалена точка області притягнення);
ra1 – кінцеве положення частинки (ra1=1, тобто поверхня стрижня).
На поверхні стрижня (ra=1) з радіусом а, обчисленим за (1), виконується умова захоплення полем
магнітної наночастинки (з магнітним моментом mp ),
яка визначена в [14]:
Fmr  Fvz ,
(3)
де Fmr – радіальна складова магнітної сили, направлена перпендикулярно вісі стрижня та напрямку
потоку, Н; Fvz – гідродинамічна сила, направлена
вздовж напрямку потоку й паралельно вісі стрижня,
Н.
Виконання умови (3) призводить до того, що наночастинки, захоплені полем, розташуються на поверхні стрижня в один шар. Другий шар частинок
буде змитий потоком, оскільки ra>1 і Fvz/Fmr>1. При
цьому продуктивність сепараційної системи буде
низька. Тому радіус стрижня, обчислений за (1), є
найбільшим допустимим радіусом. Для збільшення
обсягу захоплених частинок необхідно збільшити
область захвату (область навколо намагніченого
стрижня, в якій сила магнітного поля більша або
дорівнює гідродинамічній силі для наночастинок
заданого розміру), що досягається збільшенням магнітної сили й виконанням умови Fvz/Fmr<1 на поверхні стрижня. До збільшення магнітної сили призводить збільшення градієнта поля, тобто пропорційне
зменшення діаметра стрижня [14]:
kra = Fvz / Fmr;
a2 = kraa,
де kra – коефіцієнт, який враховує збільшення магнітної сили на поверхні стрижня; a – радіус стрижня,
обчислений за виразом (1); a2 – скорегований радіус
стрижня.
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3. Визначення області захвату частинок.
Підставимо вирази сил (Fvz, Fmr), що наведено в
[14], в умову (3), і після відповідних математичних
перетворень отримаємо рівняння:
 0 M rod m p cos( 2 )racap 2
5
 racap 

3 d 2 v0 a2
(4)
 0 M rod 2 m p

 0,
6H 0 d 2 v0 a2
де racap – параметр ra для області захвату стрижня з
радіусом a2; θ – кут у циліндричній системі координат.
З (4) для кожного значення θ можна обчислити
racap, тобто визначити функцію racap(θ), яка обмежує
область захвату частинок (рис. 1). При відомій довжині стрижня (2) та площі області захвату (визначається з функції racap(θ)) можна обчислити загальний
об’єм частинок, захоплених магнітним полем на
поверхні стрижня. Порівнявши отримані дані з даними про концентрацію відповідної фракції, здійснюється корекція, в разі необхідності, коефіцієнта
kra та параметрів a2 і lrod.
4. Обчислення розміру найменшої захопленої частинки.
Зменшення радіусу стрижня (з метою збільшення
обсягу захоплених частинок) призводить до того,
що частинки меншого розміру, якщо вони знаходяться достатньо близько до його поверхні, також
можуть бути захоплені високоградієнтним полем.
Визначимо розмір найменшої частинки, яка може
бути захоплена полем. Для цього в умову (3) підставимо вирази для обчислення магнітної та гідродинамічної сил:

 0 M rod m pn  M rod

,
3 d 2n v0  

cos
2

(5)
 2H r 2

ra 3a2
0
a


де d2n – гідродинамічний діаметр наночастинки найменшої фракції, м; mpn – магнітний момент наночастинки найменшої фракції, А·м2.
Магнітний момент наночастинки, намагніченої
до насиченого стану, визначений в [17]:
d 3
(6)
mp  M s 1 ,
6

де d1 – діаметр магнітного ядра наночастинки, м.
Гідродинамічний діаметр можна надати як
d 2 n  d1n  2 ,
(7)
де d1n – діаметр магнітного ядра наночастинки найменшої фракції, м; δ=2·10–9м – товщина шару ПАР.
Перепишемо (5) з урахуванням (6, 7):

d1n  2
d1n

3





 0 M rod M s M rod  2 H 0ra 2 cos 2
5

36 H 0ra a2 v0

,

(8)

де d1n – діаметр магнітного ядра наночастинки найменшої фракції, м.
З рівняння (8) можна отримати мінімальний розмір захопленої частинки, прийнявши θ = 0 і ra = 1
(тобто початкове положення частинки знаходиться в
області з найбільшою магнітною силою).
5. Визначення області притягнення.
Гранична умова балансу сил, яка виконується в
даній області, визначена в [14]:
Fvz  100Fmr .
(9)
Підставимо вирази сил (Fvz, Fmr) у (9):
100 0 M rod m p cos( 2 )raat 2
5
 raat 

3 d 2 v0 a2
(10)
1000 M rod 2 m p

 0,
6 H 0 d 2 v0 a2
де raat – параметр ra для області притягнення стрижня з радіусом a2.
З (10) можна визначити функцію raat(θ), яка обмежує область притягнення частинок (рис. 1). Для
збільшення продуктивності поперечний перетин
сепараційного каналу повинен відповідати області
притягнення.
На рис. 1 зображено поперечний перетин стрижня радіусом a2=6·10-4м, який захоплює частинки
d1=80…100 нм з нанокомпозиту (розчинник – вода
η = 0,001 Па/с, дисперсія частинок 5…100 нм, товщина шару ПАР δ = 2 нм, швидкість потоку
v0 = 0,001 м/с). Довжина стрижня lrod = 6,7·10-3 м.
Найменша частинка, захоплена вказаним стрижнем,
d1n = 70нм. Таким чином, з розчину буде виділено
фракцію 80…100 нм, також у захват потрапить незначна кількість частинок діапазону 70…80 нм.

Рисунок 1 – Поперечний перетин стрижня матриці та області притягнення й захвату
Збільшення продуктивності такого сепаратора
можливо шляхом збільшення кількості паралельних
стрижнів. На рис. 2 зображено сепараційний канал з
матрицею. Стрижні розміщуються перпендикулярно
напрямку магнітного поля. Для того, щоб кутові
складові сили магнітного поля (Fmθ) поряд розташо-

ваних стрижнів не компенсували одна одну, стрижні
повинні бути комбіновані (тобто складатися з феромагнітної й немагнітної частин). Активні (феромагнітні) частини двох сусідніх стрижнів повинні бути
зміщені одна відносно одної на величину lrod .
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Рисунок 2 – Сепараційний канал високоградієнтного магнітного сепаратора наночастинок
ВИСНОВКИ. Розроблений метод розрахунку дозволяє визначити геометричні параметри матриці
сепаратора, профіль сепараційного каналу, загальний об’єм та нижній діапазон розмірів відокремлених наночастинок.
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DEVELOPMENT OF A METHOD THE CALCULATION OF HIGH-GRADIENT
MAGNETIC SEPARATION OF NANOPARTICLES
Ye. Volkanin, V. Liashenko
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: volkaninz@yandex.ua
This paper describes the method of calculation of magnetic separation. This technology can be used to produce
monodisperse nanoparticle fraction. Defines the basic data for the calculation of high-gradient separator. Due to the fact
that the rods matrix capture most of magnetic particles from the feed solution, the separation into fractions is carried out
in several stages. Each stage uses different matrices to capture a specific particle size range. The developed method is
used to calculate a stage separation. The method comprises the following steps: the selection of the parameters of the
magnetic system, the definition of the geometric parameters of the matrix element, the calculation of the size of the
smallest particles in the separation range, the definition of areas to capture and pull the rod, the correction parameters if
necessary. Based on the method of calculation defined structural features of the matrix and the separation channel that
improve system performance.
Кey words: high gradient magnetic separation, magnetic nanoparticles.
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Разработан комбинированный метод расчёта тепловых и электромагнитных полей цилиндрического индуктора с загрузкой в виде пучка ферромагнитных стержней. В основу метода положено аналитическое решение
электромагнитных характеристик и 2–D (FEM) моделирование распределения температурных полей методом
конечных элементов.
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Розроблено комбінований метод розрахунку теплових і електромагнітних полів циліндричного індуктора із
завантаженням у вигляді пучка феромагнітних стержнів. В основу методу покладено аналітичне рішення електромагнітних характеристик і 2–D (FEM) моделювання розподілу температурних полів методом кінцевих елементів.
Ключові слова: індуктор, індукційний нагрів, температурне поле, електромагнітні характеристики.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В технологических
процессах переработки сельскохозяйственной продукции часто возникает необходимость в её нагреве
перед обработкой или хранением. Тепловая обработка применяется при подготовке посевного материала, приготовлении различных комбикормов,
сушке сельскохозяйственной продукции и т.д.
В технологическом процессе производства масла
из семян широко применяется предварительная тепловая обработка сырья, что позволяет увеличить
съём масла. Процесс обработки во многом зависит
от влажности и температуры маслосодержащего
сырья, что определяет эффективность механического процесса удаления масла.
Для тепловой обработки сельскохозяйственной
продукции в основном применяют устройства, в
которых генерация тепла осуществляется с помощью:
– сжигания различных видов минерального или
органического топлива;
– электронагрев пропусканием электрического
тока;
– электронагрев при индукционном способе передачи энергии.
Во всех случаях нагреву подвергается промежуточный конструктивный элемент теплообменных
аппаратов.
Одним из наиболее эффективных и безопасных
способов нагрева теплообменного устройства явля-

ется индукционный способ передачи энергии [1],
который основан на возникновении под действием
переменного электромагнитного поля вихревых токов в электропроводной среде. При этом за счет
протекания вихревых токов осуществляется нагрев
металлических элементов конструкции нагревателя,
согласно закону Джоуля, с последующей передачей
тепла к нагреваемому материалу.
Также нужно отметить, что индукционный нагрев имеет ряд преимуществ:
– высокая плотность потока электромагнитной
энергии;
– возможность достижения необходимых температур в теле, которое нагревается (в достаточно широком диапазоне);
– процесс нагрева является экологически безопасным;
– возможность управления распределением температуры за счет конструктивных решений, изменения режимов работы индукционного оборудования
(частоты, напряжения питания);
– относительно высокие энергетические показатели (КПД, cosφ).
Целью данного исследования является разработка метода расчёта электромагнитных и тепловых
полей в индукционных системах с загрузкой в виде
многостержневой системы.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Для эффективного нагрева сыпучих материалов, к
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которым относятся семена рапса, важна разветвленная поверхность теплообмена. Разветвленная поверхность теплообмена может быть реализована в
цилиндрическом индукторе с загрузкой в виде пучка
стержней. Требуемые параметры нагрева можно
обеспечить, размещая стержни на таком расстоянии
друг от друга, при котором обеспечивается свободное перемещение семян (рис. 1) с заданной скоростью.

имеют идеальную форму круга, и кулоновская калибровка
электромагнитного
поля
E   A t , divA  0 ) имеет одну составляющую по
координате  и для амплитудных значений описывается дифференциальным уравнением:
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Ток индуктора сосредоточивается в пределах его
реальной длины в виде бесконечно тонкого токового
слоя на внутренней поверхности. Таким образом,
линейная плотность токовой нагрузки соответствует
плотности реального тока:

I m  I0 m

w
,
a

(4)

где w – число витков; а – длина намотки индуктора;
I0m – амплитудное значение тока в витках обмотки.

Рисунок 1 – Цилиндрический индуктор с загрузкой
в виде многостержневой системы: 1 – индуктор;
2 – ферромагнитные стержни; 3 – сыпучий материал
(семена рапса)
При расчёте индукционных систем основное
внимание необходимо обращать на электромагнитные и тепловые явления, которые возникают внутри
индуктора. В связи с этим при исследовании таких
систем очень важным фактором является установление взаимосвязей между электромагнитной и тепловой составляющими.
Электромагнитный расчёт индукторов с загрузкой в виде пучка ферромагнитных стержней может
быть реализован на основе методики, предложенной
в работе [2], в которой электромагнитное поле цилиндрического индуктора рассчитывалось на основе
системы уравнений Максвелла:
(1)
rotH  j ; divB  0 ; rotE   B t
и материальных уравнений:
(2)
B  μH ; j  σE ,
где В, Н, Е, j – векторы магнитной индукции, напряженности магнитного и электрического полей,
плотности тока; σ, µ – удельная электропроводность
и магнитная проницаемость материала стержня, которые для этой задачи приняты постоянными.
Для учёта нелинейного характера магнитной
проницаемости можно воспользоваться известной
концепцией Л.Р. Неймана [3], когда магнитная проницаемость материала принималась постоянной по
всему объёму ферромагнитной среды и рассчитывалась по среднему значению напряженности магнитного поля на поверхности стержня –  e .
Рассмотрим нагрев единичного ферромагнитного
стержня в цилиндрическом индукторе.
Для цилиндрической системы координат, выделяя три области (рис. 2): 1 – область над индуктором, 2 – область воздушного зазора (между индуктором и стержнем), 3 – область, которая занята
стержнем, векторный магнитный потенциал при
принятых условиях (сечения индуктора и стержня

Рисунок 2 – Расчётная модель цилиндрического
индуктора
Для решения уравнения (3) используем интегральное преобразование в конечных пределах
0  z  l ( l  a  2,5r1 [4]) с ядром 2 l  sin p z  и
граничными условиями на концах интервала

A

z 0

 A

z l

 0 . Такие граничные условия пол-

ностью отвечают реальным условиям.
После интегрального преобразования уравнение
(3) примет следующий вид:
d2A
d

2




1 dA  1
  2  i  p 2  A  0 ,
 d  


(5)

2l
A sin pz dz .
l 0
С учетом равенства нулю векторного магнитного
потенциала на оси стержня и его ограниченности на
бесконечности, решения уравнения (3) для выделенных на рис. 2 областей имеют вид:
A1  C1 K 1  p   ,
  r1 ;

где A 

A2  C 2 I 1  p   C 3 K 1  p   ,

r1    r2 ;
r2    0 ,

A4  C4 I 1   ,
где I 1  и K 1  – модифицированные функции Бесселя первого и второго рода первого порядка;
C1  C4 – постоянные, определяемые из граничных
условий.
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На границах раздела областей при принятых ранее допущениях выполняются следующие условия
сопряжения:
– равенство нормальных составляющих магнит



ной индукции ( B  B ) ;
– равенство разности тангенциальных составляющих напряженности магнитного поля на границе
с токовым слоем и линейной токовой нагрузке
H z  H z   I0 ;
– равенство тангенциальных составляющих напряженности магнитного поля на границе без токо-

вого слоя H z   H z  .
В преобразованном виде токовая нагрузка индуктора представляется в виде:
I w 4   l
 a 
(6)
I0m  m
sin  p  sin  p   .

a pl   2 
 2 
С учётом обратного преобразования, которое
осуществляется по выражению


A

 A sin p k z  ,

pk  (2k  1)  l , k  1, 2,... ,

(7)

k 1

распределение векторного магнитного потенциала в
стержне примет следующий вид:

I0m0r1K1( pk r1 )
A3  



0k
k 1
(8)
pk r2 I1(kr2 )K0( pk r2 ) 
I0(k r2 )K1( pkr2)
e pk



для установки удаления масла из семян рапса производительностью 130 кг/ч. При длине индуктора
a  0, 6 м с числом витков w  180 (три слоя по
60 витков) и диаметре индуктора d ИНД  0,165 м теплообменная площадь, при использовании ферромагнитных стержней диаметром d СТ  0, 006 м (всего 80
стержней), составляет S  1,2 м 2 . При этом проведенные экспериментальные исследования позволили
установить скорость продвижения зерновой массы
v  0,004 м c .
Следующим этапом исследования является разработка и решение тепловой части задачи. Исходя
из того, что линейные размеры ферромагнитной
загрузки (стержня) больше длины индуктора и длина индуктора больше его диаметра как минимум
втрое ( a  3d 1 ) , и экспериментальных исследований
[5], можно утверждать, что поле внутри индуктора
распределено равномерно. Поэтому для решения
тепловой задачи из всего объёма загрузки можно
выделить единичный стержень с прилегающей областью, которые находятся в тех же условиях, что и
остальные стержни (рис. 3). Таким образом, решение такой задачи сводится к определению распределения температурных полей в области с единичным
стержнем и последующим распространением решения на весь объём загрузки [6].

 I1(k  ) sin(pk z ),

где   p 2  i e .
На основе полученного распределения векторного магнитного потенциала можно найти распределение остальных компонентов электромагнитного поля, например, плотности тока в стержне:
j  iA3 .
(9)
Ввиду того, что величина магнитной проницаемости стержня нелинейно зависит от напряженности
магнитного поля, компоненты электромагнитного
поля определяются в итерационном вычислительном процессе. Для этого разработанный метод предусматривает определение параметров последовательной схемы замещения zm как отношение наводимой электродвижущей силы к величине тока индуктора. При этом значение  e полагается известным. На этом же этапе вводим новое значение вносимого
комплексного
сопротивления
–
z mn  nz m1  z xx ( n  1) [2], где z xx – вносимое комплексное сопротивление индуктора без загрузки. По
найденному значению z mn , с учётом активного сопротивления обмотки rw индуктора, находим величину тока при заданном напряжении питания индуктора. Определяется среднее значение напряженности магнитного поля и соответствующее ему значение магнитной проницаемости стержней. Итерационный процесс завершается при достижении заданной точности расчёта магнитной проницаемости.
По разработанной методике выполнен расчёт теплообменного аппарата предварительного нагрева

Рисунок 3 – Выделение единичного стержня
Решение такой задачи сводится к решению уравнения нестационарной теплопроводности, которое
имеет вид:
Q  стержень ;
(10)
 c p  T     T  
t
  c p  T  зерно,
где  , c p ,  – плотность, удельная теплоёмкость и

теплопроводность материала соответствующей среды; Q – удельная мощность источников теплоты,
t – время.
Для тепловой задачи были приняты следующие
граничные условия:
– на оси симметрии – условие симметрии
T
 0;
r
– на границе соприкосновения двух сред
(стержня и семян) – условие четвертого рода
где k  100 W

kT
,
r

– экспериментальный коэффиm2 K
циент теплопередачи на стенке стержня [5];
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– на внешней границе области – условие равенству нулю теплового потока n( T )  0 ,
где n – вектор внешней нормали,
а также начальные условия:
– начальная температура сред – T0  293,15 K ;
– скорость движения материала (семян), которые рассматриваются как сплошная среда –
v  0,004 м / с .
Решение такой задачи может быть реализовано
численно в программной среде COMSOL, в осесимметричной постановке (рис. 4), при помощи модуля
Heat Transfer Module в разделе General Heat
Transfer с учётом времени Transient analysis
(time dependent).

Рисунок 5 – Распределение источников теплоты
в стержне
Динамика нагрева стержня (в точке, которая расположена в центре загрузки ) и семян на выходе из
канала, зависящая от величины скорости движения
материала (производительности), представлена на
рис. 6, из которого видно, что чем выше скорость
передвижения семян, тем раньше наступает установившийся режим работы индукционной установки.
Поддержание требуемой температуры семян на
выходе из индуктора при изменении производительности маслоудаляющей установки можно осуществить за счёт изменения мощности тепловыделений в стержнях, что достигается изменением напряжения питания либо числа витков индуктора.
2 мм/c
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120
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T

Рисунок 4 – Численное решение тепловой части
задачи в программной среде COMSOL
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Удельная мощность источников теплоты, обуславливающая нагрев стержня наведёнными токами,
определяется аналитически по выражению
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Распределение мощности источников теплоты в
расчётной области задавалось в виде произведения
двух полиномов, полученных при аппроксимации
графика распределения плотности источников теплоты (рис. 5), полученных при решении электромагнитной задачи:
(12)
Qw  Q z Qr ,
5

где

9,62 107 z2  2,95108 z3 1,83108 z4
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Qz  3,5910 1,8310 z 

а)

T

1 jj
.
Q
2 

– полином, опи-

сывающий распределение источников теплоты на
стенке
стержня
по
координате
z;
Qr  0, 037 r  0, 783r 2  0,18r 3 – полином, описывающий распределение источников теплоты по радиусу
стержня в зоне максимальных тепловыделений.
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Рисунок 6 – Динамика нагрева: а) стержня,
б) семян рапса
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ВЫВОДЫ. Разработан комбинированный метод
расчёта температурных полей и электромагнитных
характеристик теплообменного аппарата, выполненного в виде цилиндрического индуктора с загрузкой пучком ферромагнитных стержней. Разработанный метод основан на аналитическом расчёте
плотности тепловыделений и аппроксимации полученных результатов произведением полиномов, которые описывают распределение плотности тепловыделений, а также на численном решении тепловой
задачи с использованием метода конечных элементов.
Определено, что установившийся режим работы
теплообменной установки с мощностью 4,5 кВт (при
скорости перемещения зерновой массы v  0, 004 м / с )
наступает через 350–400 с с момента нагрева, максимальная температура стержней в центральной
зоне составляет 68 ºС, температура нагреваемого
материала – 48 ºС, что удовлетворяет технологическому процессу нагрева семян перед удалением
масла.
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In this paper the combined method of calculating thermal and electromagnetic fields of a cylindrical inductor, which
is loaded by a bundle of ferromagnetic rods, has been developed. The method is based on the analytical solution of the
electromagnetic characteristics and 2-D (FEM) simulation of the allocation of temperature fields by finite element
method.
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УДК 621.313.13
АНОРМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
С ОДНОВРЕМЕННОЙ КОММУТАЦИЕЙ ФАЗ
Л. А. Васильев, Ю. В. Мнускин, А. И. Лужнев
Донецкий национальный технический университет
ул. Артема, 58, г. Донецк, 83000, Украина. E-mail: lugnev@mail.ru
С целью повышения эффективности работы вентильных реактивных двигателей предложен способ одновременной коммутации фаз. Для этого в схему питания вентильного реактивного двигателя вводятся новые
элементы, что может повлиять на надежность двигателя. Выявлены возможные анормальные режимы работы
вентильного реактивного двигателя с одновременной коммутацией фаз, которые негативно сказываются на его
работоспособности и могут привести к возникновению аварийной ситуации. Рассмотрены возможные анормальные режимы, которые не связаны с работой системы управления двигателя. Сделан вывод, что вентильные
реактивные двигатели с одновременной коммутацией фаз обладают устойчивостью к негативному влиянию
ряда внешних и внутренних факторов и высокой стабильностью характеристик. Сведения об анормальных режимах используются для правильного построения алгоритмов управления двигателем.
Ключевые слова: вентильный реактивный двигатель, одновременная коммутация фаз, анормальные режимы работы, механические характеристики.
АНОРМАЛЬНІ РЕЖИМИ РОБОТИ ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГУНА
З ОДНОЧАСНОЮ КОМУТАЦІЄЮ ФАЗ
Л. О. Васильєв, Ю. В. Мнускін, А. І. Лужнєв
Донецький національний технічний університет
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000, Україна. E-mail: lugnev@mail.ru
З метою підвищення ефективності роботи вентильних реактивних двигунів запропоновано спосіб одночасної комутації фаз, який вимагає введення в схему живлення вентильного реактивного двигуна нових елементів,
що можуть вплинути на надійність двигуна. Необхідно виявити можливі анормальні режими роботи вентильного реактивного двигуна з одночасною комутацією фаз, які негативно позначаються на його працездатності й
можуть призвести до виникнення аварійної ситуації. Розглянуто можливі анормальні режими, які не пов’язані з
роботою системи керування двигуна. Зроблено висновок, що вентильні реактивні двигуни з одночасною комутацією фаз є стійкими до негативного впливу низки зовнішніх і внутрішніх факторів та мають високу стабільність характеристик. Відомості про анормальні режими використовуються для правильної побудови алгоритмів
керування двигуном.
Ключові слова: вентильний реактивний двигун, одночасна комутація фаз, анормальні режими роботи, механічні характеристики.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для повышения
эффективности работы вентильных реактивных
двигателей (ВРД) предложен способ одновременной
коммутации фаз (ОКФ) [1]. Сущность данного
способа
заключается
в
прямой
передаче
электромагнитной энергии от отключаемой фазы
к включаемой, минуя буфер энергии и источник
питания ВРД. При этом форсированно проходит
переходный процесс переключения фаз, вследствие
чего улучшается коэффициент заполнения токовой
диаграммы и увеличивается момент двигателя.
Для практической реализации способа ОКФ
применяются существующие схемы силового
полупроводникового
преобразователя
(СПП),
например, асимметричного полумоста, в которые
добавляется диод, “разъединяющий” источник
питания и СПП на время форсированного
переключения фаз при одновременной коммутации.
В начальный момент времени при одновременной
коммутации в выключаемой фазе протекает
значительный по величине ток, а во включаемой
фазе ток равен нулю. Поэтому необходимо создать
дополнительный контур протекания тока для
обеспечения безопасной траектории переключения

фаз. Такой контур удобно создать с помощью
емкости, подключаемой параллельно цепи питания
СПП.
На рис. 1 приведена возможная схема питания
ВРД с ОКФ от распространенной на промышленных
предприятиях трехфазной сети переменного тока.
При одновременной коммутации фаз источник
питания оказывается изолированным от контура
протекания тока через диоды выпрямителя,
подключаясь лишь тогда, когда выключаемая фаза и
емкость не смогут поддерживать ток включения
активной фазы ВРД.

Рисунок 1 – Схема питания ВРД с ОКФ
от трехфазной сети переменного тока.
Усложнение схемы питания ВРД с ОКФ требует
углубления анализа режимов работы двигателя. Поэтому желательно выявить возможные анормальные
режимы ВРД с ОКФ, которые негативно сказывают-
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будут меньше (рис. 2). Таким образом, в области
малых и средних частот вращения ВРД имеет высокую стабильность характеристик и отклонение напряжения питания практически не влияет на работоспособность ВРД.
Несинусоидальность питающего напряжения.
Выходное напряжение выпрямителя практически не
зависит от несинусоидальности напряжения сети.
Вследствие этого данный фактор не будет влиять на
работу электромеханического преобразователя
(ЭМП) и СПП ВРД. Работоспособность ВРД может
ограничиваться частотными и температурными
свойствами диодов выпрямителя. Для минимизации
влияния высших гармоник, генерируемых инвертором СПП ВРД, на питающую сеть целесообразно
применять сетевой фильтр, что позволит также минимизировать влияние несинусоидальности питающего напряжения на двигатель.

Рисунок 2 – Механические характеристики
ВРД 1 при отклонении напряжения
8
6
Ток, А

ся на работе двигателя и при длительном воздействии могут привести к возникновению аварийных
ситуаций.
Анормальные режимы ВРД, связанные с работой
системы управления с датчиком и без датчика положения ротора, рассмотрены в [2, 3].
Целью работы является рассмотрение возможных анормальных режимов ВРД с ОКФ, не обусловленных работой системы управления, и оценка их
влияния на работоспособность двигателя.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Как известно, в асинхронных двигателях анормальные режимы могут возникать под действием таких
факторов, как отклонение напряжения питания, несинусоидальность питающего напряжения, несимметрия питающего напряжения, несимметрия фаз
статора, несимметрия фаз ротора [4].
Проведем анализ этих, а также других, характерных для ВРД, причин, способных привести к анормальным режимам работы.
Исследование выполнено методом моделирования для двух двигателей – ВРД 1 (номинальная
мощность Рном= 200 Вт, номинальная частота вращения n2=1500 об/мин, номинальное напряжение
Uном=380 В, емкость С1=6  1 мкФ) и ВРД 2 (номинальная мощность Рном= 30 кВт, номинальная частота вращения n2=615 об/мин, номинальное напряжение Uном=380 В, емкость С1=6  10 мкФ) по математической модели, предложенной в [5].
Отклонение напряжения питания. Как известно, в питающей сети допустимы отклонения напряжения до ±10 % от номинального. Естественные
механические характеристики ВРД 1 с ОКФ при
отклонении напряжения питания на ±10 % приведены на рис. 2. Механические характеристики ВРД 2
имеют аналогичный характер.
За счет более быстрого нарастания тока фазы
при увеличении напряжения (рис. 3) возрастет момент двигателя. Текущий режим работы двигателя
при этом сохраняется за счет снижения токовой нагрузки средствами управления. Вследствие этого
несколько снизятся потери в двигателе. Таким образом, повышение напряжения в допустимых пределах благоприятно скажется на работе ВРД.
При уменьшении напряжения питания на 10 %
номинальный момент ВРД 1 уменьшился на 2 %, а
ВРД 2 – на 6 %. Это снижение может быть частично,
а в некоторых случаях и полностью компенсировано
средствами управления путем увеличения токовой
нагрузки. Поскольку момент, развиваемый двигателем, пропорционален квадрату тока (1), а ВРД проектируется с учетом широкого диапазона регулирования, то соответствующее повышение тока не
должно быть критичным.
1 L
M  i2
.
(1)
2 
Чаще всего регулирование осуществляется в сторону уменьшения частоты вращения относительно
номинального значения. При этом диапазон изменение момента и соответствующее ему изменение тока

4

2
0
0

0,0005

0,001
0,0015
0,002
Время, с
Номинальное напряжение
Повышенное напряжение
Рисунок 3 – Форма тока фазы ВРД 1

Несимметрия питающего напряжения. Крайний
случай несимметрии питающего напряжения – обрыв фазы сети. Расчетный средний момент ВРД 1 в
этом случае снизился на 10 % от номинального, а
ВРД 2 – на 23 %. При обрыве фазы сети можно говорить о переходе с трехфазного на однофазный
режим питания ВРД. Возможность работы ВРД в
данном режиме показана в [6]. Если развиваемый
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двигателем момент достаточен для преодоления
момента сопротивления без превышения допустимой по условиям нагрева токовой нагрузки, то работоспособность двигателя полностью сохраняется и
он может длительно работать в этом режиме. Однако при таком питании увеличатся пульсации максимального значения фазного тока (рис. 4) и момента
двигателя, что ведет к увеличению уровня шума.
Негативные последствия несимметрии питающего
напряжения можно в некоторой степени смягчить
средствами управления.
8

Ток, А

6

4

2
0

0

0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009
Время, с
а)

0,01

0

0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009
Время, с
б)

0,01

8

Ток, А

6

4

2

ключей. При пробое любого из ключей схемы инвертора система управления блокирует работу фазы,
в цепи которой возникла неисправность, посредством отключения исправного ключа в этой цепи.
ВРД, как показано выше, при этом сохраняет работоспособность, неся нагрузку на оставшихся в работе фазах. Если же цепь одного из диодов инвертора
окажется оборванной, то работоспособность двигателя может быть сохранена даже при полной нагрузке путем изменения алгоритма управления.
При обрыве одного из диодов выпрямителя двигатель перейдет в однофазный режим питания, который был рассмотрен выше. Пробой одного из диодов выпрямителя – это аварийный режим для питающей сети, возникновение которого приводит к
отключению двигателя.
При работе ВРД с ОКФ используется емкость в
схеме питания, которая обеспечивает безопасную
траекторию переключения фаз, защищая элементы
схемы СПП от возникающих перенапряжений. График процессов при работе ВРД с ОКФ приведен на
рис. 5. Протекающий через емкость ток в процессе
коммутации вызывает ее заряд. За короткий промежуток времени напряжение на емкости увеличивается до UCmax, и этим повышенным напряжением
питается включаемая фаза, что приводит к форсированному увеличению тока.

0

Электромеханический преобразователь. ВРД
обладает высокой устойчивостью к отказам отдельных элементов ЭМП. Ни одна из классических электрических машин не может длительное время работать с оборванной фазой, поскольку в них существуют сильные магнитные связи между фазами. При
этом отклонения от кругового вращающегося магнитного поля вызывают резкую асимметрию и возрастание токов фаз, оставшихся в работе. Крайне
слабая магнитная связь между фазами ВРД позволяет работать каждой фазе независимо от остальных.
Отключение одной, а в определенных случаях, и
нескольких фаз приводит только к пропорциональному снижению выходной мощности и возрастанию
пульсаций момента, но сохраняет работоспособность двигателя. Потеря мощности частично может
быть компенсирована за счет увеличения нагрузки
на оставшиеся фазы, если они имеют надлежащий
запас по допустимому току фаз и силовых элементов схемы.
Силовой полупроводниковый преобразователь и
выпрямитель. Благодаря использованию в инверторе СПП асимметричной мостовой схемы (рис.1),
здесь исключена возможность сквозных токов
вследствие ложных срабатываний транзисторных

Ток, А; напряжение, В

Рисунок 4 – Токи фаз ВРД 1 при нормальном
питании (а) и при обрыве фазы сети (б)
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напряжение
на емкости

500
400

ток фаз

300
200
100
0

0

0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007
Время, с

Рисунок 5 – Электромагнитные процессы
на участке одновременной коммутации фаз ВРД
Обрыв и значительное снижение значения емкости приведет к возникновению опасных перенапряжений в моменты коммутации фаз и нарушит нормальный режим работы ВРД с ОКФ.
Для повышения надежности работы емкость
распределена по плечам инвертора СПП (рис. 1).
Если произойдет обрыв одной из емкостей
(С 1.1–С 1.6), возрастет значение напряжения UCmax
при коммутации фаз. Значение максимального напряжения питания фаз контролируется системой
управления. При превышении допустимого значе-
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ния изменяется алгоритм управления ВРД с ОКФ,
ограничивающий напряжение на емкости при сохранении работоспособности двигателя, а информация об этом поступает оператору.
ВЫВОДЫ. Вентильный реактивный двигатель в
силу своей конструкции и принципа действия обладает достаточной стабильностью характеристик и
устойчивостью к негативному действию ряда внешних и внутренних факторов. Он сохраняет работоспособность и возможность нести полную нагрузку
в тех случаях, которые для других электрических
машин характеризуются анормальным режимом
работы.
В ВРД с одновременной коммутацией фаз при
сохранении полной нагрузки к анормальному режиму могут привести такие факторы, как обрыв фазы
статора, обрыв или пробой ключей СПП. Информация об анормальных режимах работы необходима
для правильного построения алгоритма управления
и эффективной эксплуатации двигателя.
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ABNORMAL OPERATING MODES OF SWITCHED RELUCTANCE MOTOR WITH SIMULATNEOUS
COMMUTATION OF PHASES
L. Vasiliev, Y. Mnuskin, A. Luzhnev
Donetsk National Technical University
vul. Artema, 58, Donetsk, 83001, Ukraine. E-mail: lugnev@mail.ru
Mode of simultaneous commutation of phases is proposed for the purpose of efficiency increasing of switched reluctance motors. This operational mode requires additional elements in power circuits what can affect reliability of motor.
It is necessary to analyze possible abnormal operating modes of switched reluctance motor with simultaneous commutation of phases that can have negative effect on operability and can cause emergency situations. In this paper we consider
possible abnormal modes which are not connected with control system. It is shown that that switched reluctance motors
with simultaneous commutation of phases have tolerance to negative influence of a number of external and internal factors and high stability of characteristics. Information about possible abnormal modes is used for the correct formulation
of control algorithms.
Key words: switched reluctance motor, simultaneous commutation of phases, abnormal operating modes, torque
characteristics.
REFERENCES
1. Vasil'ev, L.A., Mnuskin, Ju.V. and Luzhnev A.I.
5. Vasil'ev, L.A., Mnuskin, Ju.V. and Lu(2009), “Simultaneous phases commutation and its inzhnev, A.I. (2011) “Mathematical model of switched
fluence on output characteristics of switched reluctance
reluctance motor with simultaneous commutation of
motor”, Naukovі pracі Donec'kogo nacіonal'nogo
phases”, Naukovі pracі Donec'kogo nacіonal'nogo
tehnіchnogo unіversitetu. Serіja «Elektrotehnіka і enertehnіchnogo unіversitetu. Serіja: «Elektrotehnіka і
getika», Vol. 9, no. 158, pp. 43-47.
energetika», Vol. 10, no. 180, pp. 29-34.
2. Krasovskij, A.B. (2003), “Abnormal operational
6. Vasil'ev, L.A., Mnuskin, Ju.V. and Luregimes of switched reluctance drive with encoder”,
zhnev A.I. (2011), “Switched reluctance motor with
Vestnik MGTU.
Ser. Mashinostroenie, Vol. 2,
feeding from single-phase alternating current netpp. 85-103.
work”, Pracі Lugans'kogo vіddіlennja Mіzhnarodnoї
3. Krasovskij, A.B. (2011) “Abnormal operational
Akademії Іnformatizacії. Naukovij zhurnal, Vol. 1,
regimes of switched reluctance drive with sensorless
no. 23, pp. 14-18.
control” Vestnik MGTU. Ser. Estestvennye nauki, spec.
vypusk «Jelektrotehnika i jelektronika», pp. 28-43.
4. Kopylov, I.P. (2000), Jelektricheskie mashiny:
uchebnik dlja vuzov [Electric machinery: Tutorial],
Vysshaya shkola, Logos. Moscow, Russia.
Стаття надійшла 29.03.2013.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
71

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

УДК 621.313.333
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ БЕСКОНТАКТНЫХ
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Системы возбуждения бесконтактных асинхронизированных машин с низкими частотами скольжения разрабатываются на базе каскадных электромашинных возбудителей и непосредственных преобразователей частоты с
естественной коммутацией и модулированным напряжением. При токах нагрузки, меньших тока уставки, применяется совместное управление встречновключенными тиристорами по частоте заполнения биений напряжений.
Известны исследования математических моделей бесконтактных асинхронизированных генераторов при соединении обмоток возбудителей в одну точку, показывающие их работоспособность. Результаты наших исследований
математических моделей и лабораторных макетов машин показали неприемлемость указанных соединений обмоток. Изменение режимов работы машин приводит к изменению режимов работы преобразователя, угла управления тиристорами. Цель данной работы является исследование влияния угла управления тиристорами на работу
преобразователя частоты, разработка рекомендаций по применению схем соединения якорных обмоток возбудителей бесконтактной асинхронизированной машины. Модель преобразователя исследуется в системе схемотехнического моделирования при коэффициенте мощности нагрузки cosφn =1…0,7 и угле управления тиристорами
αu =+60 0…-60 0. При соединении якорных обмоток возбудителей в одну точку преобразователь работоспособен
только при упреждающем угле управления αu ≈50 0…15 0. Однако из-за режимов опрокидывания инвертора существенно искажается форма кривой напряжения нагрузки преобразователя. При меньших упреждающих углах
управления в зоне перехода тока нагрузки через нуль возможны токи короткого замыкания якоря возбудителя.
При отстающих углах управления наступает срыв работы преобразователя. При комбинированном потенциальном разъединении якорных обмоток возбудителя преобразователь обеспечивает высокое качество формы напряжения и тока нагрузки при αu=+60 0 …-60 0. При cosφn  0,87 возможно регулирование тока нагрузки величиной отстающего угла управления. При соединении якорных обмоток каскадного возбудителя в одну точку возможны
короткие замыкания, которые существенно искажают напряжение нагрузки преобразователя и могут его повредить; рекомендуется всегда применять комбинированное потенциальное разделение якорных обмоток возбудителей.
Ключевые слова: асинхронизированные машины, преобразователь, возбудитель, якорные обмотки.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ОБЕРТОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ БЕЗКОНТАКТНИХ
АСИНХРОНІЗОВАНИХ МАШИН ІЗ РІЗНИМИ СХЕМАМИ З'ЄДНАННЯ
ЯКІРНИХ ОБМОТОК ЗБУДНИКІВ
О. М. Галіновський
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. E-mail: ntuukafem@ua.fm
Системи збудження безконтактних асинхронізованих машин із низькими частотами ковзання розробляються
на базі каскадних електромашинних збудників і безпосередніх перетворювачів частоти з природною комутацією й модульованою напругою. При струмах навантаження, менших за струм уставки, застосовується сумісне
управління зустрічно включеними тиристорами за частотою заповнення биття напруг. Відомі дослідження математичних моделей безконтактних асинхронізованих генераторів із доказом їх працездатності при з'єднанні
обмоток збудників в одну точку. Результати наших досліджень математичних моделей та лабораторних макетів
машин показали непридатність вказаного з'єднання обмоток. Зміна режимів роботи машин призводить до зміни
режимів роботи перетворювача, зміни кута управління тиристорами. Метою роботи є дослідження впливу кута
управління тиристорами на роботу перетворювача частоти, розробка рекомендацій по застосуванню схем з'єднання якірних обмоток збудників безконтактної асинхронізованої машини. Модель перетворювача досліджується в системі схемотехнічного моделювання при коефіцієнті потужності навантаження cosφn = 1…0.7 та куту
управління тиристорами αu = +60 0…-60 0. При з'єднанні якірних обмоток збудників в одну точку перетворювач
працездатний тільки при упереджуючому куту управління αu ≈ 50 0…15 0. Проте внаслідок режимів перекидання
інвертора істотно спотворюється форма кривої напруги навантаження перетворювача. При менших упереджуючих кутах управління в зоні переходу струму навантаження через нуль можливі струми короткого замикання
якоря збудника. При відстаючих кутах управління наступає зрив роботи перетворювача. При комбінованому
потенційному роз'єднанні якірних обмоток збудника перетворювач забезпечує високу якість форми напруги й
струму навантаження при αu = +60 0 …-60 0. При cosφn  0,87 можливе регулювання струму навантаження величиною відстаючого кута управління. При з’єднанні якірних обмоток каскадного збудника в одну точку можливі
короткі замикання, які істотно спотворюють напругу навантаження перетворювача й можуть його пошкодити;
рекомендується завжди застосовувати комбіноване потенційне роз'єднання якірних обмоток збудників.
Ключові слова: асинхронізовані машини, перетворювач, збудник, якірні обмотки.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В связи со значительным ростом цен на энергоносители особенную
актуальность приобрела проблема энергосбережения. Одно из направлений в решении этой проблемы
– широкое внедрение асинхронизированных машин
(АСМ). АСМ применяются как генераторы мощных
и автономных электроэнергетических систем, регулируемый электропривод, генераторы-двигатели
гидроаккумулирующих станций, компенсаторы
[1–3].
В существующих АСМ роторные обмотки подключены к преобразователю частоты (ПЧ) через
контактные кольца. Требования по повышению надежности электрических машин исключают или ограничивают применение щеточно-контактных узлов, поэтому актуальным является разработка и
внедрение бесконтактных АСМ (БАСМ).
Системы возбуждения БАСМ с низкими частотами
скольжения разрабатываются на базе электромашинно-вентильных преобразователей (ЭМВП), состоящих из каскадных электромашинных возбудителей и непосредственных преобразователей частоты с естественной коммутацией и модулированным
входным напряжением (НПЧЕМ) [4–10].
В НПЧЕМ применен циклический алгоритм
управления тиристорами, который обусловливает
применение простых и надежных устройств бесконтактной передачи сигналов управления на вращающуюся часть БАСМ.
При исследовании ЭМВП в целом или их отдельных блоков целесообразно применение системы
схемотехнического моделирования Micro Cap (системы MC), в которой имеется библиотека компонентов, включая управляемые вентили [11].
Сопоставления результатов исследований преобразователей в разных математических системах и
физических макетов преобразователей позволяют
определить правомерность исходных допущений,
обосновать выбор простых моделей преобразователей, адаптированных к исследованию сложных
электромашинно-вентильных и энергетических систем.
При исследовании модели БАСМ важным является учет реальных соотношений параметров электрических машин и вентильных преобразователей,
учет всех возможных режимов работы отдельных
блоков и машины в целом.
Применение необоснованных упрощений при
исследованиях математических моделей БАСМ, односторонний подход к исследованию одного (из
многих) режимов работы системы, некорректность в
выборе ее параметров приводит к ошибочным выводам, а, следовательно, – выбору ложного пути
дальнейших исследований. Ошибочными являются
выводы работы [12], в которой доказывается работоспособность бесконтактного асинхронизированного генератора при соединении якорных обмоток
каскадного возбудителя в одну точку.
Экспериментальные исследования ряда лабораторных макетов ЭМВП и исследования математиче-

ских моделей БАСМ, проведенные на кафедре электромеханики НТУУ КПИ, показали неприемлемость
указанного выше соединения обмоток каскадного
возбудителя [6, 8–11].
ЭМВП должны обеспечить работоспособность
БАСМ при разных режимах работы: от холостого
хода до короткого замыкания (КЗ); при выдаче и потреблении реактивной мощности; в статических и
динамических режимах работы. С изменением режима работы БАСМ изменяется угол управления
тиристорами НПЧЕМ.
При применении возбудителей и управляющей
машины (УМ) с одинаковым числом пар полюсов
[6] изменение угла управления тиристорами определяется изменением угла между векторами результирующей ЭДС якорной обмотки УМ и результирующей ЭДС якорных обмоток возбудителей.
В работе [6, 10] обосновывается необходимость
применения упреждающего угла управления
НПЧЕМ при угле нагрузки φn 30 0. При φn  30 0
возможна работа преобразователя с отстающим углом управления [10]. Изменение угла управления
НПЧЕМ обуславливает возможность увеличения
диапазона рабочего скольжения БАСМ.
НПЧЕМ обеспечивают высокое качество формы
выходного напряжения и тока нагрузки только при
применении комбинированного потенциального
разделения якорных обмоток каскадного возбудителя (разделения фаз источника питания) [4] и комбинированного закона управления встречно включенными тиристорами [5].
НПЧЕМ обеспечивают высокое качество формы
напряжения и тока нагрузки с низкими и инфранизкими (включая нуль) частотами при сравнительно
большом коэффициенте мощности нагрузки
(cosn = 1…0.7) [9, 10].
В технической литературе отсутствует сопоставительный анализ работы ЭМВП БАСМ с разными
схемами соединения якорных обмоток каскадных
возбудителей (фаз источника питания) при широком
изменении угла управления тиристорами.
Цель работы является исследование влияния величины угла управления тиристорами на работу
НПЧЕМ, разработка (подтверждение) рекомендаций
по применению схем соединения якорных обмоток
каскадных возбудителей БАСМ.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Электрическая схема модели ЭМВП БАСМ в системе MC показана на рис. 1.
ЭМВП состоит из каскадного электромашинного
возбудителя (КВ) и НПЧЕМ.
КВ состоит из двух неявнополюсных возбудителей, на статорные обмотки которых подается трехфазное напряжение частоты скольжения (fs) основной электрической машины (АМ) БАСМ. Направления вращения полей противоположны.
На роторе каждого возбудителя расположены
три трехфазные группы обмоток, в которых наводятся ЭДС:
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вой фазой частоты заполнения (рис. 1). При этом
Z = 10109 Ом. При соединении обмоток с общей нулевой точкой Z = 0.
НПЧЕМ нагружен на обмотку возбуждения АМ.
На валу БАСМ расположена управляющая машина (УМ) синхронного типа. Число пар полюсов
возбудителей и управляющей машины одинаково.
При этом в трехфазных роторных обмотках УМ наводится ЭДС частоты заполнения.
Применен комбинированный закон управления
тиристорами, при котором совместное управление
по частоте заполнения осуществляется при токах
нагрузки меньших тока уставки |iu|.
В модели МС каждый возбудитель представлен
тремя 4-обмоточными трансформаторами с коэффициентами взаимоиндуктивной связи С = 1. Первичные обмотки подсоединены к источникам синусоидальных ЭДС. Активные и индуктивные сопротивления первичных обмоток приравниваются нулю.
Каждый источник ЭДС сигналов управления Eu
соединен последовательно с сопротивлением Ru,
величина которого зависит от режима работы прямого и обратного блока тиристоров определенной
фазы нагрузки.

ea1 = Em1 sin1t
eb1 = Em1 sin(1t -120)
ec1 = Em1 sin(1t +120)
ea2 = Em2 sin2t
eb2 = Em2 sin(2t -120)
ec2 = Em2 sin(2t +120),
где Em1 = Em2; i1 = 2fi1; i2 = 2fi2 .
Роторные обмотки двух возбудителей соединены
последовательно. На входы НПЧЕМ подаются биения напряжений:
еaA = ea1 + ea2 = Emsinзtcosбt
еbA = eb1 + eb2 = Emsin(зt - 120)cosбt
еcA = ec1 + ec2 = Emsin(зt +120)cosбt
еaB = eb1 + ec2 = Emsinзtcos(бt -120)
еbB = ec1 + ea2 = Emsin(зt -120)cos(бt -120)
еcB = ea1 + eb2 = Emsin(зt +120)cos(бt-120)
еaC = ec1 + eb2 = Emsinзtcos(бt +120)
еbC = ea1 + ec2 = Emsin(зt -120)cos(бt +120)
еcC = eb1 + ea2 = Emsin(зt +120)cos(бt +120),
где Еm = E m1 + Em2 ; частота заполнения fz = (fi1 + fi2)/2;
z = 2fz ; частота биений b = 2fb, fb =│fi1 - fi2│/2 =
= fs.
При комбинированном потенциальном разделении в одну группу соединяются обмотки с одинакоVA1
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Рисунок 1 – Электрическая схема модели электромашинно-вентильного преобразователи БАСМ на базе
каскадного возбудителя и трехфазно-трехфазного НПЧЕМ в системе схемотехнического моделирования
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Параметры модели ЭМВП
Частота сети f = 50 Гц.
Число пар полюсов АМ р =1.
Скольжение АМ s = 0,08.
Частота скольжения fs = f·s = 50 · 0.08 = 4 Гц.
Число пар полюсов возбудителей рв =3.
Статорные обмотки возбудителей подключены к
источнику питания с частотой ЭДС fs = 4 Гц. Направление вращения поля статора первого возбудителя согласно, а второго возбудителя – противоположно направлению вращения вала.
Частоты ЭДС роторных обмоток возбудителей
(источника питания): fi1 = рвf(1-s)/р - fs = 134 Гц;
fi2 = рвf(1-s)/р + fs = 142 Гц.
Частота заполнения fz =│fi1 + fi2 │/2 = 138 Гц.
Частота управления fu = fz = 138 Гц.
Частота нагрузки fn = fb = fs =│fi1 - fi2│/2 = 4 Гц.
Полное сопротивление источника питания zi = 1,5 Ом.
Относительная величина активного сопротивления
kr = xi / ri = 0,25.
Применены тиристоры типа B25RIA120.
Длительность сигнала управления Tsu = 120 0.
Ток уставки iu = 0,4 А.
Параметры защитной цепи:
Cf =10.310-9 Ф; Rf = 855 Ом.
Полное сопротивление нагрузки Zn = 14 Ом.
Исследуем ЭМВП при изменении угла управления тиристорами от αu = + 60 0 (упреждающий) до
αu = - 60 0 (отстающий). Угол нагрузки φn = 0…45 0 .
Обозначения величин:
eiA – ЭДС трех фаз источника питания тиристорного преобразователя фазы А нагрузки (ТПA);
iaA, ibA, icA – токи в фазах источника питания;
подключенных к входу ТПA;
iimax – максимальное значение тока КЗ источника
питания при совместном управлении тиристорами;
su – сигналы управления тиристорами прямых и
обратных тиристорных блоков фазы А нагрузки;
unA, unB, unC – фазные напряжения нагрузки;
inA, inB, inC – фазные токи нагрузки;





Vin  2  i 2nA  i 2nB  i 2nC /3 – вектор тока нагрузки;

Vins – среднее значение вектора тока нагрузки.
Вектор Vins определяется в квазиустановившемся
режиме работы преобразователя на интервале времени, состоящего из целого числа периодов по частоте нагрузки и по частоте управления.
Исследование модели ЭМВП при равных амплитудах ЭДС двух источников питания.
Исследуем модель ЭМВП при Em1 = Em2 = 66 В.
На рис. 2 – диаграммы напряжений и токов
НПЧЕМ при соединении фаз источника в одну точку:
a) αu = 25 0, n=45 0, Vins = 7,084 A;
b) αu = 0, n=45 0, Vins = 5,703 A;
c) αu = -5 0, n=30 0.
При αu = 0 iimax /Vins ≈ 19,5. При отстающих углах
управления αu наблюдается срыв работы НПЧЕМ.
На рис. 3 показаны диаграммы напряжений и токов НПЧЕМ при комбинированном потенциальном
разделении фаз источника:

a) αu = 25, n=45 0, Vins = 7,243 A;
b) αu = 0, n=45 0, Vins = 7,138 A;
c) αu = -5, n=30 0, Vins = 7,194 A .
Во всех случаях сохраняется высокое качество
формы напряжения и тока нагрузки НПЧЕМ, практически неизменна величина Vins.
Исследование модели ЭМВП при разных амплитудах ЭДС двух источников питания.
При подключении статорных обмоток возбудителей к одному источнику ЭДС частоты скольжения
в роторных обмотках возбудителей наводятся ЭДС с
разными амплитудами, причем Em1 / Em2 ≈ fi1 / fi2 .
Исследуем модель преобразователя при
Em1 = 62 В; Em2 = 70 В; αu = 600, n = 45 0.
На рис. 4,a показаны диаграммы напряжений и
токов НПЧЕМ при соединении фаз источника в одну точку. Вектор Vins = 6,746 A, iimax /Vins ≈ 4,5.
На рис. 4, b – диаграммы напряжений и токов
НПЧЕМ при комбинированном потенциальном разделении фаз источника. Вектор тока Vins = 7,234 A,
он на 7,2 % больше вектора тока нагрузки по
рис. 4, a. Токи КЗ источника питания iimax в зоне совместного управлении тиристорами всегда Vins.
Анализ результатов исследований.
При соединении фаз источника в одну точку:
НПЧЕМ работоспособен только при упреждающем угле управления αu ≈50 0…15 0, при этом режимы опрокидывания инвертора существенно искажают форму кривой напряжения нагрузки;
при αu  15 0 в зоне совместного управления тиристорами величина iimax приближается к амплитуде
установившегося тока КЗ источника питания, что
может привести к повреждению НПЧЕМ;
при αu = 50 0…60 0 величина iimax может в несколько раз превысить величину Vins;
при отстающих углах управления тиристорами
НПЧЕМ неработоспособен.
При малых упреждающих углах αu и n ≠ 0 с
уменьшением амплитуды ЭДС источника питания
наступает режим двойного КЗ (нагрузки и источника
питания НПЧЕМ), аналогичный режиму двойного КЗ
выпрямителя. Ток нагрузки замыкается через два
вентиля тиристорного блока прямой (обратной) проводимости и затухает с постоянной времени нагрузки. В связи с отсутствием режима опрокидывания
инвертора ток КЗ затягивается, становится меньшим
тока уставки. При этом подаются сигналы управления на тиристоры блока обратной (прямой) проводимости, что и приводит к КЗ источника питания.
Учитывая вышесказанное, следует признать: соединение якорных обмоток каскадного возбудителя
в одну точку неприемлемо.
При комбинированном потенциальном разделении якорных обмоток возбудителя НПЧЕМ обеспечивает высокое качество формы напряжения и тока
нагрузки при αu=+60 0…-60 0. При φn  30 0 возможно
совместное управление возбуждением АМ, – по цепи
возбуждения возбудителей и по (отстающему) углу
управления тиристорами.
.
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Рисунок 2 – Диаграммы напряжений и токов
НПЧЕМ при соединении обмоток источника
в одну точку
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Рисунок 3 – Диаграммы напряжений и токов
НПЧЕМ при комбинированном потенциальном
разделении обмоток источника

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
76

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

eiA, B

eiA, B
100
0
-100
su

100
0
-100
su
un, B

unB

unA

unC

un, B

100

100

0

0

-100

-100

i, A
20

i, A
20

Vin

0

unB

unA

unC

Vin

0
inA

-20
0

inC

0.625

0.125

inB
1.875

inA

-20
0.25 c

a

0

0.625

inC
0.125

inB
1.875

0.25 c

b

Рисунок 4 – Диаграммы напряжений и токов модели НПЧЕМ при αu=60 0, Em1=62 В, Em2=70 В:
a – обмотки якоря соединены в общую точку; b – комбинированное потенциальное разделение обмоток
ВЫВОДЫ. Исследования модели электромашинно-вентильного преобразователя БАСМ на базе
каскадного возбудителя и НПЧЕМ, построенной в
системе схемотехнического моделирования Micro
Cap, показали:
при соединении якорных обмоток возбудителя в
одну точку существенно ухудшается качество формы напряжения и тока нагрузки преобразователя;
при переходе тока нагрузки НПЧЕМ через ноль
возможны короткие замыкания якорных обмоток возбудителя, которые могут повредить преобразователь.
Рекомендуется всегда применять комбинированное потенциальное разделение якорных обмоток
каскадных возбудителей БАСМ.
Целесообразны ускоренная разработка и всесторонние исследования опытных образцов бесконтактных асинхронизированных машин.
ЛИТЕРАТУРА
1. Шакарян Ю.Г. Асинхронизированные синхронные машины. – М.: Энергоатомиздат, 1984.
– 192 с.
2. Шакарян Ю.Г., Лабунец И.А. Внедрение асинхронизированных генераторов и компенсаторов на
объектах единой энергетической системы // Энергетик. – 2005. – Вып. № 6. – С. 12–19.
3. А. С. SU 1534744 5H02P 9 / 14
/ Савельев Ю.Е., Быков С.В., Зозулин Ю.В.,
Козлов Ю.А. Устройство для возбуждения асинхронизированной синхронной машины. Бюл. № 1,
08.01.90.
4. А.с. СССР № 1206922. Преобразователь частоты / Галиновский А.М., Дубчак Е.М.; опубл. 1986.
5. А.с. СССР № 1339821. Способ комбинированного управления тиристорным преобразователем часстоты / Галиновский А.М., Дубчак Е. М.; опубл. 1987.

6. Галиновский А.М. Электромашинновентильные модулированные преобразователи в бесконтактных генераторах стабильной частоты. Технічна
електродінаміка, Спец. вип. 2, т.2, Силовая электроника и энергоэффективность. – Киев: Ин-т электродинамики НАН Украины, 1998. – С. 61–65.
7.
Галиновский
А.М.,
Васылив
К.Н.,
Ленская Е.А. Исследование бесконтактного асинхронизированного генератора с модулированным
напряжением. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. – № 16.
– 196 с.
8. Бобер В.А., Галиновский А.М. Математическая модель бесконтактной асинхронизированной
машины с каскадным возбудителем в режимах генератора и двигателя // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн. зб. – 2009. – № 83.
– С. 95–103.
9. А.М. Галиновский, Е.М. Дубчак, Ленская Е.А.
Электромашинно-вентильные преобразователи машин двойного питания, часть 1 // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн. зб. – 2010.
– Вип. 84. – С. 124–133.
10.
Галиновский
А.М.,
Дубчак
Е.М.,
Ленская Е.А. Электромашинно-вентильные преобразователи машин двойного питания, часть 2
// Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.техн. зб. – 2010. – Вип. 85. – С. 159–169.
11. Разевиг В.Д. Система схемотехнического моделирования Micro-Сap 6. – М.: Горячая линия–
Телеком, 2001. – 344 с.
12. Василів К.М. Аналіз процесів автономного
генератора з безконтактним каскадним трифазним
модульованим збуджувачем за схемою в одну зірку і
спільним з’єднанням фаз модулятора під час роботи
на активно-індуктивне навантаження // Вісник НТУ
“ХПІ”. – 2012. – № 49. – С. 27–37.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
77

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

FEATURES OF WORK OF THE REVOLVED TRANSFORMERS OF BRUSHLESS ASYNCHRONIZED
MACHINES WITH DIFFERENT CHARTS OF CONNECTION OF ARMATURE WINDING OF EXCITERS
O. Galinovsky
National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»
prosp. Pobedy, 37, Kiev, 03056, Ukraine. E-mail: ntuukafem@ua.fm
Excitation systems of contactless asynchronized machines with low slip frequencies are developed based on cascade
electric machine cross-field exciters and direct frequency converters with self-switching and modulated voltage. At load
currents, which are lower than the set current, joint control of counter connected thyristors with modulating voltage pulsation frequency is applied. There are researches of contactless asynchronous generators mathematical models for excitation winding joint at one node, showing their operability. Our research results of machines mathematical models and
laboratory models showed unacceptability of such joint. Change of the machine operating modes causes change of the
converter operating mode, change of the of thyristors control angle. Objective: To study the influence of the thyristor
control angle on the drive operation, work-out of recommendations on the use of armature windings connection diagrams of asynchronous contactless machine. Converter model is investigated in a circuit simulation system for power
load factor cosφn = 1  0.7 and thyristor control angle αu = +60 0  -60 0. When the exciters armature windings are connected in a single junction the converter is operable only when proactive control angle is αu ≈ 50 0  15 0. However, due
to inverter overturning modes the shape of the converter load voltage curve is significantly distorted. At smaller proactive control angles in the transition zone of the load current through zero short-circuit current of the exciter armature are
possible. At the lagging control angles failure of the inverter comes. At the combined potential separation of the exciter’s armature windings converter provides high quality voltage curve form and load current at αu = +600  -600.
When cosφn  0.87 the load current can be controlled by the lagging control angle. Conclusions: when a cascade
exciter’s armature windings are connected at one junction, short-circuits may take place, considerably affecting the load
voltage of the converter and can damage it; it is recommended to use the combined potential separation of the exciter’s
armature windings.
Key words: asynchronized machines, transformer, exciter, armature winding.
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УДК 255:29.1
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕКТОРНО КЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА З ЛІНІЙНИМ
АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ ПРИ ВРАХУВАННІ КРАЙОВИХ ЕФЕКТІВ
О. І. Яремов, М. Я. Островерхов
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: yaremoff@gmail.com, ostroverkhov@list.ru
Розкрито основні положення отримання динамічної моделі лінійного асинхронного двигуна, розробки законів полеорієнтованого керування координатами лінійного асинхронного електропривода. Приведено аналіз доцільності використання моделі лінійного двигуна на основі схеми заміщення фази обмотки індуктора зі змінними параметрами в колі намагнічування. Запропоновано методи синтезу робастних законів керування й рівняння спостерігача потокозчеплення первинного кола намагнічування пониженого порядку. Виконано моделювання системи керування швидкістю лінійного асинхронного електроприводу й проведено порівняльний аналіз
його результатів для традиційної та модифікованої моделі лінійного двигуна.
Ключові слова: лінійний електропривод, математична модель, крайовий ефект, векторне керування.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕКТОРНО УПРАЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ЛИНЕЙНЫМ
АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С УЧЕТОМ КРАЕВЫХ ЭФФЕКТОВ
О. И. Яремов, Н. Я. Островерхов
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"
просп. Победы, 37, г. Киев, 03056, Украина. Е-mail: yaremoff@gmail.com, ostroverkhov@list.ru
Раскрыты основные положения способа получения динамической модели линейного асинхронного двигателя, разработки законов полеориентированного управления координатами линейного асинхронного электропривода. Приведен анализ эффективности использования модели линейного двигателя на основе схемы замещения
фазы обмотки индуктора с переменными параметрами в цепи намагничивания. Предложены методы синтеза
робастных законов управления и уравнения наблюдателя потокосцепления пониженного порядка первичной
цепи намагничивания. Проведено моделирование системы управления скоростью линейного асинхронного
электропривода и изложен сравнительный анализ его результатов для традиционной и модифицированной модели линейного двигателя.
Ключевые слова: линейный электропривод, математическая модель, краевой эффект, векторное управление.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Добре відомим фактом є те, що лінійний асинхронний двигун (ЛАД) є
машиною, в якій, як результат конструкційних особливостей, проявляються ефекти послаблення та
спотворення розподілу електромагнітного поля в
зазорі машини. Такі ефекти мають назву крайових
ефектів: поздовжніх, поперечних. Окрім суттєвого
впливу на статичні характеристики двигуна [1, 2],
крайові ефекти мають вплив і на динаміку лінійного
електропривода, що варто враховувати при синтезі
законів керування координатами електроприводу.
Метою роботи є дослідження векторнокерованого
електропривода з лінійним асинхронним двигуном,
синтезованого з урахуванням впливу крайових ефектів шляхом модифікації кола намагнічування в
схемі заміщення фази обмотки двигуна на основі
моделі Дж. Данкана [3].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Найчастіше аналіз електромагнітних властивостей
лінійного асинхронного двигуна здійснюється на
основі одновимірної моделі, що базується на елементах теорії поля згідно з роботами С. Ямамури. Для
ЛАД з визначеними в Додатку І параметрами побудовано механічні характеристики для випадку керування з постійним струмом навантаження (рис. 1) і
залежності зміни параметрів, що характеризують
вплив крайових ефектів від швидкості руху двигуна
(рис. 2), де τе – довжина півхвилі крайового ефекту;

Рисунок 1 – Статичні характеристики ЛАД
при керуванні з постійним струмом навантаження

Рисунок 2 – Довжина півхвилі крайових
ефектів і глибини проникання прямої
та зворотної хвиль на краях індуктора
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α1 та α2 – глибини проникнення прямої та зворотної
модифікації схеми в результаті врахування балансу
хвиль.
потужностей [6] або зміни параметрів кола намагніРозглянута одновимірна модель ЛАД дозволяє
чування машини [3].
отримати статичні характеристики машини при віПриймаючи як вихідну модель, запропоновану
домих основних геометричних розмірах та параметДж. Данканом (рис. 3), рівняння динаміки струмів і
рах обмотки первинного елементу (індуктора). Теопотокозчеплень у синхронній системі координат
рія, розвинута на основі одновимірної моделі, до(u-v) по базисним векторам струму та потокозчепзволяє проводити ефективний аналіз впливу поздолення первинного елемента в модифікованому вивжніх крайових ефектів. Аналіз розподілу електрогляді запишуться як (1, 2).
магнітного поля в зазорі машини дозволив розвинути теорію компенсованих ЛАД [1, 4, 5], в яких вплив
крайових ефектів зводиться до мінімуму шляхом
нових конструкційних розв’язань і рішень. Проте
модель лінійної електричної машини на основі теорії поля не дозволяє проводити ефективний синтез
законів керування координатами лінійного електроприводу, оскільки за своєю природою задачі керування в складних електромагнітних полях зі змінними параметрами потребують надпотужних обчислювальних ресурсів. Тому в останні роки активно
проводяться дослідження в напрямку отримання
Рисунок 3 – Модифікована схема заміщення фази
моделі ЛАД на основі схеми заміщення фази обмообмотки індуктора
тки індуктора, які полягають в
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де u1  [u1u u1v ]T – вектор компонент напруги живлення в синхронній системі координат (u–v);

i1  [i1u i1v ]T

–

вектор

компонент

струмів;

 1  [ 1u  1v ]T
–
вектор
потокозчеплення;
0  2 f1 – синхронна кутова частота напруги живлення;    V /   2 f1 (1  s) – приведена кутова
частота руху; f (Q ) – функція, що визначає ступінь
та інтенсивність впливу крайового ефекту [4];
 (Q) , [Om/H] – функція, що визначає динаміку
перехідних процесів струмів в обмотках ЛАД;
 (Q) , [1/H] – функція, що визначає додаткову динаміку струмів, викликану впливом процесів намагнічування/розмагнічування;  (Q ) , [H] – коефіцієнт
магнітного розсіювання в колі індуктора.
Проте слід зауважити, що при наданні динамічної моделі через вектори двофазної синхронної сис-

(4)
(5)

теми координат (u–v) покладають, що для динаміки
складових намагнічування (координата u) схема заміщення модифікується згідно з (1)–(5), а для динаміки складових зусилля (координата v) схема заміщення не модифікується, тобто для рівнянь динаміки параметри Lme=const, R2e=const. Якщо для рівнянь
динаміки складових намагнічування „u” покласти,
що Lme=const, R2e=const, то отримується схема заміщення двофазної моделі асинхронного двигуна обертального типу.
Тягове зусилля двигуна й динаміка швидкості
руху ЛАД визначаються за (6), (7):
3 p
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Рівняння (1), (2) та (6) визначають динамічну
модель ЛАД, що враховує вплив крайових ефектів
згідно з теорією Дж. Дункана. Проте застосування
цієї моделі обмежується тим, що вона є двофазною,
тобто має місце припущення про симетричність електричної машини. Натомість лінійний асинхронний
двигун є несиметричною машиною, що виникає з
топології виконання індуктора та, в свою чергу, викликає нерівномірний розподіл потокозчеплення в
зазорі, несиметрію струмів, напруг, електрорушійних сил.
Блок–схема, що відповідає динамічній моделі
електромагнітного кола ЛАД, записаній рівняннями
(1), (2), зображена на рис. 4.

Рисунок 4 – Блок–схема моделі електромагнітної
підсистеми ЛАД
Дослідження системи векторного керування
швидкістю ЛАД здійснюється з використанням регуляторів координат (струму, потокозчеплення,
швидкості), отриманих при синтезі робастних законів векторного керування, що не враховують вплив
крайових ефектів. Структури каналів регулювання
потокозчеплення та швидкості зображено на
рис. 5,а та 5,б, відповідно.

а)

б)
Рисунок 5 – Структури каналів регулювання
потокозчеплення (а) та швидкості (б)

Налаштування регуляторів для значень коефіцієнта демпфірування ξ = 1,0; ξ = 0,7 приведені
в табл. 1.
Таблиця 1 – Налаштування регуляторів змінних
Параметр
ξ = 1,0
ξ = 0,707

ki

kii
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4

2

(  k i )
2

2

(  k )

k vi
2

4
(  k ) 2
2

kv2
4
k v2
2

Для реалізації законів прямого векторного керування необхідною є інформація про кут повороту й
амплітуду вектора потокозчеплення первинного
елементу. Оскільки в реальній системі пряме вимірювання компонент потокозчеплення ускладнюється високою часткою вищих гармонік у вихідному
сигналі, то пропонується побудувати спостерігач
(обсервер) потокозчеплення в системі координат
ротора (d–q) у формі (8):
 ( d  q )



d i 1( d  q )
dˆ 1
 ˆ 1( d  q )  
  L1 i 1( d  q ) , (8)
dt
dt
2
L
R'
де   L1  m ;   2 .
L '2
L '2
Перевагами обсервера у формі (8) є наступні:
– обсервер лінійний (не має перехресних
зв’язків), тобто може бути описаний передаточною
функцією (9):

ˆ 1( d  q )  s   L1
( d q)
Wobs ( s)   ( d  q ) 
; (9)
s 
i1
– обсервер асимптотично стійкий;
– рівняння динаміки враховує динаміку струму;
– всі змінні надано періодичними сигналами з
частотою, яка дорівнюється частоті ковзання, що
значно спрощує обчислення в мікроконтролері;
– параметр α, який, покладаємо, є змінним, знаходиться в чисельнику й знаменнику передаточної
функції, що попередньо закладає в певному розумінні робасність обсервера відносно зміни активного опору вторинного елемента.
Варто відмітити, що обсервер потокозчеплення у
формі (8) побудовано як обсервер для моделі двигуна, що не враховує вплив крайових ефектів. Такий
крок пов’язаний з тим, щоб перевірити справедливість застосування традиційних законів керування та
естимації невідомих змінних для випадку керування
лінійним двигуном.
Для моделі, наданої рівняннями (1), (2), (6), (7),
виконано моделювання процесу полеорієнтованого
керування швидкістю з естимацією вектора потокозчеплення первинного елемента. Результати надано
у вигляді графіків перехідних процесів регульованих змінних і похибок їх відпрацювання в часі на
рис. 6–11.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
82

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Рисунок 6 – Графіки зміни в часі заданих величин
регульованих змінних і характер навантаження

Рисунок 7 – Графіки зміни в часі величин
регульованих змінних

Оскільки за графіками, зображеними на рис. 7,
неможливо проаналізувати результати, то на
рис. 8, 9 надано графіки динаміки похибок відпрацювання регульованих величин (рис. 8 –

для номінальних параметрів моделі, рис. 9 – для
значень опору вторинного елементу, що є у два
рази меншим від розрахункового R ' 2 = R '2 calc , опору первинного елемента R1 = 2R1calc).

Рисунок 8 – Графіки зміни в часі похибок
відпрацювання величин регульованих змінних
для номінальних значень параметрів моделі

Рисунок 9 – Графіки зміни в часі похибок
відпрацювання величин регульованих змінних
для змінених значень параметрів моделі
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першу чергу, вплив на коло намагнічування машини.
Результати моделювання свідчать про те, що без
значного погіршення динаміки система з обсервером потокозчеплення є стійкою відносно впливу
параметричних збурень.

Рисунок 10 – Графіки зміни в часі складових
струмів та оцінки потокозчеплення індуктора
в системі координат ротора (d–q)
Результати моделювання, зображені на рис. 8, 9,
свідчать про те, що динаміка лінійного електропривода при векторному керуванні незначною мірою
погіршується при використанні як моделі лінійного
двигуна модель, запропоновану рівняннями (1), (2),
(6), (7), з використанням обсервера потокозчеплення у формі (8). Аналізуючи динаміку похибок відпрацювання та оцінки потокозчеплення, варто зауважити, що статична похибка регулювання потокозчеплення для модифікованої моделі становить
6–8 % від заданого усталеного значення при номінальних значеннях параметрів моделі. Натомість
при зміні параметрів моделі (для значень опору
вторинного елементу, що є у два рази меншим від
розрахункового R ' 2 = R '2 calc , опору первинного
елемента R1 = 2∙R1calc) ця похибка зростає у два рази
і становить 14–16 % від заданого усталеного значення. Такі відхилення при регулюванні вектора
потокозчеплення призводять до відхилення реального тягового зусилля на виході від заданого F*,
генерованого на виході регулятора швидкості. Проте динаміка похибки швидкості свідчить про те, що
навіть при зміні параметрів електричного кола машини швидкодія й динаміка контуру регулювання
швидкістю практично не змінюються.
ВИСНОВКИ. В результаті дослідження отримана модель ЛАД у синхронній системі координат
(u–v), що враховує вплив крайових ефектів. Для
порівняльного аналізу виконано моделювання системи керування для моделей ЛАД без урахування й
з урахуванням крайових ефектів. Завдяки синтезованим законам векторного керування контур регулювання швидкості ЛАД є слабочутливим до параметричних та координатних збурень, а контур регулювання потокозчеплення зазнає впливу крайових ефектів, оскільки згідно з пропонованою моделлю вплив крайового ефекту визначається як, у

Рисунок 11 – Графіки зміни в часі складових
струмів та оцінки потокозчеплення індуктора
в синхронній системі координат (u–v)
ДОДАТОК І. Дані лінійного асинхронного двигуна:
L = 0,365 (м) – довжина первинного елемента;
p = 3 – кількість пар полюсів;
g = 0,0025 (м) – величина повітряного зазору;
τ = 0,05 (м) – полюсний крок індуктора;
d = 0,0025 (м) – товщина реактивної шини;
m = 3 – кількість фаз обмоток індуктора;
f1 = 50 (Гц) – частота напруги живлення;
I1RMS = 13 (A) – діюче значення струму в обмотках;
J1m = 21800 (A/м) – амплітуда лінійної щільності
струму;
U1RMS = 250 (В) – діюче значення лінійної напруги.
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The paper describes the main principles of linear induction motor dynamic model obtaining and control strategy of
field oriented control taking into account end effects influence. The robust control algorithms were proposed. The function describes the influence of edge effects is considered as a function of speed, the latter depends on time, that makes
changes in the dynamics of the system in terms of transients modes. Based on the equations of the electromagnetic balance the method of the primary flux linkage components estimation was proposed. The dynamic modes of the
conventional model and model of linear motor with modyfied magnetizing circuit were compared.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Типовым режимом
работы многих систем является отработка
случайных
задающих
воздействий
либо
компенсация
случайных
возмущающих
воздействий. Причем для многих систем управления
такие режимы работы сопровождаются еще и
изменением структур самих систем управления. Так,
например, в системах наведения и стабилизации
[1–5], установленных на подвижном основании,
заданием является направление на объект
исследования,
угловое
положение
которого
изменяется случайным образом. Возмущающим
воздействием
является
изменение
углового
положения подвижного основания, на котором
установлена система наведения и стабилизации.
Случайное
изменение
этого
возмущающего
воздействия обусловлено неровностью поверхности,
по которой движется это подвижное основание, и
определяется как характеристиками неровности
самой поверхности, так и скоростью и характером
движения подвижного основания, а также
параметрами подвески подвижного основания и т.д.
Причем при этих случайных задающих и
возмущающих воздействиях в режиме наведения
система замкнута по скорости и предназначена для
наведения и слежения за подвижным объектом
исследования в режиме отработки случайного
изменения
скорости
движения
объекта
исследования. А в режиме стабилизации система
замкнута по углу поворота и предназначена для

стабилизации
углового
положения
объекта
управления в направлении на объект исследования.
В последнее время интенсивно развивается теория стохастического робастного управления [1–5].
Системы стохастического робастного управления
обладают рядом преимуществ. Во-первых, они робастно устойчивы, т.е. сохраняют устойчивость при
изменении параметров объекта управления в определенных пределах. Во-вторых, они имеют существенно меньшую чувствительность к изменению параметров объекта управления по сравнению с оптимальными системами, несмотря на то, что динамические характеристики стохастических робастных
систем могут незначительно отличаться от соответствующих характеристик оптимальных систем. Поэтому вопросы проектирования систем управления,
работающих при случайных задающих и возмущающих воздействиях, являются актуальными. Однако в работах [1–5] не рассмотрены вопросы экспериментальной оценки эффективности анизотропийных регуляторов электромеханических систем по
сравнению с типовыми регуляторами.
Целью данной работы является разработка методики синтеза и экспериментального исследования
эффективности анизотропийных регуляторов электромеханических систем, а также синтез и исследование эффективности анизотропийных регуляторов
двухмассовой электромеханической системы.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Применение регуляторов, оптимальных по квадратичным критериям качества, показало их высокую
чувствительность к структурным и параметриче-

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
86

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

ским возмущениям объекта управления и внешних
воздействий. Для уменьшения чувствительности
синтезированной системы к структурным и параметрическим возмущениям объекта управления и
внешних воздействий вместо H 2 нормы используют H  норму в следующем виде:
wZ X



Таким образом, если величина анизотропии
входной дискретной системы находятся в диапазоне
0  a   , то значение анизотропийной нормы системы w ограничено значениями H 2 и H  норa

мами системы
1

 min .

Обычно H  норма определяется путем нахождения максимального сингулярного значения  
матрицы передаточной функции с помощью алгоритма Шура в следующем виде:
w   sup  w j ;   0,   .


Робастные регуляторы, синтезированные по критерию H  , обладают малой чувствительностью к
структурным и параметрическим возмущениям
[2–4], однако их динамические характеристики часто оказываются неудовлетворительными в связи с
излишней «осторожностью» робастных регуляторов, рассчитанных на работу системы в самых неблагоприятных условиях.
Применение регуляторов, синтезированных по
смешанному критерию, включающему H 2 и H 
нормы, позволяет получать системы, обладающие
достаточно высокими динамическими характеристиками при низкой чувствительности к изменению
параметров и структуры объектов управления. Однако вопрос выбора параметра толерантности  ,
характеризующего соотношения между H 2 и H 
нормами, решается на интуитивном уровне. Чем
ближе система к оптимальной по H 2 норме, тем
она более чувствительна к изменению параметров и
структуре моделей объекта управления и внешних
воздействий. Чем ближе синтезированная система к
оптимальной по H  норме, тем меньшую точность
она имеет, т.к. проявляет излишнюю «осторожность» и рассчитана на работу в самых неблагоприятных условиях.
Одним из корректных подходов к обоснованному выбору смешанного критерия, включающего H 2
и H  нормы, является построение анизотропийных
регуляторов [1–5].
Для дискретной динамической системы с передаточной функцией w , на вход которой поступает
дискретная последовательность, сформированная из
гаусовской последовательности, с мощью дискретного фильтра с передаточной функцией wф вводится анизотропийная норма системы в следующем виде:
 wwф



2
w  sup
: wф  wa  ,
a
 w 2

так что имеет место следующее соотношение:
1
w 2  w  lim w  w  .
0
a
a  
m

m

w2 w

a

 w.

При стохастическом подходе к синтезу H 
управления в качестве критерия оптимальности системы используется стохастическая норма системы
wZ X

a

 min .

При этом фактически используется комбинация
стохастической нормы системы и средней анизотропии случайного сигнала, что и приводит к одному из
вариантов стохастической нормы, названной анизотропийной нормой.
Cинтез анизотропийного регулятора. Рассмотрим синтез анизотропийного регулятора в форме
пространства состояний. Этот регулятор формирует
управляющее воздействие на вход системы по ее
измеряемому выходу и представляет собой динамический блок типа компенсатора, объединяющий робастный наблюдатель и робастный регулятор.
Обозначим A, B, C, D реализацию исходной системы, замкнутой этим динамическим блоком в следующем виде



 W ,Wky



A
~
C

 A
B  
   BC2
D11  
 C1


B2 C

A

D12 C

B 
 1 
BD21  .
D11 

Рассмотрим уравнение Риккати
R  A T RA  qC T C  LT  1 L ;



T
  I m1  qD11
D11  B T RB





1

;



L  L1 L2    B RA 
.
В этом уравнении скалярный параметр q выбирается
из
полуоткрытого
интервала

2
0;  w, w

ky   . Если это уравнение Риккати имеет


решение, то анизотропия сигнала равна


1
m1 
 ln det 
  a,
T
2
 tr LPL   
а эквивалентный формирующий фильтр
 A  B L B 1 / 2 
Wф ~ 

1 / 2 
 L

 A  B1L1
B1 L2  B2 C
B1 1 / 2 





1/ 2 
 BC2  D21 L1  A  BD21 L2 BD21  

L1
L2
1 / 2 


имеет грамиан управляемости, определяемый уравнением Ляпунова:



T

T
qD11
C







 

P  A  B L P A  BL



T  B  B T .
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При этом a – анизотропийная норма системы,
замкнутой таким регулятором, равна
 1 
m1
 W , Wky
  1 
a
 q  tr LPLT  S
Рассмотрим уравнение Риккати







1/ 2

 

 

.



S  A  B1 L1  S A  B1 L1 T  B1  B1T  T ;
T
  C2  D21 L1  S C2  D21 L1 T  D21  D21
;





T
   A  B1 L1 S C2  D21 L1 T  B1  D21
 1 .
Рассмотрим также уравнение Риккати

T  AT T AT  C T C  N T  ;



T
N  N1 N 2    1 B T T A  D12
C ,
в котором матрицы A, B, C, D реализации имеют
следующий вид:
B1 M
B2 
A

A B 

C D    0 A  B1M  B1C 0  ,

 C
D11 M
D 
 1
   
откуда может быть получена A , B , C , D реализация регулятора, оптимизирующего анизотропийную
норму.


 A B1   I n 
A  B2C  I n    
  ;
C2 D21  M 

B;

C  N1  N 2 .
Таким образом, решение задачи синтеза анизотропийных регуляторов сводится к вычислению
трех алгебраических уравнений Риккати, уравнения
Ляпунова и уравнения специального вида для вычисления уровня анизотропии входного сигнала.
Анализ анизотропийных регуляторов. Рассмотрим теперь решение задачи анализа анизотропийных регуляторов для многомерной дискретной системы с m входами и p выходами и матричной передаточной функцией w , на вход которой поступает
дискретный многомерный гаусовский белый шум с
нулевым математическим ожиданием и единичной
ковариационной матрицей. Тогда средняя анизотропия дискретной последовательности на выходе такой системы определяется следующим выражением

 

A wф


1 
 m

ln det 
4  
 wф


2
2




*
wф  wф  d .





де A , B , C , D реализации.
Тогда средняя анизотропия дискретной последовательности на выходе системы может быть определена следующим образом


1
mT
A wф   ln det 
,
T
T 
2
 tr CPC  DD 
где матрица Т связана с решением R уравнения
Риккати.
R  ARAT  BB T  LTLT ;
T  CRC T  DDT ;
L  ARC T  BDT T 1 ,
а грамиан управляемости Р системы является решением уравнения Ляпунова
P  APAT  BB T .
Для решения уравнения Риккати используется
алгоритм для нахождения обобщенных собственных
векторов Шура, а для решения уравнения Ляпунова
используется алгоритм Шура для унитарной триангуляции матриц.
Вычисления анизотропийной нормы системы.
Рассмотрим алгоритм вычисления анизотропийной
нормы дискретной системы, заданной в пространстве состояний матрицами A , B , C , D . Запишем
для этой дискретной системы уравнение Риккати
относительно матрицы R в следующем виде:
R  AT RA  qC T C  LT  1 L ;

 







T
  B T T B  D12
D12 ;



т.е. передаточная функция системы wф задана в ви-



Величина средней анизатропии равна нулю, если
дискретная последовательность представляет собой
гаусовский белый шум с единичной ковариационной матрицей.
Представим исходную дискретную систему в
форме пространства состояний
 A B
wф  
,
C D 





  I m  qDT D  B T RB



T



1

;



T

L   B RA  qD C .
Тогда a – анизотропийная норма этой системы
может быть определена в виде
1/ 2

 1 
 
m
w   1 
 ,
T
a
 q  tr LPL    
где грамиан управляемости Р формирующего фильтра
 A  BL b 1 / 2 
wф  
.
1 / 2 
 L
Определяется уравнением Ляпунова





P   A  BLPA  BLT  B  B T .
При этом величина анизотропии дискретной
случайной последовательности на входе системы
равна


1
m
 ln det 
a.
T
2
 tr LPL   
Анизотропийная норма системы характеризует
не анизотропию дискретных последовательностей
на входе и выходе системы, а чувствительность системы в среднем к случайным входным последовательностям со средним уровнем анизотропии, равным a . Причем при нулевой анизотропии a =0
входной дискретной последовательности анизотропийная норма системы равна H 2 норме системы, а
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момента нагрузки определяются параметрами формирующего фильтра и собственно двигателя.
I2 , А
0.04
0.02
0
I2,А

при бесконечной анизотропии a   входной дискретной последовательности анизотропийная норма
системы равна H  норме системы.
Описание стенда двухмассовой электромеханической системы. На рис. 1 показана схема изучаемой системы. Механическая часть стенда выполнена
на базе двух однотипных микродвигателей постоянного тока ДПТ-25-Н2 [6]. Валы двигателей Д1 и Д2
соединены упругой передачей. Преобразователем
электрической энергии в механическую является
микродвигатель Д1, а микродвигатель Д2 формирует случайную нагрузку для микродвигателя Д1.
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Рисунок 1 – Схема системы управления стендом в
режиме регулирования углового положения
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В режиме стабилизации, когда система замкнута
по углу поворота, управление первым двигателем
осуществляется от преобразователя П1 с помощью
регулятора положения РП первого двигателя по
сигналу с датчиков положения ДП1 либо ДП2 первого либо второго двигателей.
В режиме наведения, когда система замкнута по
скорости изменения угла поворота, управление первым двигателем осуществляется от преобразователя
П1 с помощью регулятора скорости РС первого двигателя по сигналу с датчиков скорости ДС1, ДС2
первого либо второго двигателей (на рис. 1 регулятор скорости РС и датчики скорости ДС1, ДС2 не
показаны). Скорости вращения двигателей измеряются с помощью тех же импульсных датчиков положения ДП1, ДП2 первого и второго двигателей
С помощью второго двигателя создается случайное изменение момента нагрузки. Для имитации
случайного воздействия на систему на вход второго
двигателя подается случайный сигнал с выхода
формирующего фильтра ФФ в виде колебательного
звена. На вход формирующего фильтра от генератора случайных сигналов ГСС подается сигнал типа
белого шума. С помощью такой системы второй
двигатель формирует случайное изменение момента
нагрузки. Характеристики случайного изменения
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Рисунок 2 – Реализации переменных состояния
следящей системы с типовым регулятором
при случайном изменении момента нагрузки
На схеме не показан микроконтроллер, с помощью которого осуществляется обмен информацией
между стендом и ПЭВМ, преобразователи АЦП и
ЦАП, а также контроллер управления преобразователями П1, П2, с помощью которых формируются
управляющие напряжения на первый Д1 и второй
Д2 двигатели.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
89

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

рость вращения первого двигателя; г) момент упругости и д) скорость вращения второго двигателя.
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Рисунок 3 – Реализации переменных состояния
следящей системы с анизотропийным регулятором
при случайном изменении момента нагрузки
Результаты экспериментальных исследований.
Вначале рассмотрим работу следящей системы в
режиме регулирования скорости при замыкании обратной связи по скорости первого двигателя. На
рис. 2 показаны реализации переменных состояния
системы с типовым регулятором, а на рис. 3 – реализации переменных состояния системы с анизотропийным регулятором. На рис. 2, 3 показаны следующие переменные состояния: а) и б) токи якорных цепей второго и первого двигателей; в) ско-
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Рисунок 4 – Реализации переменных состояния
системы стабилизации с типовым регулятором
при случайном изменении момента нагрузки
Как видно из этих рисунков, максимальное отклонение скорости вращения второго двигателя в
системе управления с типовым регулятором составляет 2 =9 с-1, а в системе управления с анизотропийным регулятором максимальное отклонение
скорости вращения второго двигателя составляет
2 =6 с-1.
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Рисунок 5 – Реализации переменных состояния системы стабилизации с анизотропийным регулятором
при случайном изменении момента нагрузки
Таким образом, применение анизотропийного
регулятора в системе регулирования скорости при
замыкании обратной связи по скорости первого двигателя при случайном изменении момента нагрузки
позволяет уменьшить ошибку регулирования скорости вращения второго двигателя более чем в
1,5 раза.
Рассмотрим теперь систему стабилизации с обратной связью по углу поворота вала второго двигателя. На рис. 4 показаны реализации случайных

процессов с типовым регулятором, замкнутым по
углу поворота вала второго двигателя, а на
рис. 5 – реализации случайных процессов с анизотропийным регулятором, замкнутым по углу поворота вала второго двигателя.
На рис. 4–5 показаны следующие переменные
состояния: а) ток якорной цепи первого двигателя;
б) момент упругости; в) скорость вращения первого
двигателя; г) и д) – углы поворота валов первого и
второго двигателей.
Как видно из этих рисунков, максимальное отклонение угла поворота вала второго двигателя в
системе управления с типовым регулятором составляет 2 =0,55 рад, а в системе управления с анизотропийным регулятором максимальное отклонение
угла поворота вала второго двигателя составляет
2 =0,2 рад. Таким образом, применение анизотропийного регулятора в системе управления с обратной связью по углу поворота вала второго двигателя при случайном изменении момента нагрузки
позволяет уменьшить ошибку регулирования угла
поворота вала второго двигателя более чем в два раза.
ВЫВОДЫ. Разработана методика синтеза и экспериментального исследования анизотропийного
регулятора двухмассовой электромеханической системы. Решение задачи синтеза анизотропийных регуляторов сводится к вычислению трех алгебраических уравнений Риккати, уравнения Ляпунова и
уравнения специального вида для вычисления уровня анизотропии входного сигнала.
Приведены динамические характеристики синтезированной системы при случайном изменении
внешних воздействий. Как показали экспериментальные исследования, случайное изменение момента сопротивления, создаваемого вторым двигателем
с точностью до коэффициента пропорциональности,
практически совпадает с напряжением на якорной
цепи и, следовательно, спектральные характеристики случайного изменения момента сопротивления
определяются с точностью до масштабного коэффициента усиления параметрами формирующего
фильтра в виде колебательного звена второго порядка.
Применение анизотропийного регулятора в следящей системе регулирования скорости при замыкании обратной связи по скорости первого двигателя при случайном изменении момента нагрузки позволяет уменьшить ошибку регулирования скорости
вращения второго двигателя более чем в 1,5 раза.
Применение анизотропийного регулятора в системе
стабилизации при управлении угловым положением
с обратной связью по углу поворота вала второго
двигателя при случайном изменении момента нагрузки позволяет уменьшить ошибку регулирования
угла поворота вала второго двигателя более чем в
два раза.
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НЕЧЕТКАЯ ПОЗИЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ
С ФУНКЦИЕЙ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
И. С. Конох, В. А. Репецкий
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: vlrep@bk.ru
М. Кабашта
ABBs. r. o.
NaRovince 879, Острава – Храброва, 72000, ЧешскаяРеспублика. Е-mail: kabasta@gmail.com
Описан алгоритм решения обратной кинематической задачи робототехники с использованием нечеткой логики. Предложена схема включения нейронного регулятора и исследованы показатели качества управления. По
сравнению с традиционными методами управления применение нечетких контроллеров позволяет аппроксимировать множество решений обратной кинематической задачи для заданной конфигурации манипулятора. Это
позволяет быстрее получить решение задачи, не прибегая к использованию сложных аналитических зависимостей и рекурсивных способов поиска оптимального решения задачи.
Предложено программное обеспечение для реализации решения обратной кинематической задачи робототехники, которое может быть использовано для управления манипулятором Puma 560 или другим роботом такой же кинематической схемы. При перенастройке нечетких контроллеров возможно управление манипуляторами других кинематических схем.
Ключевые слова: нечеткий контроллер, манипулятор, автоматическое управление.
НЕЧІТКА ПОЗИЦЙНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РОБОТОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ ІЗ ФУНКЦІЄЮ
РОЗВ’ЯЗКУ ЗВОРОТНОЇ КІНЕМАТИЧНОЇ ЗАДАЧІ
І. С. Конох, В. О. Репецький
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: vlrep@bk.ru
М. Кабашта
ABBs. r. o.
NaRovince 879, Острава – Храброва, 72000, Чеська Республіка. Е-mail: kabasta@gmail.com
Описано алгоритм розв’язку зворотної кінематичної задачі робототехніки з використанням нечіткої логіки.
Запропоновано схему включення нейронного регулятора й досліджено показники якості керування. Порівняно з
традиційними методами керування застосування нечітких контролерів дозволяє апроксимувати безліч
розв’язків зворотної кінематичної задачі для заданої конфігурації маніпулятора. Це дає можливість швидше
отриматирозв’язок задачі, не вдаючись до використання складних аналітичних залежностей і рекурсивних способів пошуку оптимального розв’язку задачі.
Запропоновано програмне забезпечення для реалізації розв’язку зворотної кінематичної задачі робототехніки, яка може бути використана для керування маніпулятором Puma 560 або іншим роботом такої ж кінематичної схеми. При переналаштуванні нечітких контролерів, можливе керування маніпуляторами інших кінематичних схем.
Ключові слова: нечіткий контролер, маніпулятор, автоматичне керування.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Методы решения
обратной задачи робототехники относительно положения звеньев манипулятора можно разделить на
точные и приближенные. В результате использования точных – процесс нахождения искомого вектора
обобщенных координат по заданному вектору положения для заданной кинематической схемы сводится к вычислению значений предварительно полученных аналитических зависимостей, однако получить однозначное решение для манипуляторов с
избыточным количеством степеней свободы не удается[1,2].
Избыточность степеней свободы может быть использована для удовлетворения вторичных задач,
таких как обход препятствий или правильное размещение рабочего органа относительно внешних
элементов.Решение обратной кинематической задачи основывается на таких методах: аналитические
решения, числовые решения (на основе псевдооб-

ратных матриц, решения системы линейных матриц
Якоби), методы Лагранжа, метод достижимости иерархии (ReachHierarchy), метод штрафных функций
[3].
Различныеметоды дают возможность решить обратную кинематическую задачу или путем решения
уравнения кинематики, или основываясь на возведении решения к решению задачи минимизации
функционала вида:
(1)
,
где
– текущая точка положения схвата манипулятора; – заданная точка положения схвата манипулятора [2].
Приведенные методы оказываются работоспособными для любых кинематических схем, но они
связаны с использованием рекуррентных процедур
или сложных аналитических зависимостей и, как
следствие, затягиванием процесса нахождения решения.
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Использование нейро-нечеткого метода дает
возможность избавиться от этих недостатков, аппроксимировать множество решений обратной кинематической задачи, упростить настройку и реализовать необходимую точность при позиционировании манипуляторов[1,4,5].
Целью работы является усовершенствование позиционнойсистемы
управления
роботомманипулятором как учебно-исследовательским лабораторным объектом и реализация решения обратной кинематической задачи средствами нечеткой
логики.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ.
Предлагаемый способ решения обратной кинематической задачи заключается в нахождении углов поворота звеньев манипулятора Puma 560 нейронечеткими контроллерами по заданному в сферической системе координат положению схвата робота
и, в случае возникновения отклонения, корректировке этих углов регулятором положения.
Геометрия манипулятора. Манипулятор имеет
шесть степеней свободы. Звенья манипулятора соединяются друг с другом в суставах и вращаются
вокруг осей систем координат, идущих через центры суставов[6] (рис. 1). В состав звеньев входят
сервоприводы постоянного тока, упругие валы и
зубчатые передачи. На вал каждого серводвигателя
установлены потенциометр и импульсный фотоэлектрический датчик.
Для решения обратной кинематической задачи,
представим манипулятор в виде геометрической
модели (рис. 1). Решение задачи рассматривалось
для трех основных степеней свободы – поворота
колонны, качания плеча и предплечья. Предлагаемый подход позволяет расширить решение обратной
кинематической задачи для большего количества
звеньев.
Принятые в статье обозначения:КО – колонна;ОА–
плечо;AВ–
локоть
манипулятора;
OВ–
радиус-вектор;r–
длина
OВ;
α1,
(alpha1)–
угол
поворота
колонны;
α2,(alpha2) – угол между колонной и радиусвектором;β1, (beta1) – угол между колонной и плечом;β2, (beta2) – угол между плечом и локтем манипулятора;a – длина плеча манипулятора;
b– длина локтя манипулятора.

Рисунок 1 – Геометрическая модель
манипулятора Puma 560

Задав точкеО координаты (0; 0), а точке В координаты (х; у), получим следующие математические
зависимости:
r  x2  y2 ;


 2  arccos 



(2)


  arccos  y 

;
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x 2  y 2 
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Входные данные для решения обратной кинематической задачи представляются в виде сферических координат: угла α1 поворота колонны, угла α2
между колонной и радиус-вектором и длины r радиус-вектора. Дополнительнозадается параметр
верхнего или нижнего подвода рабочего органа
манипулятора к заданной точке.
Использованиеугла поворота колонныв качестве
одного из входныхзаданий системы управления
позволяет упростить процесс решения обратной
кинематической задачи, и свести ее к нахождению
значений углов β1 иβ2.
Структура системы управления.На рис. 2 приведенаразработанная структурная схема системы
управления манипулятором. Низкий уровень
управления реализован микроконтроллерными модулями регуляторов положения и модулями широтно-импульсных преобразователей. Платформой
верхнего уровня управления служит персональный
компьютер промышленного исполнения, выполняющий функции решения обратной кинематической задачи и взаимодействия с пользователями.
Нечеткие контроллеры, показанные на рис. 2, реализованы в виде программных процедур в среде
Labview. Взаимодействие между уровнями осуществляется посредством цифрового последовательного интерфейса связи RS-485.
Входными данными системы управления служат сферические координаты (α1, α2, r), в которые
необходимо позиционировать расчетную точку
манипулятора – точку В (рис. 1). Параметр
up_downустраняет неоднозначность решения, задавая верхнее или нижнее расположение звеньев ОА
иAВотносительно радиус-вектора.
Нечеткие контроллеры расчета углового положения плеча и локтя на основе входных данных
вычисляют значение соответствующих углов отклонений звеньев, фактически решая обратную
кинематическую задачу. Такое решение является
приблизительным и для обеспечения точности позиционирования 0,1 мм необходим дополнительный программный блок, выполняющий отслеживание текущих и заданных сферических координат. В
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случае превышения заданного порога ошибки этот
блок рассчитывает задающее воздействие для регуляторов положения, отработав которое, манипулятор совместит текущее и требуемое положение рас-

четной точки в сферической системе координат.
Разработанная уточненная структура блока
формирования задания показана на рис. 3.

Рисунок 2 – Структурная схема следящей позиционной системы

Рисунок 3 – Структурная схема блока формирования задания
В ее основе нечеткий контроллер, определяющий
знак и величину приращений углов поворота звеньев, которые преобразуются дискретными интеграторами в скорректированные задающие воздействия
для регуляторов положений каждого сервопривода.
Период интегрирования выбирался из требований обеспечения устойчивости и быстродействия. С
учетом динамики приводов робота он составил 0,2 с.
Также в функции контроллера входит формирование логического сигнала, определяющего тип задающего воздействия, которое подается на вход регуляторов положения.
На рис. 4 показан частный пример работы задающего устройства, обеспечивающего компенсацию ошибки по положению, возникшей по причине
неточной аппроксимации решения обратной
кинематической задачи нечеткими контроллерами
расчета угловых положений локтя и плеча.

Рисунок 4 – Изменение углов положения
звеньев манипулятора нечетким блоком
формирования задания при возникновении ошибки
Настройка нечетких контроллероврешения об-
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ратной задачи.Для настройки нечетких контроллеров расчета приближенного значения углового положения плеча и локтя была создана обучающая
выборка.
Числовые данные для настройки нечетких контроллеров расчета приближенного значения углового положения плеча и локтя получены в результате расчетов программы-скрипта на основе геометрической модели манипулятора. Комбинация
входных данных на контроллеры задается с дискретностью: длина радиус-вектора r – с шагом
144 мм, угол между колонной и радиусвекторомα2 – с шагом 30°, способ расположения
рабочего инструмента имеет значение 0 или 1. Таким образом, формируется два массива, в которых
три первых столбца – входные параметры, а четвертый – выходной, который должен выдать нечеткий контроллер.
В редакторе anfisedit загружаем тренировочные
данные. Указываем количество функций принадлежности: NumberofMFs: 7 7 2 (табл. 1). Выполняем
обучения контроллера.Автоматически создается
искусственная нейронная сеть, база экспертных
правил и функции принадлежности.
В качестве алгоритма нечеткого вывода используется алгоритм Сугено нулевого порядка, функция
нечеткого И– произведение,функция нечеткого
ИЛИ– сумма множеств. Дефаззификация проводилась по методу центра тяжести (взвешенного среднего)[7].
В табл. 1 приведены характеристики переменных нечеткого контроллера расчета углового положения локтя манипулятора.
Характеристики
переменных
нечеткого
контроллера расчета углового положения плеча
манипулятора аналогичны предыдущему контроллеру.
Таблица 1 – Нечеткие переменные контроллеров
Количество
Нечеткая
функций
Диапазон
Тип
принадлежпеременная
ности
0-864
мм
gaussmf
r
7
0-180°
gaussmf
alpha2
7
0-1
trimf
up_down
2
0-180°
const
beta1
98

Продолжение таблицы 1
2
…
58
59
60
61
62
…
97
98

If (r is in1mf1) and (alpha2 is in2mf1) and
(up_down is in3mf2) then (beta1 is out1mf2)
…
If (r is in1mf5) and (alpha2 is in2mf1) and
(up_down is in3mf2) then (beta1 is out1mf58)
If (r is in1mf5) and (alpha2 is in2mf2) and
(up_down is in3mf1) then (beta1 is out1mf59)
If (r is in1mf5) and (alpha2 is in2mf2) and
(up_down is in3mf2) then (beta1 is out1mf60)
If (r is in1mf5) and (alpha2 is in2mf3) and
(up_down is in3mf1) then (beta1 is out1mf61)
If (r is in1mf5) and (alpha2 is in2mf3) and
(up_down is in3mf2) then (beta1 is out1mf62)
…
If (r is in1mf7) and (alpha2 is in2mf7) and
(up_down is in3mf1) then (beta1 is out1mf97)
If (r is in1mf7) and (alpha2 is in2mf7) and
(up_down is in3mf2) then (beta1 is out1mf98)

Правила 58, 60, 62описывают положения
звеньев манипулятора, как показано на рис. 5.

Рисунок 5 – Положение звеньев манипулятора
согласно правилам58, 60, 62
Проверка качества работы нечетких контроллеров. После настройки нечетких контроллеров
расчета угловых положений было выполнено моделирование их работы. Для этого была создана проверочная имитационная модель, показанная на
рис. 6.

Следует отметить, что созданные автоматически
функции принадлежности и базу правил (табл. 2)
можно изменить вручную, что делает гибким настройку нечетких контроллеров.
Таблица 2 – База лингвистических правил
№
п.п

Правило

1

If (r is in1mf1) and (alpha2 is in2mf1) and
(up_down is in3mf1) then (beta1 is out1mf1)

Рисунок 6 – Имитационная модель системы
управления роботом-манипулятором
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На входы контроллеров подаются все возможные
входные значения координат положения звеньев.
Блок «Расчет beta1, beta2» рассчитывает теоретически возможное значение углов в соответствии с математическими зависимостями. Блок «Расчет r, alpha2»,решая прямую задачу робототехники, на основании
известных
аналитических
зависимостей [8] рассчитывает для полученных с
контроллера значения углов, значения входных координат.
В результате строятся графики (рис. 7–9), сравнение расчетных и полученных из контроллеров
значений.

вать результаты работы. Нечеткие контроллеры реализованы при помощи программной надстройки
FLFuzzyController. Пользовательская графическая
форма показана на рис. 10–12.

Рисунок 10 – Окно программы при ручном
управлении

Рисунок 7 – Сравнение полученного (1)
и расчетного (2) значений углов beta1, beta2

В случае, если необходимо произвести ручное
управление, следует на вкладке «Ручное управление» произвести ввод желаемых параметров и подтвердить их выбор нажатием кнопки «ОК». Для
начала отработки манипулятором параметров нажать «Пуск».

Рисунок 8 – Сравнение входного (1)
и полученного (2) значений угла аlpha2
а)

Рисунок 9 – Сравнение входного (1)
и полученного (2) значений
длины радиус-вектора r
Графический интерфейс пользователя.В среде
разработки управляющих программ Labviewбыло
создано специальное программное обеспечение,
позволяющее задать точки позиционирования в
сферической системе координат, решить обратную
кинематическую задачу предложенным методом,
контролировать процесс движения и протоколиро-

б)
Рисунок11 – Окна программы
при автоматическом управлении с вкладками:
а) «Ввод координат», б) «Загрузка координат»
При автоматическом управлении пользователю
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необходимо указать путь к файлу, содержащему
координаты для отработки (рис. 11,а) или задать их
вручную (рис. 11,б). Заданные координаты автоматически проверяются на принадлежность к диапазону значений и в случае выхода за границу диапазона
происходит их округление до ближайшего разрешенного значения, программой будет выдано сообщение (рис. 12). Пользователь должен подтвердить
выбранные им координаты нажатием на кнопку
«Подтвердить выбор координат».Для начала отработки манипулятором параметров нажать «Пуск»,
для остановки – «Stop».

Рисунок 12 – Сообщение программы
при выходе координат за допустимый
диапазон значений
Выбор нечетких контроллеров, порта и адресов
модулей AWD10-36 производится на вкладке «Опции».

Рисунок 13 – Окно программы
при открытой вкладке «Опции»
ВЫВОДЫ. В работе рассмотрены вопросы решения обратной кинематической задачи робототехники многозвенного манипулятора с применением
нейро-нечетких контроллеров в системе следящего
позиционного управления, разработана модель для

исследования качества работы разработанных нечетких контроллеров.
Достигнутые результаты можно использовать
для дальнейших исследований в области интеллектуального управления манипуляторами, для обучения и проверки нечетких контроллеров по расчетам
угловых
положений
звеньев
манипуляторов.нечетких контроллеров по расчетам угловых
положений звеньев манипуляторов. По сравнению
с традиционными методами управления применение нечетких контроллеров позволяет аппроксимировать множество решений обратной кинематической задачи для заданной конфигурации манипулятора. Это позволяет получить решение задачи, не
прибегая к рекурсивным способам поиска оптимального решения задачи. В случае же нелинейного управления использования нечетких контроллеров позволяет избежать поиска и использования
сложных аналитических зависимостей, что значительно упрощает систему.
Достигнутые показатели погрешности работы
нечетких контроллеров расчета углов положений
плеча и локтя манипулятора без участия корректирующего блока:
– для значений углов beta1, beta2 погрешность
не превышает 23 ° (11,1%);
– заданный на входе угол alpha2 будет отработан с погрешностью не более 3,7 ° (2,05 %).
ЛИТЕРАТУРА
1. Braunl, T. (2008), Embedded Robotics, 3rd Ed.,
University of Western Australia, Perth, Australia.
2. Решение обратной задачи робототехники методом симплексного поиска:Cборник материалов
VIII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 155-летиюсо дня рождения К. Э. Циолковского / Сафаров К.А. – 2012.– Режим доступа:
http://conf.sfukras.ru/sites/mn2012/thesis/s006/s006007.pdf (26.01.2012)
3. Ge, T.K. (2000), Solving Inverse Kinematics
Constraint Problems for Highly Articulated Models,
University of Waterloo, Waterloo, Canada.
4. Юревич Е.И. Основы робототехники. – СПб.:
БХВ–Петербург,2005. – 415с.
5. Юревич Е.И. Управление роботами и робототехническими системами.– СПб, 2000.
6. Роботы и автоматизация производства / Р.
Асфаль; перев.с англ. под ред. М.Ю. Евстегнеева,
Б.И. Копылова, А.С. Чубукова. – М.: Машиностроение, 1989. – 448 с.
7. Дьяконов В.П., Круглов В.В. Математические
пакеты расширения Matlab. Специальныйсправочник.– СПб.: Питер, 2001.– 488с.
8. Craig, J. (2003), Introduction to Robotics, 3rd
Ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, USA.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
98

FUZZY SERVO SYSTEM CONTROL OF A ROBOT MANIPULATOR WITH FUNCTIONS OF SOLUTIONS
OF THE INVERSE KINEMATIC PROBLEM
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Algorithm describes for solving the inverse kinematics problem of robotics using fuzzy logic. Proposed a scheme
inclusion of neural controller and investigated indicators of quality control.Compared with traditional methods of control, use fuzzy controller allows to approximate the set of solutions of the inverse kinematics problem for a given configuration of the manipulator. This makes it easier to get a solution, without using complex analytical expressions and
recursive way to find the optimal solution.
Created software implementation for solving the inversekinematics problem of robotics. The program can be used to
control the manipulator Puma 560 or another robot of the same kinematic scheme. When setting up fuzzy controller, it`s
possible to control the manipulators with other kinematic schemes.
Keywords: inverse kinematic problem, fuzzy controller, automatic control.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ДУГ
ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ З НЕЙРОРЕГУЛЯТОРОМ NN PREDICTIVE CONTROLLER
Я. С. Паранчук, А. Б. Мацигін
Національний університет “Львівська політехніка”
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна. Е-mail: Matsygin@ukr.net
Запропоновано структуру системи регулювання електричного режиму дугової сталеплавильної печі з нейрорегулятором. Виконано проектування нейрорегулятора NN Predictive Controller. Створено цифрову модель
системи регулювання електричного режиму дугової сталеплавильної печі з нейрорегулятором. Подано результати комп’ютерного симулювання електричного режиму дугової сталеплавильної печі з нейромережевою системою керування. Отримані результати досліджень підтвердили поліпшення показників динаміки регулювання
довжин дуг порівняно із серійним регулятором потужності.
Ключові слова: нейрорегулятор, стабілізація, комп’ютерна модель, регулятор потужності дуг.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЕФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ДУГ
ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ С НЕЙРОРЕГУЛЯТОРОМ NN PREDICTIVE CONTROLLER
Я. С. Паранчук, А. Б. Мацигин
Национальный университет “Львовская политехника”
ул. С. Бандери, 12, г. Львов, 79013, Украина. Е-mail: Matsygin@ukr.net
Предложена структура системы регулирования электрического режима дуговой сталеплавильной печи с
нейрорегулятором. Выполнено проектирование нейрорегулятора NN Predictive Controller. Составлена цифровая
модель системы регулирования электрического режима дуговой сталеплавильной печи с нейрорегулятором.
Представлены результаты компьютерного симулирования электрического режима дуговой сталеплавильной
печи с нейросетевой системой управления. Полученные результаты подтвердили улучшение показателей динамики регулирования длин дуг по сравнению с типовым регулятором мощности.
Ключевые слова: нейрорегулятор, стабилизация, компьютерная модель, регулятор мощности дуг.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Дугові сталеплавильні печі (ДСП) знайшли широке застосування в
чорній металургії для виробництва легованих сталей
та прецизійних сплавів. Електричний режим (ЕР)
упродовж плавлення характеризується нестабільністю й супроводжується постійними коливаннями
потужності дуг. Відхилення електричного режиму
від раціонального (оптимального) погіршує показники електротехнологічної ефективності. Основна
вимога, що ставиться до систем автоматичного керування режимами плавлення ДСП, полягає в необхідності якісної стабілізації координат ЕР для кожної технологічної стадії плавки. Регулювання потужності дуг ДСП відбувається шляхом переміщення
електродів. Традиційно для цього використовують
електрогідравлічні або електричні електроприводи з
двигунами постійного струму.
Силові кола й системи керування ДСП є різко
вираженими нелінійними об’єктами зі стохастичними нестаціонарними навантаженнями. Створення
точних математичних моделей їх режимів є надто
складною, а в багатьох випадках невирішуваною
задачею. Тому реалізація стратегій адаптивного
оптимального керування режимами електросталеплавлення на основі методів та підходів класичної
теорії оптимального керування є неможливою. З
огляду на це, доцільним і ефективним, на наш погляд, є використання для вирішення цієї задачі новітніх методів оптимального керування, зокрема реалізація такого керування на основі методів теорії
нейронних мереж.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для
поліпшення показників динаміки запропоновано
структуру електромеханічної системи регулювання
довжин дуг з нейрорегулятором NN Predictive Controller (рис. 1). У цій системі двигун постійного
струму через редуктор здійснює переміщення електроду, регулюючи тим самим довжини дуг і, як наслідок, відповідно впливаючи на процеси зміни
напруг, струмів та потужностей дуг [1].
Електропривод переміщення електродів (ППЕ) у
розробленій структурі САР електричного режиму
реалізований за схемою “тиристорний перетворювач–двигун постійного струму” (ТП–Д) з формуючими від’ємними зворотними зв’язками за струмом
та швидкістю двигуна, а механізм переміщення
електроду (МПЕ) є типу “шестерня–рейка”. Також
для відтворення реальних процесів ДСП у систему
ввімкнено коливну ланку (КЛ) та блок завдання
збурень (БЗЗ). Кінематична схема є близькою до
зрівноваженої. Елемент ‘інерційність блоку порівняння” (ІБП) відтворює в моделі інерційність формування сигналу керування і разом з елементом
«зона нечутливості–обмеження» (ЗНО) та суматором подає модель блоку формування сигналу розузгодження Uroz . Регулювання виконується за диференційним законом керування :
U roz = KuU Д - K i I Д ,

де: U Д , I Д –

(1)

діючі значення напруги та струму

дуги; K u , K i – сталі коефіцієнти, що задають усталений електричний режим.
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Рисунок 1 – Функціональна схема системи регулювання довжин дуг ДСП з нейрорегулятором
Для синтезу керування у схемі використано нейрорегулятор типу NN Predictive Controller. Нейрорегулятор безперервно формує сигнал керування на
переміщення електроду U с = f (U roz ) .
Проектування нейрорегулятора включало етап
ідентифікації моделі об’єкту керування та етап синтезу закону керування. Для ідентифікації моделі
об’єкту керування на основі нейронної мережі (НМ)
розроблено Sіmulink-модель електроприводу та
механізму переміщення електродів.
На етапі ідентифікації розробляється модель керованого об’єкту у вигляді штучної нейронної мережі, яка на етапі синтезу використовується для
параметричного синтезу нейрорегулятора [2].
Схема ідентифікації моделі об’єкту керування
показана на рис. 2. Вона включає модель процесу
керування у вигляді нейронної мережі, яка повинна
бути навчена в автономному режимі так, щоб
мінімізувати похибку між реакціями процесу й
моделі e = y p - ym на послідовності пробних
сигналів u .

Рисунок 2 – Схема ідентифікації моделі
об’єкту керування

Для нейрорегулятора використовується мережа з
прямою передачею сигналу, що характеризується
наявністю зв’язків між нейронами тільки в прямому
напрямку без зворотних зв’язків у середині мережі.
Для даної нейронної мережі задано прихований
шар, що містить вісім нейронів, три елементи запізнення на вході й два на виході. Розмір навчальної
вибірки N B = 10000 , а крок дискретизації
Δ t  0, 01 с. Елементи запізнення включено на вході
й виході нейронної мережі, що дає змогу додати
такій прямонапрямленій мережі динамічних властивостей. Вектори входу нейронної мережі надавалися
числовими масивами у форматі double, що відповідає груповому представленню даних. Sіmulinkмодель об’єкту керування надавалась нейронній
мережі для навчання з метою відтворення його режимів. За результатами моніторингу цифрової моделі об’єкту керування формувалися тренувальні
набори даних, які використовувалися для навчання
нейронної мережі, що виконувалось із використанням функції trainlm, яка реалізує алгоритм Левенберга–Марквардта. Сиинтез нейрорегулятора виконувався активацією блоку NN Predictive Controller з
бібліотеки додатку Sіmulink.
Після ідентифікації моделі об’єкту керування у
нейрорегуляторі NN Predictive Controller виконано
оптимальні налаштування його параметрів. Дане
керування використовує принцип «горизонту, що
віддаляється», за яким нейромережева модель керуючого процесу прогнозує реакцію об’єкту керування на визначеному інтервалі часу в майбутньому.
Прогноз використовується програмно-чисельною
оптимізацією для того, щоб обчислити керуючий
сигнал, який мінімізує критерій якості керування.
Для дослідження ефективності використання
нейромережевих принципів керування на основі
нейрорегулятора NN Predictive Controller створено
математичну та цифрову моделі системи регулю-
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вання потужності дуг дугової сталеплавильної печі
типу ДСП-200 з регулятором потужності дуг типу
АРДМ-Т-12, функціональна блок–схема якої показана на рис. 1.
Ефективність розробленої САР ЕР з нейрорегулятором NN Predictive Controller оцінювалася порівнянням його роботи з роботою регулятора потужності дуг АРДМ-Т. Для цього виконувались математичні експерименти на створених її Simulimk-моделях.
Експерименти відрізнялися лише наявністю чи відсутністю блоку, що надавав модель нейрорегулятора
NN Predictive Controller.
На рис. 3, 4 показано часові залежності l зб (t ) ,
l д (t ) , I д (t ) та U д ( t ) при роботі САР ЕР без та з використанням НР при дії випадкових збурень l зб ( t )
частотою 5 Гц. Аналіз залежностей I д ( t ) та U д ( t )
показав зменшення дисперсії напруг та струмів дуг
при роботі САР з нейрорегулятором у 1,4–1,6 разів.

Рисунок 3 – Часові залежності l зб (t ) , l д (t ) ,
I д (t ) та U д (t ) без використання нейрорегулятора

Рисунок 4 – Часові залежності l зб (t ) , l д (t ) ,
I д (t ) та U д (t ) з використанням нейрорегулятора
ВИСНОВКИ. Використання розробленої структури САР електричного режиму ДСП з нейроконтролером NN Predictive Controller дає змогу підвищити динамічну точність стабілізації координат ЕР на
заданих рівнях. Час регулювання при відпрацюванні
детермінованих збурень зменшується на 30–40 %, а
дисперсія координат електричного режиму у квазіусталених режимах при дії випадкових збурень за
довжиною дуги зменшується в 1,4–1,6 разів. На
основі отриманих результатів можна стверджувати
про доцільність практичного використання розробленої стратегії синтезу сигналу керування на переміщення електродів на основі NN Predictive Controller на діючих ДСП.
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RESEARCH THE ENERGY EFFICIENCY OF THE ARCS LENGTHS SYSTEM REGULATION MODES
OF AN ELECTRIC ARC FURNACE WITH A NN PREDІCTIVE CONTROLLER
Ya. Paranchuk, A. Matsyhin
"Lviv Polytechnic" National University
vul. Bandery, 12, Lviv, 79013, Ukraine. E-mail: matsygin@ukr.net
The authors substantiate reasonability of improvement of the arc power regulation system using the neuro-network
control principles, propose the structure of the arc furnace electric mode control system with a NN Predictive Controller
and execute its design. A digital model of electric mode control system with a neuro-controller for the EAF-200 type
has been created. The results of computer simulation of electric mode of a steelmaking arc furnace with a neuronetwork control system have also been obtained. The derived results of the research have demonstrated improvement of
arcs lengths control dynamics under the use of a neuro-controller as compared to the performance of a serial arc power
controller adjustment as well as occasional disturbances according to the arc’s length.
Keywords: arc steelmaking furnace, neurocontroller, computer model, arcs power regulator.
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Вінницький національний технічний університет
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна
На сьогодні проблема якісного електропостачання споживачів займає одне з найважливіших місць в енергетиці та електротехніці. Розглядаючи роботу вітрового електротехнічного комплексу, слід звернути увагу на те, що
робота самого вітроколеса має змінний характер, викликаний стохастичною характеристикою повітряного потоку.
Робота генератора, що входить до складу вітрового електротехнічного комплексу, безпосередньо залежить від
характеру роботи вітрового колеса, а отже й вихідні параметри генератора, такі як напруга та частота, змінюватимуться залежно від швидкості повітряного потоку і, як наслідок, від швидкості обертання валу генератора. Зважаючи на вищевказані особливості, питання щодо керування вихідними параметрами вітроелектротехнічного
комплексу є актуальним і тому постає необхідність у вирішенні даної проблеми. Пропонується вирішення проблеми змінних вихідних парметрів генератора шляхом створення системи керування на базі мікроконтролера. Керування пропонується здійснювати за допомогою нечітких множин, використання яких допоможе враховувати
зміни в системі, зумовлені стохастичною природою повітряних потоків. Використання даної системи керування
для вітроелектротехнічних комплексів дозволить забезпечити стабільне та якісне електропостачання споживачів.
Ключові слова: вітровий електротехнічних комплекс, закон керування, нечіткі правила, нечіткий регулятор, база знань.
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Сегодня проблема качественного электроснабжения потребителей занимает одно из важнейших мест в энергетике и электротехнике. Рассматривая работу ветрового электротехнического комплекса, следует обратить внимание на то, что работа самого ветроколеса имеет переменный характер, вызванный стохастической характеристикой воздушного потока. Работа генератора, входящего в состав ветрового электротехнического комплекса, напрямую зависит от характера работы ветрового колеса, а значит, и выходные параметры генератора, такие как напряжение и частота, будут меняться в зависимости от скорости воздушного потока и, как следствие, от скорости вращения вала генератора. Учитывая вышеуказанные особенности, вопрос управления выходными параметрами ветроэлектротехнического комплекса является актуальным и поэтому возникает необходимость в решении данной
проблемы. В данной работе предлагается решение проблемы переменных выходных параметров генератора путем
создания системы управления на базе микроконтроллера. Управление предлагается осуществлять с помощью нечетких множеств, использование которых поможет учитывать изменения в системе, обусловленные стохастической природой воздушных потоков. Использование данной системы управления для ветроэлектротехнических
комплексов позволит обеспечить стабильное и качественное электроснабжение потребителей.
Ключевые слова: ветровой электротехнический комплекс, закон управления, нечеткие правила, нечеткий
регулятор, база знаний.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вирішення проблеми незалежного – автономного – живлення електроспоживачів електричної енергії шляхом використання вітроенергетичних установок (ВЕУ) знаходить своє втілення на підприємствах, де традиційно
такий спосіб раніше навіть не прогнозувався [1].
Такими видами підприємств, наприклад, є залізорудні шахти [2].
Енергоефективними типами електротехнічних
комплексів ВЕУ є зразки з використанням асинх-

ронних генераторів (АГ) з конденсаторним збудженням [2]. Однак при цьому виникає проблема –
стабілізація напруги на виході АГ при змінному
навантаженні на лопаті вітроколеса ВЕУ. На жаль,
вирішення цієї задачі різними дослідниками бачаться по-різному – адресно для конкретного рішення без достатнього рівня універсальності [3, 4].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Як відомо, частота обертання генераторів може
бути регульованою за умови сталості частоти

* стаття підготовлена під керівництвом д.т.н., проф. Сінчука О.М.
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генерованих коливань ( f1  const , r  var ) або
залишатися постійною ( r  const , f1  var ). У
загальному випадку можлива робота генератора зі
змінною частотою обертання і змінною частотою
f1( r  var; f1  var) [3]. При використанні АГ у
складі вітроенергетичних установок, експлуатованих в умовах залізорудних шахт, характерними
умовами роботи є нестабільність обертання ротора

АГ, залежно від дії вентиляційного потоку на лопаті вітроколеса, оскільки швидкість вентиляційних
потоків на різних ділянках діючих виробках шахт
регламентується документом «Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних та розсипних
родовищ корисних копалин підземним способом».
При цьому діапазони швидкостей вентиляційних
потоків повітря для різних ділянок залізорудних
шахт конкретизовані в табл. 1.

Таблиця 1 – Діапазони швидкостей повітряних потоків для різних ділянок шахт
Гірничі вироботки, призабоійні простори,
вентиляційні пристрої
Вентиляційні свердловини
Стовбури й вентиляційні свердловини з підйомними установками, призначеними тільки для підйому людей в аварійних випадках, вентиляційні канали
Стовбури, призначені тільки для спуску й підйому вантажів
Кросинги трубчасті й типу перекидних мостів
Стовбури для спуску й підйому людей і вантажів, квершлаги,
головні відкатувальні й вентиляційні штреки, капітальні й панельні бремсберги й ухили
Всі інші гірничі вироботки, вугілля й породи
Призабійні простори очисних і тупікових вироботок
При керуванні вітровою енергетичною установкою доводиться стикатися з певною мірою невизначеними вихідними даними, параметрами системи.
Вітроенергетичний агрегат працює за некерованим
графіком. Особливістю системи автоматичного
керування ВЕУ є те, що вона є нелінійним нестаціонарним об’єктом керування і знаходиться під впливом динамічних вітрових навантажень [4, 5]. Вироблена вітроустановкою потужність залежить не лише
від швидкості повітряного потоку, а й від конструктивних її особливостей, насамперед габаритних
розмірів. Характеристики досліджуваної вітроустановки приведені в табл. 2.

Максимальна швидкість
повітря, м/с
Не обмежена
15

12
10
8

6
4

Необхідність розробки системи керування полягає головним чином у тому, щоб забезпечити споживачів стабільною напругою з постійною частотою
незалежно від зміни параметрів у будь-якій ланці
системи. На шляху вирішення цього питання вирішено, що лише мікропроцесорна система керування,
що працює за спеціально створеним законом керування (програмою) здатна забезпечити постійні
вихідні параметри вітроелектротехнічного комплексу.
Структурну схему вітроелектротехнічного комплексу із системою керування зображено на рис. 1.

Таблиця 2 – Технічні характеристики досліджуваної ВЕУ
Номінальна потужність, P, кВт
3,50542
Діаметр вітроколеса, D, м
2,08
Число лопастей, k, шт.
3
Коефіцієнт використання енергії вітру, Е %
30
Частота обертання, nmin/nmax, об/хв
230/689
Діапазон робочих швидкостей вітру, U0, м/с, min;
5, 12, 15
nom; max
Номінальна напруга, U, кВ
380
Номінальная частота, f, Гц
50
Площа описаної площі, А, м2
9,89
Асинхронний з короткозамкненим
Тип генератора
ротором
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Рисунок 1 – Структурна схема автоматизованої системи керування асинхронним генератором у складі
вітроелектротехнічного комплексу: ВК – вітрове колесо; АГКЗР – асинхронний генератор з короткозамкненим
ротором; БЗК – батарея збуджуючих конденсаторів; ЕМГ – електромагнітне гальмо; ДН – датчик напруги;
ДЧ – датчик частоти; АЗП – автоматичний зарядний пристрій; АКБ – акумуляторна батарея; ДС – датчик
струму; БДК – батарея додаткових конденсаторів; БН – баластне навантаження; БТК1, БТК2 – блок
транзисторних ключів; МКБ – мікропроцесорний блок; Н – навантаження.
Дана система працює наступним чином. Під час
обертання вітрового колеса та валу генератора мікроконтролер аналізує величину сигналів, що надходять до нього, і робить висновок про величину заданої напруги для блоків транзисторних ключів. До тих
пір, доки ємність додаткових конденсаторів дозволяє
регулювати величину вихідної частоти та напруги, ці
параметри регулюються батареєю робочих конденсаторів. Якщо ж керування ємністю не приносить
результату й частота та напруга продовжують зростати, то задана напруга подається на другу групу
транзисторних ключів підключає баластне навантаження, що регулює вихідну напругу та частоту.
Схема роботи блоку нечіткого керування заданою
напругою блоків транзисторних ключів показано на
рис. 2.
Доповнення закону керування можна провести із
застосуванням елементів нечітких множин, що дозволить регулювати величину керуючого сигналу,
який задається на блоки транзисторних ключів, а
отже, й вихідні напругу та частоту.

На вхід нечіткого регулятора швидкості пропонується подавати такі сигнали: кутову швидкість обертання вітрового колеса ωк; швидкість вітрового потоку Vв; похідну від ковзного значення швидкості вітру
dVвк/dt, яка обчислюється блоком обчислення ковзного середнього та його похідної; оптимальне значення кутової швидкості ωопт , при якому від вітроколеса відбирається максимум потужності, причому
ωопт обчислюється блоком залежності Р(ω). Вихідним
сигналом нечіткого регулятора є сигнал завдання за
напругою Uзад, який буде вхідним сигналом для
блоків транзисторних ключів, через які підключено
батарею конденсаторів та баластне навантаження.
Задане значення напруги буде впливати на ступінь
відкриття транзисторів, що, у свою чергу, регулюватиме ємність збуджуючих конденсаторів та величину
баластного навантаження.
Для створення адекватного закону керування вітроелектротехнічним комплексом необхідно визначитися з номінальними значеннями параметрів системи, наведеними в табл. 3.

Рисунок 2 – Схема роботи блоку нечіткого керування заданою напругою блоків транзисторних ключів
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Таблиця 3 – Номінальні значення досліджуваних параметрів
Напруга

Uном=380 В

Швидкість вітрового потоку

Vном=12 м/с

Кутова швидкість

ωном=551

Істотним зауваженням по використанню існуючих законів управління за принципом power point
tracking (PPT) є спрощений підхід визначення залежності між швидкістю вітру в даний момент часу й
швидкістю вітрового колеса, що дозволяє знайти
координати точки відбору максимальної потужності.
Недостатнє врахування всіх факторів, що впливають
на різницю між відносними значеннями швидкості
вітру й швидкості обертання вітрового колеса призводить
до
погіршення
стійкості
систем
автоматичного керування, відхилення напруги на
виводах ВЕУ, що ускладнює її експлуатацію при
паралельній роботі з мережею. Зазначеними
факторами є відносна вологість повітря, наявність
опадів, запиленість, атмосферний тиск у зоні
розташування ВЕУ й т.ін. Ці величини змінюються
(іноді досить істотно) протягом доби, сезону, року.
Облік
таких
факторів
також
обумовлює
використання математичного апарату нечітких
множин для побудови моделі автоматичного
регулятора.
У такому разі управління буде мати нечіткий характер, що дозволить застосувати метод нечіткого
управління в області вітроенергетики.
Рішення поставленої задачі може бути здійснено
завдяки визначенню функції оптимальної потужності
вітрової турбіни з вертикальною віссю обертання й
застосуванню теорії нечітких множин для синтезу
цифрових нечітких регуляторів. Використання нечітких регуляторів дозволяє підвищити динамічну
точність та швидкодію систем автоматичного керу-

вання нестаціонарними об'єктами за рахунок формалізації процесу прийняття рішень на основі нечіткої
логіки при кількісних параметрах стану системи.
Системи автоматичного управління для поновлюваних енергетичних установок на основі нечітких
регуляторів у багатьох випадках довели свою ефективність завдяки тому, що дозволяють одержати
більш високу якість регулювання (менше похибки в
перехідних і сталих режимах).
Доповнення закону управління можна провести із
застосуванням елементів нечітких множин, дозволить реалізувати контур регулювання швидкості
обертання вітрового колеса автоматичного регулятора збудження на контролері з підтримкою команд
Fuzzy Logic і поліпшити якість регулювання потужності ВЕУ в умовах дій стохастичних навантажень
вітру. Таким чином, була розроблена структура
системи управління асинхронним генератором з
короткозамкнутим ротором у складі вітроенергетичного комплексу, яка функціонує наступному чином
[2].
Для функціонування математичної моделі нечіткого логічного висновку необхідно сформувати
експертну базу знань нечітких правил, що містить
лінгвістичні правила залежності Y = f (X) [5].
На рис. 3 схематично зображено роботу блоку нечітких правил керування заданою напругою.
Визначимо діапазон зміни вхідних і вихідних величин та проведемо їх лінгвістичну оцінку згідно з
термами, що занесені до табл. 4.

База даних та
правил
d1
x1
x2
x3

d2

Блок
фазифікації

Апарат прийняття
нечіткого рішення

Блок
дефазифікації

Y

x4

d3
d4
d5

Рисунок 3 – Структурна схема блоку нечіткого логічного висновку системи керування ВЕУ з нечітким
висновком про зміну заданої напруги
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Таблиця 4 – Характеристика вхідних та вихідних величин математичної моделі нечіткого висновку
про напругу завдання регулятора струму збудження ВЕУ
Параметри

Назва

Діапазон значень

Терми

Х1

Відносне значення швидкості
вітру

(0…2,2) Vном

Дуже малий (ДМ),
Малий (М), Середній(С), Великий (В),
Дуже великий(С)

Х2

Відносне значення кутової
швидкості обертання вітрового
колеса

(0…1,2) ωном

Дуже мале (ДМ), мале (М), середнє (С),
велике (В), дуже велике (ДВ)

Х3

Похідна від ковзного значення
швидкості вітру

-1…+1

Негативна (Н), Нуль
(0), Позитивна (П).

Х4

Значення оптимальної швидкості обертання

-1…+1

Менше оптимуму
(М), нормальне (Н),
більше оптимуму (Б)

Y

Значення напруги завдання для
блоків транзисторних ключів

(0…1.2) Uном

Дуже мале (d1), мале
(d2), середнє (d3), велике (d4), дуже велике
(d5)

Наступним кроком створення нечіткої математичної моделі є фазифікація вхідних величин Х згідно з
.
термами й одержання нечіткої множини X

Здійснимо розрахунок параметрів функції належності вхідних величин і зведемо їх у табл. 5, 6.

Таблиця 5 – Параметри функції належності значення швидкості вітру Х1
Швидкість вітрового потоку Vв
1,9

Центр, b
0,2

Приналежність
від. од.
0,5

Характеристика
Сили вітру
Дуже малий (ДМ)

3,6
5,3
2,9
4,7
6,5
6,5
8,9
11,3

0,4
0,6
0,6
0,8
1
1
1,2
1,4

1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5

Малий (М)

Середній (С)
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Продовження таблиці 5
10
13
16
10

1,4
1,6
1,8
1,8

0,5
1
0,5
0,5

17

2

1

20

2,2

0,5

Великий (В)

Дуже великий(ДВ)

Таблиця 6 – Параметри функції належності вхідних Х2–Х4 та вихідних величин
Змінні

ДМ

X2

Х3

Параметри ФН

Терми

центр, b
0

М

0,3

С
В

0,6
0,9

ДВ

1,2

Н
0
В

-1,2
0
1,2

Змінні

розтяг, с

0,1274

Параметри ФН

Терми

центр, b

X4

0,5

Y

М

-1

Н

0

Б

+1

ДМ
М
С
В
ДВ

0
0,3
0,6
0,9
1,2

розтяг, c

0,4247

0,1274

для виходу d1 надамо у вигляді (2):
 d1 (d )    ДМ ( x1 ) ДМ ( x2 )  Н ( x3 )  М ( x4 )     ДМ ( x1 )  ДМ ( x2 )  0 ( x3 )  М ( x4 )  
   М ( x1 )  ДМ ( x2 )  0 ( x3 )  М ( x4 )  ;

 d2 (d )    М ( x1 )  ДМ ( x2 ) 0 ( x3 )  М ( x4 )     М ( x1 )  ДМ ( x2 )  П ( x3 )  Б ( x4 )  
   С ( x1 )  С ( x2 )  Н ( x3 )  М ( x4 )  ;

 d3 (d )    С ( x1 ) С ( x2 )  0 ( x3 )  Н ( x4 )     С ( x1 )  С ( x2 )  П ( x3 )  М ( x4 )  

(2)

   С ( x1 )  М ( x2 )  П ( x3 )  H ( x4 )  ;

 d4 (d )    В ( x1 ) В ( x2 ) 0 ( x3 )  Н ( x4 )     В ( x1 )  С ( x2 )  П ( x3 )  Б ( x4 )  
   С ( x1 )  В ( x2 )  П ( x3 )  Б ( x4 )  ;



 d5 (d )    ДВ ( x1 )  ДВ ( x2 )  0 ( x3 )  Б ( x4 )     В ( x1 )  ДВ ( x2 )  П ( x3 )  Б ( x4 )  
   В ( x1 )  В ( x2 )  П ( x3 )  Б ( x4 )  .

Слід зазначити, що в рівняння не входять вагові коефіцієнти правил, оскільки для грубої настройки вони приймаються рівними одиниці.
Маючи виміряні вхідні величини Х, використовуючи дану модель, знаходимо нечітку множину
 , з якої після операції дефазифікації за методом
Y

центра ваги отримуємо значення коригувального
коефіцієнта величини вихідної напруги генератора.
Використовуючи розроблену математичну модель,
можна на базі fuzzy-контролера реалізувати вузол
визначення значення вихідної напруги асинхронного генератора.
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Моделювання запропонованої моделі, яка побудована з використанням компонент теорії нечітких множин, здійснено в середовищі Matlab

7.12 [2]. Результати моделювання зображено на
рис. 4–6.

Рисунок 4 – Залежність напруги, що задається для транзисторних ключів від швидкості повітряних потоків
та частоти обертання вітроколеса

Рисунок 5 – Залежність напруги, що задається для транзисторних ключів від швидкості повітряних потоків
та прискорення повітряного потоку

Рисунок 6 – Залежність напруги, що задається для транзисторних ключів від швидкості повітряних потоків
та від значення оптимальної швидкості обертання вітроколеса
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ВИСНОВКИ. 1. Основним завданням у створенні системи управління вихідними параметрами,
зокрема, напругою вітрогенератора з асинхронним
типом генератора, повинна забезпечувати плавне
регулювання напруги, реагуючи при цьому на найменші зміни швидкості потоків.
2. Розроблений спосіб управління вихідною напругою асинхронного генератора з короткозамкнутим ротором у складі вітрового електротехнічного
комплексу дозволяє плавно регулювати значення
вихідного параметра – напруги, при цьому відчувати найменші зміни швидкості вентиляційних потоків або величини навантаження.
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THE MATHEMATICAL MODEL OF CONTROL SYSTEM OF WINDELEKTROTECHNICAL COMPLEX
OF WIND TURBINE BASED ON FUZZY-CONTROLLER
S. Boyko, M. Scherbak
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: seem@kdu.edu.ua
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National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine
A. Zhukov
Vinnytsia National Technical University
vul. Khmelnytske shose, 95, Vinnitsya, 21021, Ukraine
At presence the problem of quality power supply to consumers is one of the most important places of power and
electrical engineering. Considering the work of windelectrotechnical complex, should pay attention to the fact that the
work of the propeller is variable in nature, caused by stochastic characteristics of air flow. Generator operation, which is
part of the wind electrical complex, depends on the nature of the wind wheel, and thus the generator output parameters
such as voltage and frequency vary depending on the speed of air flow and, consequently, the speed of rotation of the
shaft of the generator. Considering the above features, the issue of control output parameters windelectrotechnical complex is relevant because there is a need to address this problem. In this article the problem of variable output generator
configured by creating a control system based on microcontroller. Management offers made by using fuzzy sets, the use
of which will take into account changes in the system due to the stochastic nature of the air flow. Using this control
system for vitroelektrotehnichnyh complexes will provide stable and quality power supply to consumers.
Key words: windelectrotechnical complex, control law, fuzzy rules, fuzzy-control, knowledge base.
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УДК 621.313
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНОГО ИНДУКЦИОННО-ДИНАМИЧЕСКОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕЖИМЕ МИКРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ
В. В. Коломиец, Д. А. Семенец, Б. Б. Кобылянский
Учебно-научный профессионально-педагогический институт УИПА
ул. Носакова, 9,а, г. Артемовск, 84500, Украина. Е-mail: b.kobiliansky@yandex.ru
Обоснована необходимость исследования характеристик электромеханического привода для реализации линейных перемещений в микрометровом диапазоне – линейного индукционно-динамического преобразователя.
Привод рассмотрен как система компонентов упругой механической части, приводимой в движение электромагнитной силой, развиваемой плоской катушкой короткозамкнутого якоря, жестко соединенной с рабочим
органом, движущейся в магнитном поле индуктора. Катушка индуктора возбуждается периодическими прямоугольными импульсами, которые характеризуются амплитудой, частотой, скважностью. На основании известных результатов оптимизации подобных устройств определены расчетные соотношения для основных параметров линейных индукционно-динамических преобразователей в функции диаметра индуктора. Разработана математическая модель линейного индукционно-динамического преобразователя для режима малых перемещений. На основании полученной модели определены регулировочные характеристики и проведен анализ типов
управляющих воздействий для преобразователя. Проведен анализ управляющих сигналов привода. Разработанная модель и полученные соотношения позволяют в дальнейшем выполнять разработку линейных индукционно-динамических преобразователей с учетом реальных требований исполнительных механизмов и оптимизировать параметры устройства по различным критериям.
Ключевые слова: привод микроперемещений, линейный индукционно-динамический преобразователь.
ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІНІЙНОГО ІНДУКЦІЙНО-ДИНАМІЧНОГО
ПЕРЕТВОРЮВАЧА В РЕЖИМІ МІКРОПЕРЕМІЩЕНЬ
В. В. Коломієць, Д. А. Семенець, Б. Б. Кобилянський
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут УІПА
вул. Носакова, 9,а, м. Артемівськ, 84500 Україна. Е-mail: b.kobiliansky@yandex.ru
Обґрунтовано необхідність дослідження характеристик електромеханічного приводу для реалізації лінійних
переміщень у мікрометровому діапазоні – лінійного індукційно-динамічного перетворювача. Привод розглянуто як система компонентів пружної механічної частини, що приводиться в рух електромагнітною силою, яка
розвивається плоскою котушкою короткозамкненого якоря, жорстко сполученою з робочим органом, рухомою
в магнітному полі індуктора. Котушка індуктора збуджується періодичними прямокутними імпульсами, які
характеризуються амплітудою, частотою, шпаруватістю. На підставі відомих результатів оптимізації подібних
пристроїв визначено розрахункові співвідношення для основних параметрів лінійних індукційно-динамічних
перетворювачів у функції діаметру індуктора. Розроблено математичну модель лінійного індукційнодинамічного перетворювача для режиму малих переміщень. На підставі отриманої моделі визначено регулювальні характеристики й проведено аналіз типів керуючих дій для перетворювача. Проведено аналіз керуючих
сигналів приводу. Розроблена модель і отримані співвідношення дозволяють надалі виконувати розробку лінійних індукційно-динамічних перетворювачів з урахуванням реальних вимог виконавчих механізмів і оптимізувати параметри пристрою за різними критеріями.
Ключові слова: привод мікропереміщень, лінійний індукційно-динамічний перетворювач.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Перспективы автоматизации различных процессов и объектов связаны
с созданием исполнительных устройств, обладающих малыми массой, габаритными размерами, энергопотреблением и себестоимостью при безусловном
выполнении целевой функции с заданной точностью. При разработке систем автоматического
управления различного уровня актуальной задачей
является развитие и совершенствование элементной
базы электромеханических систем. Для решения
задач обеспечения перемещений в микрометровом
диапазоне требуются совершенно новые технологии
и технические средства. Самой актуальной проблемой является обеспечение оптимальных динамических параметров приводов и повышение точности
позиционирования. Попытки решения данной проблемы с помощью распространенных электромеха-

нических систем наталкиваются на целый ряд технических трудностей. Традиционные электромашинные исполнительные устройства в данном направлении исчерпали свои возможности, и необходим переход на другой технологический уровень с
применением новых материалов, иных физических
эффектов и конструктивных решений.
В настоящее время ведутся исследования и разработки исполнительных устройств нового типа.
Это магнитострикционные, пьезоэлектрические,
электромагнитные и другие преобразовательные
устройства. Перспективным типом устройств для
линейных перемещений являются линейные индукционно-динамические преобразователи (ЛИДП). Их
принцип действия и основные характеристики достаточно полно описаны в работах [1, 2], однако основной акцент сделан на силовых устройствах удар-
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ного действия. При использовании данных устройств в режиме точного позиционирования возникает необходимость математического описания и
компьютерного моделирования процессов в ЛИДП.
В работе проанализированы основные характеристики преобразователя и предложена компьютерная
модель ЛИДП в режиме микроперемещений.
Целью данного исследования является разработка компьютерной модели линейного индукционнодинамического преобразователя, определение основных параметров и анализ регулировочных характеристик ЛИДП в режиме малых перемещений.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Линейный индукционно динамический преобразователь – электромеханическое устройство, предназначенное для позиционирования подвижного якоря
с рабочим органом (рис. 1). В дальнейшем ЛИДП
рассмотрен как система взаимосвязанных компонентов: упругой механической части (подвижного
якоря – рабочего органа, приводимого в движение
электромагнитной силой), развиваемой плоской катушкой короткозамкнутого якоря, жестко соединенной с рабочим органом, движущейся в магнитном
поле индуктора. Для механической части ЛИДП
приняты следующие предположения: все элементы
преобразователя, кроме индуктора и якоря, изготовлены из изоляционного или слабопроводникового
материала и практически не влияют на электромагнитные процессы; все элементы преобразователя,
кроме упругого подвеса, выполнены абсолютно жесткими и не деформирующимися в процессе работы;
индуктор взаимосвязан с массивным упором, отдача
которого при работе не учитывается. Катушка индуктора возбуждается периодическими прямоугольными импульсами с амплитудой UУ , частотой fУ,
скважностью q.
Полученная в [3] передаточная функция ЛИДП
позволяет исследовать динамические процессы в
приводе при рассмотрении последнего линейной
стационарной системой. Передаточная функция
описывает поведение системы в терминах вход–
выход и не несет никакой информации о внутренних
переменных и характере их изменения. Для расширения возможностей исследования процессов в приводе микроперемещений, анализа различных управляющих воздействий разработана имитационная
модель ЛИДП в среде «MATLAB-Simulink».

Компьютерная модель разработана на основании
системы дифференциальных уравнений, описывающих электромеханические процессы в преобразователе.
Конструктивные параметры и способы выполнения обмоток индуктора и якоря ЛИДП зависят от
особенностей исполнения привода микроперемещений. С целью обеспечения высокой эффективности
и быстродействия ЛИДП использованы соотношения геометрических размеров электроиндукционной
системы, предложенные в [2]. Основные геометрические размеры катушки представлены на рис. 1.
Базовыми приняты рекомендованные соотношения
относительного
диаметра
d *  ( d 1  d 2 ) /( d 1  d 2 )  0,7 и высоты катушки

k h  h /(d 1  d 2 ) , причем для неподвижной катушки индуктора k h  0,20 , для подвижной катушки
якоря k h  0,05 .
На основании этого принято соотношение диаметров d 2  0,18 d 1 , средний диаметр витка
d  0,5  d 1  d 2   0,59d 1 , средняя длина витка
l B  0,59 d 1 . Высота намотки катушки индуктора
h1  0,164d 1 .
Количество витков катушки:
k S
(1)
w1  Y O ,
SM
где k Y – коэффициент укладки; S M – сечение обмоточного провода диаметром d M и удельной проводимостью ρ; S O – площадь окна намотки катушки.
S O  rh  0,5(d 1  d 2 )h  0, 41d 1 0,164d 1  0, 06724d 12 ;
2

d 
k Y 0,27 d 12
(2)
 0,0859 k Y  1  .
2
dM
d
 M
С достаточной для инженерных расчетов точностью индуктивность обмотки определяется в соответствии с соотношением [2]:
1,4
0,4
(3)
L1  3,75  10 7 w12  d 1  d 2   d 1  d 2 
w1 

При учете принятых конструктивных соотношений:
d5
(4)
L1  3,777 10 9 k У2 14 .
dM
Активное сопротивление обмотки:

R1 

w1l B 
0, 203d 13 .
 kY 
SM
d M4

(5)

Аналогично, определены параметры якоря.
Количество витков короткозамкнутой катушки
якоря:
2

Рисунок 1 – Конструкция и геометрические
размеры ЛИДП

d 
w 2  0,0214k Y  1  .
 dM 
Индуктивность обмотки якоря
L 2  5,12  10 7 w 22 d 1 .
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Активное сопротивление обмотки якоря
wl 
d3
(8)
R 2  2 B  0,0505k Y  14 .
SM
dM
Разработанная компьютерная модель для моделирования в среде «MATLAB-Simulink» представлена на рис. 2.

Рисунок 3 – Временные характеристики
установления положения якоря при различных
параметрах управляющего сигнала

Рисунок 2 – Компьютерная модель ЛИДП
При дальнейшем моделировании использованы
параметры ЛИДП, определенные в соответствии с
(4)–(11) для внешнего диаметра индуктора
d1 = 12 мм: число витков катушек индуктора, якоря
w1 = 600; w2 = 150; сопротивление катушки индуктора R1 = 55,6 Ом; сопротивление катушки якоря
R2 = 23,6
Ом;
индуктивность катушек
L1 =2,97 мГн; L2 = 2,2 мГн; начальное значение
взаимной индуктивности М0 = 0,326 мГн; коэффициент снижения взаимной индуктивности kМ = -1,5;
масса
якоря
с
подвижным
электродом
m = 3,92  10-6 кг; коэффициент упругости механической части К = 0,1 м/Н; коэффициент динамического трения В = 0,001.
Учитывая то, что управление ЛИДП возможно
осуществлять вариацией трех переменных – амплитуды управляющего импульса, его частоты и скважности, представляет интерес выбор оптимального
закона управления перемещением рабочего органа с
точки зрения быстродействия, качества регулирования и линейности характеристики управления.
Разработанная модель позволяет исследовать как
динамические (временные) характеристики установления перемещения, так и статические – регулировочные характеристики преобразователя. На
рис. 3 представлены динамические характеристики
установления положения якоря с рабочим органом
при различных типах управляющего сигнала – амплитудно-импульсной
(АИМ)
и
широтноимпульсной (ШИМ) модуляции. Возможен анализ
величин токов в обмотках индуктора и якоря, механических усилий в упругом подвесе преобразователя. На рис. 4–6 показаны характеристики управления ЛИДП – зависимости величины перемещения
рабочего органа при различных величинах амплитуды управляющего импульса и его частоты.

Полученные результаты моделирования показывают возможность получения высокой линейности
регулировочных характеристик при использовании
амплитудно-импульсной модуляции управляющего
сигнала для получения больших перемещений и
частотно-импульсной модуляции (ЧИМ) для получения малых перемещений. Установление положения якоря при АИМ с амплитудой управляющего
сигнала более 10 В сопровождается значительным
перерегулированием (σ > 30 %).
Широтно-импульсная модуляция эффективна
при значениях скважности в пределах q = 5…3,
дальнейшее снижение скважности приводит к значительному перерегулированию выходного сигнала,
при значениях q < 2 выходной сигнал снижается.
Регулировочные характеристики при широтноимпульсной модуляции характеризуются наименьшей линейностью, кроме этого следует отметить
техническую сложность реализации ШИМ.
При выборе частоты управляющего сигнала следует анализировать частотные характеристики
ЛИДП при известных параметрах электрической и
механической части преобразователя, что возможно
при использовании передаточной функции ЛИДП,
полученной в [3]. При этом следует учитывать уровень пульсаций выходной координаты с частотой
управляющего сигнала, который может быть ограничен технологическими требованиями.

Рисунок 4 – Регулировочные характеристики
ЛИДП x  F (U У ) при различных частотах
управляющего сигнала для режима больших
амплитуд управляющего сигнала
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Рисунок 5 – Регулировочные характеристики
ЛИДП x  F (U У ) при различных частотах
управляющего сигнала для режима малых амплитуд
управляющего сигнала

Рисунок 6 – Регулировочные характеристики ЛИДП
x  F ( f У ) при различных амплитудах
управляющего сигнала
ВЫВОДЫ. Разработана компьютерная модель
линейного индукционно-динамического преобразователя для среды «MATLAB-Simulink», на основании которой возможно исследование динамических

процессов в преобразователе, моделирование работы ЛИДП с учетом характеристик механической
нагрузки привода в режиме микроперемещений,
определение регулировочных характеристик преобразователя.
Определены инженерные соотношения для электрических параметров линейного индукционнодинамического преобразователя в функции диаметра индуктора.
Проанализированы различные типы управляющих воздействий, получены регулировочные характеристики, что позволяет в дальнейшем выполнять
разработку ЛИДП с учетом реальных требований
исполнительных механизмов и оптимизировать параметры устройства по различным критериям.
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DETERMINATION OF DESCRIPTIONS OF LINEAR INDUCTION-DYNAMIC TRANSFORMER
IS IN THE MODE OF SMALL MOVING
V. Kolomiyets, D. Semenets, B. Kobilyanskiy
Educational and Scientific Professional Pedagogical Institute Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy
ul. Nosakova, 9,a, Artemovsk, 84500, Ukraine. Е-mail: b.kobiliansky@yandex.ru
The necessity of research of descriptions of electromechanics drive is in-process grounded for realization of the linear moving in a micrometers range – linear induction-dynamic transformer. A drive is considered as a system of components: to resilient mechanical part, to driven to motion electromagnetic force, by the developed flat spool of shortcircuited anchor, hardly connected with a working organ, locomotive in the magnetic field of inductor. The spool of inductor is excited periodic rectangular impulses, which are characterized amplitude, frequency, fillfaktor. On the basis of the
known results of optimization of similar devices calculation correlations are certain for the basic parameters of LIDP in
the function of diameter of inductor. The mathematical model of linear induction-dynamic transformer is developed for
the mode of the small moving. On the basis of the got model regulation descriptions are certain and the analysis of types
of managing influences is conducted for a transformer. The analysis of managing signals of drive is conducted. The
developed model and got correlations allow in future to execute development of LIDP taking into account the real requirements of executive mechanisms and optimize the parameters of device on different criteria.
Кey words: drive of small moving, linear induction-dynamic transformer.
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УДК 62.83.52
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАКОНАХ СКАЛЯРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В. М. Чермалых, А. В. Чермалых, И. Я. Майданский
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
просп. Победы, 37, г. Киев, 03057, Украина. E-mail: ivanmaidanskyi@gmail.com
На основе анализа рекомендаций по применению принципов скалярного управления частотнорегулируемым электроприводом рассмотрены основные законы изменения подводимого к двигателю напряжения в функции частоты. С помощью синтезированной универсальной виртуальной модели исследованы динамические и энергетические характеристики системы преобразователь частоты – асинхронный двигатель при
различных сочетаниях законов скалярного управления и вида нагрузочного момента. По результатам моделирования сделаны выводы и даны комментарии относительно рационального применения соответствующих законов скалярного управления в зависимости от типа нагрузки.
Ключевые слова: электропривод, частотное регулирование, скалярное управление, моделирование.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА
ПРИ РІЗНИХ ЗАКОНАХ СКАЛЯРНОГО УПРАВЛІННЯ
В. М. Чермалих, О. В. Чермалих, І. Я. Майданський
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна. E-mail: ivanmaidanskyi@gmail.com
На основі аналізу рекомендацій щодо застосування принципів скалярного управління частотно-регульованим
електроприводом розглянуто основні закони зміни напруги, що підводиться до двигуна, у функції частоти. За допомогою синтезованої універсальної віртуальної моделі досліджені динамічні та енергетичні характеристики системи перетворювач частоти–асинхронний двигун при різному сполученні законів скалярного управління й виду
моменту навантаження. За результатами моделювання зроблено висновки й надано коментар відносно раціонального застосування відповідних законів скалярного управління залежно від типу навантаження.
Ключові слова: електропривод, частотне регулювання, скалярне управління, моделювання.
АКТУАЛЬНОСТЬ
РАБОТЫ.
Частотнорегулируемый электропривод в данное время предлагается всеми фирмами, работающими на рынке
Украины, практически для всех типов механизмов,
машин и установок. При этом фактически применяются два способа управления – скалярное и векторное. Первый способ рекомендован к использованию,
когда нагрузка носит спокойный характер и заранее
известен закон изменения статического момента.
Системы электропривода со скалярным управлением содержат на входе задатчик интенсивности, ограничивающий темп изменения скорости [1]. В этом
случае обеспечиваются необходимые статические и
динамические характеристики в диапазоне регулирования скорости до 10:1. А поскольку такие показатели подходят для большого количества различных типов общепромышленных механизмов, то на
практике принципы скалярного управления применяются достаточно широко.
Целью работы является исследование с помощью
виртуальной модели системы электропривода по
схеме преобразователь частоты–асинхронный двигатель при основных законах скалярного управления
в сочетании с различным характером изменения нагрузочного момента и выдача рекомендаций относительно рационального применения соответствующих законов скалярного управления в зависимости от типа нагрузки.
Все законы скалярного управления базируются
на математическом описании асинхронной машины
во вращающейся системе координат, совмещенной с
вектором напряжения. Разомкнутые системы час-

тотного электропривода со скалярным управлением
поддерживают определенное соотношение между
напряжением и частотой. Закон изменения напряжения в функции частоты зависит от момента сопротивления и обеспечивает выполнение условия
поддержания постоянства перегрузочной способности двигателя Ммакс / Мc = const.
Соответствующий закон изменения напряжения
и частоты описывается известным уравнением
М.П. Костенко: U / Uном = f / fном (Мс / Мном)0.5.
Основные рекомендуемые законы скалярного
управления в зависимости от вида нагрузки даны в
табл. 1.
Таблица 1 – Законы скалярного управления
№
1
2
3

Вид нагрузки
Мс = const
Mc = kω2
P = Mcω = const

Закон управления
U / f = const
U / f 2 = const
U / f 0.5 = const

Приведенные в табл. 1 сведения имеются практически во всей учебной и научной литературе.
Вместе с тем, при моделировании частотнорегулируемых электроприводов со скалярным
управлением, как правило, рассматривается лишь
первый закон при постоянстве нагрузочного момента. Кроме того, представляют интерес исследования
поведения системы электропривода, когда тип нагрузки не соответствует принятому закону скалярного управления, что может иметь место при практической эксплуатации системы на конкретном механизме.
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В этой связи тему работы, связанную с исследованием режимов работы частотно-регулируемого
электропривода со скалярным управлением в зависимости от вида нагрузочного момента следует считать актуальной.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
С целью приблизить компьютерные исследования к
поведению реальных физических систем электропривода с частотным скалярным управлением синтезирована соответствующая виртуальная модель в
среде MATLAB с использованием пакетов Simulink
и SimPowerSystems (рис. 1). Последний пакет специально ориентирован на создание виртуальных моделей как отдельных элементов электротехники и
силовой электроники, так и электромеханических
систем в целом [1, 2].
Функционально виртуальная модель соответствует
типовой, достаточно распространенной, структуре системы преобразователь частоты–асинхронный двигатель с промежуточным звеном постоянного тока.
Обозначения, наименование и функциональное
назначение блоков приведено на схеме. В качестве

базового элемента принят асинхронный короткозамкнутый электродвигатель типоразмера 4A250S4.
В работе взяты за основу все три приведенных
выше закона скалярного управления, которые формируются в блоке EF и изображены на рис. 2, а также смоделированы два наиболее распространенных
вида нагрузочного момента – постоянный и вентиляторный.
Отметим, что при моделировании и сравнительном анализе результатов параметры всех блоков остаются неизменными и соответствуют расчетным.
Вначале исследуем поведение системы в динамике при запуске до номинальной скорости для случая,
когда законы скалярного управления и характер момента нагрузки соответствуют друг другу. Диаграммы изменения угловой скорости, электромагнитного
момента и активной мощности на валу электродвигателя изображены на рис. 3. Постоянной нагрузке
Мс = const и закону U / f = const соответствует
рис. 3,а, а вариант с вентиляторной нагрузкой
Mc = kω2 и законом U / f 2 = const иллюстрирует
рис. 3,б.

Рисунок 1 – Виртуальная модель асинхронного электропривода с частотным скалярным управлением

Рисунок 2 – Графики изменения напряжения и частоты
при скалярном управлении
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а

б

Рисунок 3 – Диаграммы угловой скорости, момента и мощности на валу двигателя
при Мс = const, U / f = const (а) и Mc = kω2, U / f 2 = const (б)
Визуальный анализ результатов показывает, что
время запуска системы с вентиляторной нагрузкой
примерно в 2,5 раза больше, чем в случае постоянного момента сопротивления, при котором время
разгона соответствует заданному tпуск = 0,5 с. В то
же время характер протекания переходных процессов при вентиляторной нагрузке более спокойный и
плавный, кроме начального участка. Сравнительный
анализ диаграмм активной мощности визуально
провести сложно. Хотя амплитудные значения активной мощности в случае постоянного момента сопротивления явно больше, зато длительность запуска больше при вентиляторном нагрузочном моменте. А фактически на величину потребляемой мощности в равной мере влияют оба этих фактора. Ниже
будут даны количественные оценки относительно
энергетических показателей.
Далее рассмотрим случай и проведем сравнительный анализ вариантов, когда законы скалярного

а

управления не соответствуют друг другу согласно
рекомендациям, изложенным ранее. Фактически достаточно рассмотреть следующие ситуации, а именно: для каждого из двух видов нагрузки, постоянной
и вентиляторной, применим все три закона скалярного управления U / f = const, U / f 2 = const и
U / f 0,5 = const. На рис. 4 приведены соответствующие графики изменения угловых скоростей для
Мс = const (рис. 4,а) и Mc = kω2 (рис. 4,б).
Постоянной нагрузке соответствует закон
U / f = const, а применение двух других законов для
такого нагрузочного момента не рекомендуется и
практически нигде не рассматривается. Для закона
U / f 2 = const еще более, почти в два раза, затягивается время запуска (рис. 3,б). При задании закона
U / f 0,5 = const время переходного процесса почти в
восемь раз больше расчетного.

б

Рисунок 4 – Диаграммы угловых скоростей для законов U / f = const, U / f 2 = const и U / f 0,5 = const
при моменте нагрузки Мс = const (а) и Mc = kω2 (б)
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Для вентиляторной нагрузки рекомендован закон
U / f 2 = const и переходный процесс соответствует
изначальному. Скоростная диаграмма для закона
U / f = const практически не изменилась ни по виду
переходного процесса, ни по его длительности. Для
случая же использования закона U / f 0.5 = const время запуска сократилось почти в два раза.
Необходимо отметить тот факт, что во всех рассмотренных случаях характер переходных процессов практически остается неизменным, а вид момента нагрузки существенно влияет только на длительность запуска, кроме варианта с постоянной нагрузкой Мс = const и закона U / f = const.
Одним из вариантов уменьшения длительности
переходных процессов является увеличение ускорения за счет изменения настройки задатчика интенсивности в блоке ER. Однако для закона
U / f 2 = const такой подход неэффективен, т.к. время

запуска сокращается незначительно, а колебательность в кривой момента двигателя при этом возрастает. При законе U / f 0,5 = const эффективность способа намного существеннее, но проблема ухудшения характера переходного процесса касательно момента остается.
Для количественной оценки энергетического аспекта скалярного управления при частотном регулировании скорости асинхронного двигателя в первом приближении может быть взята потребляемая
энергия при запуске системы как показатель энергоэффективности того или иного варианта. Такой подход может быть достаточно легко реализован путем
интегрирования сигнала активной мощности за время протекания переходного процесса. В табл. 2 сведены количественные значения потребляемой энергии для всех рассмотренных в работе вариантов.

Таблица 2 – Количественные значения потребляемой энергии
Вид
нагрузки
Мс = const
Mc = kω2

Потребляемая энергия, кВт·с
Законы скалярного управления
U / f = const U / f 2 = const
U / f 0,5 = const
31
36
43
29
28
35

Сравнивая значения, приведенные в табл. 3, можно отметить, что при варианте с постоянной нагрузкой и соответствующем законе управления потребление энергии самое малое, однако при этом имеет место значительный пусковой момент (ток), что приводит к повышенному нагреву обмоток статора. В случае вентиляторной нагрузки энергетические показатели вариантов между собой выравниваются.
ВЫВОДЫ. Анализ переходных процессов при запуске асинхронного электропривода со скалярным
управлением подтвердил в целом целесообразность
выбора конкретного закона управления в соответствии
с рекомендациями относительно учета вида нагрузочного момента. Результаты моделирования различных
возможных вариантов сочетания законов скалярного

управления с типом нагрузки показал, что во всех случаях изменяется только длительность периода разгона
системы, а характер протекания переходных процессов на скоростных диаграммах практически остается
постоянным. С точки зрения энергетических показателей, явного выигрыша не имеет ни один из вариантов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
МНОГОДВИГАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
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Государственное предприятие Научно-технический центр «Станкосерт»
пер. Ониловой, 16, г. Одесса, 65011, Украина. E-mail: ukrniisip@gmail.ru
Рассматривается структурная схема тягового электрооборудования многодвигательного электротранспортного средства, содержащая органы управления, систему управления верхнего уровня и независимые электроприводы ведущих колес. Для комплексного исследования и обеспечения эффективной работы независимых
электроприводов ведущих колес, взаимосвязанных через дорожное полотно, предлагается модель, учитывающая указанную связь и возможность возникновения нелинейных режимов движения колеса – проскальзывания.
Ключевые слова: многодвигательное электротранспортное средство, модель, связь через дорожное полотно.
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ БАГАТОДВИГУННОГО
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Є. О. Смотров
Державне підприємство Науково-технічний центр «Станкосерт»
пров. Онілової, 16, м. Одеса, 65011, Україна. E-mail: ukrniisip@gmail.ru
Розглядається структурна схема тягового електрообладнання багатодвигунного електротранспортного засобу, що містить органи управління, систему управління верхнього рівня й незалежні електроприводи ведучих коліс. Для комплексного дослідження та забезпечення ефективної роботи незалежних електроприводів
ведучих коліс, що взаємопов'язані через дорожнє полотно, пропонується модель, яка враховує зазначений
зв'язок і можливість виникнення нелінійних режимів руху колеса – проковзування.
Ключові слова: багатодвигунний електротранспортний засіб, модель, зв'язок через дорожнє полотно.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Об экологических
и экономических преимуществах эксплуатации
электротранспортного средства (ЭТС) написано достаточно много. Хочется добавить, что использование электропривода (ЭП) в ЭТС, особенно в многодвигательном ЭТС (МЭТС) [1], позволяет создавать
динамичные системы управления ЭТС благодаря
высокому быстродействию ЭП – формирование и
контроль развиваемого момента производится быстро и точно, время изменения момента составляет
десяток миллисекунд, что на порядок меньше, чем у
двигателя внутреннего сгорания (ДВС) или гидравлической тормозной системы. Повышение точности
и быстродействия антипробуксовочной (TBS) и антиблокировочной (ABS) систем позволяет использовать специальные шины с меньшим сопротивлением
качению, что способствует увеличению пробега
ЭТС на одной зарядке аккумуляторной батареи. При
разработке и исследовании структуры электрооборудования МЭТС возникают вопросы, обусловленные созданием независимых электроприводов ведущих колес МЭТС, взаимосвязанных через дорожное полотно. Целью данной работы является создание модели электрооборудования МЭТС с независимыми ЭП, учитывающей связь колес через дорожное полотно и возможность возникновения нелинейных режимов движения колеса – проскальзывания.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
На рис. 1 приведена структурная схема электрооборудования МЭТС для двух ведущих колес, реализованная в [2]. Вопросы взаимодействия ЭП с
бортовым источником питания в данной работе не

рассматриваются. Схема содержит органы управления (ОУ), систему управления верхнего уровня
(СУВУ) и два электропривода – ЭП1 и ЭП2. ОУ
включает в себя датчики положения педалей «газ»,
«тормоз» и рулевого колеса. Переключатель режима
работы – направления движения – на схеме не показан. СУВУ состоит из нелинейных формирователей
НФ1 – НФ5 и блоков перемножения БП1–БП6. ЭП
включает в себя регулятор скорости (РС), узел задания раздельного токоограничения (УЗРТ), контур
момента (КМ) с усилителем мощности (на схеме не
показан) и электромеханическое звено с передаточной функцией 2/( Jтс p), где Jтс – суммарный момент инерции ТС, приведенный к колесу; p – оператор дифференцирования. Исполнительными элементами в рассматриваемых ЭП являются специальные
обращенные (ротор внешний) вентильные двигатели
– мотор-колеса (МК) [1]. Педаль «газ» задает величины движущих моментов и скоростей МК с помощью НФ1 и НФ2 следующим образом. Вначале
(приблизительно в одной трети хода педали газа)
задается величина предельного тока (момента) при
минимальном задании скорости ωмин , затем величина задания скорости при максимальном уровне токоограничения. Тем самым водителю предоставляется возможность задавать интенсивность разгона.
Педаль «тормоза» задает величину тормозного тока
(момента) при нулевом задании скорости. Блокировка педали «газа» педалью «тормоза» на схеме не
показана. БП с НФ4 и НФ5 осуществляют корректировку величин заданий тока и скорости в зависимости от положения рулевого колеса.
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Рисунок 1 – Структурная схема электрооборудования МЭТС
Для корректной и эффективной работы ЭП в
МЭТС необходимо решать проблемы, которые могут возникать из-за неточного задания скорости
осей, разброса параметров ЭП, перераспределения
нагрузки на ЭП или изменения параметров механической части. В рулевом управлении ЭТС при малых углах поворота рулевых колес (5–10 град.) реализуется принцип Аккермана [3], в соответствии с
которым при повороте оси всех колес пересекаются
в одной точке и линейная скорость каждого колеса
совпадает с касательной к окружности, описываемой колесом. При больших углах поворота это соответствие обычно не соблюдается вследствие сложности реализации, отчего возникают определенные
трудности в обеспечении точности задания скоростей ЭП осей. Примером изменения параметров механической части может послужить изменение радиуса колеса, который зависит от ряда различных
факторов: давления в шине, нормальной составляющей нагрузки на колесе, величины передаваемого крутящего момента, температуры и др. В [4] приведена экспериментальная линейная зависимость
радиуса колеса от величины передаваемого момента, при разгоне радиус уменьшается, при торможении – увеличивается.
Неравномерное распределение нагрузки ЭП может быть вызвано разницей нормальной составляю-

щей нагрузки на колеса, как статической, вследствие
несимметричной загрузки ЭТС, так и динамической
– по осям при разгоне и торможении и по сторонам
– при повороте. Распределение нагрузки также зависит от вида и параметров электромеханических характеристик ЭП. Электромеханическая характеристика ЭП с МК ближе к «экскаваторной» характеристике, в отличие, например, от характеристики тягового ЭП на базе сериесного двигателя постоянного
тока.
При статических характеристиках и одинаковом
задании скорости большую часть нагрузки берет на
себя ЭП с большей жесткостью электромеханической характеристики (рис. 2,а). При наличии неточности задания скорости и одинаковых характеристиках большую нагрузку берет на себя привод с
большей величиной задания по скорости (рис. 2,б).
В ЭП с астатическими (абсолютно жесткими) характеристиками, вследствие разброса в конце разгона,
придем к ситуации, когда один привод переходит во
второй квадрант электромеханической характеристики – режим торможения, т.к. задание или радиус
шины меньше. В разработанной структуре [5], с
раздельным заданием величин двигательного и тормозного моментов, указанный привод переходит в
режим свободного выбега, и всю нагрузку в таком
случае берут на себя другие (рис. 2,в).
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а)

б)

в)

Рисунок 2 – Механические характеристики двухдвигательного привода
Основная масса исследователей ЭТС [6]
оперирует контуром момента – аналогом ДВС. В
МЭТС, как показывает опыт исследовательской
эксплуатации [2], предпочтительным является
использование ЭП в контуре скорости, позволяющее
реализовать
более
гибкие
и
комфортные
алгоритмы управления ЭТС. При этом токи
ЭП автоматически определяются нормальной
составляющей нагрузки на колесо. Кроме того,
создание системы динамической стабилизации при
маневрах требует обеспечения необходимого распределения моментов по колесам – формирования
вектора тяги.
Вышеперечисленные проблемы подчеркивают
необходимость
комплексного
исследования
тягового электрооборудования МЭТС. Связь колес
ТС через дорожное полотно требует учета
определенной специфики реакции ЭП МЭТС.
При отсутствии проскальзывания колеса связаны
через линейную скорость, а координатой обратной
связи по скорости в ЭП служит угловая частота
вращения. Коэффициент связи между угловой
частотой вращения и линейной скоростью –
радиус колеса, который, как сказано выше,
зависит от ряда различных факторов. Явление
проскальзывания колеса, при превышении развиваемого колесом момента над моментом сцепления
с поверхностью дороги, приводящее к буксованию
при разгоне и движении и к юзу при
торможении, отличается существенной нелинейностью и зависит не только от состояния дороги,
но и от загрузки ТС, погодных условий и т.п.
В качестве примера можно показать типичную
зависимость усилия сцепления с дорогой от
величины проскальзывания – относительной скорости колеса (рис. 3) при различных погодных
условиях.

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента
передачи усилия сцепления от величины
проскальзывания
При исследовании проскальзывания в основном
ограничиваются моделью на базе одного колеса,
например [6]. В [7]
предложена
квазипространственная математическая модель МЭТС,
построенная на основе дифференциальных уравнений, описывающих динамику деформации шины
колеса и параметров механизмов подвески. В качестве аргумента используется крутящий момент,
приложенный к колесу от двигателя или тормозного
механизма. Предложенная модель может быть использована для оценки управляемости и динамики
колесных ЭТС. При таком подходе затруднительно
провести анализ поведения взаимосвязанных ЭП и
проверку правильности проектирования регуляторов в МЭТС при различных режимах эксплуатации.
Для этого нужно иметь модель МЭТС с независимыми ЭП, учитывающую связь колес через дорожное полотно и возможность возникновения проскальзывания.
При отсутствии проскальзывания динамические
силы ЭП полностью прикладываются к ЭТС. Под
динамическими силами будем понимать разность
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полного момента ЭП Мдв i и момента сопротивления
МC i , обусловленного вращением колеса по опорной
поверхности, приведенную к линейному движению.
Сумма динамических сил всех ЭП затрачивается на
приведение в движение транспортного средства.
Скорость каждого ведущего колеса однозначно определяется скоростью ЭТС и геометрией шасси.
Связь через дорожное полотно учтем следующим
образом: угловую скорость каждого из колес определим на основании линейной скорости МЭТС, текущих значений радиусов соответствующих колес и
коэффициентов, учитывающих угол поворота рулевых колес МЭТС относительно условной продольной оси. То есть, угловая скорость любого ведущего
колеса определяется не режимом работы соответствующего ЭП, а результирующей скоростью ТС, а
последнее обстоятельство определяет режим работы
ЭП.
Взаимодействие приводов МЭТС при отсутствии
проскальзывания в линейной зоне УРЗТ можно
описать следующими уравнениями:
Мдин i = Мдв i -МC i ;

(1)

∑Мдин i - Мс∑ =Jтс (dωTC /dt);

(2)

ωi = ωTC RTC Kφi / Ri;

(3)

Мдвi = Hрс(p) Hкм(p) (ωзадi - ωосi),

(4)

где Мдв i – электромагнитный момент, развиваемый
на валу i-того колеса; МC i – момент сопротивления
i-го колеса, определяется мощностью, расходуемой
на внутреннее трение в шине и трение между шиной
и опорной поверхностью [4]; Мс∑ – суммарный момент сопротивления, приложенного к ТС, – аэродинамическое сопротивление с учетом силы и направ-

ления ветра; момент скатывающей силы при наличии уклона дороги и т.п., RTC и Ri – радиусы колеса,
базовое и текущее значения; K i  поправочный
коэффициент, учитывающий изменение линейных
скоростей колес по отношению к базовой линейной
скорости при повороте; ωi и ωTC – угловые скорости
i-го колеса и приведенная к базовым значением радиуса колеса ТС; Ji и Jтс – моменты инерции колеса и приведенный к базовому значению радиуса
суммарный момент инерции ТС; Hрс(p) и Hкм(p) –
передаточные функции, соответственно, регулятора
скорости и контура момента.
При наличии проскальзывания уменьшается момент, приложенный непосредственно к ЭТС, и часть
Мдв i распределяется на разгон собственно колеса.
Для учета проскальзывания введем в структуру нелинейный элемент и оценим его влияние с помощью
коэффициента Kнэ i . Тогда можно записать
Мдин i = Мдв i Kнэ i – МC i ;

(5)

Мдв i (1- Kнэ i )= Ji (dωi /dt).

(6)

Величина Kнэ i изменяется в пределах от нуля до
единицы в зависимости от степени взаимодействия
колеса с дорожным покрытием:
Kнэ i = 0 при отсутствии контакта колеса с дорожным покрытием;
Kнэ i =1 при наличии указанного контакта и отсутствии проскальзывания;
1 > Kнэ i >0 при наличии проскальзывания.
Полученную систему уравнений представим в
виде структуры модели для МЭТС с двумя ведущими колесами (рис. 4).

Рисунок 4 – Структура модели для МЭТС с двумя ведущими колесами
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Таким образом, в разработанной модели учтена
связь ведущих колес независимых электроприводов
через дорожное полотно и представлена возможность
учета проскальзывания одного колеса независимо от
другого.
ВЫВОДЫ. 1. Данная модель структурной схемы
тягового электрооборудования МЭТС с предложенной схемой учета связи колес с дорожным полотном
упрощает анализ динамики МЭТС при различных условиях движения.
2. Основные положения модели могут быть распространены на полноприводное МЭТС с четырьмя
ведущими колесами с независимыми ЭП.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ
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Ан. С. Маслий
ОАО «Укртранссигнал»
ул. Луи Пастера, 2, г. Харьков, Украина.
Наряду с усовершенствованием существующих стрелочных приводов путем замены ненадежных элементов
мировыми компаниями производится работа над созданием новых их типов с целью повышения надёжности,
быстродействия и получения высоких скоростей движения по стрелкам. В данной работе предложен путь модернизации существующих стрелочных переводов на основе вентильно-реактивного двигателя, а также проектирование безредукторного стрелочного перевода на основе линейного двигателя.
Ключевые слова: вентильно-реактивный двигатель, линейный двигатель, стрелочный перевод.
ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ
С. Г. Буряковський, Ар. С. Маслій
Українська державна академія залізничного транспорту
пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна. E-mail: sergbyr@i.ua
Ан. С. Маслій
ВАТ «Укртранссигнал»
вул. Луї Пастера, 2, м. Харків, Україна.
Поряд з удосконаленням існуючих стрілочних приводів шляхом заміни ненадійних елементів світовими
компаніями проводиться робота над створенням нових їх типів з метою підвищення надійності, швидкодії й
отримання високих швидкостей руху по стрілках. У даній роботі запропоновано спосіб модернізації існуючих
стрілочних переводів на основі вентильно-реактивного двигуна, а також проектування безредукторного стрілочного переводу на основі лінійного двигуна.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, лінійний двигун, стрілочний перевід.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Развитие техники
железнодорожной автоматики и совершенствование
технологии ее обслуживания в значительной степени
способствует повышению безопасности движения и
улучшению экономических показателей деятельности железных дорог. Особая роль при этом отводится
станционным системам автоматики и телемеханики,
т.к. основные технологические операции по приему,
отправлению и переработке поездов выполняются на
станциях. Эффективность функционирования этих
систем во многом зависит от качества исполнительных устройств, важное место среди которых занимают стрелочные переводы. К примеру, железные дороги Северной Америки ежегодно тратят 300 млн. дол.
США на замену элементов стрелочных переводов и
глухих пересечений и 500 млн. дол. – на их текущее
содержание и ремонт. Расходы, связанные с задержками поездов из-за неисправностей стрелочных переводов, составляют 200–600 млн. дол., а с устранением
последствий сходов подвижного состава –
16 млн. дол. Такое положение объясняет масштаб
затрат средств по продлению срока службы стрелочных переводов. Поэтому все более актуальным является усовершенствование существующих типов стрелочных приводов, разработка новых, а также повышение их надежности.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Стрелочный перевод — это устройство, предназначенное для перевода подвижного состава с одного
пути на другой. Такие системы являются неотъемлемой частью железнодорожной инфраструктуры,
но в то же время представляют один из слабых ком-

понентов пути. Они сложны, подвержены отклонениям геометрических параметров и повреждениям в
эксплуатации, поскольку их конструкция включает
движущиеся части, на которые воздействуют высокие динамические нагрузки. Это удорожает их техническое обслуживание и ремонт, обуславливает
высокие расходы на текущее содержание пути. С
отказами стрелочных переводов связаны частые
нарушения движения поездов. Стрелочные переводы могут ограничивать эксплуатационную готовность и пропускную способность железнодорожных
линий, если допустимая на них скорость движения
поездов не соответствует скорости как на главных,
так и боковых путях. Общая концепция новых стрелочных переводов как для обычного, так и высокоскоростного движения сводится к обеспечению
максимальной надежности и безопасности, при которых затраты на текущее содержание минимальны,
снижению энергопотребления, расширению функций привода, таких, как автовозврат и плавный довод остряка к рамному рельсу.
Впервые стрелочные переводы появились в Италии в 1873 г. В зависимости от назначения и условий соединения путей различают одиночные, двойные и перекрестные стрелочные переводы. Одиночные переводы подразделяют на обыкновенные,
симметричные и несимметричные. Обыкновенный
стрелочный перевод наиболее распространен. В
состав стрелочного перевода входят собственно
стрелка, крестовина с контррельсами, соединительная часть, расположенная между ними, и переводные брусья (рис.1).
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Данный электропривод состоит из трех основных блоков: электродвигателя 2, редуктора 4 с
фрикционом 3,автопереключателя 6, расположенных в корпусе 1.
На ранее рассмотренных типах стрелочных переводах Украины применяются два вида электродвигателей – постоянного тока (ДПТ) и переменного
(асинхронный (АД)) (рис. 3).

Рисунок 1 – Фото и схема обыкновенного
стрелочного перевода:
Ι – стрелка; ΙΙ – соединительные пути;
ΙΙΙ – комплект крестовинной части; 1 – переводной
механизм; 2, 4 – рамные рельсы; 3 – остряки;
5 – упорная нить переводной кривой;
6, 8 – контррельсы; 7 – сердечник крестовины;
9 – усовик; 10 – конец переводной кривой;
11 – переводные брусья
Одним из основных элементов стрелки является
стрелочный привод. На железных дорогах Украины
применяются электроприводы серии СП, ранее применялись также серии СПВ. В данное время вся
автоматика «Укрзализныци» в составе элементной
базы средств СЦБ имеет привода марок СП–3 и
СП–6, а также модификации на их основе
(СПГБ–4М, ВСП–150, СП–12У), в которых изменения радикально не коснулись главных конструктивных узлов, разработанных еще в СССР в 1972 и
1983 гг. На рис. 2 представлен общий вид и чертеж
стрелочного привода марки СП–6.

Рисунок 2 – Общий вид и чертеж
стрелочного электропривода СП–6:
1 – корпус; 2 – электродвигатель; 3 – редуктор;
4 – фрикцион; 5 – главный вал;
6 – автопереключатель; 7 – контрольные линейки

Рисунок 3 – Двигатель постоянного тока МСП–0,25
(слева) и асинхронный двигатель МСТМ–0,3 У2
(справа)
Несмотря на использование таких двигателей,
они обладают рядом существенных недостатков.
Энергетическая диаграмма электропривода типа
СП–6 (рис. 4) характеризует соотношение потерь в
различных его частях и полезной мощности при
номинальной нагрузке на шибере.

Рисунок 4 – Энергетическая диаграмма
электропривода типа СП–6:
1 – потери в двигателе и редукторе; 2 – потери
в автопереключателе; 3 – потери в шиберной паре;
4 – полезная мощность
Как показано на диаграмме, полезная мощность
существующих отечественных стрелочных электроприводов составляет всего 43 %. При этом значительная часть энергии (почти половина от всей потребляемой мощности) тратится в редукторе и двигателе, последний из которых (постоянного тока,
асинхронный) обладает своими недостатками. Несмотря на это, такие системы в многолетней практике работы показали себя с положительной стороны,
но в данное время они не могут справиться с новыми проблемами, функциями и задачами, которые
ставятся в других странах мира.
Компании-изготовители стрелочных приводов
ведут поиск путей их совершенствования в разных
направлениях. Одни работают над дистанционным
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компьютеризированным направлением стрелочными переводами и мониторингом их состояния, другие исследуют возможность выдвижения на рынок
стрелочных приводов с электропитанием от солнечных батарей. Создаются также специализированные
конструкции, предназначенные для применения на
главных и станционных, в том числе сортировочных, путях. Российские железные дороги в последнее время уделяют значительное внимание разработке новых систем железнодорожной автоматики
путем приобретения их за рубежом и адаптации к
местным условиям или созданием собственных
устройств. АО РЖД делает ставку на микропроцессорные средства. Внедряется система МПЦ
Ebilock-950 (поставщик ООО "БомбардьеТранспортейшн (Сигнал)"). Сейчас этой системой оборудовано 27 станций (запланировано строительство еще
20). Постоянно ведутся работы по расширению
функциональных возможностей. Примером может
служить выполнение Ebilock-950 функций автоблокировки с централизованным размещением аппаратуры, интегрированной в Ebilock-950, переездной
сигнализации, местного управления стрелками.
Фирмой "ЭЛМА-Ко" разработан бесконтактный
управляемый электродвигатель (в дальнейшем –
ДБУ), предназначенный для работы в составе стрелочных электроприводов постоянного тока.
Технические характеристики ДБУ позволяют заменять двигатели МСП–0,15, МСП–0,25 в стрелочных электроприводах типа СП–6 во всем диапазоне
нагрузок. ДБУ состоит из двух частей: собственно
электрической машины и электронного коммутатора
в совмещенном исполнении как один узел. Электрическая машина имеет статор с обмотками и ротор,
на котором расположены постоянные магниты.
На наш взгляд, наиболее перспективными сегодня являются переводные механизмы, встраиваемые
в шпалы, которые рассчитаны на снижение их стоимости и увеличение жизненного цикла за весь срок
службы, как пример, система Hydrostar (рис. 5) либо
Switch 2000 (рис. 6).

Рисунок 6 – Стрелочный привод с частотным
регулированием EBI Switch 2000
В таких системах рационально использовать новые типы электродвигателей – вентильнореактивные (ВРД) либо линейные (ЛД), представленные, соответственно, на рис. 7, 8.

Рисунок 7 – Внешний вид ВРД

ЭМСУ–0,25–160 В

Рисунок 5 – Система Hydrostar

Рисунок 8 – Линейный электромеханический
преобразователь индукционного типа:
1 – индуктор; 2 – якорь; 3 – медные диски;
4 – диски из ферромагнетика
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ВРД состоит из ротора и статора с явно выраженной двухсторонней зубчатостью. На зубцах
статора размещена сосредоточенная одноименнополюсная обмотка. Зубчатый ротор пассивен, т.е. не
содержит элементы, создающие магнитное поле
(обмотки, магниты). Неотъемлемой частью двигателя является датчик положения ротора, который может быть использован и как датчик положения остряков. ВРД для стрелочных приводов типа ЭМСУ
(рис.7) разработан ООО ЭТЗ «ГЭКСАР». Система
управления таким двигателем предусматривает
возможность обеспечения синхронной работы двух
и более электроприводов, что делает его перспективным для применения в стрелочных переводах
скоростных дорог. Основные технические характеристики двигателя ЭМСУ приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Характеристики двигателя ЭМСУ
Тип

,А

ЭМСУ-0,25-160В
ЭМСУ-0,25-100В
ЭМСУ-0,3-190В
ЭМСУ-0,55-200В
ЭМСУ-0,5-190В
ЭМСУ-0,6-190В

2,5
3,6
2,1
3,6
2,9
2,8

,
об/мин
1700
1700
850
3600
1370
2850

,Нм
1,47
1,47
3,43
1,47
3,47
2,37

,В
=160
=100
=190
=200
~190
~190

Принцип действия электромеханических преобразователей индукционного типа (рис. 8) основан на
взаимодействии магнитного поля, возбужденного
переменным периодическим, импульсным или апериодическим током обмотки индуктора с наводимым
током в дисках якоря, который перемещается линейно.
В данное время совместно с заведующим кафедрой «Автоматика» Ростовского национального университета путей и сообщений Петрушиным А.Д.
нами ведутся разработки по созданию стрелочных

приводов шпального исполнения с использованием
ВИД и ЛД. Кроме того, развитие микросхемотехники даёт возможность создания микропроцессорных
систем управления, а также расширение функциональных возможностей привода, использования
бесконтактных датчиков нового поколения, применения электронной преобразовательной техники,
защиты двигателя во время перевода без использования фрикционного сцепления.
ВЫВОДЫ. Положительные результаты от создания
приводов
на
основании
вентильноиндукторного двигателя позволяют, на наш взгляд,
делать прогноз, что такие машины помогут не только упростить механическую часть привода и систему контроля остряков, но и повысить его надёжность и быстродействие, а линейный двигатель
применять для создания безредукторных стрелочных приводов нового поколения.
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АДАПТИВНА СИСТЕМА КОМПЕНСАЦІЇ НЕСИМЕТРІЇ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В СИСТЕМІ
ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА*
А. В. Чумачова
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: avchumachova@gmail.com
Показано необхідність використання адаптивної системи компенсації несиметрії асинхронного двигуна в системі частотно-регульованого електропривода. Запропоновано проводити розрахунок необхідних параметрів
системи керування із використанням регресійної моделі роботи електропривода з функцією компенсації несиметрії асинхронного двигуна. Показано, що рівень компенсації змінних складових потужності та електромагнітного моменту асинхронного двигуна, викликаних його несиметрією, залежить від значення коефіцієнту
підсилення у прямому каналі системи керування та від рівня навантаження двигуна. Шляхом побудови регресійної моделі отримано аналітичну залежність коефіцієнту підсилення від рівня завантаження та заданого
рівня компенсації змінної складової, що дозволяє побудувати адаптивну систему керування частотнорегульованим електроприводом із функцією компенсації несиметрії асинхронного двигуна.
Ключові слова: асинхронний двигун, регресійна модель, компенсація, система керування.
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ НЕСИММЕТРИИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
В СИСТЕМЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
А. В. Чумачова
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: avchumachova@gmail.com
Показана необходимость использования адаптивной системы компенсации несимметрии асинхронного двигателя в системе частотно-регулируемого электропривода. Предложено проводить расчет необходимых параметров системы управления с использованием регрессионной модели работы электропривода с функцией компенсации несимметрии асинхронного двигателя. Показано, что уровень компенсации переменных составляющих
мощности и электромагнитного момента асинхронного двигателя, вызванных его несимметрией, зависит от
значения коэффициента усиления в прямом канале системы управления и от уровня нагрузки двигателя. Путем
построения регрессионной модели получена аналитическая зависимость коэффициента усиления от уровня
загрузки и заданного уровня компенсации переменной составляющей, которая позволяет построить адаптивную
систему управления частотно-регулированным электроприводом с функцией компенсации несимметрии асинхронного двигателя.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, регресионная модель, компенсация, система управления.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сучасному етапі
основним видом регульованого електроприводу
робочих механізмів є частотно-регульований електропривод (ЧРЕП) з асинхронним двигуном (АД), що
зумовлено його високою енергоефективністю та
широким діапазоном регулювання. Однак однією з
проблем функціонування такого ЕП є використання
застарілих АД, які внаслідок тривалої експлуатації
характеризуються певним ступенем несиметрії. Така
несиметрія призводить до появи змінних складових
у трифазній активній потужності та, як наслідок, в
електромагнітному моменті двигуна [1]. Ці складові,
у свою чергу, є причиною збільшення втрат у вузлах
електричної машини та погіршення енергоефективності роботи ЧРЕП загалом.
Аналіз особливостей роботи та керування ЧРЕП
показав можливість розширення сфери його застосування. Перетворювач частоти з ланкою постійного
струму може виступати для трифазного навантаження не тільки як джерело потужності, а й як компенсатор, тобто як джерело компенсаційного струму. У роботі [2] на базі крос-векторної теорії миттєвої потужності запропоновано метод компенсації
несиметрії АД засобами ЧРЕП. Метод полягає у
розрахунку та формуванні на виході автономного

інвертора (АІН) компенсаційної напруги специфічної форми, що призводить до формування трифазної
активної потужності АД без тих змінних складових,
що зумовлені його несиметрією.
Узагальнена функціональна схема ЧРЕП із системою керування, що реалізує описаний метод компенсації, містить блок регулювання компенсаційної
напруги. Для правильного налаштування СК на
компенсацію змінних складових трифазної активної
потужності або електромагнітного моменту АД
необхідно розрахувати параметри регулятора СК.
Проте аналітичний розрахунок цього коефіцієнту є
досить складним завданням, оскільки він залежить
не тільки від бажаного рівня компенсації змінної
складової споживаної потужності або електромагнітного моменту АД, а й від параметрів роботи двигуна: ступеня несиметрії АД та рівня його завантаження, причому останній фактор може змінюватись
у поточному режимі роботи ЕП. Таким чином, коефіцієнт регулятора повинен змінюватись у функції
навантаження на валу двигуна. Зважаючи на це,
актуальною є задача розробки адаптивної системи
керування та алгоритму розрахунку параметрів.
Метою роботи є розробка адаптивної системи
керування компенсації несиметрії АД й алгоритму

* стаття підготовлена під керівництвом к.т.н., доц. Калінова А.П.
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розрахунку параметрів регулятора.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Розв’язання поставленої задачі є можливим із використанням методів теорії планування експерименту
шляхом побудови регресійної моделі роботи системи ЧРЕП із функцією компенсації несиметрії АД, в
якій одним із факторів впливу є коефіцієнт у контурі
регулювання СК.
Таким чином, для встановлення виду та розрахунку коефіцієнтів рівняння регресії, яке б математично описувало з достатньою достовірністю фізичну
залежність вихідної (або залежної) від вхідних (або
незалежних координат), необхідно провести серію
експериментів на розробленій математичній моделі
[2]. Як об’єкт моделювання розглядається частотнорегульований електропривод із несиметричним АД.
У такому випадку вхідними (незалежними) координатами є:  – ступінь несиметрії фаз статора, M с* –
статичний момент опору та k p – коефіцієнт підсилення у контурі регулювання СК; вихідними (залежними) координатами є: ~
p * – змінна складова три~ * – змінна склафазної активної потужності АД та m
дова електромагнітного моменту (рис. 1).

~p*, %

, %
M с* , %

~*, %
m

kp

Рисунок 1 – Об’єкт дослідження, де:  , % , M с* , % ,
~ * , % – параметри
k – вхідні параметри; p * , % , m
p

оптимізації
Таким чином, фактори, які враховуються в моделі компенсації несиметрії АД засобами ЧРЕП:
Х1 – ступінь несиметрії обмоток фаз двигуна  , % ;
Х2 – момент опору на валу АД M с* , % ; Х3 – коефіцієнт підсилення у контурі регулювання СК k p . Перевірка впливу зазначених факторів вимагає проведення повнофакторного експерименту, який би враховував усі можливі комбінації впливу перелічених
факторів. Гіпотеза Н0 – на амплітуду змінної складової трифазної активної потужності АД у замкненій СК впливає ступінь несиметрії обмоток фаз АД,
№

момент опору на валу АД та коефіцієнт підсилення
у каналі регулювання СК. Альтернативна гіпотеза
Н1 – амплітуда змінної складової трифазної активної
потужності АД у замкненій СК не залежить від факторів Х1, Х2, Х3.
При варіюванні факторів на двох рівнях необхідно й достатньо здійснити N  2 k експериментів, де
2 – кількість рівнів; k – кількість факторів, тобто в
даній роботі кількість експериментів дорівнює
23  8 , а кількість повторних – 10.
Побудова плану ПФЕ зводиться до вибору експериментальної точки симетрично відносно нульового рівня (центру плану):
x  x0i
ui  i
,
hi
де ui – кодоване значення фактору; xi – натуральне

значення фактору; x0i – значення фактору у центрі
плану; hi – натуральне значення інтервалу варіювання; i – номер фактору.
Для спрощення запису вводять кодовані значення:
“+” – верхній рівень;
“-” – нижній рівень.
Таким чином, для проведення повнофакторного
експерименту для кожного з факторів необхідно
визначити “нульову точку” та симетричні відносно
неї експериментальні точки, причому варто зауважити, що занадто широкий діапазон варіювання
факторів знизить точність отриманої регресійної
моделі, а занадто вузький призведе до обмеження
можливості практичного застосування отриманої
моделі. Отже, для фактору Х1 за “нульову точку”
приймається ступінь несиметрії фаз статора
  10 % , оскільки при такому значенні несиметрії
суттєво погіршується ефективність роботи АД [1];
для фактору Х2 – відносне значення моменту опору
на валу M î*  60 % , оскільки велика кількість двигунів працює в режимі недовантаження [4]; для фактору Х3 значення коефіцієнта підсилення ЗЗ приймається згідно з попередніми модельними експериментами k p  20 [2]. У табл. 1 приведені позначення,
назви та рівні варіювання незалежних факторів
експериментів при дослідженні роботи СК компенсації несиметрії АД засобами ЧРЕП.

Таблиця 1 – Перелік та рівні зміни факторів
Фактор

Рівні варіювання
-1

1

1.
2.

Ступінь несиметрії обмоток статора АД,  , %
M о* , %

8
20

12
100

3.

Коефіцієнт підсилення у каналі регулювання, k p

15

25

Відносний момент опору на валу двигуна,
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Для натурного дослідження впливу перерахованих факторів на рівень змінної складової в електромагнітному моменті АД було складено попередній
план повнофакторного експерименту, структура
якого подана в табл. 2.

проводилась на основі їх статистичних оцінок (4) за
критерієм Кохрена (G – критерій) Ho : G  G кр [6]:
G

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Х1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1

Х2
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1

Х3
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1

Х1Х2
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1

Х1Х3
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1

Х2Х3
1
-1
1
-1
-1
1
-1
1

Х1Х2Х3
-1
1
1
-1
1
-1
-1
1

При здійсненні модельного експерименту були
прийняті наступні умови та припущення:
–
у замкненій системі ЧРЕП асинхронний
двигун моделювався за системою рівнянь у трифазних координатах, у якій було враховано несиметрію
електромагнітних параметрів статора й живлення
двигуна від АІН [3];
–
досліди проводились для випадку налаштування СК на компенсацію змінної складової електромагнітного моменту АД [2];
–
кожний дослід проводиться 10 разів, середнє арифметичне заноситься як результат експерименту;
–
як параметр оптимізації обрано відносне
значення змінної складової електромагнітного моменту АД, оскільки саме електромагнітний момент є
найбільш важливим та інформативним параметром,
що характеризує роботу електроприводу загалом;
–
для
побудови
залежностей
*
*
~
m  f  , M o , k зс і y  f x1 , x2 , x3  використане
планування експерименту 23;
–
обробка результатів експериментів проводилась засобами пакетів MS Excel та StatGraphics
Centurion XV (у рамках 30-денного тестового
періоду).
Коефіцієнти регресії визначаються за виразами:
(1)
bi   xiu yu / n ,
де хiu – значення фактору, yu – результат досліду,
N – кількість дослідів.
У ході статистичного аналізу результатів експериментів проводилась оцінка математичного
сподівання та дисперсії генеральної сукупності,
відповідно, за виразами (2, 3) [5]:





M x  y 
D x    2

 y / n;
1

y  y 
n 1

(2)

i

2

i

.

(3)

Відповідно до вимог регресійного аналізу використання результатів експериментальних досліджень можливе тільки у випадку рівності дисперсій
функцій відгуку в кожній точці досліду (однорідність дисперсій). Перевірка однорідності дисперсій

n



Таблиця 2 – План повного факторного експерименту

(4)

2
 max
.
2

i 1

Як оцінка для дисперсії відтворення використовувалась середня дисперсія (6). Перевірка значимості коефіцієнтів регресії виконувалась за допомогою критерію Стюдента Ho : ti  t кр (5) [7]:
2
 відт


  / n ;
2
i

(5)
(6)

t i  bi /  bi ,

2
 відт
– похибка коефіцієнта регресії,
n
nm
– кількість дослідів, m – кількість повторів кожного
досліду.
Перевірка адекватності отриманої регресійної
моделі проводилась на основі оцінки відхилення
результатів моделі від експериментальних даних на
основі F – критерію Фішера Ho : Fоп  Fкр [7]:

де  bi 

(7)

2
2
Fоп   ад
/  відт
;
2
 ад


n

m
2
  yі  yˆ і 
n  1 i 1

,

(8)

де ŷі – значення функції відгуку, прогнозоване за
рівнянням регресії для і-го досліду.
Попередня обробка даних експерименту вказала
на однорідність дисперсії відтворюваності за G –
критерієм, зі ступенями свободи f1 = 9, f2 = 8 та рівнем значимості 0,05: Ho : G  0,344  Gкр  0,3584 .
Рівняння регресії має вигляд:
y  6,75  2,43 X 1  0,038 X 2  0,5 X 3 

(9)

 0,041X 1 X 2  1,13 X 1 X 3 
 0,006 X 2 X 3  0,003X 1 X 2 X 3.

Значення коефіцієнту детермінації R2 вказує на
пояснення 99,99 % мінливості відгуку Y, оцінка
стандартної похибки вказує на відхилення залишків
0,09, що дає задовільну точність в ± 0,03 % змінної
складової електромагнітного моменту АД
Статистичний аналіз моделі (9) показав значимість коефіцієнтів при факторах та комбінаціях
факторів Х1, Х2, Х3, Х1Х2 та Х1Х3, (табл. 3), оскільки
значення коефіцієнту Стюдента для них перевищує
табличне значення 1,9934 з рівнем значимості
=0,05. Функція відгуку отримала вигляд:
(10)
y  6,75  2,43 X 1  0,038 X 2 
 0,5 X 3  0,041X 1 X 2  1,13 X 1 X 3 .
Отримана модель є нелінійною.
Основні результати регресійного аналізу:
– R2 – статистика складає 99,98 %, тобто
більш ніж 99 % мінливості відгуку обумовлено
зміною зазначених факторів;
– скорегована величина R2 (з урахуванням
кількості змінних регресії) складає 99,98;
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– стандартна помилка залишків складає 0,009;
– середнє значення залишків 0,003.
Статистка Дарбина–Уотсона (DW) складає 2,5,
що свідчить про відсутність суттєвої кореляції з
порядком розташування даних у таблиці. Встановлено адекватність запропонованої моделі на основі
оцінки F – статистики, Ho : Fоп  0,099  Fкр  3,863
при потужності критерію 0,95. Аналіз оцінок
коефіцієнтів парної кореляції між елементами моделі значимої кореляції з абсолютними значеннями
більш, ніж 0,5, не виявив. У результаті проведення
експерименту було отримано регресійну модель (9),
яка характеризує відносне значення змінної складової електромагнітного моменту на основі вхідних

факторів у замкненій СК і показує вплив параметрів
роботи ЧРЕП на вихідну координату. Статистична
адекватність моделі підтверджується критерієм
детермінації R2 та мінімальним значенням стандартних похибок структурних параметрів рівняння.
У результаті моделювання роботи ЧРЕП було
~ * ; стандартна поотримане модельне значення m
хибка для кожного модельного значення; 95 %-й
довірчий інтервал модельного значення та 95 %-й
довірчий інтервал середнього модельного значення.
Результати моделювання зведено в табл. 4. Аналіз
розбіжностей даних регресійної моделі та імітаційної моделі в Matlab Simulink за вихідним параметром y надано в табл. 5.

Таблиця 3 – Оцінка значимості коефіцієнтів моделі
Параметр

Стандартна оцінка

Похибка

Коефіцієнт Стьюдента

Константа
A:Х1
B:Х2
C:Х3
AB
AC
BC
ABC

6,75167
4,855
-0,0766667
-1,00833
0,0816667
-2,25
-0,0116667
0,00666667

0,00333333
0,00666667
0,00666667
0,00666667
0,00666667
0,00666667
0,00666667
0,00666667

1734
623,587
9,849
129,496
10,491
1,5
288,98
0,857

tкр
при =0,05
1,993464
1,993464
1,993464
1,993464
1,993464
1,993464
1,993464
1,993464

Таблиця 4 – Прогнозовані результати відгуку модельної функції
№

Модельне значення, %

Нижній 95%-й
довірчий рівень
модельного значення

Верхній 95%-й
довірчий рівень модельного значення

1
2
3
4
5
6
7
8

3,782
5,024
3,624
4,866
10,806
7,547
10,811
7,553

3,61263
4,86596
3,46596
4,69596
10,636
7,3893
10,6526
7,38263

3,9407
5,19404
3,79404
5,02404
10,964
7,71737
10,9807
7,7107

Нижній 95%-й
Верхній 95%-й
довірчий рівень седовірчий рівень
реднього модельного середнього мозначення
дельного значення
3,66461
3,88872
4,91794
5,14206
3,51794
3,74206
4,74794
4,97206
10,6879
10,9121
7,44128
7,66539
10,7046
10,9287
7,43461
7,65872

Таблиця 5 – Аналіз розбіжностей даних регресійної моделі та імітаційної моделі
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Експеримент в Matlab Similink, % Регресійна модель, %
3,77
3,782
5,03
5,024
3,63
3,624
4,85
4,866
10,803
10,806
7,55
7,547
10,811
10,813
7,55
7,553

Залишок, %
-0,0092
0,0091
0,0089
-0,0091
-0,0025
0,0027
0,0025
-0,0022
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Статистичний аналіз моделі (9) показав суттєву
достовірність моделі відносно модельних даних.
Згідно із результатами аналізу найбільший вплив
на амплітуду змінної складової електромагнітного
моменту АД здійснюють перший та третій фактор,
тобто ступінь несиметрії фаз статора двигуна та
коефіцієнт підсилення у контурі регулювання системи керування, що підтверджується й результатами
попередніх досліджень.
Розрахована регресійна модель роботи ЧРЕП із
налаштуванням СК на компенсацію змінної складової електромагнітного моменту асинхронного двигуна дозволяє розв’язати задачу, яка полягає в аналітичному розрахунку значення коефіцієнту підсилення у контурі регулювання СК за умови відомого

навантаження, ступеня несиметрії фаз та бажаного
рівня компенсації змінної складової електромагнітного моменту. Проте отримана модель (9) не дозволяє вирішити цю проблему, оскільки є нелінійною і
враховує спільний вплив комбінацій факторів: Х1Х2
та Х1Х3. Через це необхідно лінеаризувати отриману
модель і не враховувати вплив вказаних комбінацій
факторів, що призведе до деякого зниження достовірності моделі.
Лінеаризована функція відгуку отримала вигляд:
(10)
y  6,75  2,43 X 1  0,038 X 2  0,5 X 3 .
Отримана модель є лінійною. Графік функції
відгуку та поверхня, що відповідає області значень
функції y X 1 , X 2 , X 3  , показано на рис 2.
X3

y X1, X2, X3 

X2
X1

Рисунок 2 – Характеристики функції відгуку y X 1 , X 2 , X 3  : а) графік функції відгуку; б) поверхня в обраній
області факторного простору
Результати регресійного аналізу (лінеаризована
Ho : Fоп  2, 261  Fкр  3,482 при потужності кримодель):
терію 0,95. Аналіз оцінок коефіцієнтів парної коре–
R2 – статистика складає 82,91 %, тобто
ляції між елементами моделі значимої кореляції з
більш ніж 82 % мінливості відгуку обумовлено
абсолютними значеннями більш, ніж 0,5, не виявив.
зміною зазначених факторів;
У результаті моделювання роботи ЧРЕП було
2
–
скорегована величина R (з урахуванням
~ * ; стандартна поотримане модельне значення m
кількості змінних регресії) складає 70,1 %;
хибка для кожного модельного значення; 95 %-й
–
стандартна помилка залишків складає 1,59;
довірчий інтервал модельного значення та 95 %-й
–
середнє значення залишків – 1,125.
довірчий інтервал середнього модельного значення.
Статистка Дарбина-Уотсона (DW) складає 2,57,
Результати моделювання надано в табл. 6. Аналіз
що свідчить про відсутність суттєвої кореляції з
розбіжностей даних регресійної моделі та імітаційпорядком розташування даних у таблиці. Встановної моделі в Matlab Simulink зведено в табл. 7.
лено адекватність запропонованої моделі на основі
оцінки F–статистики,
Таблиця 6 – Прогнозовані результати відгуку модельної функції
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Модельне
значення, %

3,742
4,983
3,665
4,907
10,846
7,588
10,77
7,512

Стюдентизовані
залишки (похибка
модельного значення)

Нижній 95 %-й
довірчий
рівень модельного значення

Верхній 95 %-й
довірчий
рівень модельного значення

-0,962133
1,05964
-1,03712
0,941183
0,948764
-1,04527
1,05141
-0,954477

-0,547071
-1,5554
-0,623737
-1,63207
4,30793
3,2996
4,23126
3,22293

10,2804
9,27207
10,2037
9,1954
15,1354
14,1271
15,0587
14,0504

Нижній 95 %-й
довірчий рівень
середнього модельного
значення
1,74104
0,732711
1,66438
0,656044
6,59604
5,58771
6,51938
5,51104

Верхній 95 %-й
довірчий
рівень
середнього модельного значення
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7,99229
6,98396
7,91562
6,90729
12,8473
11,839
12,7706
11,7623
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Таблиця 7 – Аналіз розбіжностей даних регресійної моделі та імітаційної моделі
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Експеримент в Matlab Simulink, % Регресійна модель, %
3,77
3,742
5,03
4,983
3,63
3,665
4,85
4,907
10,80
10,846
7,55
7,588
10,81
10,77
7,55
7,512

Залишок, %
0,032
0,05
-0,032
-0,05
-0,043
-0,038
0,043
0,038

Отримана регресійна модель (10) із достатньою
точністю характеризує відносне значення змінної
складової електромагнітного моменту на основі
вхідних факторів у замкненій СК. Вирішуючи це
рівняння відносно третього фактору, можна знайти
необхідне значення коефіцієнту підсилення у контурі регулювання СК при відомих параметрах Х1 і Х2
та бажаному значенні змінної складової електромагнітного моменту АД:
(11)
b b X b X 
X 3  y   0 1 1 2 2  
b3


 6,75  2,43X 1  0,038X 2 
 y  

 0,5



~*  4 %
m

а)

або
(12)
*
~ *   b0  b1  b2 M o  .
kp  m


b3


Наприклад, для режимів, що характеризуються
вхідними параметрами Х1 і Х2 (табл. 8), що відповідають ступеню несиметрії фаз статора та ступеню
завантаження АД, і для зниження змінної складової
~ *  4 % , необхідне
електромагнітного моменту до m
значення коефіцієнту підсилення у контурі регулювання зображено на рис. 3:

1
2
3
4

б)
Рисунок 3 – Залежність значення k p : а) від ступеня
несиметрії фаз статора при M c*  100 % ;
б) від відносного моменту опору при   10 %

0,5
0,5
0
-0,5

11
11
10
9

0,5
0
0,5
-0,5

Абсолютне
М с* , %

Відносне

ε, %

Абсолютне

Таблиця 8 – Аналіз розбіжностей даних регресійної моделі та імітаційної моделі
Значення фактору Х1
Значення фактору
Значення
Бажане
Значення Y
Х2
фактору Х3 значення Y
(імітаційна
*
~
модель)
kp
m ,%
~, %
m
Відносне

№

~*  4 %
m

80
60
80
40

Як свідчать результати розрахунків та моделювання (табл. 8), отримана регресійна модель у лінеаризованій формі дозволяє з достатньою точністю
розраховувати коефіцієнт підсилення у каналі регулювання СК, необхідний для отримання бажаного
значення вихідної координати.
Варто зазначити, що вказане значення точності
отриманих результатів зберігається у межах початкового варіювання незалежних вхідних факторів.

20
21
18,5
15

5
5
5
4

5,2
5,2
4,7
4,3

Похибка
розрахунку
Y, %

4
4
6
7

Отримана залежність коефіцієнту підсилення від
рівня завантаження та заданого рівня компенсації
змінної складової дозволяє побудувати адаптивну
систему керування ЧРЕП (рис. 4).
Принцип дії наведеної СК при компенсації несиметрії АД полягає в наступному: на основі сигналів
миттєвої напруги ( u A , u B , u C ) і струму ( i A , i C ), що
вимірюються за допомогою датчиків, розраховується трифазна активна потужність та електромагнітний момент ( p (t ), m(t ) ), в яких виділяються змінні
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~ ). Після цього розраховуються наскладові ( ~
p, m
пруги завдання для кожної фази ( ucA , ucB , ucC ). Далі
розраховані сигнали подаються на керуючий вхід
АІН за допомогою регулятора, параметри якого
розраховуються в залежності від ступеня несиметрії
АД, рівня його завантаження та встановленого рівня
компенсації змінної складової електромагнітного
моменту.
,%
M с*

~*
m

u A , uB , uC

u cA , u cB , u cC

i A , iC

~p m
~

kp

Рисунок 4 – Функціональна схема адаптивної
системи керування ЧРЕП
ВИСНОВКИ. Показано, що рівень компенсації
змінної складової потужності та електромагнітного
моменту АД залежить від значення коефіцієнту
підсилення у прямому каналі СК та від рівня навантаження двигуна. Отримана шляхом побудови регресійної моделі залежність коефіцієнту підсилення
від рівня завантаження та заданого рівня компенсації змінної складової дозволяє побудувати адаптивну систему керування ЧРЕП із функцією компенсації несиметрії АД.
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ADAPTIVE COMPENSATION SYSTEM OF INDUCTION MOTOR UNSYMMETRY BY MEANS
OF VARIABLE-FREQUENCY ELECTRIC DRIVE
A . Chumachova
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: avchumachova@gmail.com
The necessity of use of the adaptive control system for compensation of the induction motor asymmetry by means
of the variable frequency electric drive is shown. It is proposed to carry out the calculation of necessary control system
parameters by using the regression model of the electric drive with the function of the induction motor asymmetry and
non-linearities compensation. It is shown that the compensation level of the variable components of the induction motor power and electromagnetic torque, caused due to its asymmetry, depends on the gain value in the control system
direct channel and on the level of motor load. By building a regression model it is calculated an analytical dependence
of the gain value on the load level and a given level of the variable component compensation. This dependence allows
to built an adaptive control system of the variable-frequency electric drive with the function of induction motor asymmetry compensation.
Кey words: induction motor, regression model, compensation, control system.
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УДК 621.65.052
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА
ПРИ ТЕСТОВОМ ГАРМОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: viktoria_kovalc@mail.ru
Выполнен анализ существующих методов определения параметров действующих насосных установок. Показано, что использование метода мгновенной мощности позволяет расширить спектр определяемых параметров насосного комплекса без необходимости установки дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры. Предложена эквивалентная схема замещения насосного комплекса с разделением параметров на активные и
индуктивные сопротивления, что позволяет учитывать инерционные потери напора в трубопроводе. Доказано,
что в основе идентификации должны лежать уравнения энергобаланса составляющих мгновенной мощности
всех элементов энергетического канала насосного комплекса. Получено достаточное количество идентификационных уравнений для определения необходимых параметров гидросистемы. Отмечено, что предложенный
энергетический подход может быть использован для решения задач идентификации параметров насосных комплексов с групповой работой насосных агрегатов с регулируемым и нерегулируемым электроприводом насосов.
Ключевые слова: мгновенная мощность, уравнения энергобаланса, идентификация параметров, эквивалентная схема замещения, насосный комплекс.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСУ
ПРИ ТЕСТОВОМУ ГАРМОНІЧНОМУ ВПЛИВІ
В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: viktoria_kovalc@mail.ru
Виконано аналіз існуючих методів визначення параметрів діючих насосних установок. Показано, що використання методу миттєвої потужності дозволяє розширити спектр визначених параметрів насосного комплексу
без необхідності встановлення додаткової контрольно-вимірювальної апаратури. Запропоновано еквівалентну
схему заміщення з розділенням параметрів на активні й індуктивні опори, що дозволяє враховувати інерційні
втрати напору в трубопроводі. Доведено, що в основі ідентифікації повинні лежати рівняння енергобалансу
складових миттєвої потужності всіх елементів енергетичного каналу насосного комплексу. Отримано достатню
кількість ідентифікаційних рівнянь для визначення необхідних параметрів гідросистеми. Відмічено, що запропонований енергетичний підхід може бути використаним для вирішення задач ідентифікації параметрів насосних комплексів із груповою роботою насосних агрегатів із регульованим і нерегульованим електроприводом
насосів.
Ключові слова: миттєва потужність, рівняння енергобалансу, ідентифікація параметрів, еквівалентна схема
заміщення, насосний комплекс.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В практике эксплуатации насосных комплексов (НК) часто возникают режимы, приводящие к возникновению
нестационарных гидродинамических процессов, при
которых характеризующие их величины (давление,
скорость движения потока, гидравлическое сопротивление, мощность и т.п.) являются функциями
времени
Нестационарные
[1].
гидравлические процессы могут
по-разному проявляться при взаимодействии жидкости с какими-либо элементами или устройствами,
рабочими органами гидравлических машин и т.д.
Так, в трубопроводах насосных установок из-за
кавитации могут возникать автоколебания, при которых движение перекачиваемой среды будет нестационарным. Вследствие этого в НК нарушается
сплошность потока, происходит рост гидравлических сопротивлений, увеличиваются непроизводительные потери гидравлической мощности. В ряде
гидросистем могут возбуждаться вынужденные колебания, вызванные неравномерностью подачи насосных агрегатов. При этом происходит изменение

давлений в НК, сопровождающееся дополнительными динамическими нагрузками на элементы насосов и трубопроводов.
При регулировании расхода на выходе насосной
установки часто применяют различные по принципу
действия и конструктивному исполнению распределительные устройства (клапаны, задвижки), проточные элементы которых представляют собой короткие каналы или отверстия с постоянными или изменяющимися во времени проходными сечениями. В
последнем случае происходит сильное искажение
профилей скоростей, что приводит к возникновению
вихрей, из-за которых становится существенным
влияние нестационарного движения среды на процессы истечения жидкости через распределительные
устройства.
Сказанное обуславливает актуальность вопросов
исследования переходных процессов в НК и определения параметров гидравлического оборудования с
учетом особенностей движения жидкости в напорных трубопроводных сетях.
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Рисунок 1 – Существующие методы определения параметров НК
Анализ [2, 3] показал, что существующие способы определения параметров насосных установок
можно разделить на две группы: прямые и косвенные (рис. 1). В первом случае значения технологических параметров получают путем снятия показаний непосредственно с контрольно-измерительной
аппаратуры (ваттметров, датчиков напора и производительности). При косвенных способах определения параметров НК производится измерение одних
величин (температуры перекачиваемой жидкости,
силы тока) с последующим пересчетом на основные
технологические параметры. Так, для определения
КПД действующих насосных агрегатов широкое
распространение получил термодинамический метод, базирующийся на определении температуры
жидкости на входе и выходе насоса [2]. Недостатками приведенных выше способов определения параметров насосных установок является достаточная
дороговизна используемых в НК измерительных
средств и, в связи с этим, ограниченное количество
измеряемых технологических параметров; использование эмпирических зависимостей для расчета
ряда параметров НК; отсутствие возможности определения текущих потерь мощности во всех элементах комплекса (насосном агрегате, трубопроводе,
запорно-регулирующей арматуре).
В таких условиях целесообразен поиск подходов,
позволяющих определять максимально возможное
количество параметров действующих насосных установок при минимально необходимом количестве
устанавливаемой контрольно-измерительной аппаратуры.
Наиболее информативным параметром, характеризующим изменение режимов работы электрогидравлического оборудования, является мгновенная
мощность, которая отображает процессы энергопреобразования в силовом канале НК при любых формах исходных сигналов тока и напряжения, момента
и частоты вращения, напора и производительности
[4, 5]. При этом в основе анализа процессов энерго-

преобразования должны лежать уравнения энергобаланса гармонических составляющих мгновенной
мощности вне зависимости от физической природы
рассматриваемых процессов.
Анализ показал, что метод мгновенной мощности широко используется в задачах энергодиагностики [5], идентификации параметров электромеханических преобразователей [6], для анализа энергетических режимов работы оборудования [7].
Таким образом, целью работы является определение параметров насосного комплекса с учетом
инерционных потерь напора на базе уравнений баланса составляющих мгновенной мощности с использованием тестового гармонического воздействия.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Для технологической схемы НК (рис. 2,а), включающей преобразователь частоты (ПЧ), асинхронный двигатель (АД), насосный агрегат (НА), запорно-регулирующую арматуру, трубопровод и
потребитель,
разработана
эквивалентная
электрическая схема замещения (рис. 2,б), где
H 0  2 ( t ) – источник гидравлического питания;

( t ) – относительная частота вращения насосного
агрегата;
H st
–
источник
статического
противодавления; Rp – внутреннее активное
гидравлическое сопротивление насоса; Rnet , Lnet –
активное
и
индуктивное
гидравлическое
сопротивление
трубопровода,
соответственно;
Rcon – активное сопротивление потребителя (в рассматриваемой схеме Rcon – величина, неизменная
во времени).
Для исследования энергопроцессов на входе системы формируется тестовое гармоническое воздействие вида:
( t )   0   m cos( t   ) 
(1)
  0   a cos( t )   b sin( t ),
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где  0 ,  m – амплитуда постоянной и переменной
составляющих сигнала относительной частоты вращения рабочего колеса насоса, соответственно;
 a ,  b – ортогональные косинусная и синусная составляющие сигнала относительной частоты вращения, соответственно;   2f – круговая частота;
f – частота изменения входного сигнала;  – угол
сдвига.

потери в насосе, состоящие из вихревых (ударных и
диффузорных) и потерь по длине; C1 , C 2 , C 3 – постоянные коэффициенты; Q t , Qn – текущее и номинальное значения производительности;
RQ  H 0 Qt   Rt  RH 1 1   Q – гидросо-



 



противление насоса, характеризующее изменение
подачи жидкости (объемное сжатие рабочего потока) в зависимости от количества лопастей; k – текущее значение коэффициента снижения напора
холостого хода.
Ввиду малости влияния составляющих RH и
RH на величину Rp , зависимость полного гид-

а)

б)
Рисунок 2 – Технологическая схема (а)
и эквивалентная схема замещения (б) НК
Изменение скоростного режима приводит к формированию производительности на выходе насосного агрегата в функции времени вида:
Q( t )  Q0  Qa cos( t )  Qb sin( t ) , (2)
где Q0 , Qa , Qb – амплитудные значения постоянной
и ортогональных косинусной и синусной составляющих сигнала производительности, соответственно;  – угол сдвига сигнала производительности.Внутреннее гидравлическое сопротивление насоса, обусловленное силами вязкого трения между
слоями жидкости, жидкостью и стенками канала и
приводящее к диссипации энергии в виде тепла,
описывается выражением вида [7]
Rp  Rt  RH  R H  R H Rt  RH RQ k , (3)
где
Rt  H 0  1  g  H  0  Q – внутреннее гидрав-













лическое сопротивление, обусловленное конструктивными параметрами НА;  H – коэффициент снижения напора под влиянием количества лопастей;
 g , o – гидравлический и объемный КПД насоса,
соответственно;
RH  H 0 Q t   Rt 1   H  – гидросопротивление агрегата, учитывающее конечное количество
лопастей;





2

R H  C 2 Qt  Qt   C1 Qn  C 0 Qt  – активное сопротивление, отображающее гидравлические

равлического сопротивления насосного агрегата от
производительности может быть аппроксимирована
линейной зависимостью вида Rp  Q( t ), где
 – коэффициент аппроксимации, учитывающий
силы вязкого трения между слоями жидкости [7].
При напорном движении несжимаемой жидкости
по абсолютно жесткой трубе наблюдается перераспределение профиля скоростей вдоль сечения трубы
под действием внезапно приложенного перепада
давления (рис. 3). В ламинарном режиме течения
(кривая 1, рис. 3) эпюра скоростей носит параболический характер; дальнейшее увеличение скорости
течения жидкости приводит к переходу в квазистационарный режим (кривая 2, рис. 3); интенсивное
перемешивание слоев жидкости приводит к неупорядоченному ее движению – турбулентному режиму
(кривая 3, рис. 3).

Рисунок 3 – Изменение распределения скоростей
при разгоне жидкости в трубе:
r r0 − отношение радиуса трубы к расстоянию
от ее оси;  0 − отношение скорости потока
на определенном расстоянии от оси трубы
к скорости на оси трубы
С учетом сказанного, гидравлический импеданс
трубопроводной сети включает две составляющие
[1, 7]:
Z net ( j )  Rnet  jLnet   Qt   j( t ),
(4)
где Rnet – активное гидросопротивление, определяющее потери давления в гидросети и зависящее от
протяженности и величины поперечного сечения
трубопровода, шероховатости стенок и наличия местных сопротивлений; Lnet – реактивное сопротивление, учитывающее инерционный напор, противодействующий изменению производительности в
трубопроводе.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
137

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Поскольку при турбулентном режиме движения
жидкости потери давления связаны со скоростью
квадратичной зависимостью, то активное гидравлическое сопротивление трубопровода имеет вид:
R net  0,0034l 4  Q( t )d 8 g 4   Q( t ) ,
(5)
где l – длина участка проточной части трубопровода;  – кинематическая вязкость; d – диаметр трубопровода,   0 ,0034l 4  d 8 g 4 – коэффициент аппроксимации, учитывающий свойства жидкости и
геометрические параметры гидравлического тракта
трубопровода.
Реактивная составляющая импеданса трубопровода определяется выражением [1, 7]
Ln   l  ,
(6)
где  – угловая скорость рабочего колеса насоса;
  1,33 – поправочный коэффициент.
Тогда полное сопротивление трубопроводной сети при гармоническом характере изменения производительности:
Z net ( j )   Q( t )  j n ( t ).
(7)
Мгновенная мощность на валу насосного агрегата:
pin ( t )  H 0  2 ( t )Q( t ) 
2
 H 0  0   a cos( t )   b sin( t ) 
 Q0  Qa cos( t ) Qb sin( t ) 
(8)
 Pin 0  Pin 1a cos( t )  Pin 1b sin( t ) 
 Pin 2 a cos( 2t )  Pin 2b sin( 2t ) 
 Pin 3a cos( 3t )  Pin 3b sin( 3t ),
где
Pin 0  H 0Q0  02  H 0 Q0  2a 2  H 0 Q0  b2 2 





 H 0 Qa  0  a  H 0 Qb  0  b – постоянная составляющая сигнала мгновенной гидравлической мощности;
Pin 1a  2 H 0 Q0  0  a  H 0 Qa  20  3H 0 Qa  2a 4 

 H 0 Qa  b2 4  H 0 Qb  a  b 2 – косинусная составляющая первой гармоники мощности;
Pin 1b  H 0 Qb  20  H 0 Qb  2a 4  3H 0 Qb  b2 4 

2 H 0 Q0  0  b  H 0 Qa  a  b 2 – синусная составляющая первой гармоники мгновенной гидравлической
мощности на входе насоса;
Pin 2 a  H 0 Q0  2a 2  H 0 Q0  b2 2  H 0 Qa  0  a 
 H 0 Qb  0  b – косинусная составляющая второй
гармоники гидравлической мощности на входе насосного агрегата;
Pin 2b  H 0 Q0  a  b  H 0 Qb  0  a  H 0 Q a  0  b –
синусная составляющая второй гармоники мгновенной мощности;
Pin 3a  H 0 Qa  2a 4  H 0 Qa  b2 4  H 0 Qb  a  b 2 –
косинусная составляющая третьей гармоники мгновенной гидравлической мощности на входе насоса;
Pin 3b  H 0 Qb  2a 4  H 0 Qa  a  b 2  H 0 Qb  b2 4 –
синусная составляющая третьей гармоники мгновенной гидравлической мощности на входе насоса.
Гидравлическая мощность в трубопроводной сети, расходуемая на преодоление противодавления:

pst ( t )  H st Q( t ) 
 H st Q0  Qa cos( t ) Qb sin( t ) 
 Pst 0  Pst 1a cos( t )  Pst 1b sin( t ),

(9)

где
Pst 0  H st Q0 – постоянная составляющая сигна-

ла мгновенной гидравлической мощности;
Pst 1a  H st Qa – косинусная составляющая первой гармоники мгновенной гидравлической мощности;
Pst 1b  H st Qb – синусная составляющая первой
гармоники мгновенной гидравлической мощности;
Мощность на активном сопротивлении насоса:
p R p ( t )  R p Q 3 ( t )  Q 4 ( t ) 
 Q0  Qa cos( t ) Qb sin( t )4 
 P R p 0  P R p 1a cos( t )  P R p 1b sin( t ) 
(10)
 P R p 2 a cos( 2t )  P R p 2 b sin( 2t ) 
 P R p 3a cos( 3t )  P R p 3b sin( 3t ) 
 P R p 4 a cos( 4t )  P R p 4b sin( 4t ),

где
PR p 0  3Qa4 8  3Qa2Qb2 2  3Qb4 8 

 3Q02 Qa2  3Q02 Qb2  Q04 – постоянная составляющая сигнала мгновенной гидравлической
мощности;
P R p 1a  3Q0 Qa Qb2  3Q0 Qa3  4Q03 Qa – коси-

нусная составляющая первой гармоники мощности;
P R p 1b  3Q0 Q a2 Qb  3Q0 Qb3  4Q03 Qb – синусная составляющая второй гармоники мгновенной
мощности;
PR p 2 a   3Qa2 Qb2 2  3Q02 Qa2  3Q02 Qb2 
 Qa4 2  Qb4 2 – косинусная составляющая второй гармоники мощности;
P R p 2b  Qa Qb3  6Q02Qa Qb  Qa3Qb – синусная

составляющая второй гармоники мощности;
P R p 3a  3Q0 Qa Qb2  Q0 Qa3 – косинусная составляющая третьей гармоники мощности;
P R p 3b  3Q0 Qa2 Qb  Q0 Qb3 – синусная составляющая третьей гармоники мощности;
P R p 4 a  Qa4 8   Qb4 8 – косинусная составляющая четвертой гармоники мощности;
P R p 4b   Qa Qb3 2  Qa3 Qb 2 – синусная составляющая четвертой гармоники мощности.
Мощность на активном сопротивлении трубопровода:
pRn ( t )  Rn Q 3 ( t )  Q 2 ( t ) 
 Q0  Qa cos( t ) Qb sin( t )2 
(11)
 P Rn 0  P Rn 1a cos( t )  PRn 1b sin( t ) 
 P Rn 2 a cos( 2t )  PRn 2b sin( 2t ),
где
P Rn 0  Q02  Q a2 2  Qb2 2 – постоянная составляющая сигнала мгновенной мощности;
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P Rn 1a  2Q0 Q a – косинусная составляющая
первой гармоники мощности;
P Rn 1b  2Q0 Qb – синусная составляющая второй гармоники мгновенной мощности;
P Rn 2 a  Q a2 2  Qb2 2 – косинусная составляющая второй гармоники мощности;
P Rn 2 b  Qa Qb – синусная составляющая второй
гармоники мощности.
Мощность на реактивном сопротивлении трубопровода:
d
d
p Ln ( t )  Ln Qt  Q 2 t   Qn  2 t  Q 2 t  
dt
dt
 P Ln 0  P Ln 1a cos( t )  P Ln 1b sin( t ) 
 P Ln 2 a cos( 2t )  P Ln 2b sin( 2t ) 
(12)
 P Ln 3a cos( 3t )  P Ln 3b sin( 3t ) 
 P Ln 4 a cos( 4t )  P Ln 4b sin( 4t ),









где

PLn 0  2Qn Q0 Qa  0  b   Qn Q a2  a  b  2 
 2Q n Q0 Qb  0  a   Qn Qa Qb  b2  2 
 Qn Qa Qb  2a  2  Qn Qb2  a  b  2 – постоянная
составляющая сигнала мгновенной мощности;
P Ln 1a  2Qn Q a Qb  0  a   Q n Qa2  0  b  
 Qn Q0 Qa  a  b   2Q n Q0 Qb  20   Qn Q0 Qb  b2  2 
 3Qn Q0 Qb  2a  2  Qn Qb2  0  b  – косинусная
составляющая первой гармоники мощности;
P Ln 1b   Qn Qa2  0  a   Qn Qb2  0  a  
 Qn Q0 Qa  2a  2  3Qn Q0 Qa  b2  2 
 2Qn Qa Qb  0  b   Qn Q0 Qb  a  b  

 2Qn Qa Qb  20  – синусная составляющая второй
гармоники мгновенной мощности;
P Ln 2 a  2 Qn Qa Qb  20   2 Qn Q0 Qa Qb  0  b  
 2Qn Q0 Qb  0  a   Qn Qa Qb  2a   Qn Qa Qb  b2 
– косинусная составляющая второй гармоники
мощности;
P Ln 2b  2 Qn Q0 Qb  0  b   Qn Qa2  20  

 Qn Qb2  20   Qn Q a2  2a  2  Q n Qb2  b2  2 
 2Q n Q0 Qa  0  a   Qn Q a2  b2  2  Qn Qb2  2a  2 –
синусная составляющая второй гармоники мощности;
P Ln 3a  2 Qn Qa Qb  0  a   Qn Q0 Qb  2a  2 
 Q n Qa2  0  b   Qn Q0 Qa  a  b   Qn Qb2  0  b  
 Qn Q0 Qb  b2  2 – косинусная составляющая третьей гармоники мощности;
PLn 3b   QnQa2 0 a  QnQb2 0 a   QnQ0 Qa  b2 2 

 Qn Q0 Qa  2a  2  Qn Q0 Qb  a  b   2Qn Qa Qb  0  b 

– синусная составляющая третьей гармоники мощности;

P Ln 4 a  Q n Q a2  a  b  2  Q n Q a Q b  b2  2 

 Q n Qa Qb  2a  2  Qn Qb2  a  b  2 –
косинусная
составляющая четвертой гармоники мощности;
P Ln 4b  Q n Q a Q b  a  b   Q n Q a2  b2  4 
 Qn Qb2  b2  4  Qn Qb2  2a  4  Qn Qa2  2a  4
–
синусная составляющая четвертой гармоники мощности.
Мощность на эквивалентном активном сопротивлении насосного комплекса:
pRc ( t )  RcQ 3 ( t ) 
 Rc Q0  Qa cos( t )  Qb sin( t )3 
 P Rc 0  P Rc 1a cos( t )  P Rc 1b sin( t )  (13)
 P Rc 2 a cos( 2t )  P Rc 2b Rc in( 2t ) 
 P Rc 3a cos( 3t )  P Rc 3b sin( 3t ).
где
P Rc 0  R c Q03  3Rc Q0 Q a2 2  3Rc Q0 Qb2 2 – постоянная составляющая сигнала мгновенной мощности;
P Rc 1a  3Rc Q02 Qa  3Rc Qa3 4  3Rc Q a Qb2 4
–
косинусная составляющая первой гармоники мощности;
P Rc 1b  3Rc Q02 Qb  3Rc Q a2 Qb 4  3Rc Qb3 4 – синусная составляющая второй гармоники мгновенной
мощности;
P Rc 2 a  3Rc Q0 Qa2 2  3Rc Q0 Qb2 2 – косинусная
составляющая второй гармоники мощности;
P Rc 2b  3R c Q0 Qa Qb – синусная составляющая
второй гармоники мощности;
P Rc 3a  Rc Q a3 4  3R c Qa Qb2 4 – косинусная составляющая третьей гармоники мощности;
P Rc 3b  3R c Qa2 Qb 4  Rc Qb3 4 – синусная составляющая третьей гармоники мощности.
Для приведенной схемы замещения НК (рис. 1)
общее уравнение энергобаланса описывается выражением вида
pin t   p st t   p Rp t   p Rnet t  
(14)
 p Lnet t   p Rcon t .
Уравнения энергобаланса для постоянной и гармонических составляющих мгновенной мощности
элементов НК имеют вид:






Pin 0  Pst 0  PR p 0  PRn 0  PLn 0  P Rc 0 ;

Pin 1a  Pst 1a  PR p 1a  PRn 1a  PLn 1a  PRc 1a ;
Pin 1b  Pst 1b  PR p 1b  PRn 1b  PLn 1b  PRc 1b ; 

Pin 2a  PR p 2 a  PRn 2a  PLn 2a  PRc 2 a ;
 (15)
Pin 2b  P R p 2b  P Rn 2b  PLn 2b  PRc 2b ;


Pin 3a  PR p 3a  PLn 3a  PRc 3a ;

Pin 3b  PR p 3b  PLn 3b  PRc 3b ;

0  PR p 4a  PLn 4a ;


0  PR p 4b  PLn 4b .

Для нахождения пяти неизвестных параметров
НК (активных гидравлических сопротивлений насоса, трубопровода и потребителя, индуктивного сопротивления и статического напора в гидросети)
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использованы первые пять идентификационных
уравнений системы (15), которые отображают картину энергобаланса между наиболее весомыми составляющими мгновенной мощности в силовом канале НК.
Их решение позволило получить следующие
аналитические выражения для определения параметров схемы замещения НК:
статического напора



H 0  02

H st 
2   b2 2  Q a  0  a Q0 
 Qb  0  b Q0  Rc Q 02  Q a2 2  Qb2 2 
  0,375 Q a4 Q 0  1,5 Q a2 Qb2 Q 0 
 Q 03  3Q0 Q a2  0,375 Q b4 Q 0  3Q 0 Qb2 
  2Q n  02  Q n Q a  02 Q 0  Q n  2a  Q n  b2 
 Q n Q a Qb  2a  2Q 0  Q n Q a  a  b  2Q 0 
 2Q n Qb  0  a   Q n  0  b Q0 
 Q n Q a Qb  b2  2Q0  Q n Q a  b2 2Q0 
 Q n Qb2  a  b 2Q0    Q0  Q a2 Q 0  Qb Q 0



  2a










  H 0 0,5  02 Q0  0,125  2a Q0  0,375  b2 Q0 
  0  b Qb  0,25Qa  a  b Q0 Qb   0 ,5H st Q0 
  1,5Qa2  1,5Qb2  2Q02    0 ,5Qn Q a2  0  a  Q0 Qb 
 0,5Qn Qb  0  a  Q0  0,25Qn Q a  2a  Qb 
 0,75Qn Qa  b2  Qb  Q n Qa  0  b  Q0 
 0,5Qn  a  b   Q n Qa  20  Qb  R c 1,5Q0 
 0,375Qa2 Q0  0,375Qb2 Q0 ;



 









  H 0 0,5Q0  2a  0 ,5Q0  b2  Q a  0  a  Qb  0  b 
  1,5Q a2 Qb2  3Q02 Qa2  3Q02 Qb2  0,5Qa4  0,5Qb4 
  0,5Qa2  0,5Qb2  R c 1,5Q0 Qa2  1,5Q0 Qb2 Qb Q n 
 2Qa  02  2Q0 Q a  0  b  2Q0  0  a  Q a  2a  Qa  b2 ;













активного
гидравлического
сопротивления
потребителя
R c  H 0 0 ,33 a  b Qa Qb  0,33 0  a Q0 Qa 
 0 ,33 0  b Q0 Qb    0,33 Qb2 Q0  2Q0 
 0,33 Qa2 Q0  0,33 Q0    0 ,66Q n  0  b  Q a 
;
 0,33Qn Q a  02  Q0 Qb  0,33Qn Qb  02  Q0 Qa 
коэффициентов аппроксимации
 0,17 Q n Qa  2a  Q0 Qb  0,17Qn Qb  b2  Q0 Qa 
2
2
  H 0 Q0  0  a  Qa  0  0.75Qa  a 
 0,67Q n  0  a  Qb  0,17Q n Qa  2b  Q0 Qb 
2
 0,25Q a  b  0,5Qb  a  b   H st Qa  2Q0 Qa 
 0,17Q n Qb  2a  Q0 Q a .
2
  2Q n Qa Qb  0  a   Qn Qa  0  b  
В табл. 1 приведены номинальные и расчетные
 Qn Q0 Qa  a  b   2Qn Q0 Qb  02  
параметры гидротранспортной установки, полученные в результате решения задачи идентификации с
 0,5Q n Q0 Qb  b2   1,5Qn Q0 Qb  2a  
использованием энергетического критерия на базе
 Q n Qb2  0  b   Rc 3Q02 Qa  0,75Qa3 
уравнений энергобаланса составляющих мгновен 0,75Qa Qb2 Q0 Qa 3Qb2  3Qa2  4Q02 ;
ной мощности.
Таблица 1 – Номинальные и расчетные параметры НК







 

 

Номинальные
параметры
Q n , м3/с 0,0014
20,8
H0, м
18
Hn , м
0,04
d, м
6
l, м






 



Тестовое воздействие
Относительная частота вращения рабочего колеса насоса:
( t )  0 ,95  0 ,4 cos( t  15  ) 
 0 ,95  0 ,386 cos( t )  0 ,104 sin( t )
Производительность на выходе насосного агрегата:
Q( t )  1,33  10 3  5,409  10 4 cos( t )  1,449  10 4 sin( t ) ,
где   3,14 с-1; f  0,5 Гц.

ВЫВОДЫ. Показано, что существующие способы определения параметров действующих насосных
установок не отражают полную картину процессов,
происходящих в насосном комплексе, ввиду ограниченного количества измеряемых величин, отсутствия возможности определения КПД и потерь
мощности в элементах гидротранспортной системы.
Обосновано использование метода мгновенной
мощности для идентификации параметров находящихся в эксплуатации насосных комплексов, что
базируется на уравнениях энергобаланса гармонических составляющих мгновенной мощности энергетического канала электротехнологического комплекса.
Представление насосного комплекса эквивалентной схемой замещения с разделением параметров на
активные и индуктивные сопротивления, зависящие
от производительности и учитывающие инерционные потери напора в трубопроводе, позволило получить достаточное количество идентификационных

Идентифицируемые
параметры
0,33
H st , м

9,68  10 7

84,98

3  10 6
Rcon , кг/м4с

1,032  10 7

уравнений для определения необходимых параметров гидросистемы.
Предложенный энергетический подход может
быть использован для решения задач идентификации параметров более сложных схем замещения
насосных комплексов, учитывающих групповую
работу насосных агрегатов с регулируемым и нерегулируемым электроприводом насосов, кавитационные процессы в трубопроводной сети, технологические нелинейности, проявляющиеся при изменении
режимов работы оборудования.
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IDENTIFICATION THE PUMP COMPLEX PARAMETERS WITH TEST HARMONIC ACTION
V. Kovalchuk, T. Korenkova
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: viktoria_kovalc@mail.ru
The analysis of the existing pumps parameters determining methods has been completed. It has been shown that using the instantaneous power can extend the defined pump complex parameters range without the need for additional test
equipment. The equivalent circuit with division parameters on resistive and inductive impedance, which allows take
into account the inertial pressure drop in the pipeline, has been proposed. Identification should be based on the equation
of components instantaneous power energy balance of all elements of the energy channel pump complex has been
proved. The sufficient number of identification equations for determine the necessary parameters of the hydraulic system has been obtained. The proposed energy approach can be used to solve the problems of pumping systems parameter
identification with group work pumps with regulated and unregulated electric pumps has been noted.
Key words: instantaneous power, the energy balance equation, parameter identification, equivalent circuit, the
pump complex.
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УДК 522.512:622.23.05
СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
НАФТОВИДОБУТКУ
С. П. Шевчук, В. М. Сліденко, Р. В. Гранкін, В. М. Сандул
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: sandulvm2007@yandex.ua
Установлено доцільну стратегію резервування й відновлення імпульсно-хвильового пристрою інтенсифікації нафтовидобутку для забезпечення безвідмовного режиму функціонування в умовах агресивного середовища.
За умов відсутності конкретних зовнішніх симптомів, що характеризують ту чи іншу несправність, значно
ускладнюється задача контролю пристрою інтенсифікації нафтовидобутку, тому для вирішення питань діагностики застосовувалися логічні (допускові) методи. Розроблено логічну схему для резервованої системи, згідно з
якою визначено мінімальну перевіряючу сукупність контрольованих параметрів, що дозволяє охарактеризувати
технічний стан об’єкту. За допомогою структурно-наслідкового аналізу розроблено алгоритм діагностування.
Визначено кількісні показники надійності, такі як ймовірність безвідмовної роботи та коефіцієнт готовності,
побудовано графіки функції готовності для резервованої та нерезервованої системи.
Ключові слова: діагностування, резервування, інтенсифікація нафтовидобутку, імпульсно-хвильовий депресатор.
СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА ИНТЕНСИФИКАЦИИ
НЕФТЕДОБЫЧИ
С. П. Шевчук, В. М. Слиденко, Р. В. Гранкин, В. Н. Сандул
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
ул. Борщаговская, 115, г. Киев, 03056, Украина. Е-mail: sandulvm2007@yandex.ua
Установлена целесообразная стратегия резервирования и восстановления импульсно-волнового устройства
интенсификации нефтедобычи для обеспечения безотказного режима функционирования в условиях агрессивной среды. При отсутствии конкретных внешних симптомов, характеризующих ту или иную неисправность,
значительно осложняется задача контроля устройства интенсификации нефтедобычи, поэтому для решения
вопросов диагностики применялись логические (допусковые) методы. Разработана логическая схема для резервированной системы, согласно которой определена минимальная проверяющая совокупность контролируемых
параметров, что позволяет охарактеризовать техническое состояние объекта. С помощью структурноследственного анализа разработан алгоритм диагностирования. Определены количественные показатели надежности, такие как вероятность безотказной работы и коэффициент готовности, построены графики функции
готовности для резервируемой и нерезервированной системы.
Ключевые слова: диагностирование, резервирование, интенсификация нефтедобычи, импульсно-волновой
депрессатор.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Перспективи розвитку енергетичної галузі України пов'язано з інтенсифікацією видобутку корисних копалин. Одним із
напрямів інтенсифікації нафтовидобутку є використання пристроїв імпульсно-хвильового впливу на
нафтову свердловину без зупинки процесу видобування. При цьому важливим є проведення безперервного
діагностування
пристроїв
імпульснохвильового впливу з метою визначення їх технічного стану, що дозволяє вирішувати проблему запобігання раптовим аварійним ситуаціям. Метою даної
роботи є розробка системи технічного діагностування пристрою інтенсифікації видобутку нафтової
свердловини шляхом контролю тиску й температури
рідини в пристрої з наступною обробкою інформації
та виробленням оптимальної реакції на поточну ситуацію.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
НТУУ «КПІ» (Україна) та ЗАТ «Ренфорс» (РФ) для
підвищення видобутку нафти розробили й випробували пристрій депресійно-хвильового впливу на
привибійну зону пласта (ПЗП) на добувних і нагнітальних свердловинах із використанням як кислот-

них, так і вуглеводневих розчинів поверхневоактивних речовин (ПАР) [1]. Пристрій розташовується на поверхні й обладнаний комп'ютерною системою технічного діагностування (КСТД), яка в реальному масштабі часу проводить вимірювання й
аналіз параметрів.
При діагностуванні основною задачею є визначення мінімальної перевіряючої сукупності контрольованих параметрів, що дозволяють охарактеризувати технічний стан об'єкта та розробки алгоритмів
діагностування на основі структурно-наслідкового
аналізу [1].
Відсутність конкретних зовнішніх симптомів, що
характеризують ту чи іншу несправність, ускладнює
завдання контролю пристрою інтенсифікації нафтовидобутку й змушує при вирішенні питань діагностики застосовувати логічні (допускові) методи [2].
На схемі (рис. 1) зображено гідропривод насосного агрегата з баком 1, насосом 2 та зворотним
клапаном 3. Подача ПАР від насоса 2 здійснюється
через колону 4 насосно-компресорних труб. На поверхні також установлено імпульсно-хвильовий депресатор (ІХД) 5, який включає підпружинене
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сідло 6 та бойок 7, що приводиться в дію гідроциліндром 8. Імпульсний злив рідини здійснюється в
ємність 9. Керування гідроциліндром 8 здійснюється
додатковим гідроприводом, який включає гідрозамок 10, електрогідророзподілювач 11, гідронасос 12
та бак 13. У гідравлічній лінії, яка має зв'язок із затрубним простором, встановлений вимірювальний
блок 14 із датчиками тиску та температури. Датчики
мають інформаційний зв'язок із програмованим
логічним контролером (ПЛК), який входить до
складу КСТД.

Таблиця 1 – Функції несправностей ПІН
E
e
X1
X2
X3
X4
X5
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

R

Z1

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Z2

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

Z3

1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

Z4

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

Z5

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

Z6

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

Z7

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Z8

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

П

Таблиця 2 – Структурно-наслідковий зв’язок
у функціональних блоках логічної моделі
Блок і його
умовне
позначення
Бак, Q1
Бак, Q4

Рисунок 1 – Схема установки імпульсно-хвильового
пристрою інтенсифікації нафтовидобутку
Схема (рис. 1) використовується для побудови
логічної моделі ПІН (рис. 2).

Насосний
агрегат, Q2
Гідронасос,
Q5
Зворотній
клапан, Q3
Електрогідравлічний
розподілювач, Q6
Зворотній
клапан, Q7

Рисунок 2 – Логічна модель ПІН
У процесі функціонування сідло 6 і бойок 7 періодично перекриваються в імпульсному режимі, генеруючи систему керованих ПЛК гідроударів, які
викликають хвильовий процес у затрубному просторі й впливають на ПЗП.
Для визначення мінімальної преревіряючої сукупності експертних точок, що дозволяє охарактеризувати технічний стан об'єкта, складається табл. 1, а
структурно-наслідковий зв’язок у функціональних
блоках логічної моделі наведено в табл. 2.

ІХД, Q8

Характерні
відмови
Рівень робочої рідини
нижче норми
Рівень робочої рідини
нижче норми
Зношення деталей
насосного агрегату,
погіршення робочих
характеристик
Зношення деталей
гідронасоса, погіршення характеристик
Розгерметизація клапану
Зношення деталей
розподілювача; витоки робочої рідини
Негерметичність або
заклинювання клапану
Зношення ущільнень
(підвищений рівень
витоків); температура
робочої рідини вище
норми

Вихідний
параметр
H1 < Hmin1
H2 < Hmin2

P1 > Pдоп1

P2 > Pдоп2
Pкл < Pдоп.кл

S < Sном

Pгз < Pдоп.гз

Q > Qдоп
t > tдоп

Для даного механізму це параметри Х3, Х4, Х5
(сигнали від датчика температури й двох датчиків
витоків), Z8 (імпульс тиску на виході ІХД).
Відомо загальноприйнятий спосіб підвищення
надійності роботи будь-якого пристрою шляхом
його резервування. Для підвищення надійності ПІН
резервується ІХД (рис. 3).
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Відповідно до міжнародного договору між
НТУУ «КПІ» (Україна) та ЗАТ "Ренфорс" (Російська
Федерація)
проводились
експериментальні
дослідження пристрою ІХД, згідно з якими
встановлено середнє значення напрацювання на
відмову не менше 200 годин і середнє значення часу
відновлення 15 годин, у свою чергу:
1
1
ІХД  5 103
; ІХД  66, 7  103
.
год
год
  t

Враховуючи Pi (t )  e i та дані з табл. 3,
знайдемо значення λ всього пристрою інтенсифікації нафтовидобутку.
Рисунок 3 – Логічна модель ПІН
із резервуванням

Процеси можна описати за допомогою рівнянь
Колмогорова–Чепмена, які складають безпосередньо за графом [3]:
 dp1
 dt   2 p1   p2 ;

 dp2
  (   ) p2  2 p1  2  p3 ;
(1)

 dt
 dp3
  p2  2 p3 .

 dt
Із часом процеси в системі прагнуть до сталого
режиму. Прирівнявши похідні до нуля, можна
розв’язати систему рівнянь:
2

p1 


2
; p2 
.
2
(   )
(   ) 2

(2)

р
Враховуючи
p1  p2  p3  1; K Г  p1  p2 ,
знайдемо коефіцієнт готовності резервованої системи:
2
2
 (2   )
р
(3)
K Г  (    ) 2  (    ) 2  (   ) 2 .
Коефіціент готовності нерезервованої системи
визнчається за виразом:

нр
(4)
KГ   .

Q6
(ЕГР1)
Q7
(ЗКл.1)
Q8
(ІХД1)
Q9
(ЕГР2)
Q10
(ЗКл.2)
Q11
(ІХД2)

Ємність (Бак)

8500

11,76

0,99

750

133,33

0,95

800

125

0,98

Ємність (Бак)

8500

11,76

0,99

Гідронасос

1000

100

0,95

300

333,33

0,98

800

125

0,98

200

500

0,95

300

333,33

0,98

800

125

0,98

200

500

0,95

Насосний
агрегат
Зворотній
клапан

Електрогідравлічний
розподілювач
Зворотній
клапан
Імпульснохвильовий
депресатор
Електрогідравлічний
розподілювач
Зворотній
клапан
Імпульснохвильовий
депресатор

Інтенсивність
відмов,
λ* 10 -5, 1/год
Ймовірність
безвідмовної
роботи P

Наробка на
відмову Т, год

Рисунок 4 – Граф станів систем із дублюванням:
λ – інтенсивність відмов устрою;
μ – інтенсивність відновлення пристрою

Q1
(Бак3)
Q2
(НА)
Q3
(ЗКл.3)
Q4
(Бак 1)
Q5
(НШ1)

Назва
елементу

Для систем із двох паралельних пристроїв можливі три стани:
– обидва пристрої працюють;
– один пристрій працює, другий ремонтується;
– обидва пристрої ремонтуються.
Граф станів такої системи зображений на рис. 4.

Позначення на
схемі

Таблиця 3 – Технічні характеристики
складових частин ПІН

Вирази та кількісні значення ймовірності безвідмовної роботи, інтенсивності відмов λ усієї системи,
коефіцієнтів готовності в разі резервування й при
відсутності резерву зведено в табл. 4.
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Таблиця 4 – Вирази та кількісні значення
показників надійності резервованої
та нерезервованої систем
Розрахункові
значення

Резервована система

Формули
P18  P1P2 P3 P8

0,8756

P111  P1 P2 P3 P11

0,8756

P6 8  P6 P7 P18

0,841

P911  P9 P10 P111

0,841

Q68  1  P68

0,159

Q911  1  P911

0,159

Q611  Q68Q9 11

0,02528

P6 11  1  Q6 11

0,9747

Pр

0,9167

 P4 P5 P611

р


р


Нерезервована
система

нр


Г



66,7*10-3




0,221

р

нр
Г

3,075

Для наочності переваги резервування побудовано графіки функції готовності (рис. 5).
Функція готовності для резервованої системи з
навантаженим резервом – відновлення проводиться
без обмежень [4]:
Г а (t )  1 

(9)

 2   (     .

(10)

Рисунок 5 – Функція готовності для систем
а) з навантаженим резервом – відновлення проводиться без обмежень; б) з навантаженим резервом –
відновлення проводиться по одному елементу;
в) без резерву

234,58*10-3

1
tвідн

Г

K K

 1   (     ;



Функція готовності для нерезервованої системи
(рис. 5):

  (    )t
(11)
Г в (t ) 

e
.
 

0,7909

нр


  ln P

нр

(8)



0,6797

Pнр  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

K



1
 1 
 2 e1t   1e 2t  ;

 2 

66,7*10-3

 (2   )
(   )2

нр 

2

(   )2  

86,97*10-3

  ln P
1
 р 
t відн
р
KГ 

Г б (t )  1 

2

(   ) 2   2


1
 1 
z2 e z1t  z1e z2t
2



4







 ;

(5)

z1   (2  3 

 2  4
;
2

(6)

z2   (2  3 

 2  4
.
2

(7)



Функція готовності для резервованої системи з
навантаженим резервом – відновлення проводиться по
одному елементу (рис. 5):

ВИСНОВКИ. Розроблено технологічну систему,
що включає депресійно-хвильовий пристрій та інтелектуальну систему керування й технічного діагностування з можливістю інтерактивної корекції технологічного процесу в реальному масштабі часу.
При побудові системи діагностування основним
завданням є визначення мінімальної перевіряючої сукупності точок, що дозволяє охарактеризувати технічний стан об'єкта. Ця сукупність точок була визначена
після побудови логічної моделі й аналізу таблиці функцій несправностей пристрою. Для даного механізму
це параметри Х3, Х4, Х5 (сигнали від датчика температури й двох датчиків витоків), Z8 (імпульс тиску на
виході ІХД).
Отримані розрахунки коефіцієнтів готовності
системи при наявності й відсутності резервування
складають 0,6797 і 0,221, відповідно. Таким чином,
при резервуванні коефіцієнт готовності зростає в
3,075 рази.
Побудовано графіки функцій готовності для систем а) з навантаженим резервом – відновлення проводиться без обмежень; б) з навантаженим резервом
– відновлення проводиться по одному елементу;
в) без резерву.
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Упровадження системи хвильового впливу через
затрубний простір дозволяє підвищувати нафтовіддачу пластів без зупинки роботи свердловини на
вимушені поточний і капітальний ремонти.
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SYSTEM OF TECHNICAL DIAGNOSTIC FOR OIL INTENSIFICATION APPLIANCE
S. Shevchuk, V. Slidenko, R. Grankin, V. Sandul
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
vul. Borschagivska, 115, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: sandulvm2007@yandex.ua
An expedient strategy of reserving and recovering of pulse-wave pulse-wave appliance for oil intensification is
worked out, the strategy being aimed at providing a steady operation mode in a hostile environment conditions. In the
absence of specific external symptoms that characterize a particular problem, the task of controlling appliance for oil
intensification is greatly complicated. Therefore, to solve the diagnostic questions logic (admission) methods is applied.
Logic circuit for reservation system is designed according to this circuit the minimum set of controlled parameters
allowing to characterize technically state of the object is determined. Using structure-effect analysis algorithm diagnosis
is developed. And, also defined quantitative indicators of reliability such as probability and availability factor, the
graphics of ready functions for the reserved and unreserved systems are built.
Key words: diagnosis, redundancy, intensification of oil, pulse-wave depresator.
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УДК 621.313.332-523
СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА*
Ю. В. Зачепа, И. С. Конох
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: zip1981@ukr.net
Произведен расчет параметров и предложена структура адаптивной системы стабилизации выходного напряжения асинхронного генератора при минимуме квадрата ошибки регулирования по каналу возмущающего
воздействия. Работа осуществляется по принципу зонного управления. Выполнен выбор оборудования и представлено техническое решение по реализации предлагаемой системы стабилизации напряжения асинхронного
генератора.
Ключевые слова: асинхронный генератор, система автоматического регулирования.
СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇЇ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
Ю. В. Зачепа, І. С. Конох
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: zip1981@ukr.net
Виконано розрахунок параметрів і запропоновано структуру адаптивної системи стабілізації вихідної напруги асинхронного генератора за мінімумом квадрата похибки регулювання за каналом збурення. Робота здійснюється за принципом зонного керування. Проведено вибір обладнання й представлено технічне рішення щодо
реалізації запропонованої системи стабілізації напруги асинхронного генератора.
Ключові слова: асинхронний генератор, система автоматичного регулювання.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Изучение свойств
асинхронного генератора (АГ), выбор алгоритмов
управления его параметрами и определение рациональной конструкции регуляторов требуют разработки его математической модели, адекватно отражающей электромагнитные и электромеханические
процессы в генераторе и системе управления в типовых режимах [1].
Для синтеза системы управления АГ необходимо
знать его передаточные функции (ПФ) по каналам
управления и возмущения. В зависимости от условий
работы и требований к автономному источнику электропитания на базе асинхронного генератора с конденсаторным возбуждением, возможны различные
способы построения систем автоматического управления (САУ) – от простых одноконтурных до сложных микропроцессорных систем стабилизации [1].
Целью работы является определение параметров
и структуры дискретной системы стабилизации выходного напряжения асинхронного генератора с
конденсаторным возбуждением.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Асинхронный генератор с конденсаторным возбуждением представляет собой электромагнитный преобразователь механической энергии вращения ротора в электрическую энергию генерируемого тока [1].
Возникновение напряжения и тока в статорных обмотках АГ является результатом автоколебательного процесса в LC-контуре, образованного индуктивностью генератора и емкостью конденсаторов возбуждения.
На режимы работы генератора можно влиять изменением следующих параметров: частоты вращения ротора АГ (приводного двигателя) r , емкости
конденсаторных батарей C и сопротивления на-

грузки Z n . При этом первые две величины относятся к задающим воздействиям, а ток I n – к возмущающему. Выходными параметрами являются амплитуда и частота генерированного напряжения
U g . Таким образом, АГ как объект управления
можно представить в виде схемы (рис. 1).

Рисунок 1 – АГ как объект управления
В литературе [1, 2] приведены некоторые подходы по определению ПФ генератора. Сложность процессов самовозбуждения генератора, существенная
нелинейность процесса намагничивания железа машины, заряда конденсаторов и ряд других причин не
позволяют получить простые уравнения генератора
как объекта управления. Однако все исследователи
сходятся в одном – особенностью переходного процесса в асинхронном генераторе является то, что он
складывается из двух различных по времени протекания процессов [1]: во-первых, медленного изменения главного потока намагничивания, вызванного
небалансом реактивных проводимостей конденсаторов и генератора (процесса возбуждения, длительность которого достигает 50–70 периодов генерируемого тока) и, во-вторых, быстрого установления
напряжения и частоты при изменении параметров
системы при неизменном магнитном потоке в зазоре
машины (процесса стабилизации длительностью 1–2
периода). Таким образом, передаточную функцию

* стаття підготовлена під керівництвом д.т.н., проф. Родькіна Д.Й.
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АГ можно описать апериодическим звеном второго
порядка, а структурную схему линеаризованной
системы АГ–нагрузка можно представить в виде
структурной схемы (рис. 2).

стабилизации ( U g ).

Рисунок 2 – Структурная схема контура
регулирования напряжения АГ
На рис. 1 приняты следующие обозначения: K p ,

T p – коэффициент передачи и постоянная времени
управляемого преобразователя соответственно;
K – коэффициент передачи АГ; Td1 – большая постоянная времени АГ, характеризующая процесс
возбуждения; Td 2 – малая постоянная времени АГ,
характеризующая процесс стабилизации напряжения; U g 0 – напряжение АГ при самовозбуждении;

Ug

–

напряжение

на

зажимах потребителя;

U n – падение напряжения, вызванное подключением к АГ нагрузки и потерями в линии передачи.
В результате настройки системы стабилизации
напряжения АГ на модульный оптимум получим
регулятор вида
Td 1
1
1
R( p ) 

 K rn 
,
(1)
2T K  2T K  p
Trn p
где K   K p K dn K – общий коэффициент усиления
разомкнутой системы; T  T p  Td 2 – малая некомпенсируемая постоянная времени контура; K rn
– коэффициент усиления пропорциональной составляющей регулятора; Trn – коэффициент усиления
интегральной составляющей регулятора.
В результате синтеза получаем регулятор с
ПИ-структурой, реализованный в системе автоматического управления (САУ) с последовательной коррекцией.
Воспользуемся одним из современных методов
синтеза в теории оптимального управления. В результате структурно-алгоритмического синтеза методом аналитического конструирования регуляторов, решенного на основе модифицированного
принципа симметрии [3], получим алгоритм вида


u yrn  sat[ 10   11  U *g  U g 
p
(2)





где

  12 pU g   13 pU 1 ],
1
10 
;
Tn  Td 1  Td 2

TnTd 1Td 2
TnTd1  TnTd 2  Td 1Td 2
; 13 
.
Tn  Td 1  Td 2
Tn  Td 1  Td 2
Алгоритм характеризуется регулятором с ПИструктурой, но в системе с последовательнопараллельной коррекцией. Однако применение данной системы оптимального управления (СОУ) подразумевает наличие наблюдателя состояния (НС),
разграничивающего действие второй и третьей составляющих в (2) на этапе возбуждения ( U1 ) и этапе
12 



11  1 ;

Результаты исследований синтезированных алгоритмов управления автономной системой энергопитания приведены на рис. 3. Используется трехфазная модель, описанная в [4].
Сравнительная характеристика результатов работы синтезированных систем стабилизации напряжения АГ при компенсации возмущающих воздействий – подключение двигателя мощностью 560 Вт
с последующим набросом номинальной нагрузки
( t on  3,5 с) – сведена в табл. 1.
Таблица 1 – Показатели качества стабилизации
напряжения АГ
Показатель

САУ
СОУ
Пуск АД 560 Вт с нагрузкой
 12
1
37
37
10,6
3,6

ΔUst, %
ΔUdin, %
σ, %

Классическая САУ (1)

300

σ

Ug

240

180

ΔU din

ΔUst
ton

Система оптимального управления (2)

300
Ug

σ
240

180

ΔU din

Δ Ust
ton

0

1

2

Время (с)

3

4

5

Рисунок 3 – Амплитуды пространственных векторов
напряжения АГ с регуляторами (1) и (2)
Исходя из этих показателей, видно, что СОУ характеризуется лучшими результатами работы по
сравнению с САУ только в статических режимах
либо при компенсации небольшой или медленно
изменяющейся нагрузки. В противном случае САУ
не компенсирует действия возмущающих воздействий ввиду небольших коэффициентов усиления регулятора, а в СОУ невозможно произвести настройку порогового значения напряжения НС, что приводит к некорректности работы алгоритма (2). Кроме
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того, к общему недостатку обеих систем можно отнести начальное перевозбуждение АГ. Это связано с
тем, что коммутируемая емкость во всех режимах
больше емкости постоянно подключенных конденсаторов, поэтому подключение большей емкости на
холостом ходу приводит к перенапряжениям (перерегулирование σ), а отклонение ее под нагрузкой – к
возможной потере возбуждения (включение АД на
t=2 с) (рис. 3).
Для устранения отмеченных недостатков и с целью технической реализации указанных алгоритмов
управления предлагается структура системы стабилизации напряжения АГ (ССНАГ), представленная
на рис. 4. АГ содержит две системы управления:
регулятор напряжения РН, коммутирующий посредством управляемого ключа ТК силовые конденсаторы БКР, и устройство подключения нагрузки – блок
задержки БЗ и пускатель П. Начальное самовозбуждение генератор получает от коммутируемых конденсаторов возбуждения БКВ при отсутствии сигналов управления транзисторами ТК.

Рисунок 4 – Блок-схема ССНАГ с блоком
логического управления
Система стабилизации напряжения АГ содержит
ПИ-регулятор, параметры которого определяются из
алгоритма (2), выбранного в качестве эталонного, и
блока логического управления (БЛУ), который осуществляет параметрическую адаптацию интегральной составляющей регулятора РН (сигнал С2), а
также управляет временем включения/отключения
РН (сигнал С1), тем самым реализуя принцип зонного регулирования. Управление осуществляется по
отклонению действующего значения напряжения
U g , определяемого посредством датчика напряжения ДН и блока вычисления действующего значения
БВДЗ.
Основным достоинством предлагаемой схемы
является реализация функций логического управления, обеспечивающих корректную работу системы в
основных режимах. Фактически получена адаптивная система управления генераторной установкой с
контролем времени ее включения и работы.
Начало работы определяется поступлением
управляющего сигнала от командного органа КО на
включение системы управления возбуждением (сигнал On). БЛУ непрерывно контролирует напряжение

и ток с выхода генератора. Он разрешает работу
системы только при условии отсутствия перегрузки
по току. Если напряжение ниже заданного порога
(при запуске системы или при срыве генерации), то
контур автоматического регулирования отключен и
получается прямое управление возбуждением, при
котором емкость возбуждения остается постоянной.
При достижении выходным напряжением АГ
порога 0,8 U *g БЛУ сигналом С1 посредством
управляемого ключа УК включает адаптивный
ПИ-регулятор в контур управления возбуждением.
Этим же сигналом через блок задержки БЗ подключается нагрузка. Время задержки определяется длительностью переходного процесса после момента
включения регулятора.
В процессе регулирования осуществляется параметрическая адаптация ПИ-регулятора путем дискретного изменения коэффициента интегральной
составляющей (сигнал С2) в зависимости от рассогласования по выходному напряжению генератора.
При
рассогласовании
большем,
чем
8 %,
И-составляющая умножается на 0,85, т.е. становится
меньше. При малых рассогласованиях базовое значение И-составляющей умножается на 1,18. Таким
образом, уменьшается колебательность системы и
перерегулирование, повышается точность и скорость компенсации статической ошибки.
Блок экстраполяции нулевого порядка Э необходим для снижения колебательности системы при
кратковременных скачках напряжения, вызванных
изменением нагрузки.
В ходе исследований был синтезирован алгоритм
работы БЛУ, в котором реализованы логические
условия изменения управляющих сигналов С1 и С2.
Алгоритм предусматривает временную паузу до
отключения системы при увеличении нагрузки
сверх установленного предела. Это обеспечит устойчивость системы при питании потребителей с
собственными системами регулирования, имеющими значительные емкости, такими, как блоки бесперебойного питания и преобразователи частоты.
Упрощенный алгоритм показан на рис. 5.
Переменная counter представляет собой программный счетчик, обеспечивающий временную
задержку при обнаружении перегрузки генератора.
Отключение возбуждения происходит по условию
превышения мгновенного значения тока или интеграла эффективного значения тока в течение некоторого времени. Логическая переменная flag служит
для разделения ситуаций перегрузки и нормальной
работы.
На рис. 6 представлены результаты работы системы автоматического регулирования, симулирующие ситуацию подключения на t1  1,5 с и отключения на t2  3 с нагрузки. Хорошо заметны моменты
переключения коэффициента регулятора в адаптивной системе (рис. 6,в). По результатам сравнения
систем с постоянным и переменным коэффициентом
И-составляющей можно отметить (рис. 6,г), что ин-
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теграл квадрата рассогласования напряжения на
исследуемом временном промежутке меньше для
адаптивной системы. Таким образом, обосновано
применение алгоритмов адаптации в автономных
системах электроснабжения с АГ.

Техническая реализация системы стабилизации
напряжения АГ представлена на рис.17. Блок СУ
выполнен на микроконтроллере (МК) ATMEGA16
[5]. В нашем случае устройство осуществляет
управление четырьмя секциями конденсаторов –
блоки А1–А4. Однако ни с точки зрения технической реализации, ни по быстродействию данный МК
не имеет ограничений по количеству подключаемых
секций. Силовые ключи А1–А4 набраны по агрегатному способу и технических отличий между собой
не имеют: коммутация конденсаторов осуществляется с помощью симмисторов VT1–VT3, гальваническая развязка выполнена на MOC3061 (D6–D8), в
которую встроен детектор нуля. Вышеупомянутый
узел выполняет подключения конденсаторов к сети
в момент перехода синусоиды напряжения U g через ноль, что позволяет избежать колебаний напряжения при коммутации. Оптопары D2–D5 предназначены для защиты МК от воздействия различных
возмущений и повреждений, т.к. силовой блок и
блок управления находятся на значительном расстоянии друг от друга.
Ug

Unag

Рисунок 5 – Алгоритм работы блока логического
управления

Рисунок 7 – Принципиальная схема системы
стабилизации выходного напряжения АГ

Рисунок 6 – Показатели разработанной ССНАГ:
а) напряжение АГ; б) добавочная емкость; в) сигнал
адаптации И-составляющей регулятора; г) квадрат
ошибки рассогласования по U g

Блок датчиков (БД) является отдельным устройством и подсоединяется к блоку управления через
разъем J1. БД объединяет в себе три датчика напряжения и три датчика тока, работающих на эффекте
Холла. Сигнал с БД через диоды VD1–VD6 с барьером Шоттки, резистивный делитель R16–R22
R23–R29 поступает в аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) микроконтроллера D1. АЦП работает по алгоритму среднеквадратичного измерения
значений выходного напряжения с блока датчиков, а
для его корректной работы устройство содержит
прецизионный источник опорного напряжения, реализованный на стабилизаторе TL431. Требуемое
напряжение питания настраивается с помощью резисторов R30, R31. В нашем случае оно составляет
5 В. Для питания МК использованы интегральный
стабилизатор LM7805.
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Настройка блока СУ осуществляется с помощью
кнопок SB1–SB5: задание требуемого напряжения
сети, коррекция порогов подключения конденсаторов, уставки токовых порогов защит и др. Цепями
R1,C1,R2–R9,C5,R10 реализована защита от дребезга контактов кнопок. Информация о параметрах сети – токи и напряжение в цепи нагрузки и на конденсаторах, количество введенных секций и суммарной емкости КБ – отображается на дисплее.
Проверка работоспособности предлагаемой системы регулирования осуществлялась на экспериментальном лабораторном стенде, принципиальная
электрическая схема которого приведена на рис. 8.
Основной частью установки является асинхронная машина и приводной двигатель, установленные
на раме.
В качестве АГ использовался трехфазный асинхронный двигатель с к.з. ротором типа
АИР80А4СУ2, номинальные параметры которого
приведены выше. В качестве приводного двигателя
использовался двигатель постоянного тока (ДПТ) с
независимым возбуждением. Изменение скорости
вращения ротора АГ и мощности ДПТ осуществлялось за счет изменения напряжения на якоре последнего посредством тиристорного преобразователя. Суммарная емкость конденсаторов возбуждения
в каждой из фаз формировалась за счет параллельного включения всех или нескольких конденсаторов
с помощью выключателей К2, А1–А4. Таким образом, при проведении исследования имелась возможность регулирования скорости вращения ротора AГ,
изменения параметров и схемы включения (звездой
или треугольником) емкостной системы возбуждения КБ и мощности приводного двигателя ДПТ.
В установке предусмотрено подключение к АГ
симметричной нагрузки различного характера:
– трехфазной нагрузки с активным характером –

осветительные приборы, включение/отключение
которых осуществляется с помощью пакетного переключателя SA1;
– трехфазной нагрузки в виде двух асинхронных
двигателей различной мощности с различными моментами с нагрузки на валу, подключение которых
осуществляется с помощью пакетного переключателя SA1 и автомата К4;
– активной нагрузки R1, подключаемой через выпрямитель (VD5–VD11, собранный по схеме Ларионова) и ключ К5.
Проверка работоспособности предлагаемой системы стабилизации выходного напряжения АГ осуществлялась в режиме подключения в момент времени t 1 статической нагрузки в виде осветительных
приборов – ламп накаливания мощностью
Pl  0,75 Вт (рис. 9). Для сравнения стабилизация
напряжения генератора осуществлялась по двум
каналам – по каналу передачи механической энергии посредством регулирования частоты вращения
приводного ДПТ (рис. 9,а) и по каналу передачи
реактивной энергии (рис. 9,б) посредством разработанной системы стабилизации напряжения асинхронного генератора.
В настоящее время выполняются пусконаладочные испытания для корректной работы
предлагаемой системы стабилизации выходного
напряжения АГ в автоматическом режиме – уточняются параметры и минимально-допустимое количество секций КБ, уровни порогового напряжения
срабатывания СУ. В связи с этим на рис. 9 представлены результаты работы ССНАГ в полуавтоматическом режиме – стабилизация напряжения осуществлялась автоматически, а подключение систем
стабилизации и в первом, и во втором случаях производились вручную оператором в момент времени t 2 .

Рисунок 8 – Принципиальная электрическая схема лабораторной установки
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Рисунок 9 – Машинограмма напряжения на зажимах
АГ при подключении осветительной нагрузки
Анализ полученных зависимостей показал, что
по быстродействию более предпочтительным является вариант стабилизации напряжения по каналу
передачи реактивной энергии (рис. 9,б), в этом случае время регулирования составляет t reg  0,6 с.
При регулировании по каналу передачи механической энергии (рис. 9,а) время регулирования увеличивается практически в три раза и составляет
t reg  1,9 с. Но при этом следует отметить, что для
СНАГ путем введения/выведение дополнительных
емкостей КБ необходимо иметь некоторый запас
секций конденсаторов. Так, для рассматриваемого
случая подключения осветительной нагрузки

Pl  0,06 PAG емкость дополнительной конденсаторной батареи в 1,4 раза больше начальной емкости возбуждения и составляет, соответственно,
C reg  14 мкФ, C  10 мкФ.
ВЫВОДЫ. На основе анализа работы полученных САУ доказано, что применение метода аналитического конструирования регуляторов на основе
модифицированного принципа симметрии позволяет
определить параметры регулятора напряжения АГ
по каналу возбуждения генератора, обеспечивающие инвариантность к возмущениям и астатические
свойства системы.
Предлагаемая в работе адаптивная система стабилизации выходного напряжения АГ, в которой
регулирование емкостного тока возбуждения осуществляется путем изменения интегральной составляющей регулятора, позволяет более чем на 20 %
повысить точность и уменьшить перерегулирование.
Применение принципа зонного регулирования
уменьшает колебания выходного напряжения генератора.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗРЕДУКТОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА НА БАЗІ BLDC
ІЗ КВАЗІСИНУСОЇДНОЮ КОМУТАЦІЄЮ ОБМОТОК ЯКОРЯ
В. Б. Козій
Національний університет «Львівська політехніка»
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна. Е-mail: dian.ua@ukr.net
Надано результати експериментальних досліджень розробленого способу дискретної комутації обмоток
якоря безредукторної синхронної машини з постійними магнітами, названого нами квазісинусоїдним. Запропонований спосіб, на відміну від традиційних способів дискретної комутації шляхом позиційного перемикання
кратної трьом кількості базових векторів фазної напруги, дає змогу сформувати довільну їх кількість, яка визначається дискретністю точкового давача кутового положення ротора. Приведено результати п’яти експериментів із використанням різної кількості базових векторів фазної напруги: 6, 8, 12, 18 і 24. Для експериментальних досліджень застосовано створену нами систему безредукторного електроприводу інфранизької швидкості у
складі багатополюсної синхронної машини з постійними магнітами та плати мікроконтролерного керування з
відповідним інтерфейсом. Різна кількість дискретних давачів кутового положення ротора імітувалася завдяки
використанню дванадцятирозрядного абсолютного енкодера. Для цього було створено п’ять різних підпрограм
для мікроконтролера, які формують базові щілинності ШІМ-сигналів для керування транзисторами шестиключового трифазного інвертора напруги. Отримані експериментально для кожного з варіантів осцилограми сформованої фазної напруги й струму якоря дають змогу оцінити пульсації струму, а кутової швидкості – пульсації
електромагнітного моменту, що дозволяє рекомендувати достатню дискретність комутації в конкретних застосуваннях.
Ключові слова: безредукторний електропривод, синхронна машина з постійними магнітами, давачі кутового положення ротора, мікроконтролерне керування.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗРЕДУКТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
НА БАЗЕ BLDC С КВАЗИСИНУСОИДАЛЬНОЙ КОММУТАЦИЕЙ ОБМОТОК ЯКОРЯ
В. Б. Козий
Национальный университет «Львовская политехника»
ул. С. Бандеры, 12, г. Львов, 79013, Украина. Е-mail: dian.ua@ukr.net
Представлены результаты экспериментальных исследований разработанного способа дискретной коммутации обмоток якоря безредукторной синхронной машины с постоянными магнитами, названного нами квазисинусоидным. Предложенный способ, в отличие от традиционных способов дискретной коммутации путем позиционного переключения кратного трем количества базовых векторов фазных напряжений, позволяет сформировать произвольное их количество, определяющееся дискретностью точечного датчика углового положения
ротора. Приведены результаты пяти экспериментов с использованием разного количества базовых векторов
фазных напряжений: 6, 8, 12, 18 и 24. Для экспериментальных исследований применена созданная нами система
безредукторного электропривода инфранизкой скорости в составе многополюсной синхронной машины с постоянными магнитами и платы микроконтроллерного управления с соответствующим интерфейсом. Разное количество дискретных датчиков углового положения ротора имитировалось благодаря использованию двенадцатиразрядного абсолютного энкодера. Для этого было создано пять различных подпрограмм для микроконтроллера, которые формируют базовые скважности ШИМ-сигналов для управления транзисторами шестиключевого
трехфазного инвертора напряжения. Полученные экспериментально для каждого из вариантов осциллограммы
сформированного фазного напряжения и тока якоря позволяют оценить пульсации тока, а угловой скорости –
пульсации электромагнитного момента, что позволяет рекомендовать достаточную дискретность коммутации в
конкретных приложениях.
Ключевые слова: безредукторный электропривод, синхронная машина с постоянными магнитами, датчики
углового положения ротора, микроконтроллерное управление.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Безредукторні електроприводи (БЕП) на базі синхронної машини з постійними магнітами (СМПМ) щоразу ширше застосовуються в механізмах та системах, де потрібна
швидкодія та (або) висока точність: механізми роботів і маніпуляторів, системи наведення, моторколеса тощо [1]. Преваги БЕП викликані відсутністю власних підшипників, з’єднувальних муфт, максимальною механічною жорсткістю, відсутністю
люфтів, високою надійністю [1, 2]. Проте відмінність БЕП від традиційного редукторного зумовлює

особливі підходи до конструкції електромеханічного перетворювача енергії (ЕМП), принципів електронної комутації обмоток якоря, стратегій керування струмами (моментом) [3, 4]. Електрична машина
повинна бути моментного типу, а електронна комутація її обмоток якоря повинна здійснюватися за
кутовим положенням ротора, яке фіксується відповідним давачем. Тип та конструкція давача кутового
положення ротора (ДКПР) для БЕП має суттєві відмінності від традиційних енкодерів, різолверів тощо, оскільки зафіксувати їх на осі БЕП, як правило,
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неможливо. Використання простих дешевих ДКПР
дискретного типу (точкові давачі Хола, фотоімпульсні) дає змогу легко розміщувати їх в активній частині ЕМП БЕП. Проте за таких умов виникають неминучі пульсації моменту.
Даній проблемі присвячено низку досліджень
[6–8]. У них врахована специфіка БЕП, зумовлена
низькими частотами обертання, великими значеннями моменту на валу, в тому числі й пусковим,
багатополюсністю ЕМП, вказаними вище особливостями ДКПР. Проведені в [4] порівняльні дослідження традиційних принципів комутації з провідністю транзисторів протягом 120 0, 150 0 та 180 0 ел.
показали значні пульсації електромагнітного моменту, які в БЕП через відсутність редуктора передаються безпосередньо на вал. Для даних принципів
запропоновано так звані низькопульсаційні алгоритми ШІМ, які дають змогу дещо знизити пульсації
моменту.
Наступним кроком було розроблення названого
нами квазісинусоїдного принципу дискретної комутації [7]. На відміну від згаданих вище традиційних
принципів комутації шляхом позиційного перемикання кратної трьом кількості базових векторів фазної напруги, запропонований принцип дає змогу
сформувати довільну їх кількість, яка визначається
дискретністю ДКПР. Крім того, важливою перевагою квазісинусоїдної комутації є проста можливість
регулювання кута випередження комутації, що забезпечує високу енергетичну ефективність роботи
БЕП при зміні кутової швидкості та моменту навантаження приводу [8].
Метою даної роботи є експериментальна перевірка роботи квазісинусоїдної дискретної комутації
обмоток якоря в БЕП при використанні різної кількості точкових ДКПР.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Базові вектори при квазісинусоїдній дискретній комутації формуються за принципом триканальної ШІМ
з відповідними щілинностями каналів δА, δВ, δС. На
рис. 1 такий підхід продемонстрований для
12 базових векторів.

Рисунок 1 – Базові вектори для квазісинусоїдного
з 12 векторами принципу комутації
Кожен базовий вектор є сумою трьох векторів
фазних напруг, кожен з яких формується за принципом ШІМ транзисторними ключами одного плеча
інвертора напруги VT (рис. 2). Базові коефіцієнти
щілинності δА, δВ, δС для кожної фазної напруги
отримуються за дискретними n сигналами ДКПР із

попередньо складеної таблиці. Для регулювання
амплітуди сформованих фазних напруг базові щілинності необхідно помножити на відносне значення напруги U * , що є завданням у розімкненій системі керування чи вихідною напругою регуляторів
струму (моменту) або швидкості у замкненій системі регулювання. Отримані після множення напруги
керування каналів порівнюються на компараторах К
із вихідною напругою генератора трикутної напруги
ГТН. Отримані на виходах компараторів прямий та
інверсний логічні сигнали після деякої затримки, що
забезпечує мертву зону, подаються на драйвери транзисторів одного плеча інвертора напруги.

Рисунок 2 – Функціональна схема, що пояснює
квазісинусоїдний принцип комутації обмоток якоря
СМПМ
Для дванадцятивекторного квазісинусоїдного
принципу комутації достатньо забезпечити шість
точок дискретного ДКПР на секцію обмотки якоря.
Це можуть бути точкові давачі Хола чи фотоімпульсний давач. Для кожного з 12-ти векторів базові щілинності визначаються з табл. 1.
Таблиця 1 – Визначення базових щілинностей
для КС-принципу комутації з дискретністю 300 ел.
Базові
вектори
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12

Базові щілинності
δА
sin(75 0)
sin(45 0)
sin(15 0)
sin(-15 0)
sin(-45 0)
sin(-75 0)
sin(-75 0)
sin(-45 0)
sin(-15 0)
sin(15 0)
sin(45 0)
sin(75 0)

δВ
sin(-15 0)
sin(15 0)
sin(45 0)
sin(75 0)
sin(75 0)
sin(45 0)
sin(15 0)
sin(-15 0)
sin(-45 0)
sin(-75 0)
sin(-75 0)
sin(-45 0)

δС
sin(-45 0)
sin(-75 0)
sin(-75 0)
sin(-45 0)
sin(-15 0)
sin(15 0)
sin(45 0)
sin(75 0)
sin(75 0)
sin(45 0)
sin(15 0)
sin(-15 0)

Для дослідження роботи квазісинусоїдного
принципу комутації було використано створену нами систему БЕП інфранизької швидкості у складі
СМПМ та плати керування розміром 100х100 мм, на
якій розміщена як силова частина приводу, так і мікроконтролер із відповідним інтерфейсом (рис. 3).
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Функціональна схема розробленої системи безконтактного БЕП показана на рис. 4. Комутація обмоток якоря СМПМ здійснюється мостовим транзисторним інвертором І (транзистори MOSFET типу
IRF3205) за принципом квазісинусоїдної трифазної
ШІМ 3хPWM, що синхронізована за кутом положення ротора за допомогою абсолютного енкодера
Е фірми Küebler (Optic 5876).

Рисунок 3 – Фото створеного БЕП

DC - DC

I

B
E
Mk

C
3xPWM

tab

Рисунок 4 – Функціональна схема дослідного БЕП
Систему керування реалізовано на основі восьмирозрядного мікроконтролера Mk Atmega128-16au.
Кутова швидкість двигуна регулюється шляхом зміни амплітуди напруги, що прикладається до обмоток
статора за допомогою понижувального транзисторного перетворювача постійної напруги DC–DC.
Єдиним давачем, присутнім у системі, який виконує
роль ДКПР та давача частоти обертання, є абсолютний енкодер Е. Даний енкодер має оптичне виконання, він є однооборотним, вихідним сигналом
його є дванадцятирозрядний код Грея (4096 точок
на оберт).
У мікроконтролері створено підпрограму для
перетворення сигналів енкодера з коду Грея у двійковий код. Далі отриманий двійковий код перетворюється підпрограмою мікроконтролера відповідно
до кількості пар полюсів двигуна в електричні градуси. Після цього для відповідних розрядів енкодера, що відповідають конкретним електричним кутам
для заданої кількості точок комутації на період напруги живлення, з таблиці tab, записаної в пам’яті
мікроконтролера, вибираються значення щілиннос-

тей ШІМ для керування транзисторами інвертора
напруги
Використання створеної системи БЕП дає можливість виконати імітацію квазісинусоїдної комутації з формуванням різної кількості базових векторів
фазної напруги. Завдяки застосованому в системі
багатоточковому енкодеру було зімітовано п’ять
варіантів розміщення дискретних ДКПР на секцію
якоря, а саме: 3-точкового (шість базових векторів
на період), 4-точкового (вісім базових векторів на
період), 6-точкового (12 базових векторів на період),
9-точкового (18 базових векторів на період) та 12точкового (24 базових вектори на період). Для цього
було створено п’ять різних підпрограм для керування мікроконтролером, які, подібно до табл. 1 для
6-точкового на секцію якоря дискретного ДКПР,
формують базові щілинності ШІМ-сигналів для керування транзисторами шестиключового трифазного інвертора напруги.
Для отримання осцилограм роботи БЕП було використано передачу з мікроконтролера за протоколом RS232 на комп’ютер біжучих значень вибраних
змінних. Інформація про частоту обертання отримувалась у вигляді середньої за інтервал між двома
сусідніми точками енкодера кутової швидкості. Вона визначалася як обернена величина до кількості
високочастотних (2 кГц) імпульсів, що нараховувалися мікроконтролером за інтервал часу між двома
точками енкодера.
Для кожного варіанту розташування ДКПР були
зняті осцилограми кутової швидкості, модуля фазної
напруги (сформованої за принципом ШІМ) та кута
положення ротора СМПМ (рис. 5). Значення кута на
осцилограмах приводяться в електричних градусах
від 0 до 360 о. Значення напруги та кутової швидкості приведені у цілих одиницях, перетворених з
двійкового коду мікроконтролера, що дає змогу оцінити їх форму. Вісь х на даних осцилограмах представляє точки відліку дванадцятирозрядного абсолютного енкодера. Крім того, на рис. 5 для кожної
кількості ДКПР приведено осцилограми фазних
струмів, зняті за допомогою цифрового осцилографа
зі струмового шунта.
ВИСНОВКИ. З отриманих експериментально результатів можна бачити, що розроблений квазісинусоїдний принцип комутації є цілком працездатним
та, на відміну від традиційних, придатним для роботи з дискретними ДКПР із різною кількістю інформаційних точок на секцію обмотки якоря, що дає
змогу підвищувати якість електромагнітного моменту залежно від поставлених вимог. Проведені дослідження показали, що гармонічні спотворення та
пульсації струму суттєво залежать від кількості точок ДКПР на секцію обмотки якоря. Форма отриманого струму, зокрема для варіантів з низькою дискретністю ДКПР, вказує на доцільність розроблення
способу забезпечення плавної зміни ступенів ШІМ
при формуванні фазної напруги, що може бути продуктивним напрямком для подальших досліджень.
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Рисунок 5 – Отримані експериментально осцилограми кутової швидкості, фазної напруги і кутового положення
ротора (а–д) та осцилограми фазного струму (е–і) для БЕП з квазісинусоїдною комутацією обмоток якоря
СМПМ з різною дискретністю ДКПР на секцію якоря: а), е) 3 точки (6 базових векторів); б), є) 4 точки
(8 базових векторів); в), ж) 6 точок (12 базових векторів); г), з) 9 точок (18 базових векторів); д), і) 12 точок
(24 базові вектори)
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THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE GEARLESS ELECTRIC DRIVE BASED
ON BLDC WITH THE QUASI SINUSOIDAL SWITCHING OF THE ARMATURE WINDINGS
V. Кoziy
National University “Lviv Polytechnic”
vul. S. Bandery, 12, Lviv, 79013, Ukraine. E-mail: dian.ua@ukr.net
The paper presents the experimental results of the developed method of discrete switching of armature windings of
gearless synchronous motor with permanent magnets (SMPM) called as quasi sinusoidal. The proposed method, unlike
to traditional methods of discrete switching by positional switch of multiple of three the number of base vectors of
phase voltage, you can create an arbitrary number of them, which is defined by discrete points of the rotor angular
position sensor (RAPS). The results of 5-s experiments using different number of the base vectors of phase voltage: 6,
8, 12, 18, and 24. For experimental studies we used the created by us system of gearless electric drive with infra low
speed, which consists of the multipole SMPM and the microcontroller control board with the respective interface.
Varying the number of discrete RAPS was imitated by using 12-bit absolute encoder. This was created 5 different
programs to the microcontroller, which form the basic coefficients of PWM signals for controlling by three-phase
transistor voltage inverter. Obtained experimentally for each alternative the waveforms of the formed phase voltage and
armature current allow evaluating the ripple of current, and angular velocity – the ripple of electromagnetic torque, that
allowing to recommend sufficient discretion of switching to specific applications.
Key words: gearless electric drive, synchronous machine with permanent magnets, sensors of angular position of
the rotor, microcontroller control.
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УДК 621.313
ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА
Л. І. Мазуренко, О. В. Бібік, О. А. Білик, Л. О. Жуков
Інститут електродинаміки НАН України
просп. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна. Е- mail:mlins@ied.org.ua
Розроблено стенд для дослідження експериментального зразка вентильно-індукторного двигуна конфігурації 6/4 на базі асинхронного двигуна 4АА56А4У3 з використанням комутатора із С-скиданням і коливальним
поверненням енергії. Проведено дослідження режимів роботи двигуна. Отримано осцилограми струмів та напруг. Визначено механічні й енергетичні характеристики двигуна при різних напругах живлення ланки постійного струму, втрати двигуна, розроблено рекомендації щодо його використання для обладнання з регулюванням частоти обертання, у тому числі поршневих компресорів.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, комутатор, експериментальні дослідження, механічні та
енергетичні характеристики.
ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Л. И. Мазуренко, Е. В. Бибик, О. А. Билык, Л. А. Жуков
Институт электродинамики НАН Украины
просп. Победы, 56, г. Киев, 03680, Украина. Е- mail:mlins@ied.org.ua
Разработан стенд для исследования экспериментального образца вентильно-индукторного двигателя конфигурации 6/4 на базе асинхронного двигателя 4АА56А4У3 с использованием коммутатора с С-сбросом и колебательным возвратом энергии. Проведены исследования режимов работы двигателя. Получены осциллограммы
токов и напряжений. Определены механические и энергетические характеристики двигателя при разных напряжениях питания звена постоянного тока, основные потери в двигателе, разработаны рекомендаци по его использованию для оборудования с регулированием частоты вращения, в том числе поршневых компрессоров.
Ключевые слова: вентильно-индукторный двигатель, коммутатор, экспериментальные исследования, механические и энергетические характеристики.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Регульований електропривод все частіше заміняє нерегульований у механізмах масового застосування (компресори, насоси, вентилятори тощо) з метою досягнення енергозбереження та ефективності робочих режимів. Використання вентильно-індукторного приводу з реактивним ротором у цьому випадку є перспективним і
ефективним [1]. Відсутність обмотки на роторі, використання простого й надійного перетворювача
дозволяє створити порівняно дешевий привод. Аналіз схем силових перетворювачів [2] показав переваги схеми перетворювача із С-скиданням і коливальним поверненням енергії, у якому використовується
один силовий ключ і один зворотний діод на фазу, а
також загальний ключ переривника. Проведені дослідження зразка вентильно-індукторного двигуна
(ВІД) на базі асинхронного двигуна потужністю
370 Вт, на думку авторів [3], є недостатніми, щоб
зробити остаточний висновок про доцільність використання перетворювача із С-скиданням.
В Інституті електродинаміки розроблено стенд і
проведено дослідження експериментального зразка
ВІД конфігурації 6/4, розробленого на базі асинхронного двигуна 4АА56А4У3, як комутатор якого
обрано комутатор із С-скиданням і коливальним
поверненням енергії.

Метою даної роботи є дослідження механічних
та енергетичних характеристик ВІД при різних напругах живлення ланки постійного струму, визначення основних втрат двигуна, розробка рекомендації щодо використання його для обладнання з регулюванням частоти обертання, у тому числі поршневих компресорів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Експериментальний стенд вентильно-індукторної машини зображений на рис. 1. На схемі позначено:
SRM – вентильно-індукторна машина; СК – система
керування (PICDEM MC LV компанії Microchip на
базі мікроконтролера PIC18F2431); К – комутатор із
С-скиданням і коливальним поверненням енергії;
ADC
–
аналогово-цифровий
перетворювач;
ДПР – датчик положення ротора; G – навантажувальна машина (генератор постійного струму з незалежним збудженням).
Живлення ВІД здійснюється від регульованої
мережі змінного струму напругою 0…220 В, 50 Гц
через знижувальний трансформатор TV1, перша
вторинна обмотка якого через запобіжник FU1 підключена до випрямляча D1, який, у свою чергу, через термістор R9 з від’ємним температурним
коефіцієнтом опору (ТКО) та амперметр А3
навантажений конденсатором фільтру C5.
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Рисунок 1 – Схема експериментального стенда
Термістор знижує потужний імпульс струму зарядки конденсатора фільтра при увімкненні трансформатора в мережу й практично не впливає на подальшу роботу схеми. Амперметр А3 вимірює струм
Іd, що споживається системою в цілому. Конденсатор фільтра зашунтований високоомним опором R8
для його розрядки після відімкнення системи від
мережі й підключений до вольтметра V2, що вимірює напругу, яка прикладається до фаз ВІД . Позитивний полюс конденсатора через амперметр А1
під’єднаний до спільної точки фаз ВІД, які з’єднані
зіркою. Комутація фаз ВІД здійснюється MOSFETтранзиторами VT1, VT2, VT3. Система керування
СК виробляє послідовність імпульсів, які поступають на транзистори через обмежувальні резистори
R5, R6 і R7 залежно від показань датчика положення
ротора ДПР, та обмежує струм у фазі ВІД за допомогою широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) при
пуску та перевантаженні, контролюючи струм на
внутрішньому опорі Rш. Через діоди VD1, VD2,
VD3 здійснюється скидання енергії, накопиченої у
фазах ВІД на конденсатор С1. Повернення енергії
фаз із конденсатора С1 у коло постійного струму
здійснюється чоперною схемою, що складається з
MOSFET-транзистора VT4, який через обмежуючий
опір R2 керується імпульсами частотою 20 кГц зі
шпаруватістю приблизно 0,45 (оскільки відомо, що
найкращі показники ВІД досягаються при співвідношенні напруг на конденсаторі фільтру та конденсаторі скидання енергії близько 0,5), високочастотного дроселя L1 та діодів VD5 і VD6. Елементи R1,
С2 та VD4 утворюють снабер, який формує безпечну криву вимкнення транзистора VT4. Імпульси керування чоперною схемою формуються мікросхемою-драйвером DD1.
Слід зазначити, що живлення мікросхеми від
внутрішніх напруг робить всю схему, яка наведена в
[3], ненадійною, оскільки запуск мікросхеми відбувається приблизно через 0,5…1 с після початку роботи ВІД, що практично не уможливлює повернення
накопиченої енергії фаз у коло постійного струму,

змушуючи її викликати перенапруги на елементах,
виводячи їх з ладу. Тому живлення цієї мікросхеми,
на відміну від схеми [3], здійснюється від другої
вторинної обмотки трансформатора TV1 через випрямляч D2 та фільтр С3, що забезпечує надійну
роботу мікросхеми із самого моменту появи напруги
у системі.
Таким чином, наростання струму у фазі здійснюється за контуром: конденсатор С5 – фаза – транзистор (VT1, VT2 або VT3), шунт Rш, конденсатор С5.
Гасіння струму відбувається по контуру: С5 – фаза –
зворотний діод (VD1, VD2 або VD3) – конденсатор
скидання С1 – конденсатор С5. Енергія, що накопичується в магнітному полі, при почерговому відключенні фаз імпульсами передається на конденсатор скидання С1. У результаті він заряджається до
напруги, що значно перевищує напругу на виході
випрямляча D1 (напруга на конденсаторі С5).
Для дослідження характеристик на одній станині
закріплений та з’єднаний із ВІД генератор, яким
використано двигун постійного струму з незалежним збудженням.
Корисна потужність вентильно-індукторного
двигуна визначається через потужність та втрати в
генераторі:

P2  U g I g  Рh  I g2 R g  Рmehg  Рcg ,
де U g I g – потужність генератора; Ph – втрати на
2

щітках; I g Rg – втрати в міді;
генератора;

Pcg – втрати в сталі

Pmehg – механічні втрати генератора.

За даними корисної потужності та частоти обертання ВІД розраховується момент двигуна та будуються механічні характеристики при різних напругах живлення [4], які зображено на рис. 2.
Регулювання частоти обертання в межах від
3000 об/хв до 600 об/хв ВІД, який використовується
для приводу поршневого компресора й номінальний
момент якого дорівнює 0,33 Нм, можна забезпечити
при зміні напруги від 200 В до 48 В.
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Коефіцієнт корисної дії (ККД) вентильноіндукторної машини визначається як відношення
потужності на її валу P2 до спожитої потужності

ланки постійного струму. Залежності ККД від моменту на валу ВІД при різних напругах живлення
наведено на рис. 3. Для напруги ланки постійного
струму 200 В та моменту навантаження 0,33 Нм коефіцієнт корисної дії ВІД становить 74 %. У той же
час номінальний ККД асинхронного двигуна
4АА56А4У3 становить  =63 % при U=220 В.
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Рисунок 4 – Розподіл потужностей ВІД при напрузі
ланки постійного струму 150 В
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Рисунок 2 – Механічні характеристики ВІД
при різних напругах ланки постійного струму:
1– 200 В; 2 – 150 В; 3 – 110 В; 4 – 80 В; 5 – 48 В
Втрати в сталі двигуна Pc визначені як різниця
між сумарними втратами ВІД та його механічними
Pmeh і втратами в міді Pm. Втратами в комутаторі
знехтувано. Розподіл втрат потужності ВІД при фазній напрузі 150 В наведено на рис. 4.
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На рис. 5 зображено осцилограми струмів фаз
при пуску й напрузі 150 В та куті включення фази
12  , на яких добре видно обмеження струмів завдяки широтно-імпульсної модуляції. За початок відліку кута включення приймаємо збіг вісі зубця статора з віссю паза ротора.
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енергії Pv . Потужність, яка споживається ВІД, визначається як добуток напруги U d та струму I d
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Рисунок 5 – Осцилограми струмів фаз
із використанням ШІМ
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Рисунок 3 – Залежності ККД від моменту на валу
ВІД при різних напругах ланки постійного струму :
1– 200 В; 2 – 150 В; 3 – 110 В; 4 – 80 В; 5 – 48 В

Аналіз осцилограм струму експериментального
зразка при варіюванні напруг живлення й кутах
включення фаз 12  показав відсутність кидків
струму при їх відключенні. На рис. 6 наведено осцилограми струмів фаз ( I A , I B , I C ) при одиночній
комутації, напрузі живлення 150 В та частоті обертання двигуна 2030 об/хв. При цьому напруга на
конденсаторі скидання С1 перевищує напругу на
конденсаторі постійної ланки С5 у 2,4 рази.
ВИСНОВКИ. Розроблено стенд для дослідження
експериментального зразка вентильно-індукторного
двигуна конфігурації 6/4 на базі асинхронного двигуна 4АА56А4У3 з використанням комутатора із
С-скиданням і коливальним поверненням енергії.
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0,4 U н ( U н =200 В) та діапазон регулювання частоти
обертання в межах 1:5 (3000 об/хв : 600 об/хв).
Аналіз осцилограм струму експериментального
зразка з використанням комутатора із С-скиданням і
коливальним поверненням енергії при варіюванні
напруги ланки постійного струму до 150 В і кутах
включення фаз 12  показав відсутність кидків
струму при їх відключенні.

t, с

Рисунок 6 – Осцилограми струмів фаз при
одиночній комутації, напрузі живлення 150 В
та частоті обертання 2030 об/хв
Встановлено, що експериментальний зразок ВІД
має кращі енергетичні показники (  =74 % при
U=200 В) порівняно з асинхронним двигуном
4АА56А4У3 (номінальний  =63 % при U=220 В).
Використання
схеми
перетворювача
із
С-скиданням і коливальним поверненням енергіі та
системи керування на базі мікроконтролера
PIC18F2431 забезпечило для приводу поршневого
компресора надійний пуск при зниженні напруги до
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prosp. Peremohy, 56, Kiev, 03680, Ukraine. E-mail: mlins@ied.org.ua
The rig for research of experimental model of switched reluctance motor configuration 6/4 on the basis of the
induction motor 4AA56A4U3 with using a converter with the C-dump and the oscillation return of energy was
developed. The investigations of operation modes were performed. The current and voltage oscillograms were
obtained. The mechanical and energetic characteristics of the engine at different supply voltages of DC link, the major
losses in the motor were defined, recommendations on using of switched reluctance motor for equipment with speed
control including piston compressors were developed.
Key words: the switched reluctance motor, converter, experimental researches, mechanical and energetic
haracteristics.
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Розроблено електромеханічну модель адаптивної вібраційної машини з тороїдальним робочим контейнером,
яка здатна автоматично забезпечувати стабільність технологічно оптимальних параметрів вібраційного поля
тороїдальної камери протягом заданого часу (циклу) віброобробки при постійному резонансному режимі роботи та довільній масі завантаження робочої камери оброблюваними деталями й середовищем.
Ключові слова: адаптивна вібромашина, адаптивне керування, керований вібропривод.
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Винницкий национальный аграрный университет
ул. Солнечная, 3, г. Винница, 21008, Украина. E-mail: ruslangorbatyuk@gmail.com
Разработана электромеханическая модель адаптивной вибрационной машины с тороидальным рабочим контейнером, которая способна автоматически обеспечивать стабильность технологически оптимальных параметров вибрационного поля тороидальной камеры в течение заданного времени (цикла) виброобработки при постоянном резонансном режиме работы и произвольной массе загрузки рабочей камеры обрабатываемыми деталями и средой.
Ключевые слова: адаптивная вибромашина, адаптивное управление, управляемый вибропривод.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблема очищення зовнішніх і внутрішніх поверхонь деталей від
окалини, оксидів, бруду, скруглення гострих кромок довільним радіусом, видалення задирок, а також обробки цих поверхонь перед нанесенням, покриттів фізико-хімічними методами або фарбуванням на машинобудівних підприємствах існує
давно. Особливо це стосується деталей складної
конфігурації виготовлених литтям (корпусних
деталей, елементів силових гідроциліндрів, напрямних машин), що не потребують точної розмірної обробки й на механічну обробку поверхонь яких витрачається вартісний інструмент або
застосовуються шкідливі для довкілля методи хімічної очистки. Для вирішення цієї проблеми у промисловості в основному використовують такі методи очищення: механічний (віброабразивна, просторова, піскоструменева обробки), фізичний (ультразвукова обробка, струменевий облив), хімічний
(ополіскування синтетичними миючими засобами,
обробка розчинно-емульгуючими засобами), комбінований (фізико-хімічна, фізико-механічна
обробки). Найпоширенішим є механічний метод
(віброабразивна обробка), що характеризується
універсальністю, малою енергоємністю, просто-

тою утилізації відходів та легкістю забезпечення і
В ідповідністю санітарним нормам. Найчастіше
реалізується цей метод обробки на спеціальному
вібраційному обладнанні з різними типами приводів.
Для ефективної, рівномірної і всебічної обробки
деталей при відсутності жорсткого кінематичного
зв’язку між деталями та інструментом необхідно
забезпечити три основних умови: надати робочому
середовищу достатній для виконання роботи рівень
кінетичної енергії; створити максимальну різницю
швидкостей між деталями, що обробляються робочим середовищем; забезпечити рівномірне та інтенсивне перемішування деталей та робочого середовища. Дослідження, проведені у роботах [1, 2], доводять високу ефективність пристроїв для віброабразивної обробки деталей, які оснащені активатором сипучого середовища у пустотілому робочому
органі. Яскравим представником такого класу є вібромашина [3] (рис. 1) для віброабразивної обробки
деталей із складною геометричною формою. З метою розширення технологічних можливостей вібромашини [3] розроблено адаптивну вібраційну технологічну машину для віброабразивної обробки
деталей [4].
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Рисунок 1 – Машина для віброабразивної
обробки деталей
Конструктивне рішення адаптивного пристрою
для віброабразивної обробки деталей дозволяє реалізувати мінімальні енергозатрати на вібропривод
завдяки автоматичному забезпеченню й підтримуванню постійного резонансного режиму роботи контейнера (робочої камери). При постійній роботі в
режимі мінімальних енергозатрат дане конструктивне рішення адаптивного пристрою для віброабразивної обробки деталей дозволяє керувати енергією
вібраційного поля (на резонансній частоті вібромашини) для забезпечення стабільного, наперед заданого значення питомої роботи вібраційного поля
пустотілого контейнера. Це дозволяє при довільній
масі завантаження робочої камери (контейнера) деталями отримувати заданий технологічний ефект
(заданий клас шорсткості поверхні деталей при
шліфуванні та поліруванні, задану величину зйому
металу з деталі при знятті заусенців та оздоблювально-зачисній обробці, задане зміцнення поверхні
пластичним деформуванням й т.ін.) при мінімальних енергозатратах. Недоліком такого конструктивного рішення [4] адаптивного пристрою для віброабразивної обробки деталей є те, що при встановленому режимі роботи (при сталій частоті та амплітуді коливань пустотілого робочого органу) траєкторія руху робочого середовища разом із деталями
у середині пустотілого робочого органу протягом
усього циклу віброабразивної обробки буде мати
одноманітний усталений характер. Однакова траєкторія руху робочого середовища з деталями протягом циклу віброобробки є причиною того, що деталі складної форми будуть оброблятися з усіх сторін

неоднаково. Тобто у потоці можуть утворюватися
зони «застою», де абразивне середовище й певні
площини деталей будуть мати швидкості руху одне
відносно іншого значно менші, ніж швидкість абразиву відносно деталей в основному потоці, траєкторія якого стабільна та незмінна. Усунути такі утворені зони «застою» можна лише стабільною у часі
зміною траєкторії руху робочого середовища.
Метою роботи є розробка структурної електромеханічної схеми системи для віброабразивної обробки, яка дозволяє в автоматичному режимі роботи забезпечити мінімальні затрати на вібропривод
(резонансний режим роботи), задані технологічно
оптимальні параметри вібраційного поля та програмно визначену зміну послідовностей траєкторій
руху сипучого середовища у пустотілому робочому
органі вібромашини протягом заданого циклу віброобробки.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Запропонована система для віброабразивної обробки
деталей в автоматичному режимі (рис. 2) складається із пружно встановленого на пружинах 18 контейнера 1, який заповнений робочим середовищем
2 та оброблюваними деталями 27. У нижній частині
контейнера 1 розміщений вал 3 нижнього керованого дебалансного віброприводу 4, в якого є можливість дистанційно змінювати [5] ексцентриситет
центра мас дебалансів 5 за рахунок кута між ними.
Вал 3 через еластичну муфту 6 з’єднано електродвигуном 7. У центральній частині контейнера 1
встановлено на пружинах 8 центральне тіло 9 (активатор), що складається з валу 10 та дебалансів 11,
у яких є можливість дистанційно змінювати ексцентриситет центра мас дебалансів. Вал 10 через еластичну муфту 13 з’єднано з електродвигуном 14.
Активатор 9 з’єднано з контейнером 1 за допомогою еластичних стінок 16. Зверху контейнера 1 заходиться завантажувальна горловина 17, а знизу
вивантажувальна горловина 28. До завантажувальної горловини 17 (або до верхньої частини контейнера 1) жорстко прикріплено давач вібрації 19, вихід якого з’єднано з одним із входів детектора зсуву
фаз 20, з одним із двох входів блоку технологічно
оптимальних параметрів 22 та з одним із входів
компаратора 23. Другий вхід компаратора 23
з’єднано з одним із виходів блоку технологічно оптимальних параметрів 22, а другий вихід блоку технологічно оптимальних параметрів 22 з’єднано з
одним із входів компаратора 21. Другий вхід компаратора 21 з’єднано з виходом детектора зсуву фаз
20, а вихід компаратора 21 з’єднано з одним із входов блоку корекції частоти вимушуючої сили віброприводу 24. Вихід входом блоку корекції частоти
вимушуючої сили віброприводу 24 з’єднано з електродвигунами 7, 14 та з’єднано з одним із входів
детектора зсуву фаз 20 і ходом блоку корекції фази
вимушуючої сили.
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Рисунок 2 – Структурна електромеханічна схема системи для автоматичної віброабразивної обробки деталей
віброприводу 26. Виходи блоку корекції фази вимушуючої сили віброприводу 26 з’єднано з електромагнітними порошковими муфтами 12 та 15. Вихід компаратора 23 з’єднано із входом блоку корекції амплітуди вимушуючої сили віброприводу 25, а
вихід даного блоку з’єднано з керованими дебалансами 5 та 11. З вільним входом блока технологічно
оптимальних параметрів з’єднано один із двох виходів блока введення–виведення інформації, а другий вихід блока введення–виведення інформації
з’єднано із блоком програмного керування електроприводом, і перший вихід блоку програмного керування електроприводом з’єднано з першим електродвигуном 7 та другий вихід блоку програмного керування електроприводом з’єднано із другим електродвигуном 14.
Оброблювані деталі 27 із робочим середовищем
2 через горловину 17 завантажуються в контейнер 1.
Запуск системи для віброабразивної обробки деталей в автоматичному режимі проводиться з довільної початкової частоти  p (що не дорівнює власній
резонансній частоті 0 механічної коливної системи автоматичної вібромашини, контейнер 1 якої
завантажено деталями з певною загальною масою).
Вали електродвигунів 7 та 14, обертаючись на частоті  p , передають крутні моменти до еластичних
муфт 6 та 13. Муфта 6 передає крутний момент валу
3, що призводить до обертання керованих дебалансів 5 (вони (5) мають можливість дистанційно змінювати ексцентриситет центра мас) керованого дебалансного віброприводу 4, у результаті чого контейнер 1, що пружно встановлений на пружинах 18,

починає здійснювати коливання еліпсоподібної траєкторії з дійсною амплітудою ad . Вертикальна
складова av амплітуди коливань контейнера 1 (у
даному випадку при сталій

 p ) визначається вели-

чиною кута  між центрами мас дебалансів 5 на
валу 3. Муфта 13 передає крутний момент валу 10,
що призводить до обертання керованих дебалансів
11 (вони (11) також мають можливість дистанційно
змінювати ексцентриситет центра мас) віброприводу центрального тіла 9 (активатора), у результаті
чого активатор 9, що пружно встановлений на пружинах 8, починає також здійснювати коливання еліпсоподібної траєкторії, частота яких співпадає з частотою коливань контейнера 1.
Згідно з винаходами [3, 4] та дослідженнями, наведеними у роботах [1, 2], шари робочого середовища 2 та деталей 27, які розміщені біля поверхні
контейнера 1, переміщуються в напрямі, протилежному до напряму обертання валу керованого дебалансного віброприводу 4, а шари робочого середовища 2 та деталей 27, які розміщені біля поверхні
центрального тіла 9 (активатора), переміщуються в
напрямі, протилежному до напряму обертання валу
10 керованого дебалансного віброприводу активатора 9. Синхронне керування частотою коливань корпусу 1 та активатора 9 здійснюється блоком корекції
частоти вимушуючої сили віброприводу 24. Керування напрямами обертання валів 15 електродвигунів 7 та 17 здійснюється блоком програмного керування електроприводом 26. У випадку запуску двигунів 7 та 14 блоком програмного керування елект-

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
164

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

роприводом 26 із однаковими робочими частотами
та однаковими напрямами обертання 15 відбувається реалізація технологічного режиму роботи A або B
(табл. 1).
При реалізації режиму роботи A або B відбувається переміщення шарів робочого середовища 2 та
деталей 27, які розміщені біля поверхні контейнера
1 і шарів робочого середовища 2 та деталей 27, що
розміщені біля поверхні центрального тіла 9 (активатора) в сторону, протилежну синхронному напряму обертання віброприводів корпусу 1 та активатора
9. Висока інтенсивність переміщення робочого се-

редовища 2 та деталей 27 по коловій траєкторії
(табл. 1) корпусу 1 обумовлюється тим, що напрями
переміщення шарів робочого середовища 2 та деталей 27, які розміщені біля поверхні контейнера 1 і
шарів робочого середовища 2 та деталей 27, що розміщені біля поверхні центрального тіла 9 (активатора), співпадають. У випадку запуску блоком програмного керування електроприводом 26 лише двигуна 7 із робочою частотою  реалізовуються технологічний режим роботи C або D (табл. 1) залежно
від
напряму
обертання
віброприводу
4
корпусу 1.

Таблиця 1 – Схема руху середовища разом із деталями у пустотілому робочому органі (контейнері) системи
для віброабразивної обробки деталей в автоматичному режимі при різних комбінаціях роботи віброприводу
контейнера та активатора.
Завантаження
контейнера

Амплітуда коливань, мм
контейнера

активатора

2/3

3

2

2/3

3

2

2/3

3

-

2/3

3

-

2/3

-

2

2/3

-

2

2/3

3

2

2/3

3

2

Напрямок обертання валів
контейнера

Рух середовища

активатора
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При реалізації режиму роботи C або D відбувається переміщення шарів робочого середовища 2 та
деталей 27, що розміщені біля поверхні контейнера
1 у сторону, протилежну напрямку обертання віброприводу 4 корпусу 1. При технологічному режимі
роботи C або D інтенсивність переміщення робочого
середовища 2 та деталей 27 по коловій траєкторії
корпусу 1 (табл. 1) на порядок менша, ніж при режимі роботи A або B. При запуску блоком програмного керування електроприводом 26 лише двигуна
14 із робочою частотою  реалізовуються технологічний режим роботи E або F (табл. 1). У режимі
роботи E або F відбувається переміщення шарів робочого середовища 2 та деталей 27, що розміщені
біля поверхні центрального тіла 9 у сторону, протилежну напрямку обертання віброприводу активатора
9. У результаті обертання керованого дебалансного
віброприводу 10 у заданому напрямі (табл. 1) відбувається коливання активатора 9 по еліпсоподібній
траєкторії і в рухомому сипучому середовищі утворюється ефект «вібраційного кипіння». У режимі
роботи E або F траєкторія руху шарів робочого середовища 2 та деталей 27 нагадує поведінку води
під час кипіння, тобто попри вібруючу поверхню
активатора 9 з однієї сторони на зустріч напрямку
обертання керованого дебалансного віброприводу
11 відбувається переміщення нижніх шарів робочого середовища 2 та деталей 27 угору, а з іншої – назустріч напрямку обертання керованого дебалансного віброприводу 11 відбувається переміщення шарів
робочого середовища 2 та деталей 27 униз. Незначна
частина сипучого матеріалу (робоче середовища 2
та деталі 27) переміщаються назустріч напрямку
обертання керованого дебалансного віброприводу
11 над активатором 9 (при заповненні контейнера 1
на 2/3 сипучим матеріалом), у результаті чого біля
поверхні центрального тіла 9 (активатора) шари робочого середовища 2 та деталей 27 інтенсивно рухаються назустріч одне одному.
Такий характер руху робочого середовища 2 та
оброблюваних деталей 27 дозволяє активізувати
технологічний процес віброабразивної обробки деталей в автоматі для віброабразивної обробки деталей за рахунок збільшення відносної взаємної швидкості переміщення гранул робочого середовища 2 та
оброблюваних деталей 27; усунути зони «застою» та
однаково з усіх сторін обробити деталі зі складною
геометричною формою. У випадку запуску блоком
програмного керування електроприводом 26 електродвигунів 7 та 14 у взаємно протилежних напрямках обертання реалізовується технологічний режим
роботи G або H (табл. 1). Траєкторія руху сипучого
середовища у пустотілому корпусі 1 при режимі
роботи G наближено відповідає траєкторії руху робочого середовища 2 та деталі 27 при режимі роботи

F, тільки відрізняється незначним напрямком перетікання сипучого матеріалу над активатором 9 та
вищою інтенсивністю кінетичних процесів. Зміна
напрямку перетікання сипучого матеріалу над активатором 9 та вища інтенсивність кінетичних процесів у режимі роботи G пояснюється тим, що в режимі роботи G та F однаковий напрямок обертання
валу 10 керованого дебалансного віброприводу 11
активатора 9, але включення основного приводу
(керованого дебалансного віброприводу 5) корпусу
1 у протилежному напрямку обертання зумовлює
рух сипучого матеріалу по траєкторії, характерній
для режиму роботи A. Дана траєкторія забезпечує
підсилення «вібраційного кипіння» сипучого матеріалу, яке спостерігається при роботі активатора
(режим роботи F), а напрямок перетікання сипучого
матеріалу над активатором 9 при режимі роботи F є
менш інтенсивний та протилежно напрямлений
більш інтенсивному напрямку руху сипучого матеріалу при режимі роботи A, тому в результаті додавання цих двох потоків утворюється легке перетікання сипучого матеріалу над активатором 9, напрямок якого відповідає напрямку основного потоку
у корпусі 1 (режим роботи A). Траєкторія руху сипучого середовища у пустотілому корпусі 1 при режимі роботи H наближено відповідає траєкторії руху робочого середовища 2 та деталі 27 при режимі
роботи E, але з більшою інтенсивністю та зміненим
напрямком перетікання сипучого матеріалу над активатором 9. Фізична суть кінематичних процесів
при режимі роботи H аналогічна режиму роботи G,
тільки змінюються напрямки потоків сипучого матеріалу в корпусі 1, і вони підсилюються включенням основного приводу (керованого дебалансного
віброприводу 5) корпусу 1, який є характерним для
режиму B. Автоматична зміна траєкторії руху робочого середовища 2 та деталі 27 протягом заданого
часу віброабразивної обробки проводиться у послідовності, яка чітко визначена програмою, яка зберігається у блоці програмного керування електроприводом 26. Програма зміни послідовностей траєкторій руху сипучого середовища у корпусі 1 записується в автомат для віброабразивної обробки деталей за допомогою блоку введення–виведення інформації 12. Запрограмована автоматична зміна послідовностей траєкторій руху сипучого середовища в
корпусі 1 завжди відбувається на робочій частоті
 p , яка дорівнює власній резонансній частоті 0
механічної коливної системи автомата. Автомат для
віброабразивної обробки деталей у реальному масштабі часу в автоматичному режимі проводить настроювання і підтримування частоти циклічної вимушуючої сили  p керованих дебалансних віброприводів 11 (активатора 9) та 5 (корпусу 1) на часто-
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ту, що дорівнює власній резонансній частоті

0

механічної коливної системи автомата. Постійна
корекція частоти обертання

 p валів 3 та 10 деба-

лансних віброприводів автомату в реальному масштабі часу проводиться блоком корекції частоти вимушуючої сили віброприводу 24 для забезпечення
енергетично вигідного резонансного режиму роботи
автомату для віброабразивної обробки деталей. Корекція частоти циклічної вимушуючої сили

 p ке-

рованих дебалансних віброприводів 11 та 5 проводиться на підставі  величини та напрямку зсуву
фази коливань контейнера 1 відносно вимушуючої
циклічної сили керованого дебалансного віброприводу автомата. У блоці корекції частоти вимушуючої сили віброприводу 24 на базі закладених у ньому
законів керування (реалізованих на класичних функціях) проводиться визначення величини та напрямку корекції  частоти  p вимушуючої сили
віброприводу 11 та 5. Відкоригована частота

 p (t )    вимушуючої сили віброприводу автомата буде наближатись у часі до власної резонансної
частоти 0 контейнера 1 завдяки дії  , аж поки

0 (t )   p (t )   . Величина та напрямок зсуву
фази коливань контейнера 1 відносно вимушуючої
циклічної сили керованого дебалансного віброприводу 11 та 5 визначається за допомогою детектора
фаз 21. Із закріпленого на корпусі 1 давача вібрації
19 поступає інформація про динамічні параметри
контейнера 1, зокрема амплітуду ad (t ) , частоту

 p (t ) та фазу  (t ) його коливань у наступній формі: ad (t ) sin( p t   (t )) . Дана інформація поступає в детектор зсуву фаз 20, блок технологічно оптимальних параметрів 22 та на компаратор 23. На
другий вхід детектора зсуву фаз 20 поступає інформація sin(( p    )t ) про частоту роботи керованого дебалансного віброприводу контейнера 1 та
активатора 9. Тобто у блоці 20 відповідно до [6]
проходить порівняння двох гармонійних сигналів на
предмет наявності зсуву фази коливань контейнера
1 відносно вимушуючої циклічної сили керованого
дебалансного віброприводу автомату для віброабразивної обробки деталей. Відповідно до [6], при вимушених коливаннях дані сигнали мають однакову
частоту, а при резонансі фаза  (t ) амплітуди коливань контейнера 1автомату для віброабразивної обробки деталей відстає на кут

 2 від амплітуди

циклічної вимушуючої сили керованого дебалансного віброприводу 11 та 5. З урахуванням цього, у

компараторі 21 постійно проводиться порівняння
між існуючим зсувом фаз при частоті

 p керовано-

го дебалансного віброприводу 11 та 5 із необхідним
оптимальним (з енергетичної точки зору) значенням
зсуву ваз  2 . Оптимальне значення в компаратор надходить із блоку технологічно оптимальних
параметрів 22, куди вноситься оператором автомата
за допомогою блоку введення–виведення інформації
12. У результаті порівняння інформації в компараторі 21 отримуємо величину  , величина якої
вказує, наскільки коливна система (контейнер 1 робочого середовища 2 та деталі 27) відійшла від резонансного режиму роботи, а знак (  ) указує, в
яку сторону коливна система автомату для віброабразивної обробки деталей відійшла від резонансного
режиму роботи. Автоматична адаптація частоти
обертання керованого дебалансного віброприводу
(5 та 11) до власної резонансної частоти механічної
коливної системи автомату для віброабразивної обробки деталей

0 (t )   p (t )   дозволяє забез-

печувати постійний резонансний режим роботи контейнера 1 при довільній масі його завантаження робочим середовищем 2 та оброблюваними деталями
27. Резонансний режим роботи дозволяє забезпечити мінімальні енергозатрати віброприводу 11 та 5 на
реалізацію технологічного процесу в контейнері 1.
При віброабразивній обробці деталей 27 у контейнері 1 протягом заданого періоду часу при циклах із заданими тривалостями послідовно змінних
траєкторій руху сипучого середовища на змінній у
часі робочій власній резонансній частоті коливань
контейнера 1 важливим є забезпечити задане технологічно оптимальне значення амплітуди коливань
робочого органу (контейнера 1) при всіх циклах віброобробки та довільній масі завантаження контейнера робочим середовищем 2 та деталі 27. У роботах
[7–9] показано, що за критерій оцінки динамічних
параметрів робочого органу (контейнера 1) при віброабразивній обробці деталей доцільно брати питому роботу

Ap   p2 ad2 вібраційного поля (робочого

середовища) контейнера 1 або інтегральний критерій (питому потужність)

I p   p3 ad2 для оцінки рів-

ноцінності вібрацій різних частот. У роботі [10] показано, що зняття металу при віброабразивній обробці деталей залишається постійним при збереженні
величини

 p2 ad2 , незалежно від значення амплітуди

та частоти, тому розрахунок необхідної амплітуди
коливань an на кожній новій резонансній частоті

0 ( 0   p ) доцільно проводити з наступного
співвідношення

an  z2 az2  02 , де  z та az –
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наперед задані, з технологічної точки зору, оптимальні параметри вібраційного поля для віброабразивної обробки деталей у контейнері 1. Параметри

z ,

az та час обробки при такому циклі з іншою траєкторією руху сипучого матеріалу у контейнері 1 уводяться оператором автомату для віброабразивної
обробки деталей за допомогою блоку введення–
виведення інформації 12 безпосередньо в блок технологічно оптимальних параметрів 22. У блок технологічно оптимальних параметрів 22 також поступає інформація про дійсне значення амплітуди ad
та власну резонансну частоту коливань контейнера 1
0   p із давача вібрації 19 у наступній формі:

ad sin( p t ) . У результаті обробки інформації від
давача 19 блок технологічно оптимальних параметрів 22 проводить у реальному масштабі часу визначення необхідного значення амплітуди коливань an
з метою забезпечити сталим значенням питомої роботи ( Ap   p2 ad2  const ) вібраційного контейнера 1
у кожнім із заданих циклів при існуючій робочій
резонансній частоті 0 протягом заданого оператором часу віброобробки. У процесі роботи автомату
для віброабразивної обробки деталей необхідне значення амплітуди коливань an у реальному масштабі
часу поступає на компаратор 23, де порівнюється з
дійсним значенням амплітуди ad . У результаті порівняння автоматично отримується  a величина і
напрямок, на якому необхідно провести корекцію
амплітуди коливань контейнера 1, щоб забезпечити
в контейнері сталість питомої роботи його вібраційного поля ( Ap   p2 ad2  const ) при всіх циклах віброобробки протягом заданого оператором часу. Величина та напрямок корекції амплітуди коливань
контейнера 1  a передається у 25 блок корекції
амплітуди вимушуючої сили віброприводу 11 та 5.
Блок корекції амплітуди вимушуючої сили віброприводу 25 на основі закладених у ньому законів
керування проводить корекцію   величини кута

 між ексцентриситетами центра мас дебалансів 5
та 11, що призводить до зміни величини амплітуди
циклічної вимушуючої сили керованого дебалансного віброприводу 11 та 5. Автоматичне корегування
амплітуди циклічної вимушуючої сили керованих
дебалансних віброприводів 11 та 5 дозволяє на енергетично вигідній резонансній робочій частоті стабілізувати у часі на заданому технологічно оптимальному рівні питому роботу вібраційного поля у контейнері 1 при потрібній траєкторії руху сипучого
середовища та довільній масі завантаження контейнера 1 робочим середовищем 2 і деталі 27.
ВИСНОВКИ. Запропонована система для віброабразивної обробки деталей в автоматичному режи-

мі дозволяє: проводити в автоматичному режимі
адаптивне настроювання та підтримування у часі
резонансного режиму роботи контейнера (пустотілого робочого органу) незалежно від маси його завантаження середовищем та деталями протягом
усього циклу віброобробки; проводити адаптивне
настроювання та підтримування в часі заданого технологічно оптимального значення параметрів вібраційного поля (питомої роботи, питомої потужності)
у пустотілому робочому органі завантаженого середовищем та деталями протягом усього циклу віброобробки; проводити керування напрямком та формою траєкторії руху завантаженого середовища й
деталей у пустотілому робочому органі за наперед
визначеної користувачем (оператором) програми
протягом усього циклу віброобробки. У комплексі
дані три особливості конструкції автомату для віброабразивної обробки деталей дозволяють отримувати для деталей складної просторової форми заданий технологічний ефект (заданий клас шорсткості
поверхні деталей при шліфуванні та поліруванні,
задану величину зйому металу з деталі при знятті
задирів та оздоблювально-зачисній обробці, задане
зміцнення поверхні пластичним деформуванням)
при мінімальних енергозатратах.
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An electromechanical model adaptive vibration machine with toroidal working container that can automatically provide stability technologically optimal parameters vibration field toroidal chamber during a given time (cycle) vibromashining at constant resonant mode and arbitrary mass loading chamber of the workpiece and the environment.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На протяжении нескольких лет мы принимаем участие в разработке
многодвигательных электротранспортных средств
(ЭТС) на основе независимых электроприводов с
питанием от аккумуляторной батареи [1] и проведении сопутствующих исследований, призванных повысить эффективность применяемых решений. Поскольку теоретические работы являлись как инициатором, так и следствием практических достижений,
нами всегда уделялось большое внимание научной
деятельности. В результате за это время был написан ряд статей, среди которых также есть работы,
посвященные рекуперационной системе на базе суперконденсаторов (СК) [2, 3], которая является частью энергосилового комплекса ЭТС и применяется
для обеспечения эффективного режима рекуперации
и сохранения максимальной длительности жизненного цикла аккумуляторной батареи (АБ). Основная
задача этой системы – обеспечение с помощью СК
«быстрого» приема энергии во время рекуперативного торможения и возврат этой энергии в бортовую
сеть в случае необходимости для снижения динами-

ческой нагрузки на АБ от пусковых токов. В других
статьях были описаны попытки создания адекватной
модели ячейки СК и оценка влияния режима заряда/разряда на их эффективность [4, 5]. Также предложены схемные решения и алгоритмы работы рекуператора, позволяющие повысить его эффективность за счет более оптимального управления уровнем заряда СК [6]. Алгоритмы и решения, изложенные в опубликованных работах, легли в основу разрабатываемых
образцов
системы
электрооборудования ЭТС.
В настоящее время с нашим участием был запущен опытный образец ЛЭТС–500 (рис. 1) с действующей системой многодвигательного электропривода и комбинированной энергосистемой, включающей литиевую батарею и динамический источник тока – экспериментальный рекуператор с СК.
Проведенные натурные испытания подтвердили
правильность основных теоретических суждений, а
полученные данные стали основой для дальнейших
исследований.
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Рисунок 1 – Опытный образец ЛЭТС–500
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В [5] уже рассматривались особенности СК и связанные с ними сложности при их использовании в
качестве буферного накопителя с высокой динамикой зарядных/разрядных токов. Тогда было отмечено, что внутреннее распределенное сопротивление
высоковольтной батареи СК значительно затрудняет
определение точного напряжения на ячейках. Указанный недостаток не позволяет без дополнительных «хитростей» в полном объеме использовать
весь потенциал суперконденсаторов вследствие того, что система управления рекуператора остановит
заряд/разряд, как только напряжение, которое состоит из падения на активном сопротивлении и собственно напряжение на ячейках, достигнет предельного значения. Следовательно, батарея будет недозаряжаться/недоразряжатся на величину I·RСК падения, которое при относительно большом токе будет
иметь значительный вес. Так, в рассматриваемой в
[7] системе недозаряд СК составляет 15 % от номинального напряжения, что приводит к недоиспользованию емкости СК почти на 30 %. Для решения
упомянутой проблемы нами было предложено действовать следующим образом: провести экспериментальный замер сопротивления и ввести в качестве постоянной в программный алгоритм, а затем
определять ток СК и, перемножив полученное, получать величину омического падения, с тем чтобы
его учитывать при регулировании и ограничении.
Если с экспериментальной частью все достаточно
просто, то с определением тока СК все не так тривиально, учитывая то, что измерять его прямым методом не получается вследствие сложности введения
дополнительного датчика тока в стандартную
структуру рекуператора [6] из-за конструктивных
ограничений. Решением стало применение следующего алгоритма вычисления напряжения СК, изображенного на рис. 2.

Рисунок 2 – Блок–схема рекуррентного алгоритма
определения напряжения на батарее
суперконденсатора
После получения оцифрованного значения сигнала датчика напряжения U∑ c помощью встроенного в микроконтроллер АЦП производится его нормализация и масштабирование. Затем для вычисления прироста напряжения ячеек СК используется
рекуррентная формула: для вычисления текущего
∆UCK применяется значение тока IСК, полученного в
предыдущем цикле обсчета системы. В свою очередь, IСК вычисляется как отношение разницы измеренного и текущего вычисленного напряжения СК к
величине внутреннего сопротивления.
На практике применение данного алгоритма с
небольшими доработками позволило значительно
повысить стабильность контура ограничения максимального уровня заряда и эффективность стабилизации напряжения СК. Также нововведение позволило значительно повысить динамику работы
рекуператора. На рис. 3 изображен процесс
стабилизации напряжения в первоначальном виде, а
на рис. 4 изображен тот же процесс, но уже с
интеллектуальным
алгоритмом
определения
напряжения СК, упомянутым выше.
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Рисунок 3 – Стабилизация напряжения
суперконденсатора до внесения модификаций

Другим фактором, оказывающим значительное
влияние на эффективность использования комбинированного источника питания, является алгоритм
корреляции напряжения СК со скоростью транспортного средства. Наши последние исследования в
области оценки реального количества энергии, возвращаемого при рекуперативном торможении, показали [9], что из-за воздействия статических сил сопротивления движению (трения покрышек, воздуха
и т.д.) и достаточно жестких ограничений динамики
замедления мы можем рекуперировать не более
40 % кинетической энергии транспортного средства,
запасенной до начала процесса торможения. Такие
результаты заставили нас повторно пересмотреть
некоторые аспекты алгоритма стабилизации заряда
СК в соответствии с кинетической энергией транспортного средства. Ранее нами применялся алгоритм, согласно которому в моменты равномерного
движения или простоя (при небольшом потреблении
постоянного тока) производилась стабилизация
энергии СК согласно уровню кинетической энергией транспортного средства (ТС) по выражению:
ETC
EСК  ( EСК max  EСК min )(1 
),
(1)
ETC max
где EСК – требуемое значение запасенной энергии
СК; EСК max – максимально допустимая энергия СК;

Рисунок 4 – Стабилизация напряжения
суперконденсатора с нововведенным алгоритмом
Как мы можем видеть на рис. 3, находясь в контуре напряжения, рекуператор автоматически снижает ток разряда СК таким образом, чтобы поддерживать суммарное напряжение на СК, которое
включает и падение на активном сопротивлении на
уровне, заданном контуром стабилизации, что в значительной степени снижает динамику. Кроме того,
из-за отличия постоянных времени микроемкостей в
самих ячейках, описанных в [8], выливающихся в
эффект рассасывания заряда в придачу к описанной
проблеме определения напряжения ЭДС на СК,
приводят к тому, что в конце процесса мы можем
видеть неустойчивое поведение системы регулирования.
Процесс, изображенный на рис. 4, демонстрирует очевидные преимущества предлагаемого алгоритма. Время стабилизации значительно короче,
отсутствуют проблемы со стабильностью системы
регулирования. Также значительно повысилась точность отработки контура. Эти улучшения позволяют
значительно повысить эффективность механизма
стабилизации энергии СК, особенно в условиях динамичного городского движения, которое налагает
жесткие временные рамки на подготовку энергосилового комплекса ЭТС к интенсивным старт/стопным режимам.

EСК min – минимальная энергия СК; ETC – текущая
кинетическая энергия ТС; ETC max – кинетическая
энергия ТС на максимальной скорости при полной
массе.
Применение такого алгоритма позволяло стабилизовать энергию в пределах от EСК max в случае
скорости, равной нулю, до EСК min на максимальной
скорости. При этом EСК min  0,04EСК max .
Такой механизм стабилизации соответствовал
нашим первоначальным, как оказалось позже, чрезмерно оптимистичным представлениям об уровне
энергии, рекуперируемой в систему при торможении. Также нами не учитывались в должной степени
КПД рекуператора с СК и приводом, что также приводило к неправильной оценке требуемого запаса.
Как следствие, этот алгоритм вполне успешно подготавливал систему к приему энергии при торможении, но обеспечивал недостаточную компенсацию
тока приводов при последующем разгоне, особенно
если он начинался сразу после торможения с небольшим ускорением замедления.
Проведенные экспериментальные заезды подтвердили, что положительное влияние рекуператора
на режим нагрузки АБ наблюдалось лишь в начале
цикла движения. После нескольких разгонов, торможений уровень компенсации динамической составляющей тока значительно ухудшался, а иногда
и вовсе приносил дополнительные потери за счет
несоответствия логики работы контура стабилизации динамике ТС.
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Рисунок 5 – Диаграмма параметров электропривода
транспортного средства при первоначальном
алгоритме стабилизации энергии суперконденсатора
На рис. 5 изображена диаграмма параметров
электропривода ТС соответствующая работе системе рекуперации при первоначальном алгоритме стабилизации энергии СК. Особенного внимания заслуживают выделенные области: первая обозначает
процесс стабилизации энергии СК – рекуператор
отдает «излишки» энергии в АБ из-за того, что разгон происходил достаточно плавно, без больших
динамических токов, то есть почти без участия рекуператора; а вторая демонстрирует недостаточную
компенсацию тока приводов рекуператором, являющуюся
следствием
чрезмерности
предшествующего процесса стабилизации.
Решением рассмотренной проблемы стало смещение приоритета в расчетах при стабилизации
энергии в сторону сохранения максимально возможного количества энергии СК для обеспечения
дальнейшей разгонной динамики. Так, было предложено изменить нижний предел энергии СК согласно выражению:

Рисунок 6 – Диаграмма параметров электропривода
транспортного средства при модифицированном
алгоритме стабилизации энергии суперконденсатора

EСК min стаб  ( EСК max  EСК min )
где K возвр

1  Kвозвр

,
(2)

– коэффициент возвращаемости кинети-

ческой энергии при рекуперативном торможении [2]
для нашего транспортного средства с его ограничениями в динамике торможений, этот коэффициент
равен 0,35.
Суммарный КПД  является результатом произведения усредненных показателей КПД приводов
и рекуператора. Это объясняется тем, что кинетическая энергия транспортного средства, регенерируемая при рекуперативном торможении, частично
уходит на потери в электроприводах и рекуператоре:
   ПР РЕК ,
(3)
где  ПР – суммарный КПД электроприводов;
 РЕК – КПД рекуператора и СК.
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Согласно новому алгоритму уровень энергии СК
должен быть равен EСК min стаб , а не EСК min , как это
было ранее, при максимальной скорости ТС, а перед
началом движения, то есть во время остановок,
стремится к EСК max . Зная это, можем записать следующее равенство:
1  K возвр
( EСК max  EСК min )
 ( EСК max  EСК min ) 

(4)
kE
(1  TC max ),
ETC max
где k – специально введенный коэффициент для
уравновешивания тождества.
Тогда можем вывести значения k :
1  K возвр
k 1
.
(5)

Теперь, с учетом полученных выражений, мы
можем записать итоговую формулу для расчета требуемого значения энергии, запасенной в СК, согласно модифицированному алгоритму:
k  ETC
EСК  ( EСК max  EСК min )(1 
).
(6)
ETC max
На рис. 6 изображена диаграмма параметров
энергосилового комплекса ТС с модифицированным
алгоритмом стабилизации энергии СК. Как мы можем видеть, в этом случае ток АБ ЭТС не превышал
установленного уровня в 50 А, что является показателем качества работы рекуператора в режиме динамического источника тока, компенсирующего
импульсную составляющую тока электроприводов.
Также в области 1, выделенной штрихованными
линиями, мы можем видеть процесс стабилизации
уровня энергии СК, который позволил системе в
дальнейшем обеспечивать должную компенсацию
тока приводов. Таким образом, можно говорить о
том, что модификация алгоритма значительно повысила качество работы рекуперационной системы.
ВЫВОДЫ. В работе рассмотрены некоторые
проблемы, возникающие в процессе использования
комбинированного источника питания с суперконденсаторами в составе автономных электротранспортных средств. В частности, описаны трудности с измерением напряжения на батарее СК в
течение их интенсивного заряда/разряда, а также
показаны возможные последствия, вызванные упрощенной отработкой системы регулирования таких
ситуаций. Для устранения этой проблемы было
предложено делать коррекцию измеренного встроенным АЦП микроконтроллера сигнала на величину
падения напряжения на внутреннем сопротивлении
суперконденсаторов, для получения значения которого применена рекуррентная форма расчета, алгоритм которой приводится в тексте данной работы.
Предложенное решение позволило значительно повысить характеристики рекуперационной системы:
– значительно увеличилась точность измерения
напряжения СК и, как следствие, повысилась эф-

фективность использования емкости батареи суперконденсаторов за счет отсутствия их недозаряда;
– сокращено время, необходимое для стабилизации энергии СК, а также улучшена стабильность
системы регулирования.
Также в данной работе произведен анализ эффективности алгоритма стабилизации запаса энергии батареи суперконденсаторов на основе экспериментальных данных, полученных в процессе испытаний опытного образца легкого электротранспортного средства ЛЭТС–500. В процессе были выявлены недостатки первоначального механизма корреляции уровня запасенной энергии СК со скоростью
ЭТС. Проведенные ранее исследования позволили
сделать адекватную корректировку приоритетов в
алгоритме работы рекуператора. В результате этих
модификаций были улучшены следующие характеристики:
– значительно повышено качество компенсации
рекуператором динамической составляющей тока
электроприводов;
– снижены энергетические потери, связанные с
чрезмерностью алгоритма стабилизации в условиях
невысокой динамики движения.
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The article describes the actual problems of the implementation of regenerative braking on autonomous electric vehicles with the combined power supply. The analysis of their influence, and considered intelligent algorithms, that significantly reduce the level of losses in the energy-power complex of the vehicle, are provided. Possible ways of improving regulation algorithms of the recuperative system are proposed.
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CIRCUIT TOPOLOGIES OF HIGH FREQUENCY RESONANT INVERTERS FOR INDUCTION
HEATING APPLICATIONS
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The aim of this paper is to desribe and to summarize the principle of operation and features of two newly developed
topologies of the high frequency inverter for induction heating applications. The circuit topology, basic operating
principle and some interesting features of the half-bridge ZVZCS series resonant and three-level ZVS PWM series
resonant inverters are described.
Кey words: induction heating, resonant converter, zero voltage switching, zero current switching
ТОПОЛОГІЇ СХЕМ ВИСОКОЧАСТОТНИХ РЕЗОНАНСНИХ ІНВЕРТОРІВ ДЛЯ ЗАДАЧ
ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВАННЯ
М. Оцілка, Д. Ковач
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вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04200, Словаччина. E-mail: matus.ocilka@tuke.sk, dobroslav.kovac@tuke.sk
Описано та узагальнено принципи роботи та властивості двох розроблених топологій високочастотних інверторів для застосування в задачах індукційного нагрівання. Описано топологію кіл, базові принципи роботи
та деякі особливі властивості резонансних перетворювачів типу «напівміст» серії ZVZCS та «трирівневий
ШІМ» серії ZVS.
Ключові слова: індукційне нагрівання, резонансний перетворювач, перемикання нульової напруги, перемикання нульового струму.
PROBLEM STATEMENT. The high frequency inverters have been applied in all branches of industry, military, domestic heating as a power supplies for heating and
melting applications. There are numerous of manufacturing
applications which involve bonding and changing the
properties of metals or other electrically-conductive materials such as forging, metal melting, hot forming, metal glass sealing, cap sealing, plastic reflow or material
testing. The general characteristic of induction heating
applications are quick heating, direct heating, high power
density, low maintenance requirements, quiet, safe and
clean working condition. This phenomenon relies on two
mechanism of energy dissipation. These are losses due
Joules heat and losses associated with magnetic hysteresis.
First of these, are primary mechanism of heat generation in
electrically conductive nonmagnetic materials (aluminum,
copper, steels above Curie temperature). Electrical currents
or eddy currents which are internally induced in material
dissipate energy and bring about the heat. Second mechanism
is
present
in
magnetic
materials.
The explanation of hysteresis losses states that heat generation is caused by friction of between molecules, or so
called magnetic dipoles, when ferromagnetic metals are
first magnetized in one direction and then in the other. The
energy needed to turn the dipoles is dissipated as a heat. An
induction heating system consists of a source of AC current, working coil and material to be heated. The high frequency inverters supply high frequency current to IH load.
Load consists of working coil and eddy current based heating material. The coil is connected to the power supply.
The flow of AC current through the coil generates the alternating magnetic field which cuts through the workpiece
and thus generates the heat. Generation of heat increases
with frequency and amplitude of AC current. The more
frequency increases, the more are eddy currents located
near the surface of workpiece [1].
There are various high frequency inverter circuit topologies, such as: full bridge, half bridge, single-ended

push-pull, center tap push-pull and boost half bridge. Most
of the IH systems are constructed of resonant inverters
operating at high frequencies. Of these, the voltage source
type ZCS (zero current switching), ZVS (zero voltage
switching), SEPP (Single-Ended Push Pull) resonant and
quasi-resonant hybrid high frequency inverter has unique
features; such as simple configuration, high efficiency and
wide soft commutation range. Increasing the switching
frequencies improves the performance and power density
of the inverter. However, with increasing the switching
frequencies appear some disadvantages due to the high
commutation losses in the switching and appearance of
electromagnetic interference. These factors occur mainly
in inverter topologies that use the full-bridge inverter configuration. The use of resonant converter offers us the interesting option for application requires previous specification.
This paper presents circuit topology and the basic operation principle of the half bridge ZVZCS series resonant
and three-level ZVS series resonant inverter.
EXPERIMENTAL
PART
AND
RESULTS
OBTAINED. Half bridge ZVZCS series resonant inverter.
The half bridge topology is mostly used in induction
cookers, because theirs robustness and simple circuit configuration [2]. The proposed circuit topology is illustrated
in Fig. 1. High frequency inverter consists of half bridge
series resonant converter and bypass switch [3].

Figure 1 – Half-bridge inverter for induction heating [3]
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This high frequency inverter circuit consists of two
main switches Q1 and Q2 a single reverse blocking auxiliary switch Q3. The resonant circuit consists of resonant
inductance L0 and resonant capacitance Cr. The capacitors,
C1 and C2, are the lossless turn-off snubbers Q1 and Q2.
This topology represents a half-bridge inverter, where the
Q1 and Q2 are its main switches. The equivalent effective
resistance R0 and inductance L0 is derived from the working coil side of a variety of IH loads [3]. The equivalent
inductive component is used to store the current and is
required to achieve the ZCS in main switches Q1 and Q2
and ZVS in the high side subsidiary power switch Q3. The
inductor makes resonance in accordance with the resonant
capacitor Cr. The auxiliary power switch Q3 is in parallel
with the resonant capacitor Cr that creates induction-heated
load for the resonance.
Operation of converter
This circuit topology operates in six modes which are
described below (Fig. 2):
1: Mode starts with Q2 begin conducting, current flows
through R0, L0 and Cr until D4 is forward biased (Fig. 2,a).
2: Diode D4 begins to conduct, the current flows
through R0, L0, D4, Q3, and Q2 until Q3 is turned off
(Fig. 2,b).
3: During this mode Q2 is still turned on, current passing through Cr, L0, R0, and Q2 until Q2 is turned off
(Fig. 2,c).
4: Switch Q2 is turned off and D2 starts to conduct due
to energy stored in L0. (Fig. 2,d)
5: In this mode main switch Q1 is turned on, the supply
current flows through Q1, Cr, R0, and L0 (Fig. 2,e).
6: Diode D1 beginns to conduct after the voltage across
C2 reach its maximum value (Fig. 2,f).

the high frequency inverter circuit can be continuously
regulated by a constant frequency dual duty cycle PWM
control scheme under a condition of zero voltagecurrent transition soft switching principle. The control
of this inverter uses constant frequency asymmetrical
PWM control scheme. This control is based on varying
the time ratio of total conduction times Ton of Q1, Q2 and
Q3 to the operating switching period T of highfrequency. The conduction time Ton1 of Q1 and the conduction time Ton3 of Q3 can be varied. As a control variable in the proposed dual duty cycle PWM schemes,
selective duty cycle is defined as:

Ton1
;
T
T
D2  on 3 .
T

D1 

(1)
(2)

Features of the inverter.
The advantages of this circuit topology are stable
switching, low cost and streamlined design. Other interesting features of proposed inverter are:
the DC component of the current through the working coil is zero because the series capacitor compensated resonant tank;
the ZVS soft switching commutation range becomes much wider because dual mode duty cycle;
the effective efficiency of this high frequency inverter is much higher over wider power regulation range
from high power settings to low power settings because
selective dual duty cycle mode PWM control scheme;
сonstant frequency operation can be implemented.
Three Level ZVS PWM Inverter.
Fig. 3 shows a equivalent circuit configuration of an
induction heating system developed for the induction
hardening [4].

Figure 3 – Three-level ZVS PWM inverter
for induction heating [4]

Figure 2 – Operating modes of inverter [3]
The output high-frequency AC effective power of

The power circuit of high frequency inverter consists
of a voltage-source inverter using four switches Q1–Q4.
The lossless snubbing circuit consisting of only a turnon parasitic capacitor is connected between drain and
source of each switch.
The
equivalent
effective
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resistance R0 and inductance L0 is again derived from
load using the transformer principle [4].
Operation of the inverter.
The operating principle of the three-level ZVS PWM
inverter is shown in Fig. 4 and it is divided into ten modes
described below.
1: During this stage, Q1 and Q2 conduct and the input
power transfers to the load that is the series equivalent circuit (C0, R0, and L0). The magnitude of the primary voltage
or output voltage is equal to Vs /2 that is a half of the dc
input voltage (Fig. 4,a).
2: Switch Q1 is turned off. The primary current charges
C1 and discharges C4 through the flying capacitor Css. At
the end of this stage, when the voltage across the capacitor
C1 reaches Vs /2, anti-parallel diode D1 will start to conduct. Simultaneously, the voltage across the capacitor C4
reaches zero and the anti-parallel diode D4 starts to conduct
(Fig. 4,b).
3: In this mode C1 and C4 are completely charged and
discharged, respectively. The primary current freewheels
through diode D5 and Q2. At this time, Q4 begins to conduct (Fig. 4,c).
4: During this mode Q2 is turned off. The voltage

across the capacitor C2 rises up to the half of the input voltage Vs, and voltage across C3 decreases to zero. Diode D4
also conducts (Fig. 4,d).
5: The primary current freewheels through diode D3
and D4. Therefore, Q3 and Q4 can be turned on under ZVS
conditions (Fig. 4,e).
6: In this stage the primary current reverses its polarity
and begins to flow through Q3 and Q4 respectively. During
this stage, the primary current reaches the output load current (Fig. 4,f).
7: Q4 is turned off, but Q3 still conducts. The primary
current charges C4 and discharges C1 through flying capacitor Css (Fig. 4,g).
8: Capacitors C4 and C1 are completely charged and
discharged, respectively. The primary current freewheels
through diode D6 and Q3. At this time, Q1 begins to conduct (Fig. 4,h).
9: Switch Q3 is turned off. The voltage across the capacitor C4 rises up to the half of the input voltage Vs, and
voltage across C2 decreases to zero. Diode D1 also conducts (Fig. 4,i).
10: The primary current freewheels through diode D1
and D2. Therefore, Q1 and Q2 can be turned on under
ZVS conditions (Fig. 4,j).

Figure 4 – Operation principle of three-level ZVS PWM iverter
CONCLUSION. In this paper, the summary of the
newly developed resonant converters for induction heat-

ing were proposed. Half-bridge series resonant inverter
has some advantages as a simple configuration, stable
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switching and low cost. Proposed ZVZCS inverter with
dual duty control scheme offers wider control possibilities over wider power regulation range and higher efficiency. The full-bridge PWM converter is one of the
high power converter topologies that posses the basic
desirable characteristics of both the hard switching
PWM converters and the soft-switching ones, avoiding
their drawbacks such as commutations losses and high
conduction losses. However, the power switches of the
full - bridge converter are subjected to the maximum
input voltage level. In the case of high input voltage, it
may not be possible to get adequate switches. The
three-level PWN converter avoids this drawback and
reduces switches stresses.
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ТОПОЛОГИИ СХЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ ИНВЕРТОРОВ ДЛЯ ЗАДАЧ
ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА
М. Оцилка, Д. Ковач
Технический университет Кошице
ул. Парк Коменского, 3, г. Кошице, 04200, Словакия. E-mail: matus.ocilka@tuke.sk, dobroslav.kovac@tuke.sk
Описаны и обобщены принципы работы и свойства двух разработанных топологий высокочастотных инверторов для применения в задачах индукционного нагрева. Описана топология цепей, базовые принципы работы
и некоторые особые свойства резонансных преобразователей типа «полумост» серии ZVZCS и «трехуровневый
ШИМ» серии ZVS.
Ключевые слова: индукционный нагрев, резонансный преобразователь, переключение нулевого напряжения, переключение нулевого тока.
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This paper deals with few methods of electrical circuit analysis. It points the advantages and disadvantages of each
method and evaluates their use for electrical circuit simulation. In paper are outlined procedure for network analysis in
general and also the procedure for each method. It establishes criteria for comparison of methods. Paper compares
methods according to specified criteria.
Кey words: circuit simulation, computer simulation, network analysis.
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
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Розглянуто декілька методів аналізу електричних кіл. Визначено переваги й недоліки кожного з розглянутих
методів та виконано оцінювання можливості їх застосування для моделювання електричних кіл. Виокремлено
загальну процедуру мережевого аналізу та процедуру аналізу для кожного з методів. Надано критерії порівняння методів. Методи моделювання електричних кіл порівняно згідно із запропонованим критерієм.
Ключові слова: моделювання електричних кіл, комп’ютерне моделювання, мережевий аналіз.
PROBLEM STATEMENT. Circuit simulation is a
technique for checking and verifying the design of electrical and electronic circuits and systems prior to manufacturing and deployment. It is used across a wide spectrum of applications, ranging from integrated circuits
and microelectronics to electrical power distribution
networks and power electronics. Circuit simulation
combines mathematical modeling of the circuit elements, or devices, formulation of the circuit equations
and techniques for solution of these equations. We will
focus mainly on the formulation and solution of the
network equations in this paper. We will focus mainly
on the formulation and solution of the network equations in this paper [1].
In a computer program the equations have to be
formulated automatically in a simple, comprehensive
manner. Once formulated, the system of equations has
to be solved. There are two main aspects to be considered when choosing algorithms for this purpose: accuracy and speed. In principle, accuracy depends on
mathematical modeling of the circuit elements and
speed depends on method.
Consider a network having n nodes and m branches.
A network may be characterized of a set of network equations. There are two types of equations: branch equations
and connection equations. Branch equations are also
called element equations. These equations describe a
circuit element by means of a current - voltage relationship. Element equations can by completely expressed as
(1). Set of element equations consist of m equations.
i
Z Y    s  :
(1)
u 
Z – Matrix of branch (element) impedance;

Y – Matrix of branch (element) admittance;
i – Vector of branch currents;
u – Vector of branch voltages;
s – Vector of voltage and current sources.
Table 1 – Examples of branch relations of basic
elements in linear electric circuits with harmonic
sources in the complex form
Element

Branch relation

resistor

U – R.I = 0

inductor

U – jωL.I = 0

capacitor

jωC.U – I = 0

voltage
source

U = US

current
source

I = IS

Matrix values
Y
1
Z
–R
s
0
Y
1
Z
– jωL
s
0
Y
jωC
Z
-1
s
0
Y
1
Z
0
s
Us
Y
0
Z
1
s
IS

Connection equations that consist of Kirchhoff's current law (KCL) and Kirchhoff's voltage law (KVL) from
the structure of the network, they don’t due to the properties of any network element. Formulation of the connection equations is done by applying KCL and KVL to
the network. It is possible to capture KCL and KVL in
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two forms. The first form is in terms of branch currents
and branch voltages. Set of equations (2) consist of m
independent equations in 2m unknowns.
 A 0   i   0
(2)

     :
 0 B  u  0
A – Incidence matrix of nodes;
B – Incidence matrix of meshes.
Matrix A expresses relationships between nonreference nodes and branches (elements). These relationships can take the forms as it shown in Figure 1
options a), b) and c). Matrix B expresses relationships
between meshes and branches. They can take the forms
as it shown in Figure 1 options d), e), and f). Matrix
values for all combinations of network relationships are
in Table 2 – Matrix values f network relationships.

is highly sparse and this is major advantage for solving
large circuits.
EXPERIMENTAL PART
AND RESULTS
OBTAINED. There are several methods for electrical
circuit analysis. Six methods were selected for compared: superposition theorem, kirchhoff’s law analysis,
nodal analysis, mesh analysis, modified nodal analysis,
sparse tableau analysis.
SUPERPOSITION THEOREM. Superposition theorem (ST) is used to simplify networks containing two or
more sources. In a network containing more than one
source, the current at any one point is equal to the algebraic sum of the currents produced by each source independently (4) [2].
k

i

i :
i

(4)

i 1

Figure 1 – Relations between node and branch and between mesh and branch.
Table 2 – Matrix values f network relationships
Option
Value
Option
Value

a)
1
A

d)
1
B







b)
-1
A

e)
-1
B







c)
0
A

f)
0
B







The second form is more compact with more equations and variables which are branch currents, branch
voltages and node voltages. Set of equations (3) consists
of (m+n-1) independent equations with (2m+n-1) unknowns.
i
0    0
A 0
 0 E  AT  u   0 :
(3)

 v  
 
E – Unit matrix;
AT – Transpose reduced incidence matrix of nodes;
v – Vector of node voltages.
The connection equations written in the both forms
(2) and (3) are due to the network topology only, and
independent of any element’s property. The form (2) is
not preferred in practice for handling large networks,
because this set of equations is not sparse. The form (3)

ii – Matrix of currents produced by each source;
k – Number of sources in network.
ST can be used only in linear circuits. If we use ST,
then is not possible to formulate circuit equations automatically. Automatic formulation of equations is a very
important for computer-based circuit simulation. Therefore we will not use this method for simulation.
KIRCHHOFF’S LAW ANALYSIS. In Kirchhoff's law
analysis (KLA) are used directly Kirchhoff's laws. Circuit equations consist of two sets of equations. Connection equations formed by using Kirchhoff's voltage law
(KVL) and Kirchhoff's current law (KCL) (2) and element equations described the voltage - current relationship of elements (1). Aim of KLA is do find all unknown’s branch currents (5) [2], [3].
 A 
 A.s I 
(5)

i     B.s  :
 B.Z 
 U
sI – Vector of current sources;
sU – Vector of voltage sources.
Circuit description consists of relations between the
branches (elements) and nodes corresponding matrix A,
and relations between branches and meshes corresponding matrix B. It complicates and prolongs the computation and thus adversely affects the speed of the algorithm.
NODAL ANALYSIS. The nodal analysis (NA) is
based on the following idea. Instead of finding for circuit variables, current and voltage of each element, we
seek node voltages in this case, which automatically
satisfy KVL. We do not need to write KVL equations
we need only to apply KCL equations to nonreference
nodes. The aim of nodal analysis is to determine the
voltage at each node relative to the reference node (6)
[2], [3].
s
Y v   A Y  I  .
(6)
 sU 
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NA is a fairly comprehensive method of solving circuits. But it has complication for computer circuit simulation. In NA we have a problem with the voltage
sources. If all the voltage sources in network do not
have a common node, an algorithm for automatic computation is difficult. It extends time of computation and
negatively affects the speed of algorithm. Therefore,
modified nodal analysis has been developed in order to
remove problems of NA.
MESH ANALYSIS. The mesh analysis (MA) is analogy of the NA. We solve for a new set of variables,
mesh currents that automatically satisfy KCL. As such,
mesh analysis reduces circuit solution to writing KVL
equations. The aim of mesh analysis is to determine the
currents at each independent mesh (7) [2], [3].
s 
B.Z  U  :
(7)
 sI 
iM – Vector of mesh currents;
BT – Transpose incidence matrix of meshes.
Lack of MA is that we can MA use just for planar
circuits. Element or connecting wire can't intersect other
element or connecting wire in plane. MA also has a
problem with circuit description. Circuit is described by
using relations between branches and meshes. Instead of
simply matrix A we need more complicated matrix B. It
adversely affects the speed of the algorithm.
MODIFIED NODAL ANALYSIS. NA is used for
formulating circuit equations. However, several limitations exist in this method including the inability to process voltage sources and current dependent circuit elements in a simple and efficient manner. A modified
nodal analysis (MNA) retains the simplicity and other
advantages of nodal analysis while removing its limitations [4].
To handle voltage sources, the key idea is to not insist on eliminating their currents, but to retain those
currents as additional variables. For of these new variables, we add a new equation, namely the branch equation for that (voltage source) element. The size of the
matrix equation will grow, by as many equations as we
have voltage sources, compared to nodal analysis. We
can retain more currents (other currents) than just the
voltage source currents [1]:
– All voltage source currents, be they independent or
controlled.
– Any current that is a control variable for current
control voltage source (CCVS) or current control
current source (CCCS)
– Any current that is a user-specified simulation output.
We have a system of equations for the currents according NA, a system of equations for the other currents. Merging both obtained MNA system (8).

B.Z .B i
T

M

   B

 A.Y . A 1

T
  AO

AO   u   A.sU 
   
:
Z O  iO   s I 

(8)

iO – Vector of other branch currents;
AO – Node incidence matrix of other currents;
AOT – Transpose node incidence matrix of other currents;
ZO – Matrix of branch impedance of other currents.
Level of MNA is between STA, where no currents
were eliminated, and NA, where all were eliminated.
This creates a disadvantage of MNA. MNA doesn’t
contain information about all currents and voltages in
electric circuit [5].
SPARSE TABLEAU ANALYSIS. In this approach the
only matrix operation required is that of repeatedly
solving linear algebraic equations of fixed sparse structure. For non-linear circuits the partial derivatives and
numerical integration are done at the branch level leading to complete generality and maximum sparsity of the
characteristic coefficient matrix [6].
Sparse tableau analysis (STA) described in [6], involves the following steps: write KCL, write KVL in
form (2) and write the element equations (1). The combination of these three sets of algebraic equations leads
to the sparse tableau system (9) [1].
0   i   0
A 0
 0 E  AT  u   0 .
(9)

   
 Z Y
0  v   s 
This formulation has some key features consisting in
fact that it can be applied to any circuit in a systematic
fashion. The equations can be assembled directly from
the input (circuit specification). The coefficients matrix
is very sparse with mostly zero elements, although it is
larger in dimension than the MNA matrix [1].
STA makes possible a simple yet truly general purpose computer program. By combining the concept of
variability type with sparse matrix techniques, this program can achieve practically optimum efficiency by
choosing the order of elimination so as to minimize the
total operations count required for simulation and/or
automated optimization [6].
COMPARISON OF METHODS. In this paper, have
been studied options of circuit analysis for computer
simulation. All investigated methods of analyses could
be divided into three groups. First is group of methods
that are unsuitable for computer simulation, the second
one is group of methods fewer suitable and the last one
is group of methods that are very suitable for computer
simulation.
Unsuitable for computer simulation is superposition
theorem. It is not possible to formulate circuit equations
using these methods automatically. This method (called
"ad hoc") is inappropriate to analysis of all circuits.
Instead, we need a systematic and automatic approach
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for formulating and solving the circuit equations.
Into group of methods fewer suitable were included
Kirchhoff's laws analysis, nodal analysis and mesh
analysis. They can be used for computer simulation, but
their algorithm will be more complicated and / or must
be used for circuits with restrictions. MA has both disadvantages. Circuit must be planar and relationships
must be defined between branches and nodes and moreover between branches and meshes. KVL has the same
complications as MA with circuit description. NA isn't a
complex method because it has a problem with the voltage sources and the algorithm for solving all types of
networks is tedious and difficult.
Unlike previous methods, the methods in the group of
methods very suitable can be used for a general solution
to electrical circuits. It is a modified nodal analysis and
sparse tableau analysis. MNA is more compact than
STA, preparation and creation of analysis is faster than
STA. MNA doesn’t contain information about all currents and voltages in electric circuit. Handicap of STA
is that preparation of STA analysis is slower than MNA,
but STA contains information about all voltages and
currents.
ACKNOWLEDGMENT. The paper has been prepared under support of Slovak grant projects KEGA
No. 005TUKE-4/2012.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
Д. Дзиак, И. Томчикова
Технический университет Кошице
ул. Парк Коменского, 3, г. Кошице, 04200, Словакия. Е-mail: jozef.dziak@tuke.sk, iveta.tomcikova@tuke.sk
Рассмотрены несколько методов анализа электрических цепей. Определены достоинства и недостатки каждого из рассмотренных методов и проведена оценка возможности их применения для задач моделирования
электрических цепей. Выделена процедура сетевого анализа и процедура анализа для каждого метода. Представлены критерии сравнения методов. Методы моделирования электрических цепей, представленные в данной
статье, были сравнены согласно предложенному критерию.
Ключевые слова: моделирование электрических цепей, компьютерное моделирование, сетевой анализ.
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УДК 62-83-52
РОЗПІЗНАВАННЯ СТАНУ СВЕРДЛОВИНИ ТА НАФТОВИДОБУВНОГО ОБЛАДНАННЯ
НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
А. С. Андреїшин
Національний університет “Львівська політехніка”
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна. E-mail: andriyandr@rambler.ru
Розглянуто методи керування та діагностики штангової глибинно-помпової установки. Перевірено можливість правильного визначення коефіцієнта заповнення свердловини, розпізнаючи зображення динамограм та
струмограм. Побудовано та налаштовано рекурентну двошарову нейронну мережу Хопфілда та проведено дослідження її роботи на створеній моделі штангової глибинно-помпової установки. Зроблено висновки щодо
переваг та недоліків використання підходу розпізнавання образів для розрахунку коефіцієнта заповнення свердловин та діагностики стану обладнання.
Ключові слова нейронна мережа, нафтовидобувна установка, динамограма, розпізнавання образів.
РАСПОЗНАВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СКВАЖИНЫ И НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
А. А. Андреишин
Национальный университет "Львовская политехника"
ул. С. Бандеры, 12, г. Львов, 79013, Украина. E-mail: andriyandr@rambler.ru
Рассмотрены методы управления и диагностики штанговых глубинно-насосных установок. Проверена возможность правильного определения коэффициента заполнения скважины, распознавая изображения динамограмм и токовых зависимостей. Построена и настроена рекуррентная двухслойная нейронная сеть Хопфилда и
проведено исследование ее работы на созданной модели штанговой глубинно-насосной установки. Сделаны
выводы относительно преимуществ и недостатков использования подхода распознавания образов для расчета
коэффициента заполнения скважин и диагностики состояния оборудования.
Ключевые слова: нейронная сеть, нефтедобывающая установка, динамограмма, распознавание образов.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У нафтогазовій
промисловості України основна кількість видобутку нафти здійснюється за допомогою штангових
глибинно-помпових установок (ШГПУ). Більшість
свердловин мають уже значно вичерпаний ресурс.
Такі свердловини відносяться до класу малодебітних, а тому експлуатуються періодично.
Однією з основних проблем видобутку нафти
ШГПУ з малодебітних періодичних свердловин є
оптимізація режимів відбору рідини із свердловини. Ця проблема вирішується впровадженням частотно-керованого електроприводу та автоматизованої системи керування, що аналізує стан свердловини та обладнання.
Запропонована система повинна мати такі функції, як дистанційне включення й відключення привідного електродвигуна, аварійне відключення
установки, періодичний режим експлуатації, плавне
регулювання швидкості обертання, та мати зв'язок
із сервером та диспетчером [1].
У даний час починають створювати так звані
“інтелектуальні” свердловини. “Інтелектуальною”
свердловиною зазвичай називають комплекс наземного й підземного обладнання, що включає в себе,
як правило, блок керування з мікроконтролером та
перетворювачем частоти й систему телеметрії, що
дозволяє отримувати інформацію про параметри
роботи нафтовидобувної установки. Контролер
блоку керування при цьому повинен на основі одержуваної інформації за спеціальним алгоритмом
керувати роботою установки з метою забезпечення
заданого режиму роботи, наприклад, стабілізації
коефіцієнта заповнення.

З економічної точки зору, основною перевагою
“інтелектуальної” системи керування є те, що вона
одночасно позитивно впливає на всі основні складові собівартості нафти:
– підвищує об’єм видобутку;
– зменшує споживання електроенергії;
– збільшує міжремонтний період (МРП);
– зменшує затрати на проведення технологічних операцій.
Ефективність видобутку нафти ШГПУ залежить
від правильного вибору обладнання, рівня автоматизації свердловини та встановлення правильного
режиму роботи.
Існуючі методики. Для встановлення оптимального режиму роботи нафтовидобувної установки
існує декілька підходів. Найбільш поширеним і
ефективним є аналіз зображення форми динамограми верстата-гойдалки – залежність зусилля, яке
діє на полірований шток, від переміщення головки
балансира верстата [2].
За формою динамограми оператор візуально
може оцінити стан свердловини, справність підземного обладнання, рівень заповнення в циліндрі,
газовий фактор та інші характеристики. Тому за
основу системи керування прийнято використовувати метод розпізнавання образів динамограм.
Розглянуто декілька найбільш перспективних
методик розпізнавання образів, серед яких є використання вейвлет-перетворення [3], аналіз параметрів при розкладанні в ряд Фур’є [3], використання
нейронних мереж [6–8], методика, що аналізує відхилення від еталонів [3], й т.ін.
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Недоліком усіх цих методик є те, що жодна з
них не адаптована для розпізнавання динамограм
знятих при динамічному режимі роботи ШГПУ. У
всіх методиках прийнято допущення й спрощення,
які мають суттєвий вплив при дослідженні практичної динамограми. Також автори методик не розкривають ключові моменти алгоритму розпізнавання, а тільки дають посилання на інші джерела.
МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Найбільш ефективним методом для розпізнавання
зображень є використання нейронної мережі.
Вибір нейронної мережі. Штучні нейронні мережі отримали широке поширення за останні 20
років і дозволили вирішувати складні завдання обробки даних, часто значно перевершуючи точність
інших методів статистики й штучного інтелекту.
Існують декілька видів нейронних мереж [4, 6].

Рисунок 2 – Структурна схема нейронної
мережі Хопфілда
Підготовка вхідних даних. З цифрового давача
зусилля отримується масив даних за один повний
оберт кривошипа. За цими даними будується графік динамограми у відносних одиницях. Далі складається матриця, елементами якої є 0 та 1. Програма звертається до кожного елемента вхідного масиву, визначає приналежність елемента до однієї з
клітинок вихідної матриці та присвоює цій клітинці
1. Всі інші елементи вихідної матриці, до яких програма не зверталася, залишаються рівними 0.

Рисунок 1 – Класифікації видів нейронних мереж
У системах автоматизації найчастіше використовують багатошаровий перцептрон, що належить
до класу мереж прямої дії. Це мережа, яка містить
послідовно розміщені вхідний, один або декілька
внутрішніх і вихідний шар нейронів. Переважно
навчається за методом зворотного поширення похибки, що потребує наявності пари з вхідним вектором та правильним виходом. Мережа такого типу
добре справляється із задачами, де вихідний вектор
не є динамічним і залежить тільки від того, що ми
подаємо на вхід. Також ця мережа погано працює із
сигналами, що містять високий ступінь нелінійності.
Для більш складних вхідних сигналів використовують рекурентні мережі. Вони є динамічними,
оскільки містять зворотні зв'язки, що модифікують
нейрони, та призводять до зміни стану мережі.
Для реалізації поставленої мети вибрано тип рекурентних нейронних мереж, які відносяться до
класифікаторів. Більшість із них мають архітектуру, описану Хопфілдом. Вона складається тільки з
одного шару нейронів, число яких є одночасно числом входів і виходів мережі. Кожен нейрон зв'язаний синапсами з усіма іншими нейронами, а також
має один вхідний синапс, через який надходить
вхідна інформація. Дані на входи мережі подаються
у вигляді двійкових векторів.

а)

б)

Рисунок 3 – Приклад перетворення типової
динамограми
На основі даних, отриманих у результаті перетворення графічного зображення, шляхом послідовного запису рядків "зліва направо–зверху вниз",
формується бінарний код динамограми, що є вектором-рядком із 1200 елементів. При виведенні
зображення динамограми у двійковій формі на екран комп'ютера вектор-рядок перетворюється в
матрицю необхідного розміру.

Рисунок 4 – Оцифрування типових динамограм
Побудова нейронної мережі. У роботі використано двошарову модифікацію нейронної мережі
Хопфілда, її називають мережею Хемінга.
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Перший шар є мережею прямого поширення.
Цей шар розраховує ступінь подібності вхідного
вектора до еталонних.
Другий шар є мережею Хопфілда. У ньому зворотні зв’язки є від’ємними. Для кожного нейрона є
один додатний зв’язок, що з’єднує вхід і вихід нейрона. Зв’язки побудовано за принципом “кожний із
кожним”.
Принцип роботи вибраної мережі базується на
знаходженні коефіцієнта приналежності вхідного
двійкового вектора до типового (типові вектори
мережа запам’ятовує в процесі навчання). Тобто
мережа є класифікатором, що на виході дає тільки
номер класу, до якого належить вхідне зображення.
Розглянемо алгоритм роботи мережі.
Для досліджень згенерована деяка вибірка динамограм при різних параметрах обладнання та
свердловини. Всі вони посортовані в 10 груп за коефіцієнтом заповнення.
1.
На першому етапі роботи мережі знаходиться відстань Хемінга. Це кількість елементів
вхідного зображення, які відрізняються від еталонного.
2. На основі попередніх результатів складається вибірка десяти зображень, для яких відстань
Хемінга найменша.
3. Далі, згідно правил для мережі Хопфілда,
формуємо матрицю вагових коефіцієнтів.
4. Проходить кілька ітерацій, і на виході мережі отримуємо вектор, який порівнюється з еталонними десятьма. Результатом є вектор, що співпав з отриманим.
5. Якщо немає жодного підходящого, то
опрацьовуємо помилку й виводимо новий зразок.
6. Новий зразок записується у вибірку еталонів і при наступному розпізнаванні мережа його
впізнає.

гойдалки, а також масами зрівноважувальних вантажів та схемою їх розміщення встановити зв'язок
між законом зміни сили, яка діє на головку балансира в точці підвішування штанг, і моментом на
валу двигуна, що є основою для розрахунку динаміки електроприводу ШГПУ.
Для моделювання роботи асинхронного двигуна
та частотного перетворювача використана типова
[2, 4, 5] схема на основі блоків бібліотеки
SimPowerSystems.
Силова частина схеми складається з трифазного
джерела живлення, трансформатора, випрямляча та
інвертора. Для моделювання асинхронного двигуна
вибрано блок Asynchronous Machinepu Units. Сигнал керування інвертором будується блоками
Creating Rules of Pulses та Discrete PWM Generator.
Як навантаження для АД використано два блоки
MATLAB Function (Dinamogram, Tm Equipment).
Блок Dinamogram на вхід отримує кут повороту
ротора й на основі масиву (зовнішній файл зі складеною наперед динамограмою) зусиль на виході
видає потрібне значення. Блок Tm Equipment моделює момент навантаження, що створюється зрівноважувальними вантажами. Для правильної роботи
вихід Tm Equipment синхронізовано з динамограмою та кутом повороту ротора. Різниця сигналів
цих блоків дає безпосереднє навантаження для АД.
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Рисунок 6 – Структурна модель ШГПУ
В основі блоку Neural Network закладений алгоритм, описаний наступною блок–схемою.

Рисунок 7 – Блок–схема системи формування
керуючого сигналу для ЧП

Рисунок 5 – Блок–схема алгоритму роботи
мережі Хемінга
Моделювання ШГПУ. В середовищі MATLAB
розроблена комп’ютерна модель ШГПУ. Вона дає
змогу за геометричними розмірами верстата-

Блок 1. Записує інформацію про струм за декілька циклів роботи системи. Розбиває отриманий
масив на окремі зображення згідно з кутом повороту. На виході формує масив із залежністю вхідного
параметру від кута повороту за один цикл роботи в
усталеному режимі. Усталений режим визначається
шляхом порівняння двох останніх зображень.
Блок 2. За розробленим алгоритмом вхідний вектор записується у відносних одиницях та перетворюється в бінарну матрицю.
Блок 3. Нейронна мережа отримує вхідне зображення та розпізнає його. Результат розпізнавання видає у вигляді вектора коефіцієнтів приналеж-
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ності вхідного зображення до типових. Типові зображення мережа отримує при ініціалізації перед
запуском моделювання.
Блок 4. Схема отримує від нейронної мережі вектор з інформацією про розпізнаний об’єкт та визначає коефіцієнт заповнення свердловини.
Робота схеми при розпізнаванні динамограм.
Для перевірки працездатності запропонованого
методу проведено дослідження роботи схеми при
різних коефіцієнтах заповнення.
Навчання мережі відбувалося на вибірці графіків, для яких коефіцієнт заповнення змінюється з
кроком 0,05. Такий крок із достатньою точністю
дасть можливість плавно регулювати продуктивність помпи.
Дослідження роботи мережі базується на розрахунку коефіцієнта приналежності до одного з типових зображень при різних коефіцієнтах заповнення.
Очевидно, що для кожної з вхідних динамограм
одне значення коефіцієнта належності буде найбільшим.
Результатом моделювання є графіки, що показують залежності швидкості двигуна, коефіцієнта
заповнення та зображення динамограм. Виявлено,
що схема дозволяє стабілізувати коефіцієнт заповнення в межах 0,9.
Робота схеми при розпізнаванні струмограм.
Далі розглянуто метод, в основі якого лежить
аналіз зображення струмограм, що записуються в
процесі одного циклу верстата-гойдалки. У порівнянні з динамограмами для отримання струмограми
не потрібно встановлювати спеціальних давачів, а
достатньо тільки контролювати струм.
Такий метод аналізу стану свердловини вперше
запропоновано ще в 1948 р. але тоді не було розроблено надійної методики [2] аналізу струмограм
унаслідок принципово нижчої точності виділення
діагностичної інформації з корисного сигналу.
Сьогодні, у зв’язку з підвищенням вимог до
якості й надійності контролю роботи верстатагойдалки, в тому числі й наземного обладнання,
при мінімальних затратах на обслуговування метод
керування на основі аналізу струмограм почав активно розвиватися. Даний метод дозволяє аналізувати не тільки стан підземного обладнання й свердловини, але й стан електроприводу, рівень зрівноваження верстата-гойдалки, стан редуктора та пасової передачі.
Для перевірки роботи схеми складено базу даних зі струмограмами, де проставлені відповідності
між динамограмами, струмограмами та коефіцієнтом заповнення.
А)

Б)

Рисунок 8 – Відповідності між струмограмами
та динамограмами
На вхід із деякою періодичністю подається вибірка струмограм при різних параметрах свердловини.

Рисунок 9 – Графік вхідних струмограм

Рисунок 10 – Формування навантаження для АД
Результатом роботи схеми є сформований керуючий вплив на частотний перетворювач, який
задає швидкість обертання двигуна.
Виявлено, що схема стабілізує коефіцієнт заповнення свердловини в межах 0,9.
ВИСНОВКИ. Запропонований метод дозволяє
визначати коефіцієнт заповнення з дискретою достатнього рівня. В системі зменшилася кількість
елементів та функціональних вузлів, тому збільшилася надійність. Відсутнє багатократне перетворення даних, тому зменшилася похибка. Система керування не потребує значних обчислювальних ресурсів (виконуються прості арифметичні операції),
тому достатньо недорогого мікроконтролера.
Даний метод можна використовувати не тільки
для керування ШГПУ, а й для діагностики надземного й підземного обладнання, вчасного виявлення
поломок та небезпечних режимів роботи верстатагойдалки.
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The methods of control and diagnostics oil pumping unit are examined. The possibility of determining the correct
well's fill factor by recognizing image dynamometer cards and current diagrams was verified. Recursive two-layer
Hopfield neural network has been constructed and configured. The network has been researched on the created model
of oil pumping unit. Were made conclusions regarding the pros and cons of using method recognition for calculating
the filling of wells and equipment condition diagnostics.
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REFERENCES
1. Pozdeev, D.A. and Kudryavtsev, S.V. (2008),
Intelligent station ALC800 ABB to control the pumping unit, Bulletin of National Technical University
"Kharkiv Polytechnic Institute" "Problems of automated electric. Theory and Practice", no. 30.
2. Aliev, T.M. and Ter-Hachaturov, A.A. (1988),
Automatic monitoring and diagnosis of downhole
sucker rod pumping systems, Nedra, Moscow, Russia.
3. Potapov, A.S. (2004), Pattern recognition and
machine perception, Cybernetics, no. 2, pp. 140-146.
4. Medvedev, V.S. and Potemkin, V.G. (2002),
Neural network. MATLAB 6, Dialog–MIFI, Moscow,
Russia.

5. Kaluzhny,
B.S,
Painter,
A.V.
and
Yaremko, R.V. (2004), Monitoring and operational
management of hlybynonasosnyh settings, Tehnіchna
elektrodynamika, no. 4, pp. 69-72.
6. Artificial Neural Networks: Concepts and
Theory, IEEE Computer Society Press, 1992.
7. Hebb, D. (1961), Organization of behavior,
Science Edition, New York.
8. Kohonen, Т. (1984), Self-organization and associative memory. Series in Information Sciences,
Springer Verlag, Berlin.
Стаття надійшла 03.04.2013.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
188

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

УДК 621.31
ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИЛОВИХ IGBT У СКЛАДІ
НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЕНЕРГІЇ*
В. О. Мельников
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: scenter@kdu.edu.ua
Однією з найбільш ефективних енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій, що визнано світовою
практикою, є впровадження в усі галузі промисловості систем регульованого електроприводу, які характеризуються застосуванням напівпровідникових перетворювачів енергії. У загальному випадку робота напівпровідникових ключів супроводжується статичними та динамічними втратами, величина яких суттєво залежить від схемно-технічного рішення та конструктивного виконання перетворювача. Надано експериментальні дослідження
роботи IGBT як ключового елемента силового напівпровідникового перетворювача енергії. Проведені дослідження щодо впливу додаткових схемних рішень регулювання швидкості перемикання силового ключа на
втрати енергії при роботі на активне та активно-індуктивне навантаження дозволили виявити, що застосування
додаткових кіл формування робочої точки IGBT забезпечує роздільне регулювання швидкостей увімкнення та
вимкнення транзисторних ключів. Однак дані процеси супроводжуються значним збільшенням втрат енергії. У
роботі також надано експериментальні дослідження впливу захисних кіл IGBT від перенапруги на їх комутаційні характеристики та на втрати енергії в напівпровідникових перетворювачах при роботі на активне та активно-індуктивне навантаження. Застосування додаткових схем захисту транзисторів у деякій мірі дозволяє вирішити завдання зменшення величини перенапруги на ключі, однак спостерігається суттєве погіршення таких
комутаційних параметрів IGBT, як час увімкнення та вимкнення, що призводить до збільшення втрат енергії в
процесі перемикання транзистора. Оцінка втрат енергії дозволяє визначити тепловий стан ключів на базі IGBT,
що на етапі проектування напівпровідникових перетворювачів енергії разом із ретельною конструктивною проробкою, компактним розміщенням силових елементів та мінімізацією електричних зв’язків між ними дозволяє
зменшити ймовірність попадання транзисторного ключа в один із режимів пробою.
Ключові слова: напівпровідниковий ключ, динамічні втрати, швидкість перемикання, захисні кола.
ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИЛОВЫХ IGBT В СОСТАВЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
В. А. Мельников
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: scenter@kdu.edu.ua
Одной из наиболее эффективных энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, признанных мировой практикой, является внедрение во все отрасли промышленности систем регулируемого электропривода,
которые характеризируются применением полупроводниковых преобразователей энергии. В общем случае работа полупроводниковых ключей сопровождается статическими и динамическими потерями, величина которых
существенно зависит от схемно-технического решения и конструктивного исполнения преобразователя. В работе представлены экспериментальные исследования работы IGBT в качестве ключевого элемента силового
полупроводникового преобразователя энергии. Проведенные исследования по влиянию дополнительных схемных решений регулирования скорости переключения силового ключа на потери энергии при работе на активную и активно-индуктивную нагрузку позволили выявить, что использование дополнительных цепей формирования рабочей точки IGBT обеспечивает раздельную регулировку скорости включения и выключения транзисторных ключей. Однако данные процессы сопровождаются значительным увеличением потерь энергии. В работе также представлены экспериментальные исследования влияния защитных цепей IGBT от перенапряжения
на их коммутационные характеристики и на потери энергии в полупроводниковых преобразователях при работе на активную и активно-индуктивную нагрузку. Применение дополнительных схем защиты транзисторов в
некоторой степени позволяет решить задачу уменьшения величины перенапряжения на ключе, однако наблюдается существенное ухудшение таких коммутационных параметров IGBT, как время включения и выключения, что приводит к увеличению потерь энергии в процессе переключения транзистора. Оценка потерь энергии
позволяет определить тепловое состояние ключей на базе IGBT, что на этапе проектирования полупроводниковых преобразователей энергии вместе с тщательной конструктивной проработкой, компактным размещением
силовых элементов и минимизацией электрических связей между ними позволяет уменьшить вероятность попадания транзисторного ключа в один из режимов пробоя.
Ключевые слова: полупроводниковый ключ, динамические потери, скорость переключения, защитные цепи.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Розвиток сучасної
напівпровідникової техніки характеризується застосуванням силових ключів із високими швидкостями
перемикання, до яких належать МДП-транзистори й

IGBT. У зазначених силових ключах перехід із відкритого стану в закритий і навпаки відбувається за
короткий проміжок часу й, як правило, неспіврозмірний із часом їх сталого режиму роботи. Миттєві

* стаття підготовлена під керівництвом к.т.н., доц. Калінова А.П.
Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
189

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

значення струму й напруги транзисторів визначають
положення робочої точки на площині вольтамперних характеристик. Послідовний перехід у
часі від однієї робочої точки до іншої оцінюється
траєкторією робочої точки. Траєкторія робочої точки залежить від параметрів електричної схеми та від
параметрів сигналів керування [1].
При використанні IGBT як ключового елемента
перетворювача необхідно забезпечити знаходження
його робочої точки в середині області безпечної роботи (ОБР) без виходу за її межі, оскільки навіть
короткочасний вихід робочої точки за межі відповідної ОБР призводить до виходу транзистора в область пробою [2]. З метою захисту IGBT від можливого пробою зазвичай формують траєкторію його
перемикання. Для цього до транзистора підключають додаткові захисні кола [3].
Застосування додаткових кіл формування траєкторії зміни робочої точки транзистора в процесах
перемикання дозволяє знизити втрати, а також виключити паразитні сплески струму та напруги [1, 4].
На сьогодні для керування ІGBT широко застосовуються драйвери силових транзисторів [5, 6].
Підключення драйверів до вхідних кіл транзисторів
зводиться до вирішення питань конструктивного
характеру для мінімізації паразитних індуктивностей монтажу, а також використання додаткових
схемних рішень для регулювання швидкості перемикання силового ключа й виключення впливу ефектів зворотного зв'язку між вхідними та вихідними
колами транзистора [7].
Регулювання швидкості перемикання транзисторів здійснюють за рахунок резистора, включеного
послідовно між вихідним вузлом драйверу й вхідним колом ключа. Для ключів із високою швидкістю
перемикання застосування обмежуючих резисторів
при великих амплітудах струму навантаження є необхідною умовою безпечної роботи [1, 2], але обмеження швидкості перемикання призводить до збільшення динамічної потужності втрат.
У загальному випадку робота напівпровідникових ключів характеризується наявністю втрат, що
поділяються на втрати в перехідних процесах при
ввімкненні та вимкненні, в увімкненому чи вимкненому стані, у вхідному колі керування [8]. Процеси перемикання суттєво впливають на загальні
втрати енергії, а також на надійність роботи ключових елементів. У перехідному процесі транзистор знаходиться певний час у стані з високою напругою й значним прямим струмом, що призводить
до значних втрат енергії. Якщо час перемикання
ключового елемента нелімітований, то частина
втрат при перемиканні в загальних втратах енергії
може стати значною.
Основна мета роботи направлена на вдосконалення навчального процесу шляхом розробки підходів до експериментального дослідження студентами
режимів роботи силових IGBT ключів у складі напівпровідникових перетворювачів напруги.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для
аналізу втрат енергії при роботі силового транзистора використовується імпульс прямого струму через

ключ (рис. 1), згідно з яким струмові навантаження
характеризуються такими часовими параметрами:
t P  t3  t 2
–
тривалість прямого струму;
t R  t 2  t1 – час наростання прямого струму;
t F  t 4  t 3 – час спаду прямого струму.
IM

I

90% I M

10% I M

t1

t2

t3

t

t4

Рисунок 1 – Форма імпульсу прямого
струму через транзистор
Енергія втрат при ввімкненні ( EON ) та вимкненні ( EOFF ) можуть бути розраховані за виразами
t2

eON  i (t )u (t )dt ;

t1

(1)

t4

eOFF  i (t )u (t )dt ,

t3
де i (t ), u (t ) – миттєві значення струму та напруги.
Надані вирази характерні для визначення енергії
втрат за одного перемикання транзисторного ключа,
для розрахунку середньої потужність втрат у структурі ключа за годину можна скористатися виразом:
 EON  eON f 3600;
(2)

 EOFF  eOFF f 3600,





де f – частота перемикання транзисторного
ключа, Гц.
Застосування обмежуючих резисторів при підключенні вихідного кола драйверу до вхідного кола
IGBT є простим та ефективним рішенням. Однак
для обмеження кидків струму та напруги при комутації активно-індуктивного навантаження обмежують швидкість увімкнення та вимкнення транзистора. У цьому випадку використовують або односпрямовані додаткові кола [9] (рис. 2), або драйвери з
роздільними каналами керуючих сигналів увімкнення та вимкнення [10].

а)

б)

в)
Рисунок 2 – Обмеження швидкості перемикання
транзисторів: при увімкненні (а), при вимкненні (б),
при розділенні процесів увімкнення й вимкнення (в)
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Експериментальні дослідження впливу додаткових кіл формування траєкторії перемикання ключа
проводилися для схем із різними параметрами та
при роботі транзисторного ключа на активне та активно-індуктивне навантаження. Оскільки основна
мета досліджень направлена на вдосконалення навчального процесу, то в експериментальному обладнанні для забезпечення безпечної роботи використовуються низькі рівні напруги живлення. Так, на
рис. 3 наведено сигнали струму, напруги та потужності втрат при увімкненні та вимкненні транзисторного ключа (схема підключення відповідає схемі,
зображеній на рис. 2,в) при опорах, рівних 24 Ом
(рис. 3,а) та 400 Ом (рис. 3,б).
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Рисунок 3 – Сигнали струму, напруги та потужності
втрат при увімкненні та вимкненні транзисторного
ключа при опорах, рівних 24 Ом (а) та 400 Ом (б)
Залежності динамічних втрат енергії для різних
варіантів побудови додаткових кіл при роботі IGBT
на активне навантаження зображено на рис. 4, при
роботі на активно-індуктивне навантаження –
на рис. 5.
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Рисунок 5 – Вплив додаткових кіл формування
робочої точки IGBT на динамічні втрати енергії
при роботі на активно-індуктивне навантаження
Силові напівпровідникові ключі схильні до потенційного пробою, а їх робочі характеристики визначаються граничними експлуатаційним параметрами. Всі параметри граничних режимів роботи транзисторів обумовлені розвитком одного з видів пробою: електричного – внаслідок високої напруги або
теплового – через перегрів струмом.
Для зменшення ймовірності попадання транзисторного ключа в один із режимів пробою, при проектуванні напівпровідникових перетворювачів енергії необхідними є умови ретельної конструктивної
проробки, компактного розміщення силових елементів та мінімізації електричних зв'язків між ними
[10, 11]. Зазначені умови можна охарактеризувати
наступним чином: якщо в схемі імпульсного перетворювача (рис. 6) вхідний конденсатор Cin підключено до іншої частини схеми довгими проводами, дане з’єднання можна надати паразитною
індуктивністю. При проходженні струму iVD в індуктивності буде накопичуватись енергія. У момент закриття транзистора VT струм колектору
переривається, але енергія, накопичена в паразитній індуктивності, прагне його підтримати, тому
виникає викид напруги між колектором та емітером, утворюючи деяку «добавку» до напруги живлення. Через діод VD починає текти струм, емітер
транзистора підключається до загального провідника схеми, тому «добавка» додається до вхідної
напруги, причому чим вища швидкість спаду струму колектора, тим більшу величину «добавки» напруги можна отримати й тим небезпечніше стає
режим роботи ключового транзистора.

Eoff ( R  400 Oм)

E off ( R  24 Oм)

Рисунок 4 – Вплив додаткових кіл формування
робочої точки IGBT на динамічні втрати енергії
при роботі на активне навантаження

Рисунок 6 – Імпульсний перетворювач
із паразитною індуктивністю
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Таким чином, якщо вхідну напругу, що подається на ключ, можна легко врахувати, то вплив перенапруги прогнозувати набагато складніше. З огляду
на дане положення, для підвищення надійності перетворювача в силову схему вводяться захисні елементи. На сьогодні окрім класичних методів захисту
від перенапруг, таких як снаберні RC та RCD кола,
широкого застосування набули варистори та супресори [5, 12]. Застосування додаткових захисних елементів дозволяє виключити паразитні сплески струму та напруги, але вони вносять суттєвий вплив на
динамічні втрати енергії.
Експериментальні дослідження ефективності застосування схем захисту IGBT від перенапруг були
проведені для випадку роботи імпульсного перетворювача енергії на активне та активно-індуктивне
навантаження. Як схеми захисту були розглянуті
RC та RCD снаберні кола, варистори та супресори.
Оцінка ефективності проводилася на основі таких
критеріїв (рис. 7): відносне значення перенапруги
при увімкненні та вимкненні IGBT ( u on , u off ),

U, B
I  20, A

U

I

t, нc

P, Вт

POFF

PON

t, нc

а)
U,B
I 20, A

U

I
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в сталий режим роботи при увімкненні та вимкненні
( t s _ on , t s _ off ), динамічні втрати енергії за годину
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Рисунок 7 – Критерії оцінки роботи IGBT
У монтажних провідниках наданого імпульсного
перетворювача енергії (рис. 6) можливо декілька
варіантів утворення паразитних індуктивностей. З
огляду на це, експериментальні дослідження проводилися для наступних режимів роботи: паразитна
індуктивність відсутня (режим № 1), паразитна індуктивність розташована перед колектором транзистора (режим № 2), паразитна індуктивність розташована після емітера транзистора до зворотного
діода (режим № 3), паразитні індуктивності розташовуються перед колектором та після емітера транзистора (режим № 4).
На рис. 8 наведено сигнали струму, напруги та
потужності втрат при увімкненні та вимкненні транзисторного ключа за наявності паразитної індуктивності перед колектором транзистора (рис. 8,а) та при
підключенні захисного RCD кола (рис. 8,б). Експериментальні сигнали надано для випадку роботи
імпульсного перетворювача енергії на активноіндуктивне навантаження.

Рисунок 8 – Сигнали струму, напруги та потужності
втрат транзисторного ключа за наявності паразитної
індуктивності на колекторі ключа (а)
та при підключенні захисного RCD кола (б)
Перенапруги при увімкненні та вимкненні IGBT
у зазначених режимах роботи без застосування схем
захисту зображено на рис. 9.
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uoff

б)
Рисунок 9 – Перенапруги при перемиканні IGBT при роботі
на активне (а) та активно-індуктивне навантаження (б)
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Характеристики ефективності застосування захисних кіл IGBT при роботі перетворювача енергії на
активне навантаження зображено на рис. 10–13. Слід
зазначити, що значення перенапруги при увімкненні
IGBT не залежить від схеми захисту, а визначається
лише місцем розташування паразитної індуктивності.
Для всіх наведених характеристик прийнято наступні
позначення: режим № 1 –
, режим № 2 –
,
режим № 3 –
, режим № 4 –
.

E on , Вт / год

а)
E off , Вт / год

uoff , %
800
600
400
200

Захисне
коло
Відсутнє

Рисунок 10 – Гасіння перенапруги при вимкненні
IGBT
t on , нс

а)
t off , нс

RC

RCD

Varistor

Supressor

б)
Рисунок 13 – Втрати енергії при увімкненні (а)
та при вимкненні (б) IGBT
Характеристики ефективності застосування захисних кіл IGBT при роботі перетворювача енергії
на активно-індуктивне навантаження зображені на
рис. 14–17. У даному випадку, як і при роботі перетворювача на активне навантаження, значення перенапруги при увімкненні IGBT не залежить від схеми
захисту, а визначається лише місцем розташування
паразитної індуктивності.
u off , %

б)
Рисунок 11 – Час увімкнення (а) та вимкнення (б)
IGBT

Рисунок 14 – Гасіння перенапруги при вимкненні
IGBT
t on , нс

t s _ on , нс

а)
а)

t off , нс

t s _ off , нс

б)

б)

Рисунок 12 – Час виходу в сталий режим роботи
при увімкненні (а) та вимкненні (б) IGBT

Рисунок 15 – Час увімкнення (а) та вимкнення (б)
IGBT
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u,

t s _ on , нс

i

u

i
а)
t s _ off , нс

t
Рисунок 18 – Напруга та струм IGBT при невірно
обраних параметрах захисного варистора

б)
Рисунок 16 – Час виходу в сталий режим роботи
при увімкненні (а) та вимкненні (б) IGBT
Eon , Вт / год

а)
E off , Вт / год

б)
Рисунок 17 – Втрати енергії при увімкненні (а)
та при вимкненні (б) IGBT
Таким чином, застосування додаткових схем захисту транзисторів у деякій мірі дозволяє вирішити
завдання зменшення величини перенапруги на ключі, однак при невірно обраних параметрах захисних
кіл спостерігається суттєве погіршення режимів роботи перетворювача. Так, при невірно обраних параметрах захисного варистора транзистор повністю
не зачиняється, перехідні процеси супроводжуються
коливаннями напруги й протіканням струму через
ключ (рис. 18). У такому режимі роботи значно збільшуються втрати енергії, а отже спостерігається
більш інтенсивний нагрів ключа, що, як наслідок,
призводить до швидкого виходу з ладу IGBT.

ВИСНОВКИ. Застосування додаткових кіл формування робочої точки IGBT дозволяє проводити
роздільне регулювання швидкостей увімкнення та
вимкнення силових ключів, однак призводить до
збільшення втрат енергії в процесах перемикання,
причому динамічні втрати енергії в перетворювачах
значною мірою залежать від параметрів елементів
додаткових кіл. У свою чергу, застосування захисних кіл від перенапруг призводять до суттєвого погіршення таких комутаційних параметрів IGBT, як
час увімкнення та вимкнення, внаслідок чого відбувається збільшення втрат енергії в процесі перемикання транзистора. Оцінка втрат енергії дозволяє
визначити тепловий стан ключів на базі IGBT для
задач проектування силових напівпровідникових
перетворювачів.
Результати проведених експериментальних досліджень підтвердили можливість їх використання в
навчальному процесі для задач досліджень динамічних режимів роботи силових IGBT у складі напівпровідникових перетворювачів енергії.
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THE EVALUATION OF DYNAMIC OPERATIONAL MODES OF POWER IGBT IN STRUCTURE
OF SEMICONDUCTOR ENERGY CONVERTER
V. Melnykov
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: scenter@kdu.edu.ua
One of the most effective energy and resource saving technologies, which is acknowledged by world practice, is implementation of controlled electric drive systems in all branches of industry which are characterized by usage of semiconductors. In general, the work of semiconductor keys is accompanied by static and dynamic losses, which are significantly depended on schematic and embodiment of converter. In this paper an experimental investigation of IGBT operation as a key element of power semiconductor energy converter is presented. The investigations of the additional schematics of power key switch time influence on energy losses while work with active and active-reactive load leads to
conclusion that usage of additional circuits of IGBT working point formation provides separate control of transistor
keys switch-on and switch-off time. However, these processes are accompanied by significant increasing of energy
losses. In this paper experimental investigations of IGBT overvoltage safety circuits influence on theirs commutation
parameters and energy losses in semiconductors while work with active and active-reactive load also presented. Usage
of additional transistor-based safety circuits in some case allows solving the task of decreasing overvoltage value on
keys, however it leads to significant deterioration of such IGBT commutation parameters as switching-on and switching-off time, which leads to increasing energy losses while switching transistor. Evaluation of energy losses allows us
determine IGBT heating, which, on designing stage, along with careful design study, compact placement of power elements and minimization of electrical connections between them, allows decrease probability of appearance of the transistor key breakdown mode.
Key words: semiconductor key, dynamic losses, switching rate, safety circuits.
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УДК 621.311.68
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ
ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ
А. І. Гладир, О. Ю. Лещук, А. П. Калінов
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: scenter@kdu.edu.ua
Для оптимізації та вдосконалення роботи автономних джерел електроенергії проведено аналіз роботи механічного регулятора системи стабілізації обертів валу двигуна внутрішнього згорання генераторної установки як
найбільш важливої складової механізму при забезпеченні необхідної напруги генератора. На шляху до створення відповідної системи було висунуто основні вимоги до електромеханічної системи стабілізації обертів автономного джерела електроенергії. Було проведено модернізацію генераторної установки за рахунок використання частотно-регульованого електропривода засувки подачі палива, робота якого керується програмованим логічним контролером за умови використання сучасних цифрових датчиків. Було розроблено алгоритм роботи модернізованої системи стабілізації обертів, що надало можливість експериментального дослідження роботи обладнання при динамічній зміні навантаження. Аналіз динамічних режимів роботи при зміні керуючих та збурюючих впливів показав достатню якість регулювання частоти обертання вала двигуна внутрішнього згорання
генераторної установки.
Ключові слова: система стабілізації обертів, генераторна установка.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА В ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРУННЕГО СГОРАНИЯ
ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
А. И. Гладырь, А. Ю. Лещук, А. П. Калинов
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: scenter@kdu.edu.ua
Для оптимизации и усовершенствования работы автономных источников электроэнергии проведен анализ
работы механического регулятора системы стабилизации оборотов вала двигателя внутреннего сгорания генераторной установки как наиболее важной составляющей механизма при обеспечении необходимого напряжения генератора. На пути к созданию соответствующей системы были определены основные требования к электромеханической системе стабилизации оборотов автономного источника электроэнергии. Была проведена
модернизация генераторной установки за счет использования частотно-регулируемого электропривода заслонки подачи топлива, работа которого управляется программируемым логическим контроллером при условии
использования современных цифровых датчиков. Был разработан алгоритм работы модернизированной системы стабилизации оборотов, что предоставило возможность экспериментального исследования работы оборудования при динамическом изменении нагрузки. Анализ динамических режимов работы при изменении управляющих и возмущающих воздействий показал достаточное качество регулирования частоты вращения вала
двигателя внутреннего сгорания генераторной установки.
Ключевые слова: система стабилизации оборотов, генераторная установка.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні все більше промислових підприємств створюють генеруючі системи, які частково або повністю забезпечують власні потреби в тепловій та електричній енергії. Це здебільшого агрегати потужністю до 1 МВт,
які мають однаковий принцип роботи та працюють
на рідкому чи газоподібному паливі. Якість роботи
таких установок у значній мірі залежить від експлуатаційних характеристик двигуна внутрішнього
згорання (ДВЗ), що виступає привідним агрегатом
та обертає вал синхронного генератора (СГ). Однією
з основних функціональних систем ДВЗ є система
стабілізації номінальної швидкості обертання ротора електричної машини в динамічних та статичних
режимах, а саме, при різкому збільшенні/зменшенні
навантаження. Тобто, якість електроенергії, що
генерується, значною мірою залежить від точності
та швидкодії системи стабілізації обертів (ССО).
Переважна більшість агрегатів ДВЗ–СД оснащена
застарілими механічними ССО, що недостатньо
якісно регулюють кількість поданого палива до ДВЗ
залежно від навантаження генератора.

У більшості випадків при реалізації сучасних
ССО використовуються спеціалізовані сервоприводи, що мають хороші показники якості регулювання, але й високу вартість та потребують наявність у
штаті підприємства спеціаліста з обслуговування
даного обладнання. Тому актуальною є розробка
альтернативних ССО на базі загальнопромислових
сучасних засобів автоматизації.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. З
урахуванням того факту, що розробка та дослідження альтернативних ССО передбачають витрату значних обсягів палива та існує можливість виникнення
аварійних ситуацій при проведенні пусконалагоджувальних робіт, алгоритми функціонування системи відпрацьовувались авторами на агрегаті невеликої потужності типу АБ–12–Т/400, що обертається двигуном внутрішнього згорання 320–01 із механічним регулятором частоти обертання.
Аналіз характеристик існуючого ССО з механічним регулятором та врахування особливостей механізму дозволили авторам сформулювати вимоги до
електромеханічної ССО автономного джерела електроенергії:
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– контроль поточної частоти обертання за допомогою датчика;
– стабілізація заданої частоти обертання генераторної установки шляхом регулювання кута відкриття засувки, яка змінює кількість палива, що
подається до ДВЗ;
– контроль крайніх положень засувки та виключення можливості її роботи на упор;
– пуск та зупинка установки, вибір режиму (режим неробочого ходу, режим роботи під навантаженням) повинен здійснюватися за командою оператора.
Вибір режимів та завдання частоти обертання
повинен здійснюватися з панелі керування, що може
бути встановлено як віддалено, так і поруч з установкою.
Алгоритм роботи системи стабілізації та регулювання обертів повинен забезпечити наступне.
1. Пуск двигуна у режимі неробочого ходу:
– до досягнення 900 об/хв засувка повністю відкрита;
– при досягненні 900 об/хв ССО починає автоматично підтримувати задану частоту обертання
вала.
2. Робочий режим двигуна (окремо та паралельно
мережі живлення):
– збільшення/зменшення обертів за допомогою
кнопки керування ССО "1500/+" оператор здійснює
перехід на уставку 1500 об/хв, система ССО запам’ятовує та автоматично підтримує задані оберти
(в тому числі під навантаженням);

– зменшення обертів (навантаження) – за допомогою кнопки керування ССО "900/-" оператор
здійснює перехід на уставку 900 об/хв, система ССО
запам’ятовує та автоматично підтримує задані оберти;
– аварійні режими – система ССО забезпечує
спрацювання релейного виходу при досягненні
1650 об/хв.;
– корекція уставки – при необхідності оператор
шляхом одночасного натискання кнопок «Корекція
уставки» та однієї з кнопок керування "1500/+" або
"900/-" корегує значення уставки в діапазоні
+/- 50 об/хв з кроком 0,5 об/хв. як у режимі неробочого ходу (900 об/хв), так і в робочому режимі
(1500 об/хв).
З метою забезпечення максимальної гнучкості та
універсальності системи керування було прийнято
рішення побудови системи на базі програмованого
логічного контролеру (ПЛК), що забезпечує швидке
налаштування установки з урахуванням особливостей умов експлуатації [2]. У процесі модернізації
було здійснено заміну механічного виконавчого
пристрою регулювання положення паливної засувки
на електромеханічний за системою «перетворювач
частоти–асинхронний двигун (ПЧ–АД).
На рис. 1 зображено функціональну схему модернізованої генераторної установки, що складається з
таких частин:
1) система керування (СК) – ПЛК VIPA 200, фотоелектричний датчик швидкості (ДШ) валу та два
індуктивні датчики крайніх положень (Д) засувки
(З);

Рисунок 1 – Функціональна схема модернізованої генераторної установки
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Початок

2) силовий агрегат та споживачі електроенергії
(Н1–Нn);
3) асинхронний двигун з короткозамкненим ротором (МS6324,TRANSTECNO), черв’ячний редуктор (Р) та перетворювач частоти (ПЧ) Lenze 8200
Vector;
4) вимірювальний комплекс – блок датчиків
струмів та напруг (БД); потенціометричний датчик
поточного положення засувки (ДП), що через аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) передають дані
на персональний комп’ютер (ПК).
Алгоритм керування приводом засувки надано
на рис. 2. У зв’язку з наявністю в механічній системі
інтегруючої ланки – редуктора, що встановлено між
валом АД та паливною засувкою, в даному алгоритмі використовується пропорційно-диференційний
регулятор.
Алгоритм керування ССО генераторної установки забезпечує:
– увімкнення електропривода та повне відкриття
засувки подачі палива після натискання кнопки
«Пуск»;
– зчитування заданих оператором параметрів
номінальної швидкості (ωзад), максимальної похибки
регулювання (Δωmax) та припустимої зони нечуттєвості регулювання (Δωdz);
– зчитування інформації про фактичну швидкість
(ωф) обертання валу ДВЗ;
– розрахунок величини керуючого сигналу (uз),
що надходить до ПЧ, – порівняння фактичної похибки та зони нечуттєвості (якщо не виконується умова   dz , то відбувається блокування роботи
ПЧ, в іншому ж випадку – відбувається процес регулювання з одночасним контролем крайніх положень засувки подачі палива;
– закриття засувки подачі палива до повного закриття та вимикання привода при натисканні кнопки «Стоп»;

Кнопка „Пуск”
натиснута?

ні

так
Ввімкнення привода засувки
подачі палива
Повне відкривання засувки

так

Кнопка „Стоп”
натиснута?
ні

Зчитування інформації заданої швидкості
(ωзад, Δωmax, Δ ωdz) з панелі керування
Зчитування інформації з датчика фактичної
швидкості (ωф.) вала ДВЗ
Розрахунок керуючого впливу

u з  К П ( з   ф )  К Д



 

d ( з   ф )
dt
ні
dz

Опитування датчиків крайніх положень
так
ні

Засувка
повністю
зачинена?

Засувка
повністю
відчинена?

ні

так

ні

Засувка
повністю
зачинена?
так

Вимкнення привода засувки
Кінець

Рисунок 2 – Алгоритм управління роботи
привода засувки подачі палива до ДВЗ
– збільшення при необхідності фактичної швидкості валу ДВЗ до повного відкривання засувки, та у
випадку перевищення максимальної похибки регулювання (   max ) здійснюється перекриття
подачі палива та зупинка всього.
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Рисунок 3 – Графіки експериментальних досліджень роботи модернізованої ССО
при динамічній зміні навантаження
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Роботу ССО було досліджено на генераторній
установці типу АБ–12–Т/400. Перехідні процеси при
переході з частот 900 об/хв на 1500 об/хв без навантаження з наступним підключенням споживача електроенергії (рис. 6,а), а також з підключенням та
відключенням споживача електроенергії (рис. 6,б)
показали хороші регулювальні характеристики.
ВИСНОВКИ. На основі сучасних засобів автоматизації розроблено систему керування подачею палива до двигуна внутрішнього згорання генераторної установки. Робота даної системи успішно пройшла апробацію на генераторній установці типу
АБ–12–Т/400 та в подальшому потребує додаткових

досліджень при роботі з агрегатами великої потужності.
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CONTROL SUPPLY FUEL INTERNAL COMBUSTION ENGINE GENERATOR SET
A. Gladyr, O. Leschuk, A. Kalynov
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: scenter@kdu.edu.ua
In order to optimize and improve the work of independent sources of electricity analyze the operation of a control
system of stabilization speed (SSS) of the shaft internal combustion engine generator set, as the most important
component of the mechanism for providing the necessary voltage. Putik on establishing an appropriate system identified
key requirements for the electromechanical system of stabilization of turns of autonomous power supply. Was upgraded
generator set through the use of frequency-controlled electric valve fuel supply, operation is controlled by
programmable logic controller provided the use of modern digital sensors. The algorithm of work of the upgraded SSS,
which provided an opportunity for experimental study of the equipment under dynamic load changes. Analysis of
dynamic applications when the control and disturbances showing sufficient quality control shaft speed internal
combustion engine generator set.
Кey words: systems of stability speed, the generator set.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ,
ВКЛЮЧАЮЩИМИ ПИД-РЕГУЛЯТОР С НЕЧЕТКОЙ КОРРЕКЦИЕЙ
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Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
просп. Победы, 37, г. Киев, 03057, Украина. Е-mail: alla_koz@ukr.net
Рассмотрены метод построения структуры и исследование оптимальной по динамическим нагрузкам и переходным процессам системы управления электромеханическими комплексами, включающими ПИД-регулятор с нечеткой коррекцией.
Ключевые слова: оптимизация управления, электромеханические системы, нечеткая коррекция,
ПИД-регулятор.
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ,
ЩО МІСТЯТЬ ПІД-РЕГУЛЯТОР ІЗ НЕЧІТКОЮ КОРЕКЦІЄЮ
В. М. Чермалих, Є. І. Алтухов, О. В. Данілін, А. В. Босак
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна. Е-mail: alla_koz@ukr.net
Розглянуто метод побудови структури та дослідження оптимальної за динамічним навантаженням і перехідних процесів системи управління електромеханічними комплексами, що включають ПІД-регулятор із нечіткою
корекцією.
Ключові слова: оптимізація управління, електромеханічні системи, нечітка корекція, ПІД-регулятор.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Значительная часть
современных электромеханических установок представляет собой сложную динамическую систему,
включающую нелинейные и цифровые элементы,
звенья с запаздыванием и упругостью, а также специальные задающие устройства (модели), формирующие управляющие воздействия, изменяющиеся
по желаемому закону изменения выходных переменных. Поэтому оптимизация управления такими
системами по динамическим нагрузкам и переходным процессам традиционными методами представляет трудную задачу.
Низкочастотные колебания при постоянных параметрах можно исключить, используя двухступенчатые изменения ускорения (динамической составляющей тока двигателя), однако при произвольном
изменении частоты свободных колебаний и нагрузки
подобный способ формирования движущего момента
двигателя не может обеспечить точное воспроизведение выходной переменной (скорости и положения) с
помощью обычного ПИД-регулятора, широко применяемого в современных системах электропривода.
Как показано в данной работе, желаемый результат может быть достигнут, если использовать ПИДрегулятор с нечеткой коррекцией выходного сигнала подобно тому, как это выполнено в адаптивном
нечетком регуляторе (фаззи-регуляторе). Причем
наибольший эффект получается при совместном
использовании ступенчатого изменения тока и регулятора с нечеткой коррекцией.

Вопросам использования регуляторов на основе
нечеткой логики посвящен ряд работ [1–4]. Решали в
основном задачи уменьшения динамических нагрузок
в электромеханических системах с упругими звеньями с постоянными параметрами. При построении
фаззи-регуляторов (ФР) использована методика определения простых структур с различными способами вывода управляющего воздействия, изложенная в
[5]. В работе рассмотрен только фаззи-регулятор,
аналогичный традиционному нелинейному ПИрегулятору. В данной работе предложена комбинированная система управления, включающая задающую
модель, формирующую ступенчатое изменение движущего момента, что исключает низкочастотные колебания, и ПИД-регулятор, выполняющий функции
адаптивного фаззи-регулятора. Такая система обеспечивает оптимальные переходные процессы при
любых изменениях параметров и нагрузки.
Целью работы является построение структуры и исследование оптимальной по динамическим нагрузкам и
переходным процессам системы управления электромеханическим комплексом, представленным идентифицированной передаточной функцией второго порядка с
колебательной переходной характеристикой [6].
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Рассматриваемая система состоит из задающей модели (ЗМ) и устройства, обеспечивающего точное
воспроизведение оптимальных диаграмм управляющих сигналов скорости и положения.
Структурная схема ЗМ представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Структурная схема ЗМ: Uc.m , Ua.m – ограничиваемые сигналы скорости и ускорения;
ЗЗ – звено запаздывания на время t1 ; Uп.m – сигнал заданного перемещения; Uс ,U п – управляющие сигналы,
пропорциональные скорости и положению
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Наличие звена ЗЗ определяет изменение сигнала
ускорения Uа в две ступени. Сигнал Uа в период
одного рабочего цикла управления положением изменяется согласно алгоритму (1)

0,5 Ua.m при Uc  Uc.a ;

Ua.m при Uc.a  Uc  Uc.m  Uc.a ;
(1)
Uа  
0,5 Ua.m при Uc.m  Uc.a  Uc  Uc.m;
Ua  0 при Uc  Uc.m.
В выражениях (1) сигнал Uс.а  0,5 Ua.mt1 , где
t1  0,5 периода собственных колебаний объекта
управления.
Коэффициенты Kа1, Ka2 определяют положение,
при котором должно начаться замедление. Их определение производится по заключительной части
диаграммы скорости (рис. 2).

Рисунок 2 – Диаграмма сигналов скорости
и ускорения в период замедления системы
Сигнал Uп.а , пропорциональный расстоянию с
момента начала замедления системы до полной остановки, равен площади диаграммы скорости (рис. 2):
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ПИД-регулятора рассмотрим двухканальный адаптивный фаззи-регулятор. В качестве входных воздействий использованы ошибки регулирования (положения или скорости) е и ее производная r .
Функции принадлежности нечетких множеств
представлены следующими выражениями:

L  Kee  L  Kr r

, mr 
, если e  0, r  0;

2L
2L

- L - Kee - L - Kr r
me 
, mr 
, если e  0, r  0, 

2L
2L
me 

(2)

где K e и Kr – весовые коэффициенты; L – максимальное значение масштабированных ошибок.
Весовые коэффициенты принимаются такими,
чтобы K e e  Kr r .

Множества для определения выходного сигнала
регулятора представлены тремя равнобедренными
треугольниками, активные площади, используемые
при дефаззификации, заштрихованы и имеют значения S ()  H , где H – координата центра тяжести,
U –- значение выходного сигнала.


U=0

1,0

U>0

U<0



-Н

U

Н

0

Рисунок 3 – Функции принадлежности выходного
сигнала U
Для того, чтобы ошибка регулирования всегда
стремилась к нулю, при любых значениях е или r
сигнал U должен принимать следующие значения:
если е  0, r  0 , то U  0 ;

e  0, r  0

если 
(3)
, то U  0 ;
или e  0, r  0
если е  0, r  0 , то U  0 .
Величина U определяется как координата центра тяжести заштрихованных площадей в зависимости от функции принадлежности  . Согласно приведенным правилам (3), возможны четыре варианта
соотношения функции принадлежности i (табл. 1).
Таблица 1 – Соотношения функции
принадлежности i

i
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e

e
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e

e
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e

4

r
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В качестве примера рассмотрим четвертый вариант. Значения активных площадей:
L  Kr r
L  Kr r 
S (1 )  H
; S (2 )  H
;
2L
2L 
(4)

L  Ke e
L  Kee 
S (3 )  H
; S (4 )  H
.
2L
2L 
Координата центра тяжести:
HS (1 )  0(S (2 )  S (3 ))  HS (4 )
U 
.
(5)
S (1 )  S (2 )  S (3 )  S (4 )
Подставив в (5) значения площадей из (4), полу0,5H
чим U 
(Kee  Kr r ) .
(6)
2 L  Ke e
Структурная схема, соответствующая зависимости (6), показана на рис. 4.
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Согласно данной схеме, если считать сигнал r
ошибкой по скорости, а сигнал е ошибкой по положению, то фаззи-регулятор является нелинейным
ПИ-регулятором. Основное отличие ФР от обычного
регулятора состоит в наличии блока деления БД и
параллельной цепи с блоком выделения модуля
(БВМ) сигнала е .

Коэффициенты пропорциональной К П , интегральной КИ и дифференциальной К Д составляющих регулятора выбираются по номинальным
параметрам идентифицированной передаточной
функции объекта управления. Если параметры или
нагрузка не отклоняются от номинальных значений,
то коэффициент K e в цепи коррекционной цепи
может быть принят равным нулю и регулятор будет
работать в обычном режиме. Если же параметры
произвольно меняются, то этот коэффициент должен быть принят таким, чтобы нормальный режим
обеспечивался при наибольшем возможном отклонении параметров от номинальных. В этом случае
будет обеспечен желаемый переходный процесс при
любых промежуточных значениях.
Нелинейный элемент НЭ введен для того, чтобы
при любых значениях ошибки е сигнал U K был
больше нуля. Чем меньше сигнал U K , тем больше
коэффициент усиления и тем быстрее будет уменьшаться ошибка. Ограничение входного сигнала НЭ
Um должно быть меньше единицы, чтобы избежать
возможного деления управляющего сигнала на нуль.
Исследуемая система включает ЗМ, показанную
на рис. 1, ПИД-регулятор (рис. 5) и идентифицированную модель динамического объекта, представленную передаточной функцией второго порядка.
Simulink-модель системы представлена на рис. 6 [7].
Графики изменения скорости и перемещения при
значениях коэффициентов передаточной функции
объекта управления, отличных от номинальных,
приведены на рис. 7.

Рисунок 4 – Структурная схема адаптивного
фаззи-регулятора
Благодаря этому отличию, происходит автоматическое изменение коэффициента усиления сигнала,
причем чем больше ошибка е , тем больше коэффициент усиления, а при уменьшении е уменьшается
и коэффициент усиления.
На основании приведенной схемы в данной работе предложена схема ПИД-регулятора с нечеткой
автоматической коррекцией общего коэффициента
усиления (рис. 5).
KП

е

U

KИТ
Z-1
KД(Z-1)
TZ
БВМ

Um

Uк
Kе

НЭ

1

Рисунок 5 – Схема ПИД-регулятора с нечеткой
коррекцией
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Vд – действительная скорость; S з – заданное перемещение; Sд – действительное перемещение
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Рисунок 7 – Графики изменения сигналов заданных и действительных скорости и перемещения:
а – при включенной корректирующей связи КС; б – при отключенной корректирующей связи
Исследования показали, что точное воспроизвеПосле преобразования передаточная функция
дение заданных диаграмм скорости и положения
V ( p)
Wс. з ( p ) примет вид Wс.з ( p) 

достигается и при объекте управления, представU c ( p)
ленном двумя последовательно соединенными апериодическим и колебательным звеньями. Такая
структура соответствует практически всем системам
регулируемого электропривода при управлении скоростью в разомкнутом состоянии без регулятора:
W0 ( p) 

K0
(T1 p  1)(T2T3 p 2  T3 p  1)



(7)

.



Параметры ПИД-регулятора для такой структуры следует выбирать по колебательному звену при
номинальных параметрах, а параметры ступенчатого изменения ускорения определяются по частоте
свободных колебаний звена второго порядка.
Анализ динамики системы рассмотрим, полагая
составляющие ПИД-регулятора непрерывными, когда передаточная функция
K Д p2  K П р  KИ
W p ( p) 
.
(8)
р
Тогда, с учетом нечеткой коррекции коэффициента усиления разомкнутой системы, передаточная
функция замкнутой системы управления скоростью
Wс.з ( p ) 

Д( р ) / K( e )K о K о.с  K Д p 2  K П р  K И

При K (e)   Wс. з 

,

(10)

1
.
K о.с

Главное отличие такого регулятора состоит в
уменьшении коэффициента K (e) при уменьшении
ошибки e , что предотвращает возникновение неустойчивых режимов при больших коэффициентах
разомкнутой системы.
Особенно эффективно применение нелинейного
регулятора в электромеханических системах с упругими звеньями, в которых оптимизация управления
скоростью достигается использованием контуров
подчиненного регулирования тока и скорости. Однако механические колебания рабочего органа при
переменных параметрах сохраняются.
В этих случаях для определения частоты свободных колебаний системы рассматривают двухмассовую систему, приведенную на рис. 8,а.

где K (e) – коэффициент усиления разомкнутой системы, зависящий от ошибки регулирования по скорости е ; K о.с – коэффициент обратной связи по
скорости.

1

( K Д p 2  K П р  K И ) / Ko.c

где Д ( р)  (Т1 р  1)(Т 2Т 3 р 2  Т 3 р  1) .

W p ( p )W 0 ( p )K( e )
V( p )

, (9)
U c ( p ) 1  W p ( p )W0 ( p )K( е )Kо.с

1

( K Д p2  K П р  K И )K o K( e )

Д( р )  ( K Д p 2  K П р  K И )K( е )Kо K о.с

2

1

1

2

2

2
а
б
Рисунок 8 – Исходная (а) и преобразованная (б) схемы упругой системы: 1 , 2 , 1 ,  2 – угловые скорости
и перемещения двигателя и рабочего механизма; Сдф – коэффициент демпфирования; С у – коэффициент
упругости; J 2 – момент инерции рабочего механизма
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Структурная схема (рис. 8,б) получена переносом точек присоединения связей 1 и 2 на выходы
1
интегрирующих звеньев .
p
Согласно этой схеме, отношение
(Cдф р  С у )
2 ( p)
.
(11)

1 ( p) J 2 p 2  Cдф р  С у
Период t1 двухступенчатого изменения ускорения определяется по частоте свободных колебаний
2
 у  ( 4 J 2C y  Cдф
) / 2 J 2 , а t1   /  y .

Параметры ПИД-регулятора выбираются по передаточной функции (11), а т.к. зависимость угловой скорости двигателя от задающего сигнала
представляется апериодическим звеном первого
порядка, то передаточная функция замкнутой системы с ПИД-регулятором и упругим звеном будет
иметь структуру, аналогичную (10). Следовательно,
изменения параметров упругой системы также не
будут влиять на переходные процессы.
ВЫВОДЫ. Исследования показали, что применение ПИД-регулятора с нечеткой коррекцией
обеспечивает реализацию заданных диаграмм скорости и положения электромеханической системы
при произвольно изменяющихся параметрах. Предложенная система управления справедлива для любого регулируемого электропривода и для любых
заданных диаграмм управляющих переменных.
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УДК 621.313
АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ НАГРЕВА СТЕРЖНЕЙ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Е. В. Носач, А. П. Черный
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: evnosach@mail.ru
К. Н. Богатырев
ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат»
ул. Строителей, 16, г. Комсомольск, 39802, Украина.
Бердай Абдельмажид
ENSEM Университет Хассан II Аин Щок
PO Box 8118, Оасис, Касабланка Марокко. Е-mail: a.berdai@gmail.com
Выполнен анализ процессов нагрева стержней пусковой обмотки синхронных двигателей. Синтезирована математическая модель, использование которой позволяет исследовать характер адиабатного нагрева,
в том числе при естественном и принудительном отводе тепла от стержней пусковой обмотки. На основе
исследования характера изменения тока стержней при пуске синхронного двигателя предложено уравнение
для учета потерь. Совместное решение уравнения для потерь и дифференциального уравнения нагрева позволяет найти аналитическое решение, которое описывает характер нагрева стержней при пуске. В полученном решении уравнения нагрева учитывается как естественный, так и принудительный отвод тепла.
Полученные уравнения изменения производительности вентилятора охлаждения в функции температуры
могут быть положены в основу построения системы управляемого охлаждения.
Ключевые слова: электропривод, синхронный двигатель, нагрев стержней, система охлаждения.
АНАЛІТИЧНЕ РОЗВ'ЯЗАННЯ РІВНЯННЯ НАГРІВАННЯ СТРИЖНІВ СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРОВАНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ
Є. В. Носач, О. П. Чорний
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: evnosach@mail.ru
К. М. Богатирьов
ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»
вул. Будівельників, 16, г. Комсомольськ, 39802, Україна.
Бердай Абдельмажід
ENSEM Університет Хассан II Аін Щок
PO Box 8118, Оасіс, Касабланка Морокко. Е-mail: а.berdai@gmail.com
Виконано аналіз процесів нагрівання стрижнів пускової обмотки синхронних двигунів. Синтезовано
математичну модель, використання якої дозволяє досліджувати характер адіабатного нагрівання, в тому
числі при природному й примусовому відводі тепла від стрижнів пускової обмотки. На основі дослідження
характеру зміни струму в стрижнях при пуску синхронного двигуна запропоновано рівняння для врахування втрат. Спільне розв'язання рівняння для втрат і диференціального рівняння нагрівання дозволяє
знайти аналітичне рішення, яке описує характер нагрівання стрижнів при пуску. В отриманому рішенні
рівняння нагрівання враховується як природний, так і примусовий відвід тепла. Отримані рівняння зміни
продуктивності вентилятора охолодження у функції температури можуть бути покладені в основу побудови системи керованого охолодження.
Ключові слова: електропривод, синхронний двигун, нагрівання стрижнів, система охолодження.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одной из проблем,
возникающих при эксплуатации электрических машин, является проблема их охлаждения. Свойства и
характеристики изоляционных материалов резко
ухудшаются при повышении температуры сверх
допустимых значений. Для обеспечения эксплуатационной надежности работы электрических машин
устанавливают системы охлаждения. Параметры,
характеристики, конструктивные особенности систем охлаждения определяются типом электрических
машин, условиями их работы и характером нагрузки
на валу. Например, машины с режимом работы S1
выполняются самовентилируемыми. К таким двигателям относятся синхронные двигатели (СД) элек-

троприводов шаровых мельниц. В стационарном
режиме лопатки вентилятора обеспечивают необходимый отвод тепла от обмоток СД. Наиболее напряженными в тепловом отношении являются динамические режимы и, особенно, режимы пуска.
Для самовентилируемых электрических машин вообще процесс нагревания в начальный момент времени будет адиабатным. Для электрических машин
с принудительной вентиляцией теплопроводность
будет иметь конечное значение, однако также необходимо знать законы изменения температуры обмоток при пуске для проектирования эффективных
систем охлаждения, поэтому особое внимание уделялось вопросам нагрева именно в моменты пуска.
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Целью данной работы является получение расчетных уравнений для анализа процессов нагрева и охлаждения стержней синхронного двигателя в пусковых
режимах работы с различными видами охлаждения.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Аналитическое решение нестационарных задач является очень громоздким, поэтому при выводе уравнения нагрева, как правило, используют основные
допущения классической теории нагревания [1, 2].
Эти допущения используют при тепловых расчетах
электрических машин (ЭМ) и условно принимают,
что нагрев происходит равномерно по всему объему
машины, а теплота одинаково рассеивается со всей
ее поверхности [3, 4]. Кроме того, основной определяемой величиной является температура и количество входящего и выходящего воздуха, а не температура непосредственно обмоток. Также полагают,
что интенсивность охлаждения самовентилируемого
двигателя пропорциональна скорости его вращения.
Подобные упрощения [3] могут быть допустимы для
машин малой мощности и недопустимы для ЭМ
большой мощности, режимы работы которых сопровождаются токами в сотни ампер.
В статических режимах работы обмотки нагреты
равномерно и в допустимых пределах, а в динамических режимах возможно значительное превышение допустимой температуры [5], что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости рассмотрения тепловых процессов в различных режимах работы двигателя. Так, в [5, 6] обосновывается необходимость учета тепловых процессов в пусковых режимах, поскольку они сопровождаются большими
токами обмоток двигателей. Широко используемый
метод тепловых схем замещения [7–9] имеет ряд
существенных недостатков: необходимость детализации схем замещения, невозможность учета временных и температурных зависимостей параметров,
входящих в схему замещения. Это приводит к тому,
что авторы упрощают расчеты [10], теряя тем самым
информацию о температурном состоянии системы в
целом.
Существенное влияние на теплопроводность и
характер тепловых процессов оказывает поверхность контакта “проводник – изоляция – сталь”. В
ряде работ [11, 12] предлагается рассматривать тепловые процессы для меди и стали в отдельности.
Это позволяет применять методы интегральной
оценки температуры ЭМ, используя различные постоянные нагрева и охлаждения.
Будем считать, что при пуске самовентилируемых двигателей теплопроводность практически отсутствует    0 и имеет место адиабатный про-

где с – удельная теплоемкость; G – масса обмоток;
Pt  – закон изменения потерь в обмотках при пуске; I t  – изменение тока при пуске.
Изменение потерь в стержнях при пуске может
быть получено методами математического моделирования. Математический анализ процессов в системе синхронного двигателя (СД) в общем случае
весьма сложная задача, обусловленная изменением
электромагнитного состояния двигателя в широком
диапазоне.
В настоящее время существует ряд методов решения рассматриваемой задачи. Наиболее часто
синхронные машины моделируются на основе уравнений, записанных в осях, неподвижных относительно ротора данной машины – уравнений Парка–
Горева [3]. Дополним известную модель уравнением
нагрева и учтем изменение сопротивления стержней
при нагревании. Уравнение нагрева запишем в более
общем виде, что позволит моделировать как естественный, так и принудительный отвод тепла. Окончательно модель будет иметь вид:

cG

dψ d
 u d  id ra  ωψ q ;
dt
dψ q
 u q  iq ra  ωψ d ;
dt
dψ f
 u f  i f rf ;
dt
dΨ ed
  red I ed 1  αΘ ;
dt
dΨ eq
 req I eq 1  αΘ ;
dt
dω
1
ψ d iq  ψ q id  M c ;

dt H j

(2)

d
1  
   S(t ) 
 Pt , ,
dt
kv

(3)

где    0 ,02 (Вт/см град) – теплопроводность поверхности контакта с полюсом; S – площадь контакта;  – окружная скорость ротора, м/с; rr – активное сопротивление стержня;  и k v – коэффициенты; I r – огибающая (модуль изображающего вектора) тока демпферной обмотки;   0,004 – температурный коэффициент; ra , red , req – активные со-

цесс. Для ЭМ с принудительной вентиляцией
   0 , но по причине значительных потерь при

противления, соответственно, фазы статора, обмотки возбуждения, демпферной обмотки по продольной и поперечной осям; ud , uq , u f – относитель-

пуске скорость нарастания температуры значительно превышает теплоотдачу [2].
Тогда уравнение нагрева будет иметь вид [12]:
d
cG
 Pt  ,
(1)
dt

ные значения напряжений статора и обмотки возбуждения; Hj – инерционная постоянная ротора.
Исследование процессов пуска на разработанной
математической модели выполним для синхронного
двигателя типа СДС–19–56 мощностью 2500 кВт,
150 об/мин, номинальные ток и напряжение – 281 А
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и 6000 В, соответственно, ротор СД является сложной механической конструкцией с 20 парами полюсов.
Результаты моделирования пусковых режимов
СД приведены на рис. 1–6.

o C

,о.е .
1
0.88
0.75
0.63
0.5

t ,c

0.38
0.25
0.13
0

2.5

t, c

5

Рисунок 1 – Изменение угловой частоты при
прямом асинхронном пуске синхронного двигателя
, в.o.

M , в.o.

Рисунок 2 – Динамическая пусковая характеристика
синхронного двигателя

t, c

Рисунок 3 – Зависимость электромагнитного
момента синхронного двигателя при его прямом
асинхронном пуске

Рисунок 6 – Изменение температуры стрежней
пусковой обмотки синхронного двигателя
при его прямом асинхронном пуске
На
основании
полученных
зависимостей
(рис. 1–5) среднее значение тока ротора в первые секунды пуска можно считать постоянным, что соответствует характеру изменения тока I t   I k  const .
Тогда уравнение (1) будет иметь вид
d
cG
 I k 2 rr ,
(4)
dt
а его аналитическое решение
r
t   r I k2 t ,
(5)
сG
где rr – активное сопротивление стержня пусковой
обмотки.
С учетом изменения температуры обмоток при
нагревании решение (5) получим в виде:
2


  I k trr


1  3 cG
t    e
 1.
(6)






Решение уравнений (5) и (6) позволяет получить
кривые изменения температуры обмоток во времени
(рис. 7).

t, c

Рисунок 4 – Зависимость огибающей тока статора
синхронного двигателя
при прямом асинхронном пуске
Рисунок 7 – Изменение температуры обмоток
при пуске:
1 – без учета изменения сопротивления
при нагревании; 2 – с учетом изменения
сопротивления при нагревании

t, c

Рисунок 5 – Зависимость огибающей тока ротора
синхронного двигателя при его прямом
асинхронном пуске

Как видно по полученным кривым, в первые секунды пуска температура достигает высоких значений, что, соответственно, сказывается на состоянии
изоляционных материалов, срок службы которых
определяет надежность машины в целом.
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Для понижения температуры обмоток за короткое
время необходимо форсировать их охлаждение. Достигнуть этого реально за счет дополнительной вентиляции, применяя принудительное охлаждение.
Уравнение нагрева с соответствующей составляющей, характеризующей наличие дополнительного
охлаждения, имеет вид (3).
Решение данного уравнения, с заменой окружной
скорости ротора  на скорость потока воздуха V ,
создаваемого вентилятором, позволит определить,
как будет изменяться температура t  с учетом дополнительного обдува:
 St 



I k 2 rr kv  V  1 
 1  e cG  .
t  
(7)


 Skv




В (7) выражение для t  содержит параметр
V – скорость охлаждающего потока, который, по
сути, является производительностью вентилятора
системы принудительной вентиляции. Решение (7)
относительно V для заданной температуры  z позволяет получить закон изменения производительности вентилятора на период пуска синхронного
двигателя:

V t  

  S z k v
   St
 
 e cG




 St
   St

 
  
I k 2 rr k v  e cG  1  e cG




1



. (8)

   St


 

 1
 e cG  1










С учетом полученных зависимостей (7) и (8), определим изменение температуры для разных уравнений нагрева. При отсутствии охлаждающих устройств значение V  0 . Если двигатель с самовентиляцией, то V  Vn – производительность вентилятора, установленного непосредственно на валу двигателя. В случае применения дополнительного вентилятора – принудительное охлаждение, параметр
V  Vn  Va , где Va соответствует производительности отдельного вентилятора. Для данных вариантов охлаждения СД были получены изменения температуры, представленные на рис. 8.

Рисунок 8 – Изменение температуры обмоток
при различных видах охлаждения

Таким образом, полученные результаты при моделировании различных видов охлаждения доказывают эффективность применения принудительной
системы охлаждения в сравнении с естественным
отводом тепла.
ВЫВОДЫ. Анализируя переходные процессы,
можно сделать вывод, что нагревание стрежней пусковой обмотки улучшает процесс разгонки из-за
повышения сопротивления обмотки ротора. Однако
при температуре около 600 0С достигается граница
размягчения меди или латуни. В таком случае могут
возникнуть деформации демпферной обмотки под
влиянием центробежных сил, т.к. при таком нагревании замыкающие кольца растягиваются и в связи
с жестким соединением их со стрежнями выкручиваются в сторону полюса. Стрежни сгибаются в осевых плоскостях. В сечении колец действуют растягивающие усилия, а в сечениях стрежней – поперечные, а также дополнительные усилия от неодинакового теплового удлинения стрежней.
Полученные уравнения позволяют анализировать процессы нагревания обмоток в динамических
и пусковых режимах электрических машин с самовентиляцией и принудительной вентиляцией при
наличии отвода тепла из зазора. Полученные уравнения изменения производительности вентилятора
охлаждения в функции температуры могут быть
положены в основу построения системы управляемого охлаждения.
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The analysis of the processes of heating rods start winding synchronous motors. Synthesized using a mathematical model that allows to investigate the nature of adiabatic heating and in natural and forced removal of heat from the
rods start winding. On the basis of research into the nature change of current stubble when starting synchronous motor proposed an equation to account for the losses. The joint solution of the equations for the loss of the differential
equation and allows the heat to find an analytical solution, which describes the nature of the heating rods at start. In
the resulting solution of the equation is treated as a natural heating and the forced removal of heat. The resulting
equations performance changes as a function of the cooling fan temperature can be the basis for constructing a system of controlled cooling.
Key words: electric synchronous motor, heating rods, cooling system.
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СЕРДЕЧНИКОМ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧАСТОТЫ ПИТАНИЯ
В. А. Огарь, А. В. Свистун
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: profi268@i.ua
Представлены результаты проведенных экспериментальных исследований по определению потерь в стали
дросселя со стальным сердечником. В основу эксперимента для определения потерь был положен метод, основанный на получении из временных зависимостей тока и напряжения их гармонических составляющих для вычисления приведенной электродвижущей силы. Экспериментальные исследования подтвердили прямолинейный характер зависимости потерь в стали в функции квадрата приведенной электродвижущей силы для различных частот питающего напряжения.
Ключевые слова: дроссель, гармоники кривых тока и напряжения, потери в стали, приведенная электродвижущая сила, линейная зависимость.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВТРАТ У СТАЛІ ДЛЯ КОТУШКИ
ЗІ СТАЛЬНИМ ОСЕРДЯМ ПРИ ЗМІНІ ЧАСТОТИ ЖИВЛЕННЯ
В. О. Огарь, А. В. Свистун
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: profi268@i.ua
Надано результати проведених експериментальних досліджень по визначенню втрат у сталі дроселя із стальним осердям. В основу експеримента для визначення втрат був покладений метод, заснований на визначенні з
часових залежностей струму і напруги та їх гармонічних складових для розрахунку приведеної електрорушійної сили. Експериментальні дослідження підтвердили лінійний характер залежності втрат у сталі у функції квадрата приведеної електрорушійної сили для різних частот напруги живлення.
Ключові слова: дросель, гармоніки кривих струму та напруги, втрати в сталі, приведена електрорушійна
сила, лінійна залежність.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Рост технологических требований для производственных процессов, а
также постепенное внедрение высоких технологий в
промышленности обуславливают применение в различных
отраслях
производства
частотнорегулируемых электроприводов [1]. Для современных систем управления, в частности, асинхронными
двигателями (АД) возникает необходимость учета
греющих потерь в стали. Они приводят к повышенному нагреву изоляции обмоток, снижению перегрузочной способности АД и нарушению его нормального теплового режима [2]. Поэтому возникает
необходимость в оценке влияния роста потерь в стали на магнитную систему АД в составе регулируемого ЭП. В [3] отмечено, что в результате старения
стали или ремонта двигателя повышаются потери в
стали статора вследствие появления ферромагнитного экрана в кромках зубцов и на склепах стали.
Это приводит к увеличению действия вихревых токов, которые имеют размагничивающее влияние на
сталь. Вследствие этого изменяется соотношение
составляющих потерь в стали, а именно, потерь на
вихревые токи и на перемагничивание. Потери на
перемагничивание или потери от насыщения стали в
асинхронном двигателе являются причиной нелинейной зависимости индуктивности контура намагничивания, что приводит к росту потребляемого
тока в обмотке статора и увеличению мощности
потерь в стали. Как известно, величина суммарных
потерь в стали, в общем случае по уравнению
Штейнмеца, определяется как [4].
(1)
Pc  Kf 2 B 2 ,

где Pc – потери в стали, Вт; f – значение частоты
тока; B – величина индукции; K – коэффициент,
зависящий от параметров и конструкции АД.
Ряд исследований [3, 5, 6] указывает на ошибочность данного утверждения, в особенности при наличии гармонических составляющих в сигналах тока или напряжения. В работах [7–9] предложен метод оценки потерь в стали в функции электродвижущей силы (э.д.с.), учитывающий высшие гармоники тока, появляющиеся в результате наличия нелинейного элемента в цепи.
В связи с тем, что в настоящее время промышленные предприятия вынуждены использовать в
составе частотно-регулируемых электроприводов
асинхронные двигатели, которые прошли ремонтные операции, и их параметры и характеристики
отличаются от номинальных, то вопрос оценки потерь в стали с учетом приобретенных свойств является актуальным.
Если представить АД как трансформатор при неподвижном роторе, а нелинейную зависимость потокосцепления в зазоре АД от тока контура намагничивания – как зависимость индукции от напряженности магнитного поля, то можно провести экспериментальные исследования по определению потерь в стали для локальной задачи, а именно, для
дросселя, с помощью предложенного метода.
Целью данной работы является определение на
основе экспериментальных данных зависимости
потерь в стали от приведенной э.д.с. для дросселя,
при введении его в режим насыщения и для дроссе-
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ля с внесением пластин для вихревых токов, при
изменении частоты напряжения питания.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Условиями повышения потерь в стали являлись
имитация появления вихревых токов в магнитопроводе сердечника и насыщение стали сердечника.
Проведены экспериментальные исследования
для напряжения питания сетевой частоты 50 Гц. Для
эксперимента воспользуемся дросселем, параметры
которого приведены в табл. 1.

Rдр
Lдр
Um(t )

Рисунок 2 – Функциональная схема
экспериментальной установки

Таблица 1 – Параметры исследуемого дросселя Д1
Размеры
сердечника
броневой
тип (Ш)
159x140x42

Диаметр
провода

Количество
витков

Rдр

1,9 мм

90

0,194 Ом

Rдр

Rдр

I m( t )

I m( t )

Um( t )

Lдр

В табл. 1 R др – сопротивление обмотки дросселя.
Для имитации увеличения вихревых токов в стали сердечника и, как следствие, магнитного сопротивления участка пакета стали использовались пластины для внесения в зазор сердечника, которые
являются аналогом ферромагнитного экрана. Для
эксперимента применялись материалы: металлическая фольга толщиной 0,01 мм и металлическая пластина толщиной 0,5 мм из электротехнической стали, шириной и длиной соответствующие размерам
пакета стали сердечника (рис. 1). На рис. 1 участку
c–d соответствует увеличенное магнитное сопротивление после внесения магнитных материалов.

Fe 2O3

Fe 2O3

Рисунок 1 – Магнитпопровод сердечника
с зазором
В экспериментальных исследованиях использовалась установка, схема которой изображена на рис. 2.
Схема замещения дросселя представлена на рис. 3,а.
На рис. 3,б представлена схема, которая иллюстрирует разделение индуктивности дросселя на постоянную составляющую L0 и меняющуюся во времени
L( t ) , которые следует учитывать при использовании
описанного выше метода.

L0

Um( t )

L( t )

б)
а)
Рисунок 3 – Схема замещения дросселя
На рис. 2, 3 приняты следующие обозначения:
ДН, ДТ – датчики напряжения и тока;
R др , Lдр – активное и индуктивное сопротивление
дросселя; АЦП – аналого-цифровой преобразователь m-DAQ фирмы National Instruments; U m ( t ) –
напряжение питания; I m ( t ) – намагничивающий
ток, протекающий в дросселе. Параметры используемого АЦП: предел измерения тока – 25 А; предел
измерения напряжения – 1000 В; частота дискретизации – 10 кГц. Коэффициенты усиления датчиков:
тока – K i  4 ,92 ; напряжения – K u  31,23 . Датчики применялись резистивного типа.
Экспериментальные исследования проводились
при изменении напряжения питания от 0 до 60 В, с
шагом 10 В для трех случаев:
а) отсутствие материала в зазоре магнитопровода; б) наличие материала «металлическая фольга»;
в) наличие пластины из электротехнической стали.
Кривые тока и напряжения, иллюстрирующие
глубокое насыщение вне зависимости от вносимого
материала в магнитный зазор, представлены на
рис. 4–6, где 1 –кривая напряжения, 2 – кривая тока.
I ( t ), o.e.
U ( t ), o.e.

0.02
t,c

Рисунок 4 – Кривые напряжения и тока
для эксперимента без материалов
в зазоре магнитопровода
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го метода [2, 7–9] для различных частот напряжения
питания.
Эту задачу можно решить при использовании
источника с регулируемой частотой. Применение
частотного преобразователя для подобной задачи
невозможно в связи с тем, что формируемое им напряжение имеет искривленную синусоиду с коэффициентом несинуоидальности, индивидуальным
для каждого преобразователя частоты, формируемой ШИМ-модуляцией и, соответственно, имеющей
гармонический состав, отличный от сетевого напряжения.
Поэтому для проведения экспериментальных исследований рационально воспользоваться установкой, функциональная схема которой представлена
на рис. 7,а, где в качестве источника питания использован синхронный двигатель с постоянными
магнитами, работающий в режиме генератора, с
приводным двигателем постоянного тока с обмоткой
независимого
возбуждения.
На
рис. 7,б,в изображены явления, исследуемые в эксперименте, – насыщение сердечника (и, как следствие, уменьшение значения индуктивности дросселя)
и вихревые токи, соответственно.

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

0.02
t ,c

Рисунок 5 – Кривые напряжения и тока
для эксперимента с материалом
из металлической фольги
I ( t ), o.e.
U ( t ), o.e.

0.02
t,c

Рисунок 6 – Кривые напряжения и тока
для эксперимента с пластиной
из электротехнической стали
Для получения зависимости потерь в стали в
функции квадрата приведенной э.д.с. рассчитан
гармонический состав токов и напряжений для снятых экспериментальных кривых на периоде повторяемости сигнала, равном T  0 ,02 с.
Потери в магнитопроводе, мощность источника
и потери в меди определим как:
T

Pист ( t ) 

1
( U m ( t )I m ( t ))dt ;
T



0
T

PR ( t ) 

1
( I m2 ( t )Rдр )dt ;
T

(2)


0

Pст ( t )  Pист ( t )  PR ( t ) .
В соответствии с [8], значение приведенной э.д.с.
рассчитывается следующим образом:
(3)
E  2  e12  3 2 e32     2 e2 ,
где e1 , e 3 , e 5 ,...,e – гармоники, полученные при
разложении в ряд Фурье сигнала э.д.с:
e( t )  U m ( t )  I m ( t )Rдр .
Полученные значения потерь в стали и квадрата
приведенной э.д.с. представлены в табл. 3.
Как ранее отмечалось (1), потери в стали зависят
от частоты напряжения питания. Для определения
потерь в стали АД в составе ЧРЭП необходимо подтвердить возможность использования разработанно-

Таблица 3 – Результаты вычислений потерь в стали
дросселя и приведенной э.д.с.
Уровень
U эфф , B

Металлическая фольга (0,01 мм)
Pст , Вт
E2 , B 2

11,316
20,533
28,876
40,219
50,181
57,59

2,889
173,544
7,626
553,574
12,266
1065,167
24,375
2002,21
29,388
2912,97
39,401
3577,67
Стальная пластина (0,5 мм)
1,594
210,08
5,65
726,735
12,015
1570,54
20,31
2607,055
32,746
3853,665
37,967
4665,047
Без материалов в зазоре
магнитопровода
0,761
216,808
2,67
815,869
5,9
1815,659
9,548
2809,367
17,456
4163,011
22,662
5109,98

10,638
21,237
32,026
40,143
50,89
61,69

10,686
20,779
30,721
40,187
50,362
58,73
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Rдр
Lдр

Lк

Lнасыщ
L0

I вихр

I др

B

в)

б)

а)

Рисунок 7 – Функциональная схема экспериментальной установки
На рис. 7: М1 – двигатель постоянного тока;
М2 – синхронный двигатель; ОВ – обмотка возбуждения ДПТ.
Для эксперимента с изменяемой частотой напряжения питания воспользуемся двумя дросселями: дроссель Д1 применялся для исследования режима насыщения, без внесения пластин для вихревых токов; дроссель Д2 – для исследования изменения потерь в стали при внесении в зазор магнитопровода пластин, имитирующих появление вихревых токов, без насыщения. Параметры используемых в эксперименте дросселей и двигателей приведены в табл. 2, 4–6, соответственно.
Таблица 4 – Параметры дросселя Д2
Размеры
сердечника
броневой
тип (ШЛ)
143x80x26

Диаметр
провода

Количество
витков

Rдр

1,6 мм

150

0,4 Ом

Таблица 5 – Параметры двигателя М1
Двигатель постоянного тока М1, тип ДПС П22М

Pн ,

Uн ,

nн ,

кВт
1,1

В
110

об/мин
1500

Iя , А
11,07

I ов ,

Rя

А
0,56

3,4

Rов
Ом
154,3

Таблица 6 – Параметры двигателя М2
Синхронный двигатель М2, тип ДВУ2М215
Pн ,
Uн ,
nн ,
Iн ,
J н , кг  м 2
кВт
В
об/мин
А
3
380
1000
11
0,0225

Уменьшение частоты напряжения питания дросселя достигалось варьированием скорости вращения
приводного двигателя до частоты вращения синхронного генератора равной, номинальной и ниже. Катушка индуктивности Lк использовалась в качестве нагрузки для фаз М2 при выведении автотрансформатора. Экспериментальные исследования проводились для
частоты напряжения питания дросселя от 25 до 50 Гц.
При проведении эксперимента с дросселем Д2
применялся эквивалент вихревых токов из алюминия и электротехнической стали толщиной 2 мм
каждый, аналогично вышеприведенному эксперименту для дросселя Д1 с сетевой частотой.
Для получения зависимости потерь в стали в
функции квадрата приведенной э.д.с. при различной
частоте питания рассчитан гармонический состав
токов и напряжений для снятых экспериментальных
кривых на периоде повторяемости сигнала соответствующему каждой частоте.
Потери в магнитопроводе, мощность источника, потери в меди, а также значение приведенной э.д.с. определяются по вышеприведенным выражениям (2), (3).
Для проведенных экспериментальных исследований с изменяемой частотой напряжения питания
рассчитанные значения потерь в стали и квадрата
приведенной э.д.с. для дросселя Д1, вводимого в
насыщение, представлены в табл. 7, для дросселя Д2
с внесением пластин для имитации появления вихревых токов – в табл. 8–10.

Таблица 7 – Результаты расчета приведенной э.д.с. и потерь в стали для насыщаемого дросселя Д1
50 Гц
2

E ,

o.e.
235,3
244,1
1792,4
3265
4860,7
6217,3
7696,5
8756,3
9576,4

45 Гц

Pст ,
Вт
0,644
0,661
4,666
7,925
12,697
16,898
22,26
30,754
37,174

2

E ,

o.e.
217,9
791,8
1743
3201,3
3942,4
4824,4
6040,6
7419,2

Pст ,
Вт
0,668
2,219
4,782
8,58
11,287
14,133
19,721
29,502

40 Гц
2

E ,

o.e.
193,6
778,1
1686,3
3105,2
3874,5
4835

Pст ,
Вт
0,633
2,341
4,992
9,636
13,344
19,512

35 Гц
2

E ,

o.e.
208,3
753,3
1792,8
2950
4110,5

Pст ,
Вт
0,688
2,408
5,769
10,77
19,845

30 Гц
2

E ,

o.e.
205,4
786,8
1878,7
2481,2
2966,8
4055,5

Pст ,
Вт
0,749
2,801
6,053
8,206
10,346
18,305
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25 Гц
2

E ,

o.e.
207,6
761,2
1639,3
2269,5

Pст ,
Вт
0,791
2,921
7,916
12,603
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Таблица 8 – Результаты расчета приведенной э.д.с. и потерь в стали для дросселя Д2 без внесения пластин
для вихревых токов
50 Гц
Pст ,
Вт
o.e.
863
0,51
3140
1,72
7321
3,68
12907
6,3
19876 9,25
32185 14,79
44053 19,37
54011 23,99
61430 27,92
E 2 ,

45 Гц
Pст ,
Вт
o.e.
767
0,49
3290
1,82
7214
3,71
12651 6,33
19577 9,48
33663 16,37
45591 21,43
47701 23,36
E 2 ,

40 Гц
Pст ,
Вт
o.e.
824
0,55
2303
1,42
4961
2,81
6630
3,69
10475 5,74
15708 8,66
22815 12,4
31090 16,97

35 Гц
Pст ,
Вт
o.e.
894
0,59
3040
1,82
7109
4,04
12921
7,2
19194 10,37
27725
16

E 2 ,

30 Гц
Pст ,
Вт
o.e.
850
0,61
1697
1,14
3494
2,31
5365
3,37
9465
5,66
13868 8,31
18750 11,44

E 2 ,

25 Гц
Pст ,
Вт
o.e.
845
0,65
1689 1,23
3439 2,49
6286 4,36
9142 6,25
13464 9,88

E 2 ,

E 2 ,

20 Гц
Pст ,
Вт
o.e.
837 0,67
1859 1,38
3403 2,44
5001 3,55
6743 4,87
9638 7,88
E 2 ,

Таблица 9 – Результаты расчета приведенной э.д.с. и потерь в стали для дросселя Д2 при внсении материала
для вихревых токов – алюминиевой пластины
50 Гц
2

E ,

o.e.
205,64
776,395
453,12
1201,133
1778,348
2320,964
2941,508

45 Гц
Pст , Вт

3,198
12,73
7,292
19,732
29,744
39,557
51,219

2

E ,

o.e.
51,948
234,745
460,684
733,905
1202,253
1634,229
2247,535

40 Гц
2

Pст ,
Вт
0,846
4,274
8,08
13,087
21,296
29,802
42,294

E ,

o.e.
59,835
188,231
437,634
734,704
1006,863
1294,644

Pст ,
Вт
1,206
3,795
8,963
14,983
21,884
31,097

Таблица 10 – Результаты расчета приведенной э.д.с. и потерь в стали для дросселя Д2 при внесении материала
для вихревых токов – пластины из электротехнической стали
50 Гц
2

E ,

o.e.
63,084
208,959
441,796
842,446
1275,538
1782,493
2513,022
3091,752
3944,813
4948,994
5821,666
6774,873

45 Гц
Pст , Вт

0,292
0,914
1,976
3,779
5,891
8,444
12,46
15,83
20,625
26,811
32,664
38,802

2

E ,

o.e.
65,115
201,897
510,05
721,364
1308,954
1878,094
2512,164
3004,741
3963,165
5078,999
5653,505

Pст , Вт
0,284
0,957
2,262
3,516
6,901
10,182
13,833
17,418
24,278
30,548
36,987

По рассчитанным значениям (табл. 3, 9, 10) построены зависимости потерь в стали от приведенной э.д.с Зависимости для насыщаемого дросселя
Д1 при внесении пластин для вихревых токов с сетевой частотой напряжения питания, представлены
на рис. 10–12. Зависимость для насыщаемого дросселя Д1 для частоты питания 40 Гц без внесения
пластин для вихревых токов приведена на рис. 13.
Путем аппроксимации табличных данных методом
наименьших квадратов получим функциональную

40 Гц
2

E ,

o.e.
47,015
51,441
187,203
479,314
804,209
1215,223
1708,365
2375,81
2960,784
3923,366
4494,773

Pст ,
Вт
0,224
0,286
1,013
2,641
4,529
7,173
10,471
15,251
19,709
26,938
31,886

35 Гц
2

E ,

o.e.
48,178
48,582
216,712
436,496
780,159
1204,604
1664,973
2262,214
2967,87
3701,72
3992,527

Pст ,
Вт
0,223
0,285
1,247
2,556
4,843
7,783
11,131
16,437
21,38
28,046
32,957

зависимость вида: f ( x )  a  bx , где a , b – коэффициенты аппроксимации, f ( x ) – соответствует
потерям в стали, x – квадрату приведенной э.д.с.
Для эксперимента с сетевой частотой питания:
без материалов в зазоре магнитопровода
a  1,0796 ; b  0 ,010538; для случая с материалом
из
«металлической
фольги»
a  0 ,375;
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b  8 ,282  10 3 ; для случая с пластиной из электро-

технической стали a  0 ,8773; b  4 ,363  10 3 .

нейный характер сохраняется вне зависимости от
вида повышенных потерь в стали.
Таблица 11 – Коэффициенты аппроксимации зависимостей Pст  f ( E  2 ) при изменении частоты
a
f, Гц
b
Насыщение, без материалов в зазоре магнитопровода
1,5839;
50
3,5062  10 -3

Pст , Вт

2

E ,B

2

Рисунок 10 – Зависимость Pст  f ( E  2 )
для материала из металлической фольги
Pст , Вт

45

0,358433;

3,4543  10 -3

40

0,094592;

3,64328  10 -3

35

0,071789;

4,46216  10 -3

30

0,57144;

3,92559  10 -3

0,028497;
25
5,21323  10 -3
Вихревые токи, алюминиевая пластина
50
- 3,35138  10 -2
1,70934  10 -2

45

- 2 ,04108  10 -2

1,8431 10 -2

40

- 2,96034  10 -2

2,25768  10 -2

Вихревые токи, без материалов в зазоре
магнитопровода
-0,27893
50
4,442  10 -4
45

-0,0543

4,8104  10 -4

40

-0,01864

5,4574  10 -4

35

 1,07662  10 -5

5,6444  10 -4

30

 9,95391 10 -3

6,0668  10 -4

25

 1,9981 10 -3

7,15761 10 -4

E 2 , B 2

Рисунок 11 – Зависимость Pст  f ( E  2 )
без внесения в зазор материалов

20
 8,2507  10 -3
7,71673  10 -4
Вихревые токи, пластины из электротехнической стали
-0,853561
50
5,66343  10 -3

Pст , Вт

45

-0,28349

6,184  10 -3

40

-0,127152

6,82676  10 -3

35

-0,11494

7,6296  10 -3

E 2 , B 2

Рисунок 12 – Зависимость Pст  f ( E  2 )
для пластины из электротехнической стали
Для эксперимента с изменяемой частотой питания коэффициенты аппроксимации зависимостей
Pст  f ( E  2 ) приведены в табл. 11.
Отклонения значений от прямой на рис. 10–12, а
также для измеренных значений эксперимента с изменяемой частотой объясняется колебаниями значений напряжения питания в зависимости от нагрузки.
Данные экспериментальных исследований были
проведены при введении дросселя в насыщение и
внесении материалов для возникновения вихревых
токов в магнитопроводе сердечника. При этом ли-

Для анализа полученных результатов на
рис. 14–18 представлены аппроксимационные прямые при сетевой и различной частоте питания для
эксперимента при глубоком насыщении и при внесении эквивалента вихревых токов, где «1» соответствует частоте 50 Гц; «2» – 45 Гц; «3» – 40 Гц;
«4» – 35 Гц; «5» – 30 Гц; «6» – 25 Гц; «7» – 20 Гц.
Аппроксимационные прямые для эксперимента с
пластинами для имитации появления вихревых токов, при введении дросселя Д1 в насыщение при
сетевой частоте напряжения питания, представлены
на рис. 14, для эксперимента с изменяемой частотой для дросселя Д1 при введении его в режим насыщения – на рис. 15, для дросселя Д2 при внесении пластин для имитации появления вихревых
токов без насыщения – на рис. 16–17.
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Pст , Вт

Pст , Вт

E  2 , отн.ед.

Рисунок 13 – Аппроксимационные прямые
для сетевой частоты напряжения питания
для эксперимента с эквивалентом вихревых токов
и при введении дросселя в насыщение

E  2 ,отн .ед .

Рисунок 16 – Аппроксимационные прямые
для разных частот напряжения питания
для эксперимента с вихревыми токами
без материалов в зазоре магнитопровода
Pст , Вт

Pст , Вт

E  2 , отн .ед .

E  2 , отн.ед.

Рисунок 14 – Аппроксимационные прямые
для разных частот напряжения питания
для эксперимента с вихревыми токами
с алюминиевыми пластинами
Pст , Вт

E  2 , отн .ед .

Рисунок 15 – Аппроксимационные прямые
для разных частот напряжения питания
для эксперимента с вихревыми токами
и пластинами из электротехнической стали

Рисунок 17 – Аппроксимационные кривые
для разных частот напряжения питания
для эксперимента с насыщаемым дросселем
Для достоверности полученного результата, а
именно – линейной зависимости Pст  f ( E  2 ) ,
необходимо подтвердить адекватность полученных
зависимостей с помощью метода планирования
эксперимента [10]. Для этого была использована
программа «Statgraphics Centurion XV v 5.1», которая позволяет получать результаты планированного
эксперимента, задавая лишь часть известных данных. Для имеющихся значений (табл. 7, 8) построены поверхности отклика, которые подтверждают с
определенной степенью адекватности линейный
характер зависимостей Pст  f ( E  2 ) для экспериментов с сетевой и изменяемой частотой напряжения питания. Значимость коэффициентов факторов
оценивалась по критерию Фишера, а значимость
коэффициентов уравнения – по критерию Стьюдента. Так как для планирования эксперимента необходимо иметь четко и точно отмеренные значения с определенным шагом, чего невозможно было
достичь в реальном эксперименте, то построены
зависимости E' 2 ( U , f ) и Pст ( U , f ) . Поверхности
отклика, соответствующие табл. 7, 8, приведены на
рис. 18–20 для экспериментов с насыщаемым дрос-
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селем Д1 и дросселем Д2 без насыщения и введения пластин для вихревых токов.

Pст ,
Вт

U эфф , B

Рисунок 18 – Поверхность отклика функции
Pст ( U , f ) для эксперимента с насыщаемым
дросселем Д1: K д =99,9824 % при R абс =0,0258

Pст ,
Вт

U эфф , B

Рисунок 19 – Поверхность отклика функции
Pст ( U , f ) для эксперимента с дросселем Д2:
K д =86,6041 % при R абс =1,002

E2 ,
o.e.

U эфф , B

Рисунок 20 – Поверхность отклика функции
E' 2 ( U , f ) для эксперимента с дросселем Д2:
K д =99,5703 % при R абс =36,141
На приведенных рисунках K д – коэффициент
детерминации; R абс – значение абсолютной ошибки.
ВЫВОДЫ. Полученные на основании экспериментальных исследований аппроксимационные
зависимости потерь в стали от приведенной э.д.с.
подтверждают ее прямолинейный характер при
различной частоте источника питания.
Прямолинейная зависимость сохраняется независимо от вида потерь в стали: потери от вихревых
токов или от насыщения.

Как видно из рис. 18–20, поверхности отклика
для функций Pст ( U , f ) и E' 2 ( U , f ) в частном
случае подтверждают ранее приведенные зависимости Pст  f ( E  2 ) .
Полученные результаты (прямые на рис. 10–17)
позволяют сделать вывод о возможности использования линейности зависимости Pст  f ( E  2 ) для
построения систем управления двигателями переменного тока с учетом потерь в стали вне зависимости от характера повышения потерь в стали и их
влияния на состояние магнитной системы двигателя.
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STEEL LOSS OF INDUCTOR WITH THE STEEL CORE
WITH DIFFERENT VALUES OF SUPPLY VOLTAGE FREQUENCY
V. Ogar, A. Svystun
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. Е-mail: profi268@i.ua
The article presents the results of experimental researches which were carried out for defying steel loss of inductor
with the steel core. The basis of the experiment for defying these losses was the method based on obtaining the values
of time dependences of voltage and current and their harmonic components for calculating the equivalent EMF. Experimental researches have confirmed the linear character of the dependence of steel loss as a function of the square
equivalent EMF for different frequencies of supply voltage.
Key words: inductor, harmonics of time curves of voltage and current, steel loss, equivalent EMF, linear dependence.
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АЛГОРИТМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭЛЕКТРОПОЕЗДА МЕТРОПОЛИТЕНА
А. А. Сулим, А. И. Ломонос
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: sulim1.ua@gmail.com
В настоящее время большое внимание уделяется повышению энергоэффективности на эксплуатируемом
подвижном составе метрополитенов, в связи с чем в последнее время создаются отечественные электропоезда
метрополитена с асинхронным электроприводом и микропроцессорной системой управления. Одной из важных
задач для созданных электропоездов является тяговый расчет по определению их динамических и энергетических характеристик с учетом реальных условий движения по заданному перегону. Следует отметить, что существующие алгоритмы расчета не позволяют учитывать особенности и специфику микропроцессорной системы
управления, исходя из чего вытекает актуальность данной работы. Приведены алгоритмы для двух режимов ведения электропоезда метрополитена (заданного и автоведения). Введены выражения для определения коэффициентов динамики и задания тяги (торможения) в режиме автоведения электропоезда метрополитена, которые
позволяют учитывать изменение его динамики движения при различном профиле пути и поддерживать максимальное значение заданной скорости на вредных уклонах.
Ключевые слова: метрополитен, электропоезд метрополитена, накопитель энергии, режим автоведения.
АЛГОРИТМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЕЛЕКТРОПОЇЗДА МЕТРОПОЛІТЕНУ
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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У даний час велика увага приділяється підвищенню енергоефективності на рухомому складі метрополітенів,
що експлуатуються, у зв’язку з чим останнім часом створюються вітчизняні електропоїзди метрополітену з
асинхронним електроприводом і мікропроцесорною системою управління. Однією з важливих завдань для
створених електропоїздів є тяговий розрахунок із визначенням їх динамічних та енергетичних характеристик з
урахуванням реальних умов руху на заданому перегоні. Слід зазначити, що існуючі алгоритми розрахунку не
дозволяють враховувати особливості й специфіку мікропроцесорної системи управління, виходячи з чого випливає актуальність даної роботи. У роботі наведено алгоритми для двох режимів ведення електропоїзда метрополітену (заданого і автоведення). Введені вирази для визначення коефіцієнтів динаміки й завдання тяги (гальмування) в режимі автоведення електропоїзда метрополітену, які дозволяють ураховувати зміну його динаміки руху при різному профілю колії й підтримувати максимальне значення заданої швидкості на шкідливих ухилах.
Ключові слова: метрополітен, електропоїзд метрополітену, накопичувач енергії, режим автоведення.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одним из важнейших звеньев в современной транспортной инфраструктуре городов-мегаполисов является метрополитен, обладающий наибольшими провозными возможностями по сравнению с другими видами городского транспорта, экологически чистый, скоростной и комфортный перевозчик, что позволяет
классифицировать его как перспективный вид пассажирского транспорта на весьма длительный период [1]. В последние годы создаются, испытываются и внедряются опытные образцы электропоездов метрополитена с тяговым оборудованием по
системе преобразователь частоты–асинхронный тяговый двигатель (ПЧ–ТАД) и микропроцессорной
системой управления (МПСУ) [2]. Нередко для
электропоездов метрополитена требуется определение его динамических и энергетических характеристик с учетом реальных условий эксплуатации
применительно к конкретному перегону. Анализ
работ [3–5] показал, что существующие алгоритмы
тяговых расчетов не учитывают особенностей
МПСУ, которые применяются на современных

электропоездах метрополитена. Данные алгоритмы
приемлемы для тяговых расчетов с релейноконтакторными системами управления. Основными
особенностями МПСУ являются: возможность
плавного разгона (торможения), программное ограничение силы тяги (торможения), возможность реализации различных режимов управления электропоездом и т.д. Также рассмотренные алгоритмы не
позволяют выполнять расчеты параметров накопителей, необходимых для эффективного использования энергии рекуперации при отсутствии потребителя на перегоне, исходя из чего актуальность данной работы состоит в разработке алгоритма для определения динамических и энергетических характеристик электропоезда метрополитена с МПСУ.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Исходя из анализа существующих систем управления электроподвижным составом (ЭПС), известно,
что его ведение можно осуществлять в заданном
(ручном) и автоматизированном (автоведение) режимах [6]. Таким образом, разработка алгоритмов
для расчета динамических и энергетических харак-
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теристик электропоезда метрополитена выполняется
для двух режимов его ведения. При заданном режиме движения алгоритм расчета можно разбить на
следующие этапы:
– задание оператором параметров, необходимых
для расчета динамических и энергетических характеристик электропоезда метрополитена (максимальная сила тяги (торможения) и максимальное значение тока тягового двигателя в режимах тяги (торможения); коэффициент задания силы тяги (торможения), коэффициент задания тока в режимах тяги
(торможения), основное сопротивление движению
электропоезда и скорость в виде массива данных;
профиль пути, масса электропоезда метрополитена,
номинальный ток тягового двигателя, КПД инвертора, КПД тягового двигателя, КПД редуктора, напряжение контактной сети в режиме тяги и торможения, максимальное и минимальное напряжение на
накопителе, коэффициент инерции вращающихся
масс и допустимое отклонение от длины спрямленных участков пути);
– расчет средних значений силы тяги (торможения), скорости и основного сопротивления движению ЭПС;
– спрямление заданного профиля пути и определения для каждого из участков длины, угла уклона и
сопротивления от спрямленного уклона;
– расчет ускорения и пройденного пути ЭПС для
каждого изменения скорости на ΔV, а также общего
пройденного пути;
– проверка выполнения условия на каждом этапе
расчетов: если общий пройденный путь меньше
длины спрямленного участка пути, тогда рассчитывается время движения, потребляемый ток, расход и
удельный расход электроэнергии, действующий ток
на тяговом двигателе. В противном случае выполняется пересчет вышеупомянутых величин с учетом
следующего спрямленного участка пути;
– проверка выполнения условия всех участков
спрямленного профиля пути: если спрямленный
профиль пути не последний, тогда выполняется расчет ускорения, пройденного пути, времени движения, потребляемого тока, расхода и удельного расхода электроэнергии, действующий ток на тяговом
двигателе для следующего спрямленного участка
пути. В противном случае рассчитываются эффективное значение тока двигателя, ток рекуперации,
общий расход и удельный расход электроэнергии
при движении электропоезда метрополитена по заданному перегону;
– проверка двигателей по нагреву: если эффективное значение тока тягового двигателя меньше
номинального значения, тогда выполняется расчет
емкостного накопителя энергии. В противном случае необходимо внести корректировку в начальные
заданные параметры (изменить параметры тягового
двигателя, количество тяговых осей электропоезда и
т.д.);
– расчет параметра емкостного накопителя энергии является завершающим этапом выполнения алгоритма расчета динамических и энергетических характеристик электропоезда метрополитена.

На рис. 1 приведен алгоритм расчета динамических и энергетических характеристик электропоезда
при заданных значениях силы тяги (торможения) и
скорости с учетом его движения по заданному профилю пути.

si  li 1...К  l

I ef  I nom

Рисунок 1 – Алгоритм расчета динамических и
энергетических характеристик электропоезда
при заданном режиме управления
Режим автоведения имеет значительные отличия
от заданного режима. Главным отличием данного
алгоритма является выбор необходимого режима
ведения электропоезда метрополитена (тяги, выбега,
торможения) без участия оператора непосредственно системой управления электропоезда с учетом
профиля пути. При заданном режиме движения непосредственно оператор задает режим ведения электропоезда метрополитена. Алгоритм расчета с использованием режима автоведения можно разбить
на следующие этапы:
– задание оператором параметров, необходимых
для расчета динамических и энергетических харак-
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теристик электропоезда метрополитена (тяговая
(тормозная) характеристика, основное сопротивление движению и ток тягового двигателя в виде массива данных, профиль пути, масса электропоезда
метрополитена, задание ограничения скорости, максимальная пусковая скорость, задание возможного
отклонения скорости, номинальный ток тягового
двигателя, КПД инвертора, КПД тягового двигателя,
КПД редуктора, напряжение контактной сети в режиме тяги и торможения, максимальное и минимальное напряжение на накопителе, коэффициент
инерции вращающихся масс и допустимое отклонение от длины спрямленных участков пути);
– спрямление заданного профиля пути и определения для каждого из участков длины, угла уклона и
сопротивления от спрямленного уклона;
– определение динамических характеристик
электропоезда метрополитена на равной площадке
без уклона при заданных характеристиках силы тяги
и торможения;
– расчет коэффициента динамики при пуске,
длины пройденного пути в режиме выбега без уклона и длины пройденного пути в режиме торможения
до полной остановки с учетом уклона;
– расчет динамических и энергетических показателей электропоезда метрополитена при пуске;
– расчет динамических и энергетических показателей электропоезда метрополитена при разгоне до
заданной скорости ограничения;
– выбор режима движения, расчет динамических
и энергетических характеристик электропоезда при
поддержании заданной скорости ограничения с учетом допустимого отклонения скорости;
– расчет динамических и энергетических показателей электропоезда метрополитена при торможении до полной остановки;
– расчет динамических и энергетических показателей электропоезда метрополитена при его движении по заданному перегону;
– проверка двигателей по нагреву: если эффективное значение тока тягового двигателя меньше
номинального значения тока двигателя, тогда далее
выполняется расчет емкостного накопителя энергии.
В противном случае необходимо внести корректировку в начальные заданные параметры (изменить
параметры тягового двигателя, количество тяговых
осей электропоезда и т.д.);
– расчет параметра емкостного накопителя энергии является завершающим этапом выполнения алгоритма расчета динамических и энергетических характеристик электропоезда метрополитена.
Отличительным моментом алгоритма расчета автоведения ЭПС также является расчет коэффициентов динамики, которые позволяют рассчитывать динамику движения ЭПС с учетом спрямленного профиля пути. Авторами предложены следующие математические выражения для расчета коэффициентов динамики при различных режимах ведения:
– в режиме тяги

k tyagi 

Ftyagi  W
Ftyagi  W  Wi

;

– в режиме выбега
k vybega 

W
;
W  Wi

– в режиме торможения
B torm  W
k torm 
,
B torm  W  Wi
где k tyagi , k vybega , k torm – коэффициенты динамики в режимах тяги, выбега, торможения, соответственно; Ftyagi – сила тяги; W – основное сопротивление движению; Wi – сопротивление от уклона
(знак «+» – при спуске; знак «–» – при подъеме).
Следует отметить, что алгоритм расчета также
позволяет при вредном подъеме (спуске) рассчитывать силу тяги (торможения), необходимую для
поддержания скорости ограничения. Авторами
предложены следующие математические выражения
для расчета коэффициентов задания тяги (торможения) на вредных уклонах:
k 'tyagi 

'
Ftyagi

B'
; k 'torm  torm ,
Ftyagi
Btorm

где k 'tyagi , k 'torm – коэффициенты задания тяги
'
(торможения), соответственно; Ftyagi
, B'torm – сила
тяги (торможения), необходимая для поддержания
скорости ограничения на вредном уклоне.
Для каждого спрямленного профиля пути выбирается режим движения электропоезда метрополитена, а также выполняется расчет времени движения, ускорения (замедления), потребляемого тока,
расхода электроэнергии, эффективного тока тягового двигателя.
Следует отметить, что в разработанных алгоритмах для двух режимов ведения электропоезда метрополитена рассчитываются параметры емкостного
накопителя энергии (емкость накопителя). Выбор
установки емкостного накопителя энергии обусловлен рядом преимуществ его характеристик по сравнению с другими видами накопителей энергии
[7–10]. Этот вид накопителя также удовлетворяет
основным требованиям, предъявляемым к устройствам накопления энергии для систем электрической
тяги [9].
На рис. 2 приведен алгоритм расчета динамических и энергетических характеристик электропоезда
при заданных значениях силы тяги (торможения) и
скорости с учетом его движения по заданному профилю пути.
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Рисунок 2 – Алгоритм расчета динамических и энергетических характеристик электропоезда
при режиме автоведения
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Рисунок 2 – Алгоритм расчета динамических и энергетических характеристик электропоезда
при режиме автоведения (продолжение)
ВЫВОДЫ. По результатам выполненной работы
можно сделать следующие выводы:
– разработаны алгоритмы для двух режимов ведения электропоезда метрополитена (заданного и
автоведения), позволяющие выполнять расчеты его
динамических и энергетических характеристик с
учетом профиля пути;
– предложены математические выражения для
определения коэффициентов динамики, которые позволяют учитывать изменение динамики электропоезда метрополитена при различном профиле пути в
режиме автоведения;

– предложены математические выражения для
определения коэффициентов задания тяги (торможения), которые позволяют поддерживать необходимую скорость движения электропоезда метрополитена на вредных уклонах в режиме автоведения.
Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку программного обеспечения, которое позволит выполнять расчеты динамических и
энергетических характеристик электропоезда метрополитена на основании представленных алгоритмов расчетов.
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движении по заданному перегону (Ief, Іr, А, аud)
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Рисунок 2 – Алгоритм расчета динамических и энергетических характеристик электропоезда
при режиме автоведения (продолжение)
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ALGORITHM FOR DETERMINING THE DYNAMIC AND ENERGY CHARACTERISTICS
OF ELECTRIC TRAINS OF THE SUBWAY TAKING INTO ACCOUNT THE PROFILE PATH
А. Sulim, A. Lomonos
Kremenchuk Mukhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. Е-mail: sulim1.ua@gmail.com
Currently, much attention is paid to improving energy efficiency in rolling stock operated underground. In this
connection, the recently created domestic subway trains with AC electric drive and microprocessor control system. One
important task is to set up electric traction calculation to determine its dynamic and energy characteristics based on
actual traffic conditions specified by the stretch. It should be noted that the existing algorithms do not allow for the
calculation of the characteristics and specificity of the microprocessor control system. On the basis of what follows the
urgency of the work. In the work of the algorithms are presented for the two regimes of electric trains of the underground (set and automated control). Introduced expressions for determining the coefficients of the dynamic and job
traction (braking) in the mode of automatic electric trains of underground, which allow taking into account the change
of its driving dynamics with different profile path and maximize the value of the specified speed on the slopes of harmful.
Key words: metro, train subway, energy storage, mode of automatic.
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У багатьох галузях виробництва використовуються електронасосні агрегати, які при їх експлуатації перекачують великі об’єми рідин, споживаючи при цьому значні обсяги електричної енергії. Найбільш уживаним показником ефективності технологічного процесу водопостачання на сьогодні є коефіцієнт корисної дії. Його
визначення стосовно складної розгалуженої гідравлічної системи є процесом трудомістким, який не завжди
дозволяє врахувати вплив усіх елементів системи водопостачання на загальний показник економічності функціонування системи. У статті пропонується більш прийнятний та повний показник – енергоефективність. Мірою енергоефективності має слугувати науково обґрунтована питома величина споживання енергії на виробництво одиниці продукції, яка у системі водопостачання визначається питомим показником споживання електроенергії на перекачування одиниці об’єму рідини. В умовах реального виробництва цей показник у будь-який
момент часу може бути визначеним за показами приладів обліку. Для прогнозування енергоефективності роботи насосних агрегатів системи водопостачання розраховано та побудовано графічно геометричні місця зміни
показника питомих витрат електроенергії на перекачування одиниці об’єму рідини у межах полів їх напірних
характеристик. Зазначені графіки дозволяють визначити ефективність використання насосного агрегату у межах зазначеного поля та за прийнятними критеріями енергоефективності визначати зони можливої роботи насосного агрегату і технічних заходів його модернізації. Результат проведених наукових досліджень є інструментом для прийняття обґрунтованих рішень щодо створення системи водопостачання з прогнозованим рівнем
енергоефективності.
Ключові слова: енергоефективність, водопостачання, модернізація, насос.
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Институт электродинамики НАН Украины
просп. Победы, 56, г. Киев, 03680, Украина. E-mail: yion@ied.org.ua
Во многих отраслях промышленности используются электронасосные агрегаты, которые перекачивают большие объемы жидкостей, потребляя при этом значительное количество электрической энергии. Наиболее распространеным показателем эффективности технологического процесса водоснабжения в данное время является
коэффициент полезного действия. Его определение для сложной разветвленной гидравлической системы является трудоемким процессом, который не всегда позволяет учесть влияние всех элементов системы водоснабжения на общий показатель экономичности функционирования системы. В работе предлагается более приемлемый показатель – энергоэффективность. Мерой энергоэфективности должна быть научно обоснованная удельная величина потребления электроэнергии на производство единицы продукции, которая в системе водоснабжения определяется удельным показателем потребления электроэнергии на перекачивание единицы объема
жидкости. В условиях реального производства этот показатель в любой момент времени может быть определен
по показаниям приборов учета. Для прогнозирования энергоэффективности работы насосных агрегатов системы водоснабжения рассчитаны и построены графически геометрические места изменения показателя удельных
расходов электроэнергии на перекачивание единицы объема жидкости в пределах полей их напорных характеристик. Означенные графики позволяют определять эффективность использования насосного агрегата в пределах очерченного поля и по приемлемым критериям энергоэффективности определять зоны возможной работы насосного агрегата и технических мероприятий его модернизации. Результат проведеннях научных исследований является инструментом для принятия обоснованных решений касательно создания системы водоснабжения с прогнозируемым уровнем энергоэффективности.
Ключевые слова: энергоэффективность, водоснабжение, модернизация, насос.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Відцентрові насоси
знаходять застосування у більшості галузей промисловості й сільського господарства. За усередненими оцінками приблизно 20 % усіх електричних двигунів використовується як електричний привід насосів. У зв'язку з цим підвищення енергоефективності споживання електричної енергії приводними
електродвигунами насосів є актуальною науковотехнічною проблемою.
Споживання електроенергії електричними двигунами насосних агрегатів визначається низкою
взаємопов'язаних факторів: напором H , витратою
Q , коефіцієнтом корисної дії  , підпором по
всмоктуванню, технічним станом агрегату, а також
і режимно-експлуатаційними показниками, які залежать від узгодженості характеристик насосів,
мережі водопостачання та вимог технологічних
споживачів. Оскільки режимно-експлуатаційні показники пов'язані із зазначеними вище факторами,
практично важливою є оптимізаційна задача щодо
підвищення енергетичної ефективності застосування насосних агрегатів певного типу для забезпечення різноманітних вимог технологічних споживачів, якщо спостерігаються зміни трьох основних:
витрат, напору та числа обертів електричного приводу, яке є й числом обертів робочого колеса насоса.
Незважаючи на значну кількість досліджень із
зазначеної тематики, на сьогодні відсутнє грунтовне математичне подання процесу перетворення
енергії у середині насоса, як і відсутня математична
модель, здатна подати відцентровий насос і його
привідний електричний двигун у вигляді цілісного
електромеханічного об'єкту. Власне такими широкими не є й наведені у роботі результати наукових
досліджень, мета яких – розробка наукових рекомендацій щодо критеріїв досягнення максимальної
енергоефективності технологічного процесу водопостачання, розглядаючи насос і його електропривод як електромеханічний агрегат.
Якщо електроприводом насосу є синхронний
електричний двигун зі сталим числом обертів ротора n , то для визначення головних експлуатаційних показників достатньо коефіцієнта корисної дії
(ККД) системи. Якщо відомі ККД окремих елементів системи, то її загальний коефіцієнт корисної дії
можна розрахувати як добуток ККД окремих складових. Не заперечуючи щодо такого підходу до
розрахунку узагальненої технічної характеристики
системи, на погляд авторів, більш доцільно користуватися не узагальненим ККД, а поняттям енергоефективність системи.
Сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого у
всьому світі визначення енергетичної ефективності.
Стандарти різних країн трактують це поняття порізному [1]. На погляд авторів, визначенню поняття
енергоефективності роботи насосних станцій (чи
насосних агрегатів) найбільше відповідає термін,
що визначає споживання енергії, якою забезпечу-

ється технологічний процес перекачування рідини
за наперед заданими його параметрами.
Мірою енергоефективності має слугувати науково обґрунтована питома величина споживання
енергії на виробництво одиниці продукції. Під
продукцією потрібно розуміти перекачану рідину,
тобто її кількість за певний проміжок часу.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Основним елементом будь-якої гідравлічної системи є насос (насосна станція). Усі інші елементи
системи, які тим чи іншим чином взаємодіють з
насосом, можна умовно поділити на три підсистеми, дві з яких стосовно насоса є вхідними, а одна –
вихідною. Першою вхідною підсистемою є мережа
електроживлення та електричний привід насосів
(синхронні чи асинхронні електричні двигуни).
Резервуар (місце забору води), водоводи системи
подачі води до насосної станції та запірна арматура
зі сторони всмоктування створюють другу вхідну
підсистему. Запірна арматура на нагнітанні, водоводи системи подачі води споживачу й сам споживач води – це вихідна підсистема.
Максимальна енергоефективність системи, тобто забезпечення вимог технологічного процесу у
споживача води при мінімальному споживанні електричної енергії з мережі електроживлення, можлива лише за умови узгодження роботи усіх елементів системи як у межах кожної підсистеми, так і
між підсистемами [2].
Кількість електричної енергії, що споживається,
та інші витрати залежать від конструктивних особливостей насосних агрегатів та елементів підсистем, а також від режиму роботи системи. Усі ці фактори взаємозалежні, тому для того, щоб забезпечити мінімальне споживання електричної енергії,
зменшити витрати на експлуатацію, необхідно враховувати взаємний вплив зазначених підсистем при
їх проектуванні та експлуатації протягом усього
терміну служби системи (її життєвого циклу).
Аналізуючи складові життєвого циклу та їх вартості, бачимо, що вартість енергії, яка витрачається
при експлуатації за оцінками різних джерел [3],
складає від 40 до 50 % вартості життєвого циклу
систем водопостачання. Первісна вартість обладнання, його монтажу в деяких випадках може бути
зіставленою з вартістю використовуваної енергії, а
у багатьох випадках – нижчою. Тому, з огляду на
цей факт, проблема зменшення кількості енергії,
що споживається насосними агрегатами, є першочерговою.
Як зазначалося раніше, електронасосний агрегат
має у своєму складі насос, з’єднувальну муфту,
привідний електричний двигун. Його напірна характеристика залежить від типу насоса, співвідношення розмірів його основних вузлів і деталей, що
є конструктивними параметрами, а також від низки
показників робочого режиму, які складають режимні параметри.
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Робоча потужність N i відцентрового насоса у
-му
режимі його роботи з витратою Qi розрахоi
вується за виразом [4]
N i  gH i Qi / 1000 pump.i ,
(1)
де  – густина рідини, яку перекачує насос;
g – прискорення вільного падіння; H i – напір насосу;  pump.i – ККД насосу у i -му режимі його
роботи.
Привідні електродвигуни електронасосних агрегатів впливають на енергоефективність процесу
через втрати енергії у електромагнітних та механічних процесах, що мають місце при їх експлуатації.
Ці втрати залежать від робочого навантаження двигунів, який кількісно характеризується коефіцієнтом завантаження k з . Останній є відношенням фактичної робочої потужності двигуна Pm до його
паспортної номінальної потужності Pnom.:
k 3  Pm / Pnom .
Фактичне значення ККД електродвигуна залежить від його фактичного навантаження Pm та
відповідає конкретному значенню коефіцієнта завантаження k з . Узагальнену залежність ККД електродвигуна від коефіцієнта завантаження [5] зображено на рис. 1.

(2) має ґрунтуватися на комплексному аналізі та
розрахунку енергоефективності функціонування
всієї системи водопостачання з визначенням вартості її життєвого циклу за варіантами комплектування підсистем або її елементів.
Під вартістю життєвого циклу розуміється повний комплекс витрат, що пов’язані з:
– первісною вартістю всіх елементів систем водозабезпечення технологічного процесу;
– вартістю монтажу та налаштування обладнання;
– вартістю енергії, що витрачається за період
життєвого циклу систем;
– вартістю експлуатаційних витрат (для режиму
експлуатації у штатному режимі);
– вартістю обслуговування та ремонту;
– вартістю інших витрат, включаючи природоохоронні заходи та утилізацію обладнання.
Наведені у статті результати досліджень отримано при вивченні робочого процесу найбільш розповсюджених у системах водопостачання насосів
типу Д, одним з представників яких є насос Д2000–
100–2.
Розглянемо поле Q  H характеристик насосного агрегату АД2000–100–2 (рис. 2). Графічно
воно є частиною площини у прямокутних координатах, де за віссю абсцис визначено змінну величину витрати насосу Q , а за віссю ординат – змінну
величину напору насосу H . Графік зміни напору
H , залежно від змінної Q , описується кривою
другого порядку, її параметри залежать від конструктивних особливостей насосу.

Рисунок 2 – Поле Q  H характеристик
насосного агрегату АД2000–100–2
Рисунок 1 – Узагальнена залежність ККД
електродвигуна від коефіцієнта завантаження
З рис. 1 випливає, що ККД електродвигуна зменшується від його максимального значення на 1 %
у межах зміни k з :
0,5  k 3  1,05 .
(2)
Тому, з огляду на раціональне використання
енергії електронасосними агрегатами, доцільно
застосовувати привідні електродвигуни у межах
визначеного діапазону їх завантаження (2). Рішення
щодо використання привідного двигуна за межами

Напір насосу, перш за все, залежить від конструктиву його основного елементу – робочого колеса, його зовнішнього діаметру D2 . Тому при незмінній швидкості обертання ротора n величина
D2 є визначальною при формуванні множини кривих Q  H , які й визначають поле напірних характеристик. У межах окресленої площини також зображують графічно криві залежності зміни ККД від
витрати насосу Q та графіки зміни потужності насосу залежно від змінної Q . Проведені досліджен-
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ня робочого процесу зазначеного насосу підтверджують також зменшення максимального значення
ККД відповідно до зменшення зовнішнього діаметру робочого колеса D2 . Графік зміни ККД є конструктивною характеристикою насосу й визначає
його проектну ефективність використання енергії
за різних режимів його роботи (залежно від витрати
Q ). Фактичні втрати енергії завжди відрізняються
від розрахункових проектних. Для зручності оцінювання можливої ефективності роботи насосу (за
його конструктивними параметрами) у різних частинах поля Q  H характеристик на рис. 3 побудовано криві постійних ККД, за якими визначено зони можливої доцільної експлуатації насосу. За існуючою практикою [6], вважається за доцільне використання насосу на режимах Qi , діапазон зміни
яких відповідає зміні ККД у межах від максимального значення  max до 0,95  max . Хоча результати
проведених досліджень показують стабільність
віброакустичних показників роботи насосу у діапазоні витрат Qi від 0,5 Qopt до 1,2 Qopt ( Qopt – витрата насосу при його роботі з максимальним значенням ККД  max ).

де  pump.i – ККД насосу при його роботі на i -му
режимі з витратою Qi ;  muft.i – ККД з’єднувальної
муфти;  e.d .i . – ККД привідного електродвигуна
при роботі агрегату у i -му режимі;  reg.i – ККД
системи регулювання привідного електродвигуна.
Для типової конструкції муфти з’єднувальної
насосу Д2000–100–2 визначено [5], що її ККД становить 99 % і є величиною постійною, тобто
 muft.i  0,99 . За умови, що швидкість обертання
ротора n є незмінною й відповідає частоті напруги
50 Гц (регулювання відсутнє), ККД системи регулюваня  reg .i  1,0 . Тоді вираз (3) набирає вигляду:

agr .i  0, 99 pump.ie.d .i.

(4)

З урахуванням викладеного, поле постійних
ККД електронасосного агрегату набуває вигляду
(рис. 4):

Рисунок 4 – Поле кривих постійних ККД
насосного агрегату АД2000–100–2

Рисунок 3 – Поле кривих постійних ККД насосу
Д2000–100–2
На ефективність роботи електромеханічного агрегату впливають також і інші складові, якими передається енергія. Для електронасосних агрегатів
єдиним елементом, що передає енергію потоку рідини, є робоче колесо насосу. Елементами, що беруть участь у процесі передачі енергії від електричної мережі до лопаті робочого колеса, є система
регулювання швидкості обертання ротору електродвигуна,
привідний
електричний
двигун,
з’єднувальна муфта, насос. У кожній ланці такого
ланцюга є втрати енергії, й ефективність передачі
енергії оцінюється ККД елементу. Загальний ККД
агрегату agr.i за будь-якої витрати Qi визначається за виразом:
agr .i   pump.imuft.i.e.d .ireg .i ,
(3)

Поле робочої частини Q  H характеристик
насосного агрегату (рис. 4) обмежене умовою (2),
щодо діапазону ефективного використання привідного електродвигуна.
Для оцінювання ефективності роботи насосного
агрегату у i -му режимі шляхом визначення його
ККД за виразом (3) необхідно мати числові значення ККД насосу та електродвигуна на i -му режимі з
витратою Qi .. Така інформація є у паспорті агрегату, однак вона здебільшого розрахована на основі
результатів, одержаних в умовах випробувальних
стендів при випробуваннях нового виробу. За реальних умов експлуатації насосних станцій здебільшого мається лічильник спожитої привідними електродвигунами електроенергії, манометри та лічильник перекачаної води агрегатами. Крім того, показники технічного стану насосного агрегату (за
виключенням віброакустичного) визначаються при
ремонті та розкладанні. Тому визначення ефективності роботи насосного агрегату в період його експлуатації через показники ККД є клопіткою роботою.
Оцінювання енергоефективності роботи електронасосних агрегатів, насосної станції в цілому
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пропонується проводити за показниками питомих
витрат електроенергії на перекачування одного метра кубічного рідини при роботі агрегату в i -му
режимі (з витратою Qi ). Цей показник  i розраховується:
 i  Ai / t i Qi ,
(5)
де Ai – кількість електроенергії, яку споживає електронасосний агрегат у i -му режимі (кВтгод);
t i – термін роботи у i -му режимі (год); Qi – витра-

зника питомих витрат електроенергії  i на перекачування одного метра кубічного рідини при роботі
агрегату в діапазоні витрат Qi від 0,5 Qopt . до 1,2
Qopt .
На рис. 5 зображено поле зміни розрахункового
показника питомих витрат електроенергії  i на
перекачування одного метра кубічного рідини насосним агрегатом АД 2000–100–2.

3

та насосу упродовж t i ( м /год).
Показники питомих витрат електроенергії  i
визначаються також розрахунком, використовуючи
результати наукових досліджень робочого процесу
насосу, технічні дані та характеристики привідних
електродвигунів. У виразі (5) Ai / t i – робоча потужність агрегату N i при його роботі у i -му режимі, тому
 i  N i / Qi ,
(6)
у свою чергу, робоча потужність N i електронасосного агрегату визначається за робочою потужністю
насосу N pump.i як
N i  N pump.i /  e.d .i ,
(7)
за аналогією з (1), робоча потужність насосу
N pump.i у i -му режимі його роботи:
N pump.i  gH i Qi / 1000 pump.i ,
з урахуванням (8) вираз (7) набуває вигляду:
N i  ( gH i Qi / 1000 pump.i ) /  e.d .i .
Тому, за виразом (6), використовуючи (9):

(8)
(9

 i  gH i / 1000 pump.i e.d .i
(10)
Якщо врахувати втрати енергії у з’єднувальній
муфті, то вираз (10) набирає вигляду:
 i  gH i / 990 pump.i e.d .i .
(11)
За результатами проведених наукових досліджень робочого процесу декількох типорозмірів
насосів типу Д, використовуючи вираз (11), авторами розраховано показники питомих витрат електроенергії  i на перекачування одного метра кубічного рідини при роботі агрегатів у діапазоні витрат Qi від 0,5 Qopt . до 1,2 Qopt . Розрахунки виконано окремо для визначених розмірів зовнішнього
діаметру D2 робочого колеса за умови, що швидкість обертання ротора n є незмінною й конструктивні елементи насосу та двигуна відповідають первісним вимогам конструкторської документації.
Для геометричної інтерпретації розрахунку  i використано поле Q  H характеристик насосного
агрегату, у межах якого визначено шкалу зміни  i
та побудовано геометричні місця точок значень  i
відповідно до визначених розмірів зовнішнього
діаметру D2 робочого колеса. Сукупність побудованих кривих є полем зміни розрахункового пока-

Рисунок 5 – Поле зміни розрахункового
показника  i насосного агрегату АД 2000–100–2
Для визначення фактичного показника  f .i
при роботі насосного агрегату у i -му режимі з витратою Qi необхідно скористатися лічильниками
електричної енергії та води, знявши їх показання за
певний проміжок часу t i , та скористатися виразом
(5) для розрахунку зазначеного показника.
Різниця  між розрахунковим  i та фактичним  f .i
   i   f .i
(12)
є індикативним показником необхідності проведення технічних заходів щодо відновлення насосного агрегату або його модернізації.
Доцільність проведення зазначених технічних
заходів автори пропонують визначати розрахунком
можливої вартості частини життєвого циклу електронасосного агрегату після проведення робіт та
порівнянням її з аналогічними розрахунками, проведеними за показниками енергоефективності роботи агрегату до його відновлення або модернізації.
Така методика базується на визначенні й порівнянні об’ємів та вартості електроенергії, що може
бути спожита за різних варіантів модернізації та
експлуатації електронасосного агрегату протягом
певного періоду часу t , з витратами на його модернізацію та подальшу експлуатацію (за винятком
витрат на електроенергію).
Вартість електроенергії C в.i , що споживається,
обумовлюється показниками питомих витрат електроенергії  i на перекачування одного метра кубі-
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чного рідини при роботі агрегатів з витратою Qi ,
тривалістю такого періоду у часі t i , тарифом на
електроенергію T :
C в.i   i Qi t i T .
(13)
Якщо протягом періоду часу t електронасосний
агрегат працював на змінних режимах, то необхідно враховувати, що
n

t

t

i

.

(14)

i 1

Тоді вартість електроенергії C в. , що споживається протягом t , розраховується:
n

 Q t T .

C в. 

i

(15)

i i

i 1

Якщо електронасосний агрегат експлуатується
до та після модернізації за незмінним регламентом,
а показники питомих витрат електроенергії на перекачування одного метра кубічного рідини при
роботі агрегатів на i -х режимах визначені як  i1
та  i 2 , а, за аналогією з (12),
 i1   i 2   i1, 2 ,
(16)
то різниця вартості спожитої електроенергії C в
за варіантами роботи (до та після модернізації) електронасосного агрегату визначається за виразом:
n

C в 

 

.

i1, 2 Qi t i T

(17)

i 1

Використавши (14), отримаємо:
n

C в  tT

 

i1,2 Q i

.

(18)

i 1

Визначивши витрати на відновлення або модернізацію агрегату C mod . (зазвичай витрати на подальшу експлуатацію та обслуговування є незмінними, якщо привідний електродвигун або насос не
замінюється), за умови, що повне повернення (без
урахування дисконтування) витрат на модернізацію
компенсується економією електроенергії, маємо
умову:
C mod .  C в .
(19)
За умови (19) з (18), період роботи електронасосного агрегату t , упродовж якого витрати на модернізацію покриються вартістю зекономленої електроенергії, розраховується за виразом:
n

t  C mod / T

 

i1,2 Q i

.

(20)

i 1

З виразу (11) випливає, що витрата енергії у системі водопостачання залежить, у першу чергу, від
величини напору, який повинен розвинути насос,
та втрат енергії у привідному двигуні й насосі при
їх роботі.
Розглядаючи умови функціонування інших підсистем водопостачання, звернемо увагу на потреби
технологічного процесу споживача. Зазвичай, споживач вимагає від системи водопостачання стабілі-

зації тиску на своїх водоприймачах H sp . при змінній витраті. Для забезпечення такої вимоги, при
транспортуванні рідини необхідно компенсувати
витрати енергії, пов’язані з умовами розташування
резервуарів води та водоприймачів H c , втрати
енергії у гідравлічному потоці за довжиною трубопроводу H d .i та у місцевих опорах H m.i , тобто,
H i  H c  H d .i  H m.i  H sp .
(21)
Тоді (11) набуває вигляду:
 i  g / 990 pump.i e.d .i ( H k  H Ri ) ,
(22)
де H k  H c  H sp – конструкційно-технологічний
параметр
системи
водопостачання;
H Ri  H d .i  H m.i – сумарні втрати енергії потоку
рідини при її проходженні трубопроводами системи у i -му режимі водопостачання.
За наведеною вище методикою та приведеними
у роботі виразами, показаннями приладів обліку
води та спожитої електронасосними агрегатами
електроенергії визначаються втрати енергії у насосних агрегатах та трубопровідній мережі на будьякому i -му режимі роботи системи водопостачання; за розрахунком вартості життєвого циклу визначається доцільність проведення технічних заходів щодо підвищення енергоефективності експлуатації таких систем.
ВИСНОВКИ. Запропонований у роботі підхід
до визначення енергоефективності експлуатації
електромеханічних агрегатів (електронасосних агрегатів) базується на визначенні показника питомих витрат електроенергії на перекачування одного
метра кубічного рідини, який є інтегральним критерієм енергоефективності функціонування систем
водопостачання. Одержання необхідних вихідних
даних для його розрахунку не потребує додаткового інструментарію, окрім лічильників спожитої
привідними електродвигунами електричної енергії,
лічильників перекачуваної рідини та манометрів,
якими, зазвичай, облаштовані системи водопостачання.
Використання зазначеного показника у розрахунках вартості життєвого циклу систем водопостачання дозволяє проводити порівняння варіантів
можливої модернізації обладнання та елементів
систем з метою підвищення їх енергоефективності.
Оцінювання втрат енергії у робочому процесі
електронасосного агрегату та трубопровідній мережі за показником питомих витрат електроенергії
на перекачування одного метра кубічного рідини
дає можливість створення системи моніторингу
функціонування систем водопостачання та їх елементів.
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Many industries use pumps to pump large volumes of liquids, consuming a significant amount of electrical energy
for this purpose. The most common indicator of efficiency of water-supply process now there is the performance. Its
definition for a complex branched hydraulic system is a time-consuming process that not always allows to take into
account the influence of all the elements of water-supply system on the overall indicator of system’s operation
efficiency. The article proposes a more appropriate measure - energy efficiency. A measure of energy efficiency should
be scientifically substantiated specific quantity of electricity consumption per unit of production, that in water-supply
system is determined by the specific indicator of electricity consumption for pumping of fluid’s unit volume. In real
production’s circumstances this index at any moment of time can be determined by meter readings. To predict the
energy efficiency of water-supply system’s pumping units operation loci of changes in the rate of specific electricity
consumption for pumping fluid’s unit volume within the fields of pressure characteristics are designed and built
graphically. Specified graphics allow to determine the efficiency of the pump unit’s use within the delineated field and
at acceptable energy efficiency criteria to determine the zones of possible operation of pump unit and the technical
measures for its modernization. The result of scientific researches is the іnstrument to make informed decisions
concerning the creation of water-supply system with the projected level of energy efficiency.
Key words: energy efficiency, water-supply, modernization, pump.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТУРБІННОГО РЕЖИМУ НАСОСІВ
СТАНЦІЙ МІСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
А. Л. Перекрест, О. В. Щербина, О. А. Карпенко
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна, E-mail: pks@kdu.edu.ua
Д. С. Васильєв
Білоруський національний технічний університет
пр. Незалежності, 65, м. Мінськ, 220013, Республіка Білорусь. Е-mail: soulvix@inbox.ru
Підвищення ефективності функціонування насосних станцій вимагає вдосконалення існуючих та обґрунтування нових методів та засобів регулювання їх технологічних параметрів. Перспективним є використання систем активного регулювання, здатних виконувати основні технологічні закони з рекуперацією енергії в електромережу. Для одного з варіантів побудови активних регулювальних пристроїв – активного турбінного регулювання – необхідно, використовуючи турбінний режим насосу як стаціонарний, прогнозувати його показники
для подальшого використання в системах автоматичного регулювання продуктивності насосних станцій. У роботі розроблено спосіб визначення характеристик турбінного режиму насосів на базі діаграм Сьютера, який
використовує залежність їх ширини від коефіцієнта швидкохідності. З використанням регресійного аналізу обґрунтовано та отримано модель для прогнозування напірно-витратних та енергетичних характеристик турбінних режимів насосів, що використовуються в насосних станціях міського водопостачання. Отримані результати
можуть бути використані при розробці методу активного регулювання продуктивності насосних станцій.
Ключові слова: насосна станція, активне регулювання, турбінний режим насосу, характеристики турбінного режиму.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТУРБИННОГО РЕЖИМА НАСОСОВ
СТАНЦИЙ ГОРОДСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
А. Л. Перекрест, А. В. Щербина, О. А. Карпенко
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградського
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина, E-mail: pks@kdu.edu.ua
Д. С. Васильєв
Белорусский национальный технический университет
пр. Независимости, 65, г. Минск, 220013, Республика Беларусь. Е-mail: soulvix@inbox.ru
Повышение эффективности функционирования насосных станций требует усовершенствования существующих и обоснование новых методов и средств регулирования их технологических параметров. Перспективным является использования систем активного регулирования, способных выполнять основные технологические законы с рекуперацией энергии в электросеть. Для одного из вариантов построения активных регулировочных устройств – активного турбинного регулирования – необходимо, используя турбинный режим насоса
как стационарный, прогнозировать его показатели для дальнейшего использования в системах автоматического
регулирования производительности насосных станций. В работе разработан способ определения характеристик
турбинного режима насосов на базе диаграмм Сьютера, который использует зависимость ширины диаграм от
коэффициента быстроходности. С использованием регрессионного анализа обоснована и получена модель для
прогнозирования напорно-затратных и энергетических характеристик турбинных режимов насосов, которые
используются в насосных станциях городского водоснабжения. Полученные результаты могут быть использованы при разработке метода активного регулирования производительности насосных станций.
Ключевые слова: насосная станция, активное регулирование, турбинный режим насоса, характеристики
турбинного режима.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У зв’язку з існуючою проблематикою енергоресурсозбереження у
народному господарстві України велика увага приділяється виконанню основних технологічних процесів з економією електроенергії. Особливо актуальним це питання є для систем комунального водозабезпечення, обладнаних енергоємними споживачами – насосними установками [1, 2].
Режими роботи насосних установок необхідно
змінювати у зв’язку зі змінним у часі водоспоживанням. При цьому можуть бути використані як
традиційні [1, 2], так і альтернативні способи [3].
Найбільш ефективним із традиційних способів ре-

гулювання є вплив на електропривод насосного
агрегату із застосуванням серійних перетворювачів
частоти. У той же час не в повній мірі досліджено
можливості як існуючих, так і альтернативних способів підвищення ефективності насосних комплексів. Так, при використанні перетворювачів частоти
в групових насосних електроприводах постає питання взаємодії регульованих та нерегульованих
агрегатів при знижені частоти обертання нижче
критичної та, як наслідок, можливість зміни напрямку руху рідини у робочому колесі насоса. При
цьому зворотній потік рідини в регульованому насосі можна розглядати як варіант розширення регу-
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лювальних можливостей групових насосних установок [4].
У системах активного регулювання параметрів
насосних станцій турбінний режим насосу розглядається як стаціонарний, показники якого безпосередньо впливають на характеристики всієї гідротранспортної системи. Таким чином, необхідно
мати чітке уявлення про напірно-витратні та енергетичні характеристики насосів у турбінному режимі при використанні принципу активного регулювання параметрів насосних станцій.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Турбінний режим роботи насосу використовується в
різних сферах промисловості. Так, у роботах [5, 10]
надано теоретичний опис повних характеристик і їх
аналіз на основі характеристичного рівняння гідромашини й рівняння Ейлера для турбінного режиму з
урахуванням геометричних параметрів робочого
колеса насоса, яке, однак, не враховує зміну характеристик при зміні відкриття направляючого апарату.
За основу символьного опису прийнято уявлення
характеристик у відносному вигляді:
 у турбінному наданні при одиничному значенні H і D:
Q'
Q
n'
nD 
Q I  2
; n I 
;
g D gH
g
gH 
 (1)
M 'I
M

M

,

g g H D 3


Цей недолік виключено в роботі [6], в якій надано спосіб визначення параметрів насоса в турбінному режимі по рівнянню Ейлера з урахуванням геометричних параметрів робочого колеса. Показано,
що в діапазоні 1...1,5  Hном і 1,2...1,6  Qном пропонований метод володіє достатньою точністю.
У роботі [10] на основі характеристичного рівняння гідромашини [3]:
((4)
An2  BnQ  CQ2  2gH
Використання характеристичного рівняння гідромашини не дозволяє достатньо точно аналізувати
усталені турбінні режими гідромашини, оскільки
воно складено тільки для радіального входу потоку
з робочого колеса [5] і не містить значення відкриття направляючого апарату, яке є визначальним для
цього режиму [1].
Метою даної роботи є розробка способу визначення характеристик турбінного режиму насосів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Аналіз можливих режимів роботи гідромашин і їх
систем виконують за повними характеристиками,
отриманими в лабораторних умовах для модельного
агрегату з перерахунком параметрів за законами
подібності [5]. На повних характеристиках гідромашин задаються залежності між витратою Q води, її
напором H, моментом М і частотою обертання n
(рис. 1).

 у насосному наданні при одиничному значенні D і n:
Q
gH
M
Q
; H 2 2; M 2 5 ,
(2)
3
nD
n D
n D
де D – діаметр робочего колеса гідромашини, м;
g – прискорення вільного падіння, м/с2;  – густи'

'

(1.2)

'

на, кг/м3; QI , n I , M I – приведені подача, частота
обертання і момент гідромашини, м3/с, об/хв и Нм.
В роботі [3] повні характеристики насосів подаються у формі, запропонованої Мошніним:
H 2 f Q ; M
f Q
1
(3)


2 2 
для умов   0 ,   0 та Q  0 , Q  0 , які отримані на основі теорії подібності насосів. при цьому,   n
– відносна частота обертання насоса.
n Ном

 

Моментна характеристика M

 

 

 f2 Q

отримана

2
з паспортної характеристики потужності насоса
.
шляхом перерахунку: M  975  P

 n ном 
Недоліком цих характеристик є відсутність можливості визначати ККД в турбінному режимі при
постійному напорі, оскільки за характеристиками
знаходиться тільки одне значення подачі при заданому значенні напору й частоти обертання.

Рисунок 1 – Повні характеристики гідравлічної
машини
При цьому найчастіше при наданні повних характеристик по осях як координати використовувати
величини частоти обертання  (ордината) і витрати
q (абсциса) гідромашини, а як параметр – її напір і
крутний момент. Таке уявлення повних характеристик дозволяє простежити процес переходу від насосного до турбінного режиму роботи на безперервній
частині характеристики [5].
У системах водопостачання гідромашина може
працювати в сталих насосному I і турбінному III
режимах, а також у перехідному – режимі протитечії II, який може відбуватися, наприклад, при регу-
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люванні частоти обертання одного з паралельно
включених насосів, коли регульований насос буде
створювати напір менший за величиною статичного напору в трубопроводі, а також у схемі з послідовно включеними агрегатами при припиненні подачі живлення до приводу високонапірного агрегату, коли під дією зворотного потоку напір допоміжного насоса стає більше напору при закритій засувці [1, 3, 4].
Якщо використовувати стандартний графік
-q, то характеристики насоса, зображені в чотирьох квадрантах, є складними та їх важко використовувати в будь-якій моделі розрахунку режимів
насоса.
Як базовий спосіб надання характеристик гідравлічних машин в різних режимах у даній роботі
використані діаграми Сьютера [6], які базуються на
використанні безрозмірних змінних напору та моменту ГМ:

H
H ном

WH  signH
;
2
2 
n

 Q
n ном
Q ном


M

M ном
(5)
WM  signM
;
2
2
n

 Q
n ном
Q ном


 n Q ном 

  arctg 
.


n
Q
 ном



На рис. 2 приведено відомі діаграми Сьютера
для трьох відцентрових насосів з коефіцієнтами
швидкохідності 35, 147 та 261 [5].
WH

Насосний



 





 



Протитечія

Турбінний

Аналіз діаграм показує, що перехідний режим
протитечії чітко займає діапазон від π/2 до π; відповідно, насосний режим закінчується на π/2; турбінний – розпочинається з π. Для кожного з насосів
координати початку насосного та закінчення турбінного режимів різні; в насосному режимі при
WH=0 визначаються значення WM для вибраних
насосів; в турбінному режимі при WМ=0 визначаються значення WН, що відповідають початку турбінного режиму – точки нульового ККД.
Аналіз відомих діаграм Сьютера для трьох
насосів з різними коефіцієнтами швидкохідності
(рис. 2) дозволив установити, що при збільшенні
коефіцієнта швидкохідності ширина характеристик
напору ΔWH і моменту ΔWM зменшується за певним законом (рис. 3). За ширину прийнята відстань
між точками перетину характеристик осі . Отримані криві можуть бути апроксимовані відомими
методами [9].

Рисунок 3 – Залежності ширини діаграм
Сьютера від коефіцієнту швидкохідності
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Рисунок 2 – Діаграми Сьютера:
а) за напором, б) за моментом

4

Визначення характеристик турбінного режиму
для певного насосу відбувається за розробленим
алгоритмом (рис. 4).
На першому етапі отримуємо початкові дані: задається тип насосу, визначається діаметр його робочого колеса та номінальні параметри, розраховується коефіцієнт швидкохідності. Наступним кроком (етап 2) є отримання масивів даних з характеристик (H-Q ,P-Q, η-Q) для нормального режиму
роботи гідромашини.
Для отримання діаграм на повному діапазоні
режимів роботи обраного номенклатурного ряду
насосів систем міського водопостачання будується
частина кривої на проміжку від π/4 до π/2 (насосний режим) за допомогою параметрів, отриманих за
паспортними напірно-витратними та енергетичними характеристиками насосів (етап 3). При нанесенні цієї інформації на діаграму Сьютера вона лежить між двома кривими відомих насосів із певними коефіцієнтами швидкохідності. Шляхом інтерполяції відбувається побудова кривих Сьютера на
всьому діапазоні зміни кута θ.
При переході від відносних значень до дійсних
параметрів напору та витрати (етап 4) відбувається
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отримання масивів значень для побудови H–Q та
P–Q залежностей для турбінного режиму.
Так, для визначення характеристик турбінного
режиму насосу типу Д320-50 з коефіцієнтом швидкохідності ns = 86 спочатку отримуємо частину діаграм Сьютера з паспортних напірно-витратних, потужностних та енергетичних характеристик, наданих заводом-виробником (точки 3 на рис. 5).

При використанні відомих для гідромашин
виразів отримуємо потужності та енергетичні
характеристики насосу в турбінному режимі [4].
Для проведення порівняльного аналізу отримані
характеристики надаємо у відносних величинах; як
базові використані параметри номінального режиму
насосу з його паспорту.

а)
H

2
Нном

Насосний
режим

4
Турбінний
режим

5
Qном

0

Q

б)
Рисунок 5 – а) діаграми Сьютера для насосу типу
Д320-50; б) відносні напірно-витратні
характеристики насосного й турбінного режиму
насоса

Рисунок 4 – Алгоритм визначення
характеристик турбінного режиму насосу
Далі, керуючись даними, отримуємо координати
початку насосного (точка 1) та закінчення турбінного (точка 6) режимів. Отримані дані доповнюємо
точками для режимів протитечії та турбінного шляхом інтерполяції між двома відомими сусідніми
кривими для WH і WM при певних коефіцієнтах
швидкохідності. При цьому точка 5 указує на значення коефіцієнтів WH та  і, відповідно, напору та
витрати при нульових ККД і моменті на валу гідромашини. Точки 2 та 4 визначають параметри насосного та турбінного режимів насосу при номінальній
витраті. Подібним способом визначається моментна
характеристика насосу в турбінному режимі.

На рис. 6 приведено відносні напірні, потужності
та енергетичні характеристики насосу типу Д320-50
у насосному й турбінному режимах, які отримано з
напіро-витратних та моментних характеристик (рис.
2) при використанні наступних виразів:
P(Q)
mν
pn =
, η n =η(Q), p t =h t q t g,η t = t t ,
(6)
Pном
h t qtg
де P(Q), (Q) – паспортні потужностна та енергетична характеристики насосу; Pном – номінальна потужність насосу, кВт; індекси «n» та «t» відносяться
до насосних та турбінних режимів відповідно;
h t  H t (Q) / H ном , m t  M t (Q) / M ном – відносні напірно-витратна та моментна характеристика насосу
в турбінному режимі; g  9,8 м / с 2 – прискорення
вільного падіння.
Отримані характеристики (рис. 6) показують, що
максимальне значення ККД вибраного насосу в
турбінному режимі менше за номінальне значення в
насосному режимі, що узгоджується з результатами
натурних та модельних досліджень подібних
агрегатів [3, 5–7].
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У насосних станціях II підйому в системах
міського водопостачання використовуються ряд
паралельно включених агрегатів. При цьому, в
основному, їх номенклатуру складають відцентрові
насоси типу Д з діапазоном потужності 150–800 кВт
та коефіцієнтами швидкохідності від 76 до 140,
відповідно.

Рисунок 6 – Відносні напірні (а), потужності (б)
та енергетичні (в) характеристики насосу
типу Д320–50 у насосному й турбінного режимах
Виконавши описану вище процедуру розрахунку
характеристик турбінного режиму для кожного з
вибраних насосів, отримуємо, з урахуванням (2),
низку відносних напірно-витратних характеристик
(рис. 7). Аналіз отриманих даних показав, що при
рівних значеннях частот у турбінному та насосному
режимі напір турбінного режиму у робочому
діапазоні (0,7...1,2)Qном значно нижче напорів
насосного режиму. Для спрацювання номінального
напору через робоче колесо насосу в турбінному
режимі необхідно пропустити витрату на 25–35 %
більшу за номінальну насосну. Також із графіків
можна визначити координати початкових точок
турбінного режиму з нульовим ККД, що
визначають, відповідно, діапазон використання
турбінного режиму кожного насосу. Так, витрати

нульового ККД змінюються в діапазоні (0,7–0,9)
Qном, відповідні їм напори становлять (0,25–0,18)
Нном при збільшенні коефіцієнта швидкохідності
від 76 до 140.
При цьому, як видно з рис. 4, при збільшенні
коефіцієнту швидкохідності напірна характеристика
турбінного режиму зміщується віялоподібно вниз,
тобто існує функціональна залежність між
коефіцієнтом швидкохідності насосів та напірними
характеристиками їх турбінного режиму. Крім того,
координати початкових точок турбінного режиму, в
яких ККД агрегату дорівнює нулю, також
змінюються за певною залежністю при зміні
коефіцієнта швидкохідності.
Виконавши регресійний аналіз, отримано аналітичну залежність для визначення напірно-витратних
характеристик насосів у турбінному режимі залежно
від коефіцієнта швидкохідності:
h t  A(n s ) 2  B(n s )q 2
(7)
та аналітичні залежності для визначення початкових
точок характеристик турбінного режиму:
h 0t  h 01  h 02n s2 та q 0t  q 01  q 02 n s ,
(8)
де A(ns)  0,543-0, 0093n s B(ns)  0,459  0, 0039n s ,
h 01  0,3 , h 02  6,82  106 , q 01  0, 481 , q 02  0, 003 –
апроксимаційні поліноми та коефіцієнти, що залежать від параметрів вибраних насосів.

Рисунок 7 – Відносні напірно-витратні
характеристики насосів з n s  (76...140)
у насосному та турбінному режимах
Перевірку адекватності отриманих моделей виконано за критерієм детермінації, значення якого
знаходяться в межах 0,99–0,998.
ВИСНОВКИ. Розроблено спосіб визначення характеристик турбінного режиму насосного агрегату,
що базується на використанні діаграм Сьютера та
залежності їх ширини від коефіцієнта швидкохідності. Отримано характеристики турбінного режиму
для відцентрових насосів, що використовуються в
насосних станціях міського водопостачання. Отримано адекватну математичну модель для прогнозування напірно-витратних характеристик насосів при
їх роботі в турбінних режимах. За допомогою розробленого підходу можна визначати початкові параметри турбінних режимів, що необхідно для обґрунтування вимог до електропривода насоса при
рекуперації потужності.
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DETERMINATION OF TURBINE PUMP MODE CITY WATER STATIONS
A. Perekrest, О. Scherbyna, O. Karpenko
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine, E-mail: pks@kdu.edu.ua
D. Vasiliev
Belarusian National Technical University
prosp. Nezalegnosty, 65, Minsk, 220013, Belarus Republic. Е-mail: soulvix@inbox.ru
Improving the efficiency of pumping stations require improvement of existing and new justification methods and
means of control of process parameters. Promising is the use of active control systems capable of performing basic
technological laws with recuperation of energy in electric network. For one of the variants of active regulating devices active turbine regulation - should be using a turbine pump mode as fixed, to predict its performance for use in automatic
adjustment of pump stations. In this paper, a method characterization turbine pump mode at the Suter diagram that uses
the width dependence of the specific speed. Using regression analysis and obtained reasonable model for predicting
head- flow rate and efficiency characteristics of the turbine modes of pumps used in city water pumping stations. The
results can be used to develop a method of active adjustment of city pump stations.
Key words: pumping station, active control, turbine pump mode, the characteristics of the turbine mode.
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УДК: 666.64:67.026
МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ НА ФЛОТЕ И АВТОТРАНСПОРТЕ
Б. В. Малыгин, Д. С. Погорлецкий
Херсонская государственная морская академия
просп. Ушакова, 20, г. Херсон, 73000, Украина. E-mai: DIMON.RU@bk.ru
Морской флот постоянно пополняется судами увеличенной грузоподъемности с мощными дизельными двигателями. Малооборотные судовые дизели большой мощности, применяемые в качестве главных двигателей, работают в
основном на тяжелых сортах топлива. В связи с ухудшением качества тяжелого топлива и обострением общих экологических проблем и эксплуатационных расходов важность эффективной подготовки топлива на судах имеет
большое значение. На автомобильном транспорте идет тенденция к ужесточению норм по выбросам отходящих газов в атмосферу, а также к уменьшению расхода топлива в связи с увеличением на него цен. Стоимость топлива
имеет большое значение для потребителей, а экологии уделяется значительное внимание, из этого следует, что магнитная обработка углеводородных топлив довольно актуальна со стороны уменьшения вредных выбросов в атмосферу и расхода, а также повышения эксплуатационного срока службы судовых и автомобильных двигателей. Отмеченная тенденция заставила специалистов разработать усовершенствованные установки, системы для магнитной
обработки топлива с более высокой плотностью и более высоким содержанием асфальто-смолистых веществ, серы,
механических примесей.
Ключевые слова: магнитная обработка, экологическая безопасность, расход топлива, судовые двигатели, магнитное поле.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ
НА ФЛОТІ Й АВТОТРАНСПОРТІ
Б. В. Малигін, Д. С. Погорлецький
Херсонська державна морська академія
просп. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000, Україна. E-mai: DIMON.RU@bk.ru
Морський флот постійно поповнюється судами збільшеної вантажопідйомності з потужними дизельними двигунами. Малообертові суднові дизелі великої потужності, які застосовуються як головні двигуни, працюють в основному на важких сортах палива. У зв'язку з погіршенням якості важких палив і загостренням загальних екологічних
проблем та експлуатаційних витрат, важливість ефективної підготовки палива на суднах має велике значення. На
автомобільному транспорті йде тенденція до жорсткості норм щодо викидів відпрацьованих газів в атмосферу, а
також зменшенню витрати палива у зв'язку зі збільшенням на нього цін. Ціна пального має велике значення для споживачів, а екології приділяється значна увага, з цього випливає, що магнітна обробка вуглеводневих палив досить
актуальна з боку зменшення шкідливих викидів в атмосферу, витрати палива, а також підвищення експлуатаційного
терміну служби суднових і автомобільних двигунів. Зазначена тенденція змусила фахівців розробити вдосконалені
установки, системи для магнітної обробки палив із більш високою щільністю й більш високим, ніж у минулому, змістом асфальто-смолистих речовин, сірки, механічних домішок.
Ключові слова: магнітна обробка, екологічна безпека, витрата палива, суднові двигуни, магнітне поле.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Интенсивное развитие судоходства на водных путях привело к строительству качественно нового флота с мощными энергетическими установками, высокой грузоподъемностью,
пассажировместимостью и скоростью. Массовая эксплуатация такого флота сопровождается ростом его
воздействия на окружающую среду. Одной из приоритетных задач для судоходных компаний является
уменьшение расхода топлива в общей части эксплуатационных расходов судовой энергетической установки. В качестве главного двигателя на современных
судах применяют мало- и среднеоборотные двигатели.
Их основным преимуществом является высокая экономичность и возможность работы на дешевых высоковязких сортах топлива. Коэффициент полезного
действия (КПД) современных (судовых и автомобильных) двигателей не превышает 40–45 % [1]. Главная
причина низкого КПД – неполное сгорание топливной
смеси в камерах сгорания двигателей и низкое качество топлива, которое вызывает токсичность выхлопных

газов. Таким образом, подводя итог сказанному, при
существующей конструкции двигателей внутреннего
сгорания (ДВС) и качестве топлива оно не может сгорать полностью. Таким образом, необходимо совершенствовать подготовку топлива к сжиганию, чтобы
уменьшить его расход и повысить экологические показатели (судовых и автомобильных) двигателей по выбросам отработанных газов в атмосферу.
Актуальной сегодня является задача разработки
приборов магнитной обработки углеводородных топлив на флоте и транспорте, это связано с тем, что значительное внимание отводится цене топлива и экологическому аспекту. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что магнитная обработка углеводородных топлив довольно актуальна со стороны уменьшения вредных выбросов в атмосферу, расхода, а также повышения эксплуатационного срока службы (судовых и автомобильных) двигателей. Поэтому разработка данного направления исследования является перспективной
и необходимой задачей для достижения высоких каче-
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ственных и количественных показателей технологического процесса обработки магнитным полем углеводородных топлив на флоте и транспорте.
Целью работы является анализ имеющихся исследований, влияния магнитного поля на показатели качества углеводородных топлив, а особенно на уменьшение расхода и вредных выбросов в атмосферу двигателей внутреннего сгорания, обработка результатов
испытания магнитного активатора (АТМ) на судовых
и автомобильных двигателях внутреннего сгорания,
определение путей дальнейших исследований.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Магнитная обработка углеводородных топлив интересовала человеческие умы еще в начале прошлого века.
В пятидесятые годы прошлого столетия американский
ученый Саймон Раскин установил, что пара-водород
может быть преобразован в ортоводород (изменение
спин-состояния молекулы) при воздействии на него
магнитным резонансом. Такое воздействие значительно увеличивает энергию атома, топливную реактивность и, в конечном итоге, качество сгорания топлива
[5].
В 1952 г. доктор Феликс Блок из Стэнфордского
университета и доктор Эдвард Парселл Гарвардского
университета были удостоены Нобелевской премии
за свою работу в области магнитного резонанса, которая доказывает, что при прохождении любой углеводородной структуры через спектр магнитного поля
появляется эффект рассеивания, благодаря которому (в
случае с бензином или дизелем, например) к молекулам топлива увеличивается доступ кислорода, за счёт
чего топливо по определению лучше сгорает [7].
Позднее доктор Роберт Кан (Кейн) продолжил их
работу в области магнитной теории резонанса, вводя
специальный неодимовый состав как катализатор для
разрыва углеводородных цепей в топливе. Эти ученые
доказали, что воздействие магнитного поля может изменить молекулярную структуру топлива. Доктор Роберт Кан (Кейн) посвятил свою жизнь и сделал карьеру, изобретая и внедряя в повседневную жизнь изделия и приборы, положительно влияющие на окружающую среду и позволяющие экономить значительные денежные средства при их использовании [6].
Занимаясь проблемой уменьшения загрязнения и
вредных выбросов от сгорания топлива в двигателях
автомобилей, он изобрел и запатентовал изделие SMF.
По научной классификации SMF относится к классу
устройств с названием "Магнитно-частотные резонаторы". Они широко используются в различных областях, однако применение в SMF принципов магнитного
резонанса для ионизации углеводородов является уникальным. Сплав, используемый в SMF для магнитночастотной обработки топлива, защищен патентами
US #4,496,395 и US #4,770,723 [6].
В патенте США № 5558765, который выдан
Twardzik, описано устройство для обработки углеводородных видов топлива под воздействием магнитного поля для повышения эффективности сгорания топлива в двигателе, а, следовательно, уменьшения расхода. Мы увидим, что сила магнитного поля приложен-

ного наперерез направлению движения углеводородных топлив приводит к тому, что направление движения молекул углеводородного топлива, как правило,
совпадает с направлением воздействия магнитного
поля. Колебания дипольных моментов под влиянием
внешнего магнитного поля приобретают силу притяжения, которая приводит к более сильным связям с
ионами кислорода. В результате происходит повышение полноты сгорания топлива, что связано с развертыванием углеводородных молекул, для более полного
окисления топлива. Устройства и аппараты обработки
магнитным полем углеводородных топлив были разработаны с учетом научных принципов, лежащих в
основе повышения горючих свойств углеводородных
видов топлива под воздействием магнитного поля [2].
Исследователи из Университета Западной Вирджинии обнаружили, что при температурах выше
500 °C частицы состоят исключительно из групп углеродов, в то время как при температуре ниже этой, с
более высоким молекулярным весом углеводороды
конденсируются на сгустки. В цилиндре, где больше
кислорода, сгустки макрочастиц, как правило, окисляются, что приводит к более полному сгоранию и
меньшему выбросу твердых частиц. [4]
Полевые испытания топливной линейки магнитных устройств обработки топлива показывают большие перспективы в снижении выбросов твердых частиц во всех видах высокооборотных, среднеоборотных, низкооборотных, дизельных двигателях. Короткая серия тестов выбросов, по сравнению необработанного и обработанного топлива и измерения эмиссии двигателей, указывает на более полное сгорание,
которое происходит после обработки топлива в магнитном поле. Объяснением этого явления является
производная от взаимодействия между компонентами
топлива в результате неполного сгорания. Тем не менее, неполное сгорание настолько распространено, что
считается нормой в дизельном двигателе. Таким образом, нелегко распознать, когда сгорание может быть
оптимизировано. Строгие правила эмиссии, с другой
стороны, заставляют обратить внимание на побочные
продукты сгорания, и было бы естественным проследить эти побочные продукты с начала их появления.
Одним из возможных ключей к явлению эффективного сгорания могут быть полярные компоненты в дизельном топливе. В топливе, проходящем через магнитное поле, сила Лоренца, действующая на полярные
компоненты топлива, сдвигая заряд, распределяют и
создают изменения в слабых силовых связях, таких как
Лондонские силы [3].
Сила Лоренца, как заявлено,
F = qVB,
(1)
где q – заряженные частицы; V – скорость; B – магнитное поле.
На рис. 1 показано прохождение топлива через линии магнитных полей, пересекающиеся между магнитами. Магнитное поле, проходящее через топливо,
имеет плотность около 6700 линий на квадратный
дюйм. Длина пути через магнитные поля (время пребывания и передача энергии) и скорость прохождения
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зависят от модели и скорости потока топлива в системе. Уравнение Лоренца описывает силу воздействия
магнитного поля на любые заряженные частицы, пересекающие силовые линии этого поля [3].

Рисунок 1 – Поток топлива через линии
магнитного поля
Многие исследователи университетов, в том числе
Linus Pauling, нашли целый ряд причин реагирования
молекул на магнитные поля, сменяя друг друга, чтобы
присоединиться к магнитному Северу. Это предпочтение для выравнивания описывается как диамагнитная
анизотропия. Pauling L. объяснил диамагнитную анизотропию, вызванную потоком в ароматических цепях
со стороны органических молекул. Например, диамагнитная анизотропия для бензола была вычислена и
составляет -49,210-6 [3].
Согласно приведенным выше исследованиям разных ученых, магнитная обработка топлива позволяет
снижать выбросы вредных веществ в атмосферу с выхлопными газами судовых двигателей, снизить расход
топлива (1–15 %), частично увеличить ресурс двигателей за счет очистки двигателя от нагара. В систему
комплексной очистки выхлопных газов могут входить
приборы магнитной обработки топлива перед подачей
его в камеру сгорания, а также каталитический
фильтр-преобразователь топлива.
Рассматривая действие магнитной обработки на
свойства углеводородных топлив в момент пересечения магнитных силовых линий при его прокачивании,
изменяется структура и свойства топлива: снижаются
силы поверхностного натяжения, увеличивается растворимость кислорода, возрастает ядерная поляризация (особенно водорода), изменяются константы скорости химической реакции горения (скорость горения
увеличивается). Под воздействием сильных магнитных
полей сложные молекулы топлива изменяют структуру и свойства, в частности, частично дробятся и ионизируются, двигаясь в направлении, противоположном
направлению внешнего магнитного поля [9].
Магнитный активатор ускоряет процесс дробления
кластеров топлива и эффективно разделяет длинные и
сложные частицы на более мелкие фракции, т.е. повышает тем самым внутреннюю энергию топлива и
равномерно распределяет в потоке таким образом,
чтобы горение топлива в ДВС происходило более эффективно.
На базе лаборатории ресурсосбережения при Херсонской государственной морской академии был разработан магнитный активатор топлива (Магнитрон),
который работает по принципу дискретноградиентной его обработки. Для магнитной активации
органических энергоносителей топливо последова-

тельно проводят через ряд расположенных попарно
неодимовых сферических магнитов, которые обращены друг к другу разноименными полюсами, причём
сила магнитного поля каждой последующей пары магнитов дискретно увеличивается. В магнитном активаторе используются неодимовые магниты размером
20/10 мм, неодим (химический символ Nd) является
элементом № 60 в периодической таблице. Этот редкоземельный металл является одним из серии лантаноидов.
На рис. 2 приведена схема прохождения жидкости
через корпус реактора для магнитной активации органических энергоносителей [10].

Рисунок 2 – Реактор для магнитной активации
органических енергоносителей:
1 – корпус реактора; 2 – внутрений корпус
реактора; 3 – постояные сферические неодимовые
магниты разной напряжоности; 4 – бимиталические
дифлекторы кавитационой обработки
Пары сферических неодимовых магнитов 3 на корпусе реактора 1 расположены дискретно по винтовой
траектории так, чтобы магнитное поле взаимодействовало с биметаллическим дефлектором 4. В результате
взаимодействия магнитного поля с потоком жидкости
и биметаллическим дефлектором 4 во внутреннем
корпусе реактора 2 образуется кавитация. При соединении процессов кавитации и дискретной магнитноимпульсной обработки происходит активное перемешивание и достигается высокая объемная поляризация
молекул углеводородов. Предложенный способ активации жидких углеводородов обеспечивает полноту
сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания,
уменьшает расход топлива, а также повышает мощность ДВС. Магнитный активатор разработан для использования на топливных системах двигателей внутреннего сгорания судов (рис. 3).

Рисунок 3 – Магнитный активатор
для судовых дизелей
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установок и технической эксплуатации (СЕУ и ТЕ)
Одесского Национального Морского Университета.
Группа научных сотрудников Херсонской Государственной Морской Академии под руководством
д.т.н., профессора Малыгина Б.В. и технических руководителей разработки опытного образца активатора
Клименко В.В, Погорлецкого Д.С. провела испытания
магнитных активаторов топлива на двигателе
6ЧН25/34. Испытания проводились при помощи системы мониторинга и диагностики рабочего процесса
D4.0Н (DEPAS) для установившегося режима работы
(n=411мин-1) с постоянной цикловой подачей топлива.
Испытания проводились с установкой различных типов магнитных активаторов, а также с установкой магнитных активаторов в различных местах топливной
системы двигателя с целью достижения максимального эффекта. Максимальный эффект был достигнут при
установке пяти активаторов до топливного насоса высокого давления (рис. 6) [8].
По результатам анализа параметров рабочего процесса можно сделать выводы, что использование магнитного активатора топлива приводит к 3–12,5 %-му
увеличению индикаторной мощности при неизменной
цикловой подаче топлива.
Изменения основных параметров: pz (Р max) возрастает на 3,5 %, скорость повышения давления возрастает на 4,8 %, температура выхлопных газов изменялась незначительно, данные приведены в табл. 1 [8].
В табл. 1 введены следующие обозначения:
n (RPM) – частота вращения коленчатого вала;
pi
(MIP)
–
среднеиндикаторное
давление;
pz(Pmax) – максимальное давление сгорания; Ni – ин-

Опытный образец магнитного активатора топлива
(Магнитрон) для автомобилей, представленный на
рис. 4, в данный момент установлен и проходит испытания на автомобиле Volkswagen Golf Variant с двигателем 1,6 TDI; 105 л.с. (рис. 5), он также может применяться на маломощных и среднемощных судовых двигателях.

Рисунок 4 – Магнитный активатор
для использования на автотранспорте

дикаторная мощность; Vm   – максимальная ско-

Рисунок 5 – Установленый магнитный активатор
на Volkswagen Golf Variant



рость повышения давления при сгорании; Pexp – давление на линии расширения (36 º после ВМТ);
Gт – часовой расход топлива.
Также следует отметить, что после демонтажа активаторов топлива наблюдается улучшение индикаторной мощности Ni =20,1 кг/см2 по сравнению с первоначальными данными без активаторов топлива

Были проведены серии исследований и экспериментов по влиянию магнитного поля на свойства углеводородных топлив на базе научно-технической лаборатории ресурсосбережения кафедры судовых энергетических установок и общеинженерной подготовки
(СЕУ и ОП) и лаборатории судовых энергетических

Таблица 1 – Значения основных параметров рабочего процесса двигателя 6ЧН25/34
Наименование параметра

n (RPM)

pi (MIP)

pz(Pmax)

Pexp

Gт

18,4



Vm= 
1,45

До установки активатора АТМ
После
установки
активатора АТМ-1
После
установки
активатора АТМ-2
После
установки
активатора АТМ-3
После
установки
активатора АТМ-4
После снятия активаторов АТМ

411

3,22

45,2

17,2

const

410

3,43

45,6

19,6

1,44

17,2

const

411

3,54

46,8

20,2

1,54

18,0

const

411

3,54

46,5

20,3

1,4

17,5

const

411

3,63

46,9

20,7

1,52

18,3

const

411

3,51

45,3

20,1

1,35

17,4

const

Ni
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Ni =18,4 кг/ см2 . Это происходит за счёт остаточного
намагничивания всей топливной системы. Кроме снятия индикаторных диаграмм также проводились замеры расхода топлива. При первоначальном опыте без
активатора расход топлива за три минуты составил
250 мл дизельного топлива на один цилиндр. В дальнейшем, при установке различных активаторов в различных местах топливной системы, расход топлива
начал снижаться и достиг минимального значения в
220 мл на один цилиндр двигателя при опыте с установкой пяти активаторов до топливного насоса высокого давления, что составляет уменьшение на 10 % от
первоначальных значений [8].

Рисунок 6 – Активаторы к топливному насосу
высокого давления
Магнитный активатор топлива работает по принципу дискретно-градиентной обработки топлива. Рассчитанное градиентное магнитное поле влияет на
структуру углеводородных цепочек и кластеров топлива. Благодаря этому плотные группы молекул (кластеры) в топливе разделяются на более мелкие и более
упорядоченные фрагменты, в результате чего достигается более эффективное сгорание топлива и, следовательно, повышаются энергетические показатели работы двигателя, такие как среднее индикаторное давлении pz(Pmax) и индикаторная мощность (Ni), и увеличиваются экономические показатели работы двигателя, такие как индикаторный КПД. Также происходит
выгорание имеющихся отложений сажи в камере сгорания с канавок поршневых колец, с клапанных тарелок и форсунок, благодаря чему увеличивается моторесурс двигателя, а также уменьшается загрязнение
масла и окружающей среды. Уменьшение сажеобразования приведет к улучшению работы главного двигателя. Уменьшение образования отложений на поршневых кольцах приведет к меньшему их износу и, следовательно, увеличению моторесурса поршневых колец
[8].
В результате вышесказанного повышается КПД и
достигается экономия горючего на 5–10 %. Часть топлива, которая раньше не сгорала вообще, теперь отдает
энергию двигателю.
Конструкция магнитного активатора топлива очень
проста и не требует больших материальных затрат при
его установке и эксплуатации. Также существенную

роль играет срок службы магнитов, который составляет до девяти лет. При установке активатора топлива на
топливопровод главного двигателя мы можем получить следующие положительные эффекты:
– снижение расхода моторного топлива на 5–10 %
в зависимости от состояния мотора и качества исходного заливаемого топлива;
– снижение расхода цилиндрового
масла на
5–10 %;
– полная очистка цилиндропоршневой группы
двигателей от копоти, нагара шлака и кокса;
– предотвращение образования сажи и, как следствие, нагара на клапанах, поршневых кольцах, стенках
цилиндров;
– увеличение срока службы форсунок;
– улучшение работы системы смазки;
– уменьшение выброса вредных газов в атмосферу
(СО до 25 %, СН до 30 % и т.п.);
– снижение шума и вибраций ДВС, плавность и
приемистость в работе ДВС.
ВЫВОДЫ. Согласно полученным результатам
эксперимента, можно сказать, что всё вышеперечисленное приведёт к уменьшению затрат на ремонт и
техническое обслуживание двигателей как судовых,
так и автомобильных. Уменьшение нагара и сажи позволит уменьшить время, необходимое при техническом обслуживании для очистки поршневых колец,
головки поршня, крышки и цилиндровой втулки от
нагара, что очень важно при сокращении времени стоянки в порту. Снижение расхода топлива приведет к
снижению затрат на горюче-смазочные материалы и к
снижению себестоимости грузоперевозок.
В перспективе – проведение исследования влияния
магнитного поля на свойства разных сортов углеводородных топлив при ходовых испытаниях на судовом
главном двигателе с разными по мощностям магнитами, а также проверка возможности замены постоянных
магнитов электромагнитом и обработка топлива импульсным магнитным полем с заданными параметрами.
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PROSPECTS MAGNETIC PROCESSING OF HYDROCARBON FUELS AND VEHICLES IN THE FLEET
B. Malygin, D. Pogorletsky
Kherson State Maritime Academy
prosp. Ushakovа, 20, Kherson, 73000, Ukraine. E-mai: DIMON.RU@bk.ru
Navy is constantly replenished by the courts increased capacity with powerful diesel engines. Slow-marine diesel engines
of high power, used as the main engines, working mostly on heavy fuel grades. Due to the deteriorating quality of heavy fuels
and the aggravation of the general environmental issues and the importance of effective maintenance costs of preparation of
fuel on board is important. In road transport, there is a tendency to tighten the rules on emissions of exhaust gases into the
atmosphere, as well as reduced fuel consumption due to the increase in fuel prices. Price of fuel is important for consumers,
and ecology is given considerable attention from this it follows that the magnetic treatment of hydrocarbon fuels is quite
relevant from the reduction of harmful emissions, fuel consumption, and improve operational life marine and automobile
engines. This trend has forced experts to develop improved plants, systems for magnetic treatment of fuels with higher density
and higher than in the past, the content of asphalt - tar, sulfur impurities.
Key words: magnetic treatment, environment, fuel, marine engines, magnetic field.
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ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СТАТИЧНИХ ТИРИСТОРНИХ КОМПЕНСАТОРАХ
ПРИ КЕРУВАННІ РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ СИСТЕМИ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ
М. В. Пєтухов, Б. М. Сухнацький
Луцький національний технічний університет
вул. Соборності, 17/37, м. Луцьк, 43000, Україна. E-mail: npetuhov@gmail.com
Розглядаються енергоощадні технології керування реактивною потужністю в статичних тиристорних компенсаторах з ізольованою нейтраллю. Визначено інтегральні показники енергетичного процесу в статичному
тиристорному компенсаторі реактивної потужності з ізольованою нейтраллю при живленні його пилкоподібною напругою для двох стратегій керування реактивною потужністю. Доведено, що живлення статичного тиристорного компенсатора напругою пилкоподібної форми дозволяє мінімізувати величину питомої споживаної
активної потужності, що є критерієм економічної ефективності компенсатора як джерела реактивної потужності. Показано, що режими роботи бітиристорного ключа несуттєво впливають на характер зміни реактивної потужності. Застосування комбінованого способу керування тиристорами дозволяє мінімізувати питому споживану активну потужність на всьому діапазоні регулювання кута керування тиристорами.
Ключові слова: енергоощадність, статичні компенсатори, ізольована нейтраль, полігональні напруги.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТАТИЧЕСКИХ ТИРИСТОРНЫХ КОМПЕНСАТОРАХ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ СИСТЕМЫ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
М. В. Петухов, Б. М. Сухнацкий
Луцкий национальный технический университет
ул. Соборности, 17/37, г. Луцк, 43000, Украина. E-mail: npetuhov@gmail.com
Рассматриваются энергосберегающие технологии управления реактивной мощностью в статических тиристорных компенсаторах с изолированной нейтралью. Определены интегральные показатели энергетического процесса в
статических тиристорных компенсаторах реактивной мощности с изолированной нейтралью при питании его пилообразным напряжением для двух стратегий управления реактивной мощностью. Доказано, что питание статического тиристорного компенсатора напряжением пилообразной формы позволяет минимизировать величину потребляемой активной мощности, которая является критерием эффективности компенсатора как источника реактивной
мощности. Показано, что режимы работы битиристорного ключа несущественно влияют на характер изменения
реактивной мощности. Применение комбинированного способа управления тиристорами позволяет минимизировать потребляемую активную мощность на всем диапазоне регулировки угла управления тиристорами.
Ключевые слова: энергосбережение, статические компенсаторы, изолированная нейтраль, полигональные
напряжения.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Під час експлуатації
статичних тиристорних компенсаторів (СТК) реактивної потужності виникає питання про економічну
доцільність їх використання як джерел реактивної
потужності. Критерієм економічної доцільності може слугувати величина питомої споживаної активної
потужності [1].
Інтегральні характеристики енергетичного процесу в СТК реактивної потужності з ізольованою
нейтраллю значною мірою залежать від форми напруги живлення. У роботі [2] показано, що у разі
живлення СТК реактивної потужності з ізольованою
нейтраллю синусоїдною напругою (базовий варіант)
величина питомої споживаної активної потужності
не залежить від кута керування тиристорами бітиристорних ключів (БК). Перспективним напрямом по
мінімізації величини питомої споживаної активної
потужності та реалізації енергоощадних технологій
керування реактивною потужністю є живлення СТК
з ізольованою нейтраллю полігональними напругами. Ефективність цього підходу доведено для СТК
реактивної потужності з глухо заземленою нейтраллю [3] та з ізольованою нейтраллю [4] у разі живлення компенсатора прямокутною напругою. Визначення енергоощадних технологій керування в

СТК реактивної потужності з ізольованою нейтраллю у разі його живлення пилкоподібною напругою є
актуальним завданням. Процес формування пилкоподібної напруги можна покласти на фільтрокомпенсуючий пристрій (ФКП).
Метою роботи є визначення енергоощадних технологій керування реактивною потужністю в СТК з
ізольованою нейтраллю у разі його живлення пилкоподібною напругою, за яких забезпечується мінімум
величини питомої споживаної активної потужності.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
При активно-індуктивному навантаженні в схемі
СТК з ізольованою нейтраллю (рис. 1), залежно від
співвідношення між кутом керування тиристорами
 та кутом зсуву фаз навантаження  , можливі три
характерних режими роботи, наприклад, фази А.
У першому режимі роботи СТК, коли    , через фазний реактор протікає неперервний струм,
оскільки кожна пара тиристорів незалежно комутує
фазну напругу. При цьому тривалість протікання
струму через кожен тиристор    , а фазна напруга u a  u a (рис. 2,а). Оскільки зміна кута керування
тиристорами  не призводить до зміни величини
реактивної потужності СТК, то даний режим не має
практичного застосування.
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Рисунок 1 – Схема статичного тиристорного
компенсатора з ізольованою нейтраллю

У другому режимі роботи до фазного реактора
буде прикладена напруга ua (рис. 2,ж). Проведені
розрахунки показали, що в діапазоні кутів керуван
2
ня тиристорами  від
до  гр 
величина
2
3

кута   . Це означає, що другий тиристор БК
3
СТК має вимкнутись раніше, ніж на нього буде подано зворотну напругу, а це неможливо з фізичної
точки зору. Таким чином, другий тиристор БК буде
залишатись відкритим і через нього та фазний реактор буде протікати неперервний струм. Тому другий
режим роботи СТК є продовженням першого режиму роботи і практичного застосування не має.
У третьому режимі роботи СТК до фазного реактора прикладається напруга ua (рис. 2,з).
На першій та другій ділянках до фазного реакто2
ра прикладено напругу u a  U т , де U т – амплі3
тудне значення фазної напруги. Струм на цих ділянках:
2І
  
(1)
і1  т 1  е 
,
3 

R
; R – активний
X
опір фазного реактора; X – реактивний опір фазного реактора.
Підставляючи в (1)    , отримаємо кінцеве
значення струму і1 :
2І
   
(2)
і1К  т 1  е 
.
3 


де І т – амплітуда струму;  

На третій ділянці фазна напруга u a  0 , і тому
при початкових умовах і2    і1К струм на третій
ділянці буде мати наступний вигляд:
і  і е     .
(3)
2

1К

1
Наприкінці ділянки, коли      , кінцеве
3
значення струму на третій ділянці дорівнює:

і2К

 
  2 

2 І т    3  

е
 е 3 .

3 



(4)

На четвертій ділянці до фазного реактора прик2
ладається напруга u a   U т , і тому при початко3



вих умовах і3      і2 К одержимо:
3



Рисунок 2 – Часові діаграми напруг при активноіндуктивному навантаженні для схеми статичного
тиристорного компенсатора реактивної потужності
з ізольованою нейтраллю у разі її живлення
пилкоподібною напругою




2І
2 І      
і3   т   і2 К  т е  3
.
3 
3 

(5)

Кінцеве значення струму на четвертій ділянці
при      має дорівнювати нулю, тобто
і3 К  

2І т 2І т

1  е     +
3
3
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Розв’язуючи дане рівняння відносно кута  ,
отримаємо:
 2


     
1 
     
  ln 1  е
 е  3  .
(7)

 


Тоді кут вимкнення першого тиристора буде
складати:
 2


     
1 
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 . (8)
 вим1    ln 1  е
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З рис. 2,з видно, що до другого тиристора БК
прикладається напруга, яка за формою ідентична
напрузі на першому тиристорі, але її амплітуда у два
рази менша, тому процеси в колі другого тиристора
якісно не будуть відрізнятися від процесів у колі
першого тиристора БК. Відмінність буде лише на
кількісному рівні. Струми, що протікають через
другий тиристор БК на різних ділянках, зменшаться
у два рази порівняно зі струмами за виразами
(1)–(6). У цьому випадку інтегральні показники енергетичного процесу в СТК для струму через перший
тиристор БК треба помножити на 1,25. З урахуванням цих міркувань для симетричного режиму роботи тиристорів отримаємо у відносних одиницях величину реактивної потужності:
 2
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Величина споживаної активної потужності в реакторах СТК:
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Величина втрат активної потужності в тиристорах БК за умови, що основним джерелом нагріву є
втрати у стані прямої провідності:
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U0
; U 0 – порогова напруга тиристорів БК;
Um

RД

; R Д – диференційний опір тиристорів БК.
Х
Інтегральні показники енергетичного процесу в
несиметричному режимі роботи СТК з ізольованою
нейтраллю будемо визначати таким чином. Окремо
знайдемо величини реактивної потужності під час
роботи першого та другого тиристорів БК, тобто

Д 

4
Qсим ;
5

(12)

1
Q2 сим  Qсим .
5

(13)

Q1сим 

Величина споживаної активної потужності у фазних реакторах та втрат активної потужності в бітиристорних ключах становитимуть:
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4
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1
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(15)

4
РТсим ;
5

(16)

1
РТсим .
5

(17)

РТ 2 сим 

Тоді інтегральні показники енергетичного процесу при несиметричному режимі роботи СТК будуть дорівнювати:

Qнесим  Q1сим  Q2сим
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де Q2сим
сим , Р2сим , РТ 2 сим – значення функцій Q2сим ,

Р2сим , РТ 2 сим , які є симетричними відносно осі, що
5
проходить через позначку  
.
6
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На основі виразів (9)–(22) побудовано графіки
зміни реактивної потужності (рис. 3), споживаної
активної потужності (рис. 4), питомої споживаної
активної потужності РQ у разі симетричного та несиметричного керування тиристорами БК (рис. 5) з
такою конфігурацією СТК з ізольованою нейтраллю: реактори типу РКОС–3900/6–У1 та тиристори
типу Т253–500.

ВИСНОВКИ. Аналіз кривих (рис. 3) показує, що
режими роботи БК несуттєво впливають на характер
зміни реактивної потужності на відміну від базового
варіанту [1] та варіанту, коли СТК живиться напругою прямокутної форми [3]. Незалежно від режиму
роботи БК величина реактивної потужності зменшується при збільшенні кута  на всьому діапазоні.
Величина споживаної активної потужності зменшується при збільшенні кута керування  в обох
режимах роботи тиристорів БК (рис. 4). При несиметричному режимі роботи БК величина споживаної
активної потужності має явний мінімум при
  172,5  .
Питома споживана активна потужність при симетричному керуванні зі збільшенням кута керування  зменшується (рис. 5, крива 1). У самому гір-

Рисунок 3 – Графік зміни реактивної потужності
при живленні статичного тиристорного компенсатора
з ізольованою нейтраллю напругою пилкоподібної
форми в 1 – симетричному, 2 – несиметричному
режимах роботи бітиристорних ключів

Рисунок 4 – Графік зміни активної потужності при
живленні статичного тиристорного компенсатора
з ізольованою нейтраллю напругою пилкоподібної
форми в 1 – симетричному, 2 – несиметричному
режимах роботи бітиристорних ключів

Рисунок 5 – Графік зміни питомої споживаної
активної потужності при живленні статичного
тиристорного компенсатора з ізольованою нейтраллю
напругою пилкоподібної форми в 1 – симетричному,
2 – несиметричному режимах роботи
бітиристорних ключів

шому випадку, коли   120 , на генерацію кожного
1 МВар реактивної потужності витрачається 770 Вт
активної потужності, що у 2,28 рази менше, ніж у
базовому варіанті, та не буде відрізнятись за цим
показником від СТК, який живиться напругою прямокутної форми. Оскільки максимальне значення
генерованої реактивної потужності у 2,3 рази менше, ніж у СТК, який живиться напругою прямокутної форми, то суттєво зменшується ємність батареї
конденсаторів і тим самим її собівартість. Тобто
симетричний режим роботи тиристорів БК у цьому
сенсі найбільш економічний за інші варіанти.
При несиметричному керуванні тиристорами БК
(рис. 5, крива 2) питома споживана активна потужність буде мати мінімум при   162,5 . У цьому
випадку на генерацію кожного 1 МВар реактивної
потужності витрати активної потужності складатимуть 490 Вт, тобто у 3,67 рази менше, ніж у базовому варіанті, та в 1,1 рази менше, ніж у СТК, який
живиться напругою прямокутної форми. Але в діапазоні зміни кута керування  від 170 до 180
питома споживана активна потужність починає зростати. У цих умовах доречно обмежити діапазон
регулювання кута 
межами економічної
доцільності.
Комбінований спосіб керування тиристорами БК,
коли при кутах керування  від 120 до 150 тиристори БК працюють у несиметричному режимі, а при
кутах керування від 150 до 180 – у симетричному,
дозволяє мінімізувати питому споживану активну
потужність на всьому діапазоні регулювання
кута  .
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ENERGY SAVING TECHNOLOGIES IN STATIC THYRISTOR COMPENSATORS REACTIVE POWER
MANAGEMENT SYSTEM WITH ISOLATED NEUTRAL
M. Petukhov, В. Suhnatsky
Lutsk National Technical University
vul. Sobornosty, 17/37, Lutsk, 43000, Ukraine. E-mail: npetuhov@gmail.com
Power saving technologies of reactive power control in static thyristor compensators with isolated neutral wire are
considered in this article. Integral indicators of energy process in the static thyristor compensators of reactive power
with isolated neutral wire under its supply with sawtooth voltage is defined for two strategies of reactive power control.
It is proved that supply of the static thyristor compensators with sawtooth voltage minimizes the value of specific active
power consumption, which is the criterion of the compensators’ economic efficiency as a source of reactive power. It is
shown that bityrystor key modes affect the character of reactive power change insignificantly. The application of the
combined method of thyristor control minimizes specific active power consumption throughout the range of adjustment
of thyristor angle control.
Key words: power saving, static compensators, isolated neutral wire, polygonal voltage.
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ПОВЕРХНОСТНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОМБИНАТОВ В «ХОЛОДНЫЙ» РЕЗЕРВ*
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ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: seem@kdu.edu.ua
На основании анализа уровня загрузки силовых трансформаторов произведена оценка экономической
эффективности и целесообразности вывода в «холодный» резерв недогруженных трансформаторов главных
поверхностных подстанций железорудных шахт. Анализ проведен для реальных условий типовых объектов
горнорудной промышленности Украины Криворожского железорудного бассейна. Представлена методика
оценки эффективности вывода трансформаторов подстанций в «холодный» режим в зависимости от типа,
мощности и коэффициента их загрузки. Предложены «зоны реального» вывода трансформаторов в резерв в
условиях их практической эксплуатации.
Ключевые слова: подстанции, трансформаторы, снижение потерь, «холодный» резерв.
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ПОВЕРХНЕВИХ ПІДСТАНЦІЙ ЗАЛІЗОРУДНИХ КОМБІНАТІВ У «ХОЛОДНИЙ» РЕЗЕРВ
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На підставі аналізу рівня завантаження силових трансформаторів вироблено оцінку економічної ефективності й доцільності виводу в «холодний» резерв недовантажених трансформаторів головних поверхневих підстанцій залізорудних шахт. Аналіз проведений для реальних умов типових об'єктів гірничорудної промисловості
України Криворізького залізорудного басейну. Надано методику оцінки ефективності виведення трансформаторів підстанцій у «холодний» режим залежно від типу, потужності й коефіцієнта їх завантаження. Запропоновано «зони реального» виведення трансформаторів у резерв в умовах їх практичної експлуатації.
Ключові слова: підстанції, трансформатори, зниження втрат, "холодний" резерв.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проектные расчеты
ожидаемых объёмов потребления электрической
энергии предприятиями Криворожского железорудного комбината (КЖРК), выполненные 40–50 лет
тому назад для планируемых на то время перспектив
развития предприятий, привели к объективно значительному завышению, по нынешним условиям функционирования, мощностей установленных на главных понизительных подстанциях (ГПП) комбинатов
силовых трансформаторов. Как показали исследования, установленные мощности всех силовых трансформаторов на ГПП ПАО «Криворожский железорудный комбинат» более чем в три раза превышают
реальные электрические нагрузки предприятий –
шахт. Последнее приводит к значительным непроизводственным затратам.
Целью работы является оценка экономической эффективности и целесообразности вывода в «холодный» резерв незагруженных трансформаторов главных
подстанций в зависимости от степени их загрузки.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Предварительная оценка электрических нагрузок комбината показала, что суммарная мощность, потребляемая подстанциями КЖРК, составляет 200–250 МВА при
установленной мощности двадцати двух силовых трансформаторов общей мощностью 772 МВА, т.е. средняя

загрузка трансформаторов по комбинату составляет
0,26–0,32 против минимально регламентированных 0,6.
Таким образом, соотношение необходимого и фактического значений составляет более чем двукратное.
Строение схем электроснабжения Криворожского железорудного комбината предусматривает, что
потребители электрической энергии получают питание напряжением 6 и 35 кВ от шести главных понизительных подстанций.
На ГПП комбината установлены понижающие
трансформаторы мощностью 25–63 МВА с высшим
напряжением 150 кВ. Технические характеристики
применяемых трансформаторов отражены в табл. 1
[1]. Для оценки сложившейся ситуации авторами
проведен детальный анализ на примере типовой подстанции ГПП–6. Принципиальная схема подстанции
изображена на рис. 1.
Таблица 1 – Характеристики трансформаторов
с высшим напряжением 150 кВ
Тип
ТРДН
ТРДН
ТДТН
ТДТН
ТДТН

Sн,
МВA
32
63
25
40
63

ΔРхх,
кВт
35
59
34
53
67

ΔРкз,
Uк, %
кВт
145
10
235
10
145 10,5 – 18
185 10,5 – 18
285 10,5 – 18

* стаття підготовлена під керівництвом д.т.н., проф. Сінчука О.М.
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Ixx,
%
0,7
0,65
0,9
0,8
0,7

ΔQxx,
кВАр
224
409,5
225
320
441

ΔQкз,
кВАр
3200
6300
2625
4200
6615
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Рисунок 1 – Однолинейная схема электрических соединений ГПП–6
ПАО «Криворожский железорудный комбинат»
Как следует из рис. 1, на подстанции установлено два трансформатора (ТРНД–63000/150).
Используя уравнения потерь активной (ΔРт) и
реактивной (ΔQт) мощностей в трансформаторе,
найдем его полные потери (ΔSт) и КПД (ηт) в зависимости от коэффициента загрузки (рис. 2) [1, 2]:
(1)
PТ  PХХ  PКЗ К З2 ;

QТ  Q ХХ  QКЗ К З2 ;

(2)

(3)
S Т  PТ2  QТ2 ;
PH
.
Т 
(4)
PH  PT
Учитывая реальную электрическую нагрузку
ГПП подстанции, средние значения коэффициентов
загрузки трансформаторов Т1 и Т2 на ГПП–6
(рис. 1) за прошедший год эксплуатации составили:
КЗ1=0,167, КЗ2=0,183. Следовательно, их (трансформаторов) дальнейшая работа в прежнем режиме
является неэффективной [2]. Выходом из сложившейся ситуации может служить либо вывод одного
из трансформаторов в «холодный» резерв, что допустимо, т.к. они не запитывают потребителей первой категории надежности систем электроснабжения, либо полное отключение ГПП и распределение
всей ее нагрузки между соседними подстанциями.
Второй вариант уже по превентивной оценке является дорогостоящим ввиду необходимости постройки
дополнительных высоковольтных ЛЭП, а, следовательно, ожидаемого значительного увеличения срока окупаемости проекта (10–25 лет). Последнее
снова возвращает нас к варианту вывода одного из
трансформаторов ГПП–6 в «холодный» резерв.
В качестве первого исследовательского шага
оценим при этом годовой экономический эффект
данного варианта структуры и параметров ГПП.
Так, потери активной (ΔWАТ) и реактивной (ΔWPT)
энергии в трансформаторе за год составит [3]:
(5)
W АТ  PХХ TГ  PКЗ К З2 ;

WРТ  QХХ TГ  QКЗ K З2  ,

(6)

где ТГ – число часов работы трансформатора в году;
ТГ = 8760 часов; τ – время максимальных потерь;
условное число часов, в течение которых максимальный ток, протекающий непрерывно, создает потери энергии, равные действительным потерям энергии за год:
2

Т


(7)
   0,124  М  8760 ,
10000 

где ТМ – время использования максимума нагрузки,
условное число часов, в течение которых работа с
максимальной нагрузкой передает за год столько
энергии, сколько при работе по действительному
графику:
Т М  W / PM ,
(8)
где W – количество израсходованной электроэнергии за год, кВт·час:
W  8760 K З PH ;
(9)
РН – номинальная нагрузка, кВт; РМ – максимальная
расчетная нагрузка, кВт.

Рисунок 2 – Зависимости КПД, активных,
реактивных и полных потерь мощности
трансформатора ТРДН–63000/150 при различных
значениях коэффициента загрузки
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Если сделать допущение, что РН = РМ, то
Т М  8760 K З .
(10)
Тогда ТМ1 = 1463 часа, а ТМ2 = 1603 часа:
2
1463 

 1   0,124 
 8760  640 часов;
10000 

2

1603 

 2   0,124 
 8760  708 часов.
10000 

Следовательно, годовая экономия активной
(ΔWАЭ) и реактивной (ΔWPЭ) энергий при выводе
одного трансформатора ГПП–6 в «холодный» резерв
составит:
WAЭ  WAT1  WAT2 
  PХХ TГ  PКЗ ( К З1  К З 2 ) 2 

WAЭ

(11)

а)

2


8760( К З1  К З 2 ) 
   0,124 
8760   ;



10000



 1204761  1206285  1251852  1159194, Вт·час;

WРЭ  WРТ1  WРТ2 
  QХХTГ  QКЗ ( К З1  К З 2 ) 2 
2


8760( К З1  К З 2 ) 
   0,124 
8760   ;



10000




(12)

WРЭ  4608525  4943928  14971737 
= – 5419284 кВАр·час,
что в денежном эквиваленте цен 2012 года составит:
С = САΔWАЭ + СРΔWPЭ,
(13)
где СА – средняя стоимость 1 кВт·часа электроэнергии; СР – средняя стоимость 1 кВАр·часа электроэнергии.
С = 0,4221 1159194+0,0114(-5419284)=27515, грв.
Учитывая, что коэффициент загрузки трансформаторов может измениться, рассчитаем экономию
активной, реактивной и полной мощности за счет
уменьшения потерь при выводе одного трансформатора ГПП–6 в «холодный» резерв для всех возможных вариантов значения КЗ1 и КЗ2, сумма которых не
должна превышать единицу:
КЗ1 + КЗ2 < 1.
(14)
Снижение потерь активной мощности:
(15)
PЭ  PT1  PT 2  (PХХ  PКЗ (KЗ1  KЗ 2 )2 ) .
Снижение потерь реактивной мощности:
QЭ  QT 1  QT 2 
.
(16)
(QХХ  QКЗ  ( K З1  K З 2 )2 )
Снижение потерь полной мощности:
S Э  ST1  ST 2 
. (17)
 (PХХ  PКЗ  (K З1  K З 2 ) 2 ) 2  (QХХ  QКЗ  ( K З1  K З2 ) 2 ) 2

Принимая во внимание ограничение (14), из уравнений (15)–(17) получим зависимости (рис. 3).
Для более наглядной оценки зависимости годовой экономии средств сделаем расчет (5)–(7),
(10)–(13) их экономии при различных значениях
коэффициента загрузки трансформаторов.

б)
Рисунок 3 – Зависимость сэкономленной
активной (а) и реактивной (б) мощности
при выводе в «холодный» резерв одного
из двух трансформаторов ГПП–6
Результаты расчетов представлены на рис. 4, из
которого следует, что экономический эффект при
выводе в «холодный» резерв одного из двух недогруженных трансформаторов ГПП–6 возможен, но
не всегда это решение эффективно при допустимых
значениях коэффициента загрузки трансформаторов
и является сугубо индивидуальной зависимостью
для каждой пары трансформаторов (в нашем случае
– ТРДН–63000/150). В случае несоблюдения таких
индивидуальных зависимостей, даже при выполнении условия (14), можно ожидать значительных
дополнительных затрат (для ТРДН–63000/150 – до
5,07 млн. грн/год).
В реальных условиях загрузка трансформаторов
поддерживается примерно пропорционально одинаковой, ибо при этом получаются минимальные суммарные потери. В таком случае коэффициент загрузки можно принять:
K з1  K з 2  K з ,
(18)
2
где КзΣ – суммарный коэффициент загрузки
K з  K з1  K з 2 .
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а)

б)

Рисунок 4 – Зависимость годового экономического эффекта (грн/год) при выводе в «холодный» резерв
одного из двух недогруженных трансформаторов ГПП–6: а) зависимость положительного экономического
эффекта при соблюдении условия (14); б) зависимость полного экономического эффекта
при соблюдении условия (14)

Рисунок 5 – Снижение потерь мощности при выводе в «холодный» резерв одного из трансформаторов
в зависимости от суммарного коэффициента загрузки
В таком варианте потери мощности при работе
двух трансформаторов:
2
P1,2  2PХХ  2PКЗ ( KЗ / 2 )2  2PХХ  0,5PКЗ KЗ . (19)
Потери мощности при работе одного трансформатора с суммарной нагрузкой:
P1  PХХ PКЗ KЗ2 .
(20)
Снижение потерь при выводе в «холодный» резерв одного из трансформаторов:
P  P1,2 P1  (2PХХ  0,5PКЗ KЗ2 ) 

.

Выражение (21) позволяет производить расчёты
снижения потерь мощности при выводе в «холодный» резерв одного из трансформаторов в зависимости от суммарного коэффициента их загрузки.
Уравнения (21) справедливы для всех типов трансформаторов, приведенных в табл. 1.
По результатам расчётов построены зависимости
для трансформаторов ТДТН и ТРДН различной
мощности, показанные на рис. 5.

(21)

(PХХ  PКЗ KЗ2 )  PХХ  0,5PКЗKЗ2
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В работе [4] приведены графические зависимости ожидаемой экономии от вывода трансформаторов в «холодный» резерв. Однако эти графики страдают отсутствием должной нагруженности, что
немаловажно для общей оценки ожидаемого эффекта. Поэтому в данной работе приведены более наглядные графики (рис. 5).
Приведенный рисунок наглядно показывает, что
экономия потерь мощности при выводе в «холодный» резерв одного из трансформаторов резко снижается с увеличением суммарного коэффициента
загрузки, при достижении КЗΣ=0,7 эффект становится равным нулю, а при дальнейшем увеличении
принимает отрицательные значения. Целесообразным диапазоном значений суммарного коэффициента загрузки следует считать КЗΣ≤0,5.
ВЫВОДЫ. 1. Представленная методика позволяет рассчитать экономический эффект от вывода
одного из силових трансформаторов подстанции в
«холодный» резерв, который в рассмотренном случае для реальных условий составит до 500 тыс. грн.
в год.
2. Результаты исследований позволяют также
решать и обратную задачу – обоснование рациональности ввода в эксплуатацию трансформатора,
находившегося в «холодном» резерве.

3. Приведенные графики зависимостей экономии
потерь мощности в зависимости от суммарного
коэффициента загрузки для различных типов трансформаторов дают возможность практически оценить
ожидаемый эффект для той или иной ситуации при
выводе одного из трансформаторов в «холодный»
резерв.
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Изложены результаты исследования режимов электрических нагрузок электроприёмников, установлен уровень энергоёмкости основных технологических процессов железорудных шахт. Экспериментальные исследования выполнены в условиях железорудных шахт Криворожского железорудного бассейна. Исследованием охвачены наиболее энергоёмкие индивидуальные потребители, на долю которых приходится 70–80 % потребления
электроэнергии шахты (установки главного водоотлива, главные вентиляторные установки, компрессоры и
подъёмные машины).
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Викладено результати досліджень режимів електричних навантажень електроприймачів, встановлено рівень
енергоємності основних технологічних процесів залізорудних шахт. Експериментальні дослідження виконано в
умовах залізорудних шахт Криворізького залізорудного басейну. Дослідженням охоплено найбільш енергоємні
індивідуальні споживачі, на долю яких приходиться 70–80 % споживання електроенергії шахти (установки головного водовідливу, головні вентиляторні установки, компресори та підйомні машини).
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Необходимость повышения эффективности электропотребления (ЭП)
на всех видах горных предприятий напрямую связана с ожидаемым и необходимым улучшением технико-экономических показателей использования
электроэнергии. В этой связи значительную роль
играют обоснованные решения, направленные на
определение ожидаемых электрических нагрузок
(ЭН), установление электроэнергоёмкости основных
технологических процессов при подземных видах
разработки и добычи полезных ископаемых.
Анализ нынешнего состояния энергопотребления
по отдельным слагаемым цикла технологии добычи
железных руд отечественными подземными горными предприятиями подтвердил ранее установленный
факт, что наиболее энергоёмкими являются выработка сжатого воздуха, вентиляция горных выработок, подъём рудной массы на поверхность, а также
водоотлив [1–3].
Целью работы является исследование режимов
ЭН электроприёмников, установление уровней
энергоёмкости основных технологических процессов железорудных шахт.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В результате экспериментальных исследований в
условиях железорудных шахт Криворожского железорудного бассейна были получены графики получасовых ЭН потребителей, наиболее характерные из
которых представлены на рис. 1. В качестве инди-

видуальных потребителей исследованием охвачены
наиболее энергоёмкие, на долю которых приходится
70–80 % потребления электроэнергии шахты (установки главного водоотлива, главные вентиляторные
установки, компрессоры и подъёмные машины).
Анализ графиков ЭН показывает следующее:
– графики ЭН имеют вероятностный характер с
различной степенью изменчивости: большая степень
изменчивости характерна для графиков нагрузок
компрессоров и подъёмных машин, меньшая степень – для графиков вентиляторных и водоотливных
установок;
– графики ЭН обладают циклическим характером, обусловленным цикличностью технологических процессов рудников.
В соответствии с методическими принципами
выполнена обработка массива значений получасовых активных мощностей, отнесённых к установленной мощности электроприёмников Р*0,5.
Анализ статистических характеристик распределения электрических нагрузок. Статистические
характеристики графиков ЭН: средняя (М), медиана
(Ме), мода (Мо), дисперсия (D); среднеквадратическое отклонение (σ), коэффициент вариации (υ),
асимметрия (А), эксцесс (Е) – приведены в табл. 1.
Полигоны распределений ЭН индивидуальных
приёмников приведены на рис. 2, 3, а групповых потребителей – на рис. 4.

* стаття підготовлена під керівництвом д.т.н., проф. Сінчука О.М.
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Рисунок 1 – Графики нагрузок:
а) компрессоров; б) вентиляторов; в) подъёмных машин
Таблица 1 – Диапазоны изменения статистических характеристик распределения сменных нагрузок
потребителей железорудных шахт.
Электропотребители
Вентиляторы
Компрессоры
(индивидуальный
потребитель)
Компрессоры
(групповой
потребитель)
Подъёмные машины

Статистические характеристики
М
0,79–
0,71
0,98–
0,56

Ме
0,72–
0,66
1,47–
0,56

Мо
0,83–
0,72
1,12–
0,64

D
0,99·10-2–
0,08·10-2
0,10–
0,01

σ
0,99·10-1–
0,28·10-1
0,31–0,10

υ
0,14–
0,04
0,34–
0,18

А
2,2–
-1,69
-0,86–
-2,5

Е
3,96–
-0,3
3,48–
-0,32

0,75–
0,64

0,68–
0,57

0,83–
0,72

0,06–
0,02

0,24–0,14

0,32–
0,20

2,20–
0,28

3,40–
-0,79

0,42–
0,18

0,43–
0,17

0,38–
0,19

0, 04–
0,008

0,2–0,09

0,65–
0,22

0,33–
0,1

-0,96–
-1,58

Рисунок 2 – Полигоны распределений электрических нагрузок индивидуальных приёмников компрессоров:
а) 4ВМ10 – 100/8; б) ВП – 50/8; в) 2ВМ – 10 – 50/8
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Рисунок 3 – Полигоны распределений электрических нагрузок индивидуальных электроприёмников:
а) вентилятор главного проветривания; б) подъёмная машина

Рисунок 4 – Полигоны распределений электрических нагрузок групповых потребителей:
а) компрессоры 4ВМ10–100/8; б) компрессоры ВП–50/8
Анализ данных табл. 1 показывает, что наиболее
загруженными являются компрессорные и вентиляторные установки (средние нагрузки достигают
0,79–0,98 установленной мощности), при этом у первых большая изменчивость, чем у вторых. Значения медиан и мод достаточно близки к средним значениям и характеризуют довольно концентрированный центр рассеяния электрических загрузок, исключение составляют значения Me и Мо компрессоров.
Разброс отдельных значений нагрузок относительно средней незначителен у вентиляторов (коэффициент вариации υ = 4–14 %) и достаточно высок у
подъемных машин ( υ = 22–65 %).
Это говорит о наличии статистической неоднородности энергетических сменных режимов компрессоров и подъемных машин, которая обусловлена значительным числом факторов, формирующих
ЭН. Эти факторы отражают процессы организации
работ в шахте и зависят от равномерности (стацио-

нарности) поступления горной массы для подъема
или расхода сжатого воздуха на технологические
нужды.
Экспериментальные распределения сменных нагрузок имеют достаточно большие значения асимметрии и эксцесса.
Вид полигонов распределений подтверждает вывод о статистической неоднородности режимов ЭН
для компрессоров и подъемных машин (распределения бимодальны) и статистической однородности
режимов ЭН для вентиляторов. Анализ графиков
нагрузок водоотливных установок позволяет констатировать однородность их энергетических режимов.
Анализ распределений нагрузок показывает, что
потребители рассматриваемых установок, за исключением подъемных машин, имеют достаточно высокую степень использования.
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Представляет интерес вопрос о принадлежности
отдельных выборок сменных графиков ЭН к одной
гипотетической
генеральной
совокупности.
С учетом отсутствия данных о видах законов распределения ЭВ в данном случае целесообразно применить непараметрический критерий Краскелла–
Уоллиса. Проверка показала, что все графики ЭН
нагрузок компрессоров данного типа принадлежат
одной генеральной совокупности. Объединенная
(сгруппированная) выборка ЭН компрессоров также
характеризуется неоднородностью (рис. 4), что свидетельствует о неоднородности их энергетических
режимов.
По результатам проверки также получен вывод о
том, что выборки, характеризующие режимы ЭН отдельных вентиляторов, принадлежат одной генеральной совокупности, которая характеризуется однородностью энергетического режима.
ВЫВОДЫ. 1. Неоднородность режимов ЭН приемников железорудных шахт (компрессоры, подъемные машины), как и в случае приемников других
горных предприятий, приводит к завышенным погрешностям в определении реальних значений электрических нагрузок из-за получения значений расчетных величин осреднением на всем временном
интервале расчетного периода.
2. Относительные погрешности расчетных нагрузок при использовании применяемых методов
колеблются в зависимости от технологических
групп электроприемников в следующих пределах:

средние нагрузки – 15–22 %, максимальные нагрузки – 17–21 %.
3. Значительный уровень погрешностей при использовании существующих методов расчета обусловлен неадекватным описанием режимов и характера электрических колебаний нагрузок в реальных
условиях функционирования отечественных промышленных предприятий при их неоднородном характере.
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The article presents results of research modes of electric power consumers of loads, set the level of energy consumption of the basic technological processes iron ore mines. The experimental studies were performed in iron mines Krivoy
Rog iron ore basin. The survey covered the most energy-intensive individual consumers, who account for 70–80 % of
the electricity consumption of the mine (installation of the main drainage, the main ventilation system, compressors, lift
trucks).
Key words: electric load, power-consuming equipment, iron mines.
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HEAT FLUX DISTRIBUTION ANALYSIS AND VERIFICATION
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Park Komenského, 3, Košice, 04200, Slovakia. E-mail: martin.backo@tuke.sk, dobroslav.kovac@tuke.sk
The heat flux distribution problem is important for proper determination of thermal power, which is needed to obtain
the desired temperatures in rooms. This problem is more eminent in more storey buildings because, as we know the
upper floors are heated from lower floors, because part of the heat only rises up. However, the heat passes downwards
as well, but only the radiative part of the heat flux and certainly it is not 100 %. Currently used models in most cases
ignore this fact, and use only 100 % of heat flux traveling upwards. The aim of this paper is to analyze this problem, try
to figure the ratio of heat flux which is made by convection and which is made by radiation, because it is needed for
obtaining more precise results. At the end of the paper the verification experiment is described.
Key words: thermal power, heat flux, measurement, convection, radiation.
АНАЛІЗ ТА ПЕРЕВІРКА РОЗПОДІЛЕННЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ В ПРИМІЩЕННІ
М. Бачко, Д. Ковач
Технічний університет Кошице
вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04200, Словаччина. Е-mail: martin.backo@tuke.sk, dobroslav.kovac@tuke.sk
Проблема визначення розподілення теплового потоку є важливою для точного визначення теплової енергії,
необхідної для досягнення бажаної температури у приміщенні. Ця проблема приймає більш вагоме значення в
багатоповерхових будівлях, оскільки, як відомо, нагрівання відбувається від нижніх поверхів до верхніх, тому
що частина теплової енергії спрямовується у висхідному напрямку. Проте частина теплоти спрямовується також і у низхідному напрямку, однак це лише випромінююча частина енергії, яка звичайно не складає 100 %.
Використовувані на даний момент моделі не враховують даного факту, і вважається, що 100 % потоку теплової
енергії спрямовується у висхідному напрямку. Надано аналіз даної проблеми, спробу визначення відсотка теплового потоку, формованого шляхом конвекції та шляхом випромінювання, оскільки дані результати необхідні
для отримання більш точних результатів розрахунку теплових потоків. Надано експериментальну перевірку
отриманих результатів.
Ключові слова: теплова потужність, тепловий потік, вимірювання, конвекція, випромінювання.
PROBLEM STATEMENT. Currently used model for
determination of object’s energy requirements uses the
average temperature of the room for calculations. This
model can be more precise if heat fluxes which create the
difference in temperature near the floor and ceiling of the
room. As we know, the heat is transferred in three ways –
conduction - which occurs mainly in solid state objects,
convection – occurs in gases and radiation – which is
different in nature from the other two, it has wave character and occurs in every object, which has a temperature.
EXPERIMENTAL PART
AND RESULTS
OBTAINED. From these, only two of these ways will
be considered – thermal flux by convection of air
(ΦRconv) which due to lower density of warmer air
travels only upwards and thermal flux by radiation
(ΦRrad) which travels in every way. For the simplicity
sake, we will consider the surface of objects (which are
grey opaque objects) as a surface of a blackbody, therefore the radiation from every point of object´s surface
will have the same intensity in every direction. (So it
will create a half-sphere as seen on Fig. 1).

If we consider that N points of wall’s or heating device’s surface emits half sphere like the one on Fig.1,
then there will be N overlapping half spheres so they
can and will be imagined as a plane.
If radiation in form of planes is considered, in case of
classic 2 panel radiators we will consider only radiation
from the two opposite walls. The radiation from the
floor, ceiling and side walls in such abstraction can be
considered as insignificant to the radiation of heat
source (in this case 2 panel radiation).
Following figure (Fig. 2) shows the overall view of
the considered heat fluxes in room.

Figure 2 – Considered heat fluxes in room
Figure 1 – Real body and black body radiation
comparison

Total heat flux of the heat source is:
Φ = ΦRrad + ΦRconv .
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Thermal heat flux by convection ΦRconv will be some
percentual part of total heat flux Φ.
The determination of approximate percentual distribution of heat flux is essential for more precise temperature near floor and ceiling determination, because then
the calculated conductive heat transfer by ceiling and
floor will be more precise. The average value of temperature in room can be used in calculation for conductive heat transfer by peripheral walls.
The analysis was made by measurements and calculations of two different rooms and verified on micro model object. As mentioned before, two rooms were measured and calculated. They will be labeled as room A and
room B. The parameters which will be used for calculations are in following tables (Tab. 1, 2)
Table 1 – Room A parameters
Room A parameters:
a = 4,68 m
b = 2,27 m
c = 2,53 m
tin = 21,5 °C
tceiling = 22,5 °C
tfloor = 19 °C
εwall = 0,86

Heat source parameters
+σ
arad = 1,2 m
brad = 0,6 m
trad = 40 °C
εrad = 0,8
σ = 5,68.10-8 W.m-2.K-4
h=5

εwall is the emissivity coefficient of concrete wall
with common type of limecement plaster, εrad is the
emissivity coefficient of cold rolled steel, from which
the radiator is made. σ is the Stefan-Boltzmann´s constant, h is the parameter of natural free air convection.
This coefficient ranges from 5–25, and unfortunately is
not explained well, so this is the weakest part of the
calculation, with the most probability of error. Because
the windows and doors were closed and there were no
other sources which could cause and force convection of
air, the value of coefficient was considered as minimal,
therefore 5.
Table 2 – Room B parameters
Room B parameters:
a = 3,33 m
b = 3,02 m
c = 2,53 m
tin = 22 °C
tceiling = 23 °C
tfloor = 19,5 °C
εwall = 0,86

Heat source parameters +
σ
arad = 1,2 m
brad = 0,6 m
trad = 33 °C
εrad = 0,8
σ = 5,68.10-8 W.m-2.K-4
h=5

Heat flux by radiation from heat source (radiator) ΦRrad:
ΦRrad = σ * εrad * Trad4 * S.

(2)

Trad is the absolute value of radiator (273,15+40) K.
Its surface area is:
S = 4 * arad * brad.
(3)
Because the radiator consists of 2 plates, each of
them has 2 sides which radiate and where the heat from
surface to surrounding air is transferred.
ΦRrad = 5,68,10-8*0,8*313,154*4*1,2*0,6 = 1258,46 W. (4)

ΦRconv = k * (Trad – Tin) * S ;
ΦRconv = 5 * (313,15 – 294,65) * 2,88 = 266,4 W.

(5)
(6)

As can be seen, the radiative heat flux from radiator
is several times higher as the convective heat flux.
However we have to consider the radiation from the
opposite wall, which will affect the radiation from heat
source.
It will be calculated analogically:

Φwall1 = σ * εwall * Twall14 * Swall1 ;

(7)
Φwall1 = 5,68*10-8*0,86*(273,15+21,5)4*2,27*2,53 =
=2114,55 W.
(8)
The wall behind the radiator will be calculated analogically, the only difference will be in area considered,
which will equal the area of heat source, because only
this portion of surface will actively radiate against the
heat source.
Φwall2 = 5,68*10-8*0,86*(273,15+21,5)4*1,2*0,6 =
=265,09 W.
(9)
The difference between heat fluxes of wall and heat
sources:
ΔΦ1 = ΦRad – Φwall1 = 1258,46 – 2114,55 = -856,09 W; (10)
ΔΦ2 = ΦRad – Φwall2 = 1258,46 – 265,09 = 993,36 W. (11)
As can be seen from ΔΦ1 value, the radiative heat
flux from wall 1 is higher than flux from heat source
(negative delta value), which would mean that the wall
is more effective heat source than radiator, which of
course is nonsense. Both of the fluxes will have to multiplied by coefficients (k1 and k2) which will take into
account the area and distance of the wall from the heat
source.
For the next calculation, following assumption will
be used: Convective heat flux ΦRconv is a part of total
heat flux Φ. The 5% steps were used. Following equation shows an example of calculation in case that ΦRconv
is 40% of total Φ.
Φ40 = (ΦRconv/40)*100 = (266,4/40)*100 = 666W. (12)
Following table (Tab. 3) shows the value for each
percentual step with coefficient k1 which will represent
the distance and area of the opposite wall.
ΔΦ1*k1 + ΔΦ2*k2 = Φ.

(13)

The area of wall behind the heat source (wall 2) will
always be the same like the area of heat source and its
distance will always be the same, therefore the thermal
exchange will occur between the same areas in constant
distance. Because of this, the coefficient k2 value will be
set to value 1.
Column k1/a represents the value of coefficient regarding the unit of distance, in this case 1 meter. The
new coefficient is labeled as kx:
kx = k1/a ,
(14)
where a = 4,68 which is the length of the room and
distance of the wall from the heat source.
This kx coefficient is only valid for Room A, therefore, another measurement and calculation will have to
be made (Room B, Tab. 2).

Heat flux of heat source by convection ΦRconv is:
Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
261

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Table 3 – Room A calculations

Table 4 – Room B calculations
Room B

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

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

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

Calculations for room B are analogical.
Heat flux by radiation from heat source (radiator):
ΦRrad = 5,68,10-8*0,8*306,154*4*1,2*0,6 =
= 1149,65 W.
(15)
Heat flux by convection ΦRconv is:
ΦRconv = 5 * (306,15 – 295,15) * 2,88 =
= 158,4 W.
(16)
Radiative heat flux from opposite wall (wall 1):
Φwall1 = 5,68*10-8*0,86*(273,15+22)4*3,02*2,53 =
= 2832,34 W.
(17)
Radiative heat flux from wall behind the radiator
(wall 2):
Φwall2 = 5,68*10-8*0,86*(273,15+22)4*1,2*0,6 =
= 266,09 W.

(18)

The difference between heat fluxes of wall and heat
sources:
ΔΦ1 = ΦRad – Φwall1 = 1149,65 – 2832,32 =
= -1682,68 W;

(19)

ΔΦ2 = ΦRad – Φwall2 = 1149,65 – 266,09 = 882,75 W. (20)
Calculated values for room B are shown in following table (Tab. 4).
As before:
kx = k1/a,
(21)
where a = 3,33 which is the length of the room.
The value of the kx coefficients needs to be compared. The row where the difference between kx coefficients will be the lowest, this will be the most probable
percentual distribution.
Following table (Tab. 5) shows the coefficients kx
comparison. Third column represents the difference
between them. The difference is calculated in absolute
value. As can be seen, the lowest difference (the most
precise guess) ranges when ΦRconv ranges between
40–45 % of total Φ. This interval will be divided into
steps of 1 % in order to obtain more precise result.

Expected
If
total Φ
k1
kx = k1/a
1584 -0,41674 -0,125147761
ΦRconv is 10%Φ
1056 -0,10296 -0,030918222
ΦRconv is 15%Φ
792 0,053935
0,016196548
ΦRconv is 20%Φ
633,6 0,14807
0,044465409
ΦRconv is 25%Φ
528 0,210827
0,063311317
ΦRconv is 30%Φ
452,5714 0,255653
0,07677268
ΦRconv is 35%Φ
396 0,289273
0,086868702
ΦRconv is 40%Φ
352 0,315421
0,094721164
ΦRconv is 45%Φ
316,8 0,33634
0,101003133
ΦRconv is 50%Φ
288 0,353456
0,106142926
ΦRconv is 55%Φ
264 0,367719
0,110426087
ΦRconv is 60%Φ
243,6923 0,379787
0,1140503
ΦRconv is 65%Φ
Φ Rconv is 70%Φ
226,2857 0,390132
0,117156768
Φ Rconv is 75%Φ
211,2 0,399097
0,119849041
Φ Rconv is 80%Φ
198 0,406942
0,122204779
Φ Rconv is 85%Φ
186,3529 0,413864
0,124283372
Φ Rconv is 90%Φ
176 0,420016
0,12613101
Φ Rconv is 95%Φ
166,7368 0,425521
0,12778416
Φ Rconv is 100%Φ
158,4 0,430476
0,129271995

Table 5 – Comparison of kx coefficients
Absolute
ΦRconv from
value of
Φ
Room A kx
Room B kx
difference
10% -0,416979953
-0,125147761 0,291832192
15% -0,195340636
-0,030918222 0,164422414
20% -0,084520977
0,016196548 0,100717525
25% -0,018029182
0,044465409 0,062494592
30%
0,026298681
0,063311317 0,037012636
35%
0,057961441
0,07677268 0,018811239
40%
0,081708511
0,086868702 0,005160191
45%
0,100178454
0,094721164
0,00545729
50%
0,114954408
0,101003133 0,013951275
55%
0,127043826
0,106142926
0,0209009
60%
0,13711834
0,110426087 0,026692253
65%
0,145642929
0,1140503 0,031592629
70%
0,15294972
0,117156768 0,035792952
75%
0,159282272
0,119849041 0,039433231
80%
0,164823255
0,122204779 0,042618475
85%
0,169712357
0,124283372 0,045428985
90%
0,174058226
0,12613101 0,047927216
95%
0,177946635
0,12778416 0,050162475
100%
0,181446203
0,129271995 0,052174209

Following tables (Tab. 6, 7) shows the calculations
for room A and B, if we divide the interval from 40 %
to 45 % by 1 % step.
Table 6 – 1 % steps calculation for Room A

If
ΦRconv
ΦRconv
ΦRconv
ΦRconv
ΦRconv
ΦRconv

Expected
total Φ
is 40%Φ
is 41%Φ
is 42%Φ
is 43%Φ
is 44%Φ
is 45%Φ

666
649,7560976
634,2857143
619,5348837
605,4545455
592

k1
0,38239583
0,401370318
0,419441259
0,436671691
0,453118921
0,468835164
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Table 7 – 1 % steps calculation for Room B

If
ΦRconv is 40%Φ
ΦRconv is 41%Φ
ΦRconv is 42%Φ
ΦRconv is 43%Φ
ΦRconv is 44%Φ
ΦRconv is 45%Φ

Expected
total Φ
396
386,3415
377,1429
368,3721
360
352

k1
kx = k1/a
0,289273
0,086868702
0,295013
0,088592413
0,300479
0,090234043
0,305692
0,091799318
0,310667
0,093293443
0,315421
0,094721164

Final table (Tab. 8) shows the comparison of these
two kx coefficients:
Table 8 – Comparison of the kx coefficients of room A
and room B
If
ΦRconv
ΦRconv
ΦRconv
ΦRconv
ΦRconv
ΦRconv

is 40%Φ
is 41%Φ
is 42%Φ
is 43%Φ
is 44%Φ
is 45%Φ

kxa = k1/a
kxb = k1/a
difference
0,086868702
0,081708511 0,005160191
0,088592413
0,085762888 0,002829525
0,090234043
0,089624201 0,000609842
0,091799318
0,093305917 -0,001506599
0,093293443
0,096820282 -0,003526839
0,094721164
0,100178454 -0,00545729

The lowest difference in absolute value is highlighted in yellow in Tab. 8. As can be seen, it is when
convective heat flux ΦRconv is 42 % of total heat flux Φ.
This value can be considered as a percentual distribution
which can be used for following calculations.
The final value of kx coefficient will be set as an average value of the kxA and kxB coefficients for 42 %
distribution.
kx = (0,090234043+0,089624201)/2 = 0,0899.
(22)
The general equation for total thermal heat flux generated by heat source will be:
(ΦRconv – Φwall1) * 0,0899 * a +
+(ΦRconv – Φwall2)*1 = Φ,
(23)
where a is the distance of wall 1 (opposite one) from
heat source.
As can be seen from the rooms measurement, the
temperature near the ceiling is not the same as the temperature in the middle of the room (where the thermometer is placed usually). Roughly the differences are
about 1°C increase near the ceiling and 1°C decrease
near the floor. These differences are created because of
the heat fluxes ΦRrad and ΦRconv.
Considering the STN 73 4301 which speaks about the
residential buildings the standard height of the ceiling is
between 2,4–2,6 m. Older buildings can have the ceilings higher, the thermal gradient has to be for the unit of
distance (1 meter).
Heat gradient for room A:
Δta = tceiling – tfloor = 22,5-19 = 3,5°C.

(24)

For room B:
Δtb = tceiling – tfloor = 23-19,5 = 3,5°C.
(25)
In both cases, the gradient has the same value, both
rooms have the same height (2,53 m).
For the unit of distance the gradient tgrad will be:
tgrad = Δt /2,53 = 3,5/2,53 = 1,38
(26)
For the length of 1 meter the change is 1,38 °C.

This coefficient will be used in calculations, where
the height of the room specified by user will be divided
by 2, multiplied by t grad coefficient and added to the
temperature of room desired by user. (This will represent the temperature increase near the ceiling.).
The same will be done for room near the floor, except that the result from tgrad coefficient will be substituted from the temperature of the room specified by
user. (This will represent the temperature decrease near
the floor).
VERIFICATION MEASUREMENT.
The purpose of the measurement was to compare the
measured and calculated value and to prove the correctness of the whole model. For this experiment the model
of very simple model was created. The model had two
floors, without windows, from the OSB wood (oriented
strand board) as it offers good thermal insulation properties with low price and ease of manufacture.
The dimensions of the object were a=15 cm,
b=13,8 cm and c = 1,2 cm. Because of the small dimensions, the thermal gradient is marginally low, therefore
it wouldn´t be considered. The heat transfer coefficient
of OSB is 0,12 W/m.K
The surface area of the wall and floor is:
Swall = a*b = 0,138*0,15 = 0,0207 m2.

(27)

The surface area of the floor/ceiling is:
Sfloor = a*a = 0,138*0,138 = 0,019 m2.

(28)

The thermal resitance of wall is:
Rwall = d/λ.S = 0,012/0,12*0,0207 = 4,83 m2*K/W. (29)
Because the walls are identical, this value is valid
for all calculations for walls. Thermal resistance of
floor/ceiling was calculated analogically:
Rfloor= d/λ.S = 0,012/0,12*0,019 = 5,25 m2*K/W. (30)
The Rfloor value is valid for each floor and ceiling in
the model as they have the identical properties. For
heating purposes the resistor was used for each floor
(25 W, 10 Ω). The ratio of sizes of the heating surfaces
to the volume of air in model in scale were closest to the
size ratio of heating surfaces and volume of air in the
average real object room. The temperature was scanned
by digital multimeters with probes and verified with
mercury thermometers. The two most common situations were measured and calculated:
a. The temperature T2 in the upper room is lower
than the temperature in lower room T1, so
T2<T1.
b. The temperature T2 in the upper room is higher
than the temperature in lower room T1, so
T2>T1.
T2<T1
The sources of direct voltage were connected to the
circuits. The desired temperature on upper floor T2 was
28°C and lower floor T1 was 21,5°C. As can be seen,
some heat will be transferred by conduction from the
lower to upper floor, therefore lower heating power will
be needed on upper floor. The outdoor temperature was
Tout = 21,5°C.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
263

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

After 3 hours the values were considered stable and
were:
For lower floor: T1 = 31,5°C, U1 = 10,1V, R1 = 10,1Ω.
For upper floor: T2 = 27,7°C, U2 = 7,11V, R2 = 10Ω.
The measured thermal power given to the floors was
determined as:
P1meas = U12 / R1 = 10,12 /10,1 = 10,1 W;
(30)
P2meas = U22 / R2 = 7,112 /10 = 5,055 W.
(31)
The thermal power for also calculated manually as:
For each wall, the thermal power which left through the
wall to colder surroundings was calculated:
Pwall1 = (T1-Tout) / Rwall = (31,5-21,5)/4,83 = 2,07W. (32)
Because the walls are identical, this value is true for
each wall in lower floor.
Thermal power left by the ceiling of the lower floor :
Pceiling1=(T1-T2)/Rceiling = (31,5-27,7)/5,25 = 0,723 W. (33)
By the floor some thermal power will be left as well.
However this will be not 100 % like in the upwards
case, where it was a sum of both heat fluxes, but because it is only from radiative heat flux, as can be seen
from Tab. 8, it will be only 58 % of total heat flux.
Therefore:
Pfloor1 = 0,58*(T1-Tout)/Rfloor1 =
= 0,58*(31,5-21,5)/5,25 = 1,104 W.
(34)
The total thermal power which needs to be delivered is:
P1calc = 4*Pwall1+Pceiling1+Pfloor1 = 4*2,07 + 0,723 +
+ 1,104 = 10,108W.
(35)
Due to limited space of this paper, the following calculations will not be described in detail, because they
are analogical to calculations above.
The total thermal power which needs to be delivered
to upper floor is:
P2calc = 5,59 W.
(36)
The following table (Tab. 9) shows the comparison
between measured and calculated values:
Table 9 – comparison of values for T2<T1 case
Lower floor
Upper floor
Calculated values
10,108 W
5,59 W
Measured values
10,1 W
5,055 W
Difference
0,008 W
0,535 W

T2>T1
The analogical measurement was done, and the stable values used for calculation in this case were:
For lower floor: T1 = 28,3°C; U1 = 7,04V; R1 = 10,1 Ω.
For upper floor: T2 = 33°C; U2 = 10,06 V; R2 = 10 Ω.
The outdoor temperature Tout was 23°C.
All the calculations are identical to calculations
(31)–(36) only with different number, therefore explanation is not needed.
The following table (Tab. 10) shows the difference
between calculated and measured values for this case.
Table 10 – Сomparison of values for T2>T1 case
Calculated values
Measured values
Difference

Lower floor
4,454 W
4,907 W
-0,453 W

Upper floor
10,703 W
10,12 W
0,583 W

CONCLUSIONS. As can be seen from the tab. 9, 10,
the difference between the values is about +- 0,5 W
which represents the 5–10 % of error value, therefore
the proposed method can be considered as quite precise
and correct.
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АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА В ПОМЕЩЕНИИ
М. Бачко, Д. Ковач
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ул. Парк Коменского, 3, м. Кошице, 04200, Словакия. Е-mail: martin.backo@tuke.sk, dobroslav.kovac@tuke.sk
Вопрос определения распределения теплового потока является важным для точного определения тепловой
энергии, необходимой для достижения желаемой температуры в помещении. Данная проблема принимает более
весомое значение в многоэтажных сооружениях, поскольку, как известно, нагрев происходит от нижних этажей к
верхним, поскольку часть тепловой энергии распространяется в восходящем направлении. Однако часть теплоты
распространяется также и в нисходящем направлении, однако это лишь излучающаяся часть энергии, которая не
составляет 100 %. Используемые в данный момент модели не учитывают данный факт, и считается, что 100 %
потока тепловой энергии распространяется в восходящем направлении. Произведен анализ данной проблемы,
попытка определения процента теплового потока, формируемого путём конвекции и путём излучения, поскольку
данные результаты необходимы для получения более точных расчётов тепловых потоков. Также в работе представлены результаты экспериментальной проверки полученных результатов.
Ключевые слова: тепловая мощность, тепловой поток, измерения, конвекция, излучение.
Стаття надійшла 25.03.2013.
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ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРНОРУДНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И НЕПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ
Р. А. Пархоменко, А. Н. Яловая
Государственное высшее учебное заведение «Криворожский национальный университет»
ул. XXII партсъезда, 11, г. Кривой Рог, 50027, Украина. Е-mail: speet@ukr.net
Приведены результаты исследований и предложения авторского видения основных процедур по оценке
режимов электропотребления горнорудных предприятий в условиях неопределённости и неполноты
информации путём применения методов «сжатия» информации. Оценено влияние предполагаемых признаков,
определяющих природу колебаний режимов и объёмов электропотребления. Приведены уравнения в виде
многоуровневой аддитивной модели, позволяющие получить описание режимов электропотребления
электроприёмниками с неоднородным характером функционирования, что позволяет реализовать новый подход
к оценке процесса электропотребления горнорудными предприятиями в современных условиях их
функционирования.
Ключевые слова: энергоэффективность, электропотребление, информация, неопределённость, методы
исследований, горнорудные предприятия.
ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ГІРНИЧОРУДНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА НЕПОВНОТИ ІНФОРМАЦІЇ
Р. А. Пархоменко, А. М. Ялова
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна. Е-mail: speet@ukr.net
Наведено результати досліджень і пропозиції авторського бачення щодо основних процедур оцінки режимів
електроспоживання гірничорудних підприємств в умовах невизначеності й неповноти інформації шляхом
застосування методів "стискання" інформації. Оцінено вплив передбачуваних ознак, що визначають природу
коливань режимів і об'ємів електроспоживання. Наведено рівняння у вигляді багаторівневої адитивної моделі,
які дозволяють отримати опис режимів електроспоживання електроприймачами з неоднорідним характером
функціонування, що дає можливість реалізувати новий підхід до оцінки процесу електроспоживання гірничорудними підприємствами в сучасних умовах їх функціонування.
Ключові слова: енергоефективність, споживання електричної енергії, інформація, невизначеність, методи
досліджень, гірничорудні підприємства.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Основной проблемой украинской экономики по-прежнему остаётся
непозволительно высокая энергоемкость валового
внутреннего продукта (ВВП), превышающая в
2,6 раза этот показатель, имеющий место в большинстве промышленно развитых странах [1].
Горнометаллургическая отрасль Украины является основным потребителем энергоресурсов страны, в том числе электрической энергии [2]. К сожалению, растущая энергоёмкость добываемых полезных ископаемых (ПИ), а, следовательно, их себестоимость и стоимость на горных предприятиях
страны ставит под угрозу перспективу конкурентоспособности данного вида продукции на мировом
рынке сырья [3]. Поэтому проблеме сдерживания
роста энергоёмкости добываемого железорудного
сырья уделялось, да и уделяется, определённое внимание [3–5]. Однако в плоскости нынешних условий
функционирования горнорудных предприятий, наряду с ранее существующими, возникла новая определяющая проблема – неопределённость и неполнота информации о прогнозируемых объёмах выпускаемой продукции, а, следовательно, непрогнозируемость режимов функционирования и объёмов
электропотребления электрифицированных добывающих и транспортирующих ПИ машин и механизмов.
Целью работы является разработка методики и
алгоритма процедуры оценки режимов электропо-

требления горнорудных предприятий в условиях
неопределённости и неполноты информации.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В теории оценки и прогнозирования режимов электропотребления предприятий с цикличными технологиями функционирования имеются известные
исследования, однако они явно не полны для условий горнопромышленных предприятий с подземными видами работ [3, 4] в силу специфики их функционирования, что определяет режимы потребления
электрической энергии (ЭЭ).
При этом следует понимать, что неполнота, или,
точнее, недостаточная наполняемость информации,
не является задачей, требующей своего абсолютизма
во всех её слагаемых элементах, ибо в таком случае
лавина информации затруднит получение оптимального конечного результата[4]. То есть необходим поиск не лучшего (поскольку это практически
нереализуемо), а оптимального варианта. В этом
случае, как известно, необходимо проведение процедуры «сжатия» исходной информации.
Оценка состояний процесса электропотребления
в условиях неопределённости и неполноты информации с применением методов «сжатия» информации разложением Карунена–Лоэва (РКЛ) и методом
главных компонент (МГК) предполагает выявление
существенных признаков, определяющих природу
режимов электропотребления. Сущность указанных
методов состоит в том, что при помощи ортогональных преобразований находится наилучшая проекция
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совокупности точек наблюдения в пространстве
меньшей размерности. При этом вновь получаемые
векторы распределяются в преобразованном пространстве: в МГК – по критерию максимума дисперсии, в РКЛ – по критерию минимума среднеквадратической ошибки. Таким образом, РКЛ даёт возможность представить наиболее устойчивое состояние системы, которому соответствует минимум
среднеквадратической ошибки, а МГК позволяет
меньшим числом векторов, чем исходное, описать
максимум дисперсии системы, т.е. дать наиболее
вероятные границы изменения исходной экспериментальной матрицы.
Для применения методов «сжатия» исходная информация об электроприемнике (ЭП) должна представляться в виде матрицы:



 X ... X ... X 
1j
1m
 11

X  Xj    X i1 ... X ij ... X im  ,
 ...
...
... 


X nj
X nm 
 X n1

(1)

где [Xj] – вектор-строка, отражающий информацию
об электропотреблении при i-том значении признака; Xij – значение величины электропотребления
i-го признака j-го измерения (объекта); i  1, n –
число значений признака; j  1, m – число измерений (объектов).
В этом случае электропотребление допустимо
характеризовать как n-мерный вектор.
При моделировании потребителя электрической
энергии (ПЭЭ) с помощью РКЛ основными преобразованиями являются следующие.
В реальном ПЭЭ выделяются характеристические ортогональные (независимые) составляющие
(представительные векторы), описывающие электропотребление в пространстве меньшей размерности при извлечении из результатов наблюдения
максимума информации. Указанная процедура выполняется с помощью линейного преобразования
системы координат исходного n-мерного вектора
электропотребления X согласно уравнению
X  AY ,
(2)
где А – матрица преобразования, A  aij , i , j  1, n ;
Y – представительный n-мерный вектор, описывающий процесс ЭП в пространстве новых переменных,
Y  Yij , i  1, n, j  1, m .
Матрица преобразования А находится по исходной матрице Х и представляет собой n собственных
векторов ковариционной матрицы Kx:

 

 



 K ... K ... K 
1j
1m
 11

K x   K i1 ... K ij ... K im  ,
 ...
...
... 


K nj K nm 
 K n1

где Kij – выборочные несмещённые оценки элементов ковариционной матрицы, которые определяются
по выражению

K ij 

1 m
 ( X ij  X j )( X lj  X l ) , (4)
m  1 j 1

где X j , X l – вторичные средние i-той и l-той компонент n-мерного вектора электропотребления X.
Собственные векторы Ui матрицы Kx находятся
через собственные числа λKi из уравнения

K xU i   KiU i .
(5)
Собственные числа λKi получаются в результате
решения уравнения
K x   Ki I  0 ,
(6)
где I – единичная матрица.
Для соблюдения условия ортонормирования необходимо выполнить нормировку собственных векторов, после чего получается матрица преобразования:


 A11... A1r ... A1n 


A   A   X i1... X ir ... X in  .
...
... 
 ...


X nr X nn 
 X n1

(7)

При выполнении ортонормированности представительный вектор в пространстве новых переменных определится матричным уравнением:

Y  AT X .

(8)
При этом выполняются следующие условия.
1. Представительные векторы Yi некоррелированы, т.е. выполняется условие
при _ l  i . (9)

M ( Yij  Yi )( Ylj  Yl )   i
 0 при _ l  i
2. Среднеквадратическая ошибка при использовании для представления вектора Х только N первых представительных векторов Yi (N n) минимальна





n

2

 ( N ) min    Ki .

(10)

i  N 1

Таким образом, для изучаемого процесса ПЭЭ
модель «сжатой» информации имеет вид:
n

X ij   a ir Yrj .

(11)

r 0

При моделировании процесса ПЭЭ с помощью
МГК основными преобразованиями являются следующие.
Стандартизируются значения матрицы исходных
данных о процессе ЭП и получают стандартизованную матрицу Z  Z ij .
Значения стандартизованной матрицы:

 

(3)

Z ij 

X ij  X

j
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где X

j

– среднее значение по столбцу j; 

j

–

среднеквадратическое отклонение значений X в
столбце j.
Новые переменные находятся как некоррелированные нормированные линейные комбинации исходных признаков. В матричной форме имеем:
F  BT Z ,
(13)
где F – матрица новых переменных (главный компонент), F  f ij , i  1, n ; j  1, m ; В – матрица преобразования.
Матрица преобразования
B  A1 / 2 ,
(14)
где А – ортогональная матрица, в которой r-й столбец является r-тым собственным вектором, соответствующим r-му, собственному числу корреляционной матрицы Rx; λ – диагональная матрица, на диагонали которой находятся собственные значения λr
корреляционной матрицы Rx вектора X.
Элементы в матрице λ расположены в порядке
убывания:
1  2  3  ...  n  0 .
(15)
Новые переменные расположены в пространстве
признаков в порядке убывания их дисперсий, т.е.

 

 2 ( f1 )   2 ( f 2 )  ...   2 ( f n ) ,

(16)
где f1 , f 2 … f n – соответственно первая, вторая,
n-я главные компоненты.
Для изучаемого процесса ЭП модель «сжатой»
информации будет иметь вид:
n

X ij   bir f rj ,

(17)

r 1

где n – число главных компонент f rj , обеспечивающих вклад в общую дисперсию с достаточной
задаваемой надёжностью.
При аппроксимации векторов преобразования
(Аr, Br) и представительных векторов Yr (главных
компонент fr ) аналитическими функциями получаем
адекватные модели процесса ЭП:
n

FXij ( a ,  Y )    a , ri (T )  YY ,rj ,

(18)

r 1

где  a , Y – аналитические функции, аппроксимирующие векторы Аr и Yr, входящие соответственно в
матрицы А и Y; i  1, n ; j  1, m .
Описанные процедуры дают возможность в условиях неопределённости и слабой информативности наблюдаемых признаков, обуславливающих
процесс ЭП, наиболее полно использовать исходную статистическую информацию для оценок, адекватно описывающих состояния режимов ЭП.
Как показывают исследования [3], значительное
число технологических электроприёмников горных
предприятий формируют энергетические режимы,
имеющие неоднородный (с точки зрения распределения вероятностей) характер. В этом случае распределения вероятностей значений признаков исходной статистической информации и преобразованной («сжатой») информации в процессах ПЭЭ
имеют полимодальный характер. Это обстоятельст-

во вносит определённые трудности при моделировании процессов ПЭЭ.
В случае неоднородного энергетического режима
работы электроприёмников (при полимодальном
распределении значений электрической нагрузки)
моделирование процесса ПЭЭ целесообразно выполнять с выделением из всей области изменения
нагрузки устойчивых уровней, около средних значений которых с определённой степенью рассеяния
варьируются отдельные случайные значения нагрузки.
Для осуществления указанной процедуры целесообразно применить статистическую классификацию, основанную на выборочных наблюдениях и
позволяющую привести множество наблюдаемых
значений нагрузки в систему ранжированных уровней (классов).
Задача классификации электрических нагрузок
на уровни распадается на две: выделение числа и
свойств классов в пространстве образов нагрузок;
идентификация случайных значений нагрузок, т.е.
отнесение их к одному из классов.
Для выделения из экспериментальных выборок
классов необходимо осуществить генерацию гипотез с использованием кластерного анализа [4]. Выделение числа и свойства кластеров в пространстве
изменения образов электрических нагрузок, представленных полимодальными выборками, связано с
неопределённостью, т.к. кластеры недостаточно
разнесены в пространстве. В этом случае генерацию
гипотез целесообразно осуществить по следующей
схеме.
По характеру распределения и числу мод выборки, характеризующей электрическую нагрузку, устанавливается число кластеров. Для идентификации
случайных значений нагрузок в качестве групповой
меры близости принимается внутригрупповая сумма
квадратов отклонений между каждым образом и
средней по кластеру. Качество кластеризации обеспечивается минимизацией выбранной меры близости:
n

Y    X  m i

2

 min ,

(19)

i 1 xPi

где n – число кластеров; Pi – множество образов,
входящих в i-тый кластер; X – вектор измерений
электрической нагрузки; mi – вектор выборочных
средних для множества Pi :

m i 

1
 X ,
ni xPi

(20)

где ni – количество образов, входящих в множество
Pi.
Кластеризация электрических нагрузок по приведённой схеме позволяет получить множества устойчивых уровней нагрузки и времени их действия
tn :
P  P1 , P2 ,..., Pn ;
(21)

t  t1 , t 2 ,..., t n  .

(22)
Определение режимов ЭП в виде выражений (21)
и (22) меняет традиционное представление о характере распределения электрических нагрузок в виде
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нормального, положенного в основу расчётных
методов определения электрических нагрузок.
В связи с нетрадиционным представлением режимов ЭП требуется рассмотреть общие выражения
для определения величин, используемых в расчётах
электрических нагрузок.
Для расхода электроэнергии за рассматриваемый
период (например, смену) с учетом полученных
множеств можно записать:
n

PC  t CM 

 Pi ti ,

(23)

i 1

где Рс – средняя нагрузка за смену tсм.
Выполняя почленное деление левой и правой частей (23) на PHOM  t CM , а также вводя обозначения
P   PC / PHOM ;
C

Pi   Pi / PHOM ;

ti   ti / tCM ;

K r  Pi / Pi , (r=2, 3, … , n) и принимая за максимальный уровень нагрузки P1*, имеем:


n
n

PC   P1* t1* 
K r ( 1  t*i
r 2
i 1

ir








) . (24)



Полученное выражение (24) позволяет дать описание режимов ЭН для электроприёмников с неоднородным характером работы в виде многоуровневой аддитивной модели.
ВЫВОДЫ. 1. Описанные процедуры позволяют
реализовать основные идеи о процессе ЭП горно-

рудными предприятиями, принимаемые при исследовании и оценке его состояний.
2. Использование вышеприведённой методологии позволит адекватно и адресно оценить процесс
электропотребления горнорудного предприятия в
условиях неопределённости и неполноты информации.
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ТЯГОВАЯ КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ШАХТ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК ПОРАЖЕНИЯ ГОРНОРАБОЧИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
И. О. Синчук
Государственное высшее учебное заведение «Криворожский национальный университет»
ул. XXII партсъезда, 11, г. Кривой Рог, 50027, Украина. Е-mail: speet@ukr.net
Рассмотрены проблемы возможной опасности поражения электрическим током горнорабочих железорудных
шахт при несанкционированном касании ими контактного провода тяговой сети. Показано, что эффективная
работа устройств защиты от поражения электрическим током в контактных сетях возможна лишь при знании и
оценке электрических параметров этих видов электрических сетей. Предложен метод теоретической оценки
параметров, заключающийся в представлении контактной сети железорудной шахты линией с распределёнными параметрами. Приведены аналитические выражения для оценки погрешностей при определении параметров
тяговых контактных сетей предлагаемым методом.
Ключевые слова: контактная сеть, поражение электрическим током, параметры, электробезопасность.
ТЯГОВА КОНТАКТНА МЕРЕЖА ЗАЛІЗОРУДНИХ ШАХТ ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО
УРАЖЕННЯ ГІРНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
І. О. Сінчук
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна. Е-mail: speet@ukr.net
Розглянуто проблеми можливої небезпеки враження електричним струмом гірників у залізорудних шахтах
при несанкціонованому торканні ними контактного дроту тягової мережі. Показано, що ефективна робота захисних пристроїв від ураження електричним струмом у контактних мережах можлива лише при знанні й оцінці
електричних параметрів цих видів електричних мереж. Запропоновано метод теоретичної оцінки параметрів,
що полягає в уявленні контактної мережі залізорудної шахти лінією з розподіленими параметрами. Наведено
аналітичні вирази для оцінення похибок при визначенні параметрів тягових контактних мереж запропонованим
методом.
Ключові слова: контактна мережа, враження електричним струмом, параметри, електробезпека.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблема обеспечения безопасности вообще и электробезопасности в
частности работников горнометаллургической отрасли всегда была и остаётся актуальной. К сожалению, в последние десятилетия эта проблема охарактеризовалась увеличением числа электротравм в
отрасли [1]. Главной и определяющей причиной
поражения людей электрическим током, особенно в
подземных выработках рудных шахт, наряду с рядом объективных причин всё же является неработоспособность устройств защитного отключения –
устройств защиты людей от поражения электрическим током (УЗП). Необходимо констатировать
факт, что эксплуатируемые на отечественных шахтах все УЗП, (в т.ч. на железорудных) были разработаны ещё в 60-х годах прошлого столетия и в настоящее время практически не функционируют в
требуемом для безопасности людей объёме [1].
Как показывают результаты исследований [1],
наиболее травмоопасными электроустановками в
электротехнических комплексах подземных железорудных предприятий являются тяговые контактные
сети (КС) электровозной откатки. В связи с этим
целесообразно рассмотреть методические принципы
исследования указанных электроустановок как источников опасности.
Целью исследований является оценка электрических параметров тяговой контактной сети железорудных шахт для разработки устройств защиты
горнорабочих от поражения электрическим током.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Шахтная контактная сеть, как источник опасности,

обладает рядом характеристик, обуславливающих
процесс её функционирования. К их числу прежде
всего относятся параметры контактной сети, в частности, параметры изоляции. Кроме того, необходимо понимать следующее. Во-первых, КС, как источник поражения электрическим током, характеризуется действующим значением напряжения в ней,
которое в силу его преобразования в тяговых подстанциях (ТП) имеет пульсирующий, а не постоянный характер. Во-вторых, применение в структурах
всё тех же тяговых подстанций устройств защиты от
утечек тока с временным разделением рабочего и
оперативного (контрольного) токов предусматривает «контрольные паузы», т.е. коммутационные разрывы в режиме питания КС [2]. Это диктует необходимость разработки новых, адаптированных к
таким факторам методов.
Определение параметров КС, а затем расчёт параметров изоляции можно осуществить на основании теории линии с распределительными параметрами. Справедливость указанного методического
подхода может быть подтверждена следующим:
– КС достигают значительной длины;
– ёмкость КС, слагающаяся из ёмкости троллея
и ёмкостей изоляторов, а также активная проводимость изоляции, обусловленная утечками тока на
землю через изоляторы, имеет распределительный
характер, что обуславливает непрерывное изменение тока и напряжения в КС при переходе от одной
точки к другой вдоль длины линии;
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– если считать, что снижение сопротивления
изоляции каждой отдельно взятой КС происходит
под влиянием одинаковых внешних условий (изоляторы находятся в пределах одной выработки), а
изменение сопротивления петли «контактный провод–рельсовый путь» вдоль длины равномерно (износ вследствие трения), то поперечные и продольные сопротивления участков КС одинаковой длины
можно принять равными друг другу.
Таким образом, КС правомерно считать однородной линией с распределительными параметрами.
В этом случае первичные параметры КС (продольное сопротивление R0, индуктивность L0 , поперечную проводимость G0, ёмкость C0) можно определить, зная волновое сопротивление КС Zc и постоянную распространения γ:
Z c  R0  jL0 ;
(1)

Z 1c  G0  jC0 .
(2)
Параметры Zc и γ определяются через исходные
сопротивления контактной сети в режимах холостого хода (х.х.) и короткого замыкания (к.з.):
1

Z c  ( Z вх .х . х .Z вх .к .з . ) 2 ;
1
2

thl  ( Z вх .к .з .Z вх .х .х . ) ,

(3)
(4)

где Z вх. х. х. , Z вх.к .з. – входные сопротивления КС в
режимах х.х. и к.з.; l – длина КС.
Задача определения значений входных сопротивлений КС в режимах к.з. и х.х. сводится к определению напряжения и тока в начале КС, а также
угла между ними в соответствующих режимах в
комплексной форме:

Z вх .х .х . 

U 0 x .x . jx . x . ;
e
I 0 x .x .

(5)

Z вх .к .з . 

U 0 к . з . jк . з .
,
e
I 0к .з .

(6)

где U 0 x .x . , I 0 x .x . ,  х .х . – значения напряжения, тока
и угла между ними в начале КС при режиме х.х.;
U 0 к .з . , I 0 к .з . , к .з . – значения напряжения, тока и
угла между ними в начале КC при режиме к.з.
При определении сопротивления изоляции КС,
наряду с прочими факторами, следует учитывать
род тока. В связи с этим целесообразно оценить
сопротивление изоляции КС при переменном токе
частотой 50 Гц (применяемом для определения первичных параметров КС) и постоянном выпрямленном трехфазной мостовой схемой (применяемом для
питания электровозной откатки). Указанную оценку
можно дать с использованием коэффициента эквивалентности Кэ, рассчитанного по формуле
1 n R
K э   из.в.i ,
(7)
n i 1 Rиз.п.i
где Rиз.в.i , Rиз.п.i – сопротивления изоляции i-той КС,
соответственно, выпрямленного и переменного тока;
n – количество КС в экспериментальной выборке.
Модуль входного сопротивления является функцией напряжения и тока на входе КС (у ТП). Абсо-

лютная погрешность модуля входного сопротивления определяется согласно выражению:

Z вх.  (Z вх. / U ) 2 U 2  (Z вх. / I ) 2 I 2 . (8)
Учитывая функциональную связь между модулем входного сопротивления, напряжением и током,
а также рассматривая режимы измерений в КС при
х.х. и к.з., после соответствующих преобразований
получаем выражения:
r
*Z вх.х. х.  э.a. ;
(9)
Z вх.х. х.
Z
* Z вх.к.з.  вх.к. з. ,
(10)
rэ.v.
где rэ.a. и rэ.v. – эквивалентные сопротивления цепей тока и напряжения измерительных приборов.
С учетом того, что минимальные значения
Z вх.х.х. составляют единицы кОм, а rэ.a. – единицы
Ом, относительная погрешность  *Z вх.х. х. будет на
уровне, не превосходящем единицы процента. Сопротивления короткозамкнутой КС Z вх.к. з. составляют единицы Ом, тогда как сопротивление rэ.v. –
единицы кОм. Тем самым относительная погрешность при измерениях в режиме к.з. не будет превышать единицы процента.
Косинус угла между током и напряжением, определяющий значение аргумента, является функцией мощности, напряжения и тока.

а)

б)
Рисунок 1 – Графики изменения относительной
погрешности коэффициента мощности в режимах
холостого хода (а) и короткого замыкания (б)
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Учитывая функциональную зависимость cos 
от мощности, напряжения и тока, а также рассматривая режимы измерений в KC при х.х. и к.з., после
соответствующих преобразований получаем выражения для определения относительных погрешностей коэффициентов мощностей:
2rэ.a.
* cos x. x. 
;
(11)
Z вх.х.х. cos 2 x.x.
2Z вх.к .з .
.
(12)
rэ.v. cos 2 к .з .
Как видно из графиков (рис. 1), для выражений
(11) и (12) в режиме х.х. пятипроцентная относительная погрешность  * cos  x. x. будет иметь место
при Z вх. х. х.  9 кОм и cos  x. x. = 0,2; в режиме к.з.
пятипроцентная относительная погрешность будет
иметь место при  *Z вх.к. з.  4,5 кОм и cos  к. з. =
0,2. Указанный уровень погрешности можно считать
удовлетворительным, тем более что приведенные
неблагоприятные, с точки зрения погрешности измерений, сочетания параметров имеют малую вероятность.
Выпрямленное пульсирующее напряжение КС
характеризуется коэффициентами пульсаций, равными соответственно: 0,057 – при трехфазной мостовой схеме соединения и при схеме "звезда–две
обратные звезды с уравнительным реактором";
0,250 – при трехфазной схеме с нулевым выводом. С
увеличением нагрузки в кривой выпрямленного
напряжения появляются коммутационные участки.
Величину гармонических составляющих, с учетом явления коммутации, аналитически можно определить, интегрируя кривую выпрямленного напряжения в пределах периода повторяемости на
внекоммутационном и коммутационном участках.
Однако при этом не учитывается ряд факторов,
имеющих место в КС. В частности, нагрузка тяговой
* cos к .з . 

сети содержит встречную ЭДС; элементы устройства связи, автоматического управления и блокировок
имеют в составе емкости и т.д. В связи с этим анализ формы кривой напряжения по аналитическим
выражениям не охватывает все условия, в которых
эксплуатируется электровозная откатка горнодобывающих предприятий, тем самым аналитическое
исследование электрических процессов в КС затруднено вследствие сложностей, возникающих при
учёте ряда факторов, изменяющих их форму. В силу
этого исследование КС целесообразно осуществлять
экспериментальным путём в условиях непосредственно производства.
ВЫВОДЫ. 1. Приведенные методические принципы позволяют исследовать КС как источник
опасности поражения электрическим током горнорабочих подземных выработок железорудных шахт
при несанкционированном, но реально возможном
прикосновении их к контактному проводу.
2. Выбор КС для исследования должен проводиться, исходя из возможно максимального учёта
разновидностей типов применяемого электротехнического и электромеханического оборудования (понижающие трансформаторы, преобразовательные
агрегаты, электрозоны и др.)
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HAULING PIN NETWORK OF IRON-ORE MINES AS POTENTIAL SOURCE OF DEFEAT
OF MINERS ELECTRIC CURRENT
I. Sinchuk
State Іnstitution of Higher Education «Kryvyi Rih National University»
ul. ХХII Parts’ezda, 11, Krivoy Rog, 50027,Ukraine. Е-mail: speet@ukr.net
The problems of possible danger of defeat the electric current of miners of iron-ore mines are considered at a touch
by them pin wire of hauling network are considered. It is shown that effective work of devices of protecting from a
defeat an electric current in pin networks is possible only at knowledge and estimation of electric parameters of these
electric networks. The method of theoretical estimation of parameters offers consists in presentation of pin network of
iron-ore mine as line with the up-diffused parameters. Analytical expressions over, that give an opportunity to estimate
the error of determination of parameters of hauling pin networks the offered method, are brought.
Key words: pin network, defeat an electric current, parameters, electric safety.
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УДК 622.81
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КАРЬЕРОВ
И. О. Синчук
Государственное высшее учебное заведение «Криворожский национальный университет»
ул. XXII партсъезда, 11, г. Кривой Рог, 50027, Украина. Е-mail: speet@ukr.net
Приведены результаты исследований по анализу характеристик процесса однофазного замыкания на землю
во внутрикарьерных электрических сетях. Представлены закономерности прохождения процессов в электрических цепях горнорудных предприятий с открытыми видами добычи железной руды. Рекомендована методология физического моделирования процессов в вышеизложенных электрических сетях. Показано, что
определение характеристик и параметров электрических цепей при однофазных замыканиях на землю можно
достигнуть в рамках детерминистских концепций, однако при этом не в полной мере будет учитываться
вероятностный характер изменения влияющих на процесс короткого замыкания факторов.
Ключевые слова: замыкание на землю, электрические сети, карьеры, математическая модель.
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ОДНОФАЗНОГО ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР'ЄРІВ
І. О. Сінчук
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна. Е-mail: speet@ukr.net
Наведено результати досліджень стосовно аналізу характеристик процесу однофазного замикання на землю
у внутрішньокар'єрних електричних мережах. Надано закономірності протікання процесів в електричних
ланцюгах гірничорудних підприємств з відкритими видами видобутку залізної руди. Рекомендовано
методологію фізичного моделювання процесів у вищевикладених електричних мережах. Показано, що
визначення характеристик і параметрів електричних ланцюгів при однофазних замиканнях на землю можна
досягти в рамках детерміністських концепцій, проте при цьому не повною мірою враховуватиметься
ймовірнісний характер зміни чинників, що впливають на процес короткого замикання.
Ключові слова: замикання на землю, електричні мережі, кар'єри, математична модель.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблема повышения эффективности применения электрической
энергии на отечественных горнорудных предприятиях – базовых для пополнения валютных запасов
Украины – в практическом аспекте, наряду с другими факторами, базируется на повышении безопасности эксплуатации электрических установок и
комплексов.
Известные в этом направлении исследования
дают основу для оценки протекания процессов в
электрических сетях горных предприятий [1–3].
Однако специфика железорудных карьеров диктует
необходимость дополнительных исследований с
целью получения достоверных данных, ибо именно
от них, а точнее, их точности, зависит факт работоспособности или неработоспособности устройств
защитного отключения, отключающие параметры
которых ориентированы на параметры процессов,
протекающих в сетях при возникновении аварийных
режимов.
В распределительных электрических сетях горных предприятий напряжением 6 кВ основным видом аварийного состояния являются однофазные
замыкания на землю (ОЗЗ) [1–3].
В этой связи целесообразно дать характеристику
процесса ОЗЗ и установить закономерности протекания электрических процессов в цепях токов однофазных замыканий.
Целью исследований является разработка предложений для формализации процесса анализа процессов, протекающих в электрических сетях желе-

зорудных карьеров при возникновении однофазных
замыканий на землю.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Рассматривая последовательность замыканий на
землю, можно выделить следующее [2, 3, 5].
Каждое замыкание на землю представляет собой
явление, которое требует селективного отключения
данной линии от источника питания. Рассматриваемое событие можно представить как «требование»,
которое необходимо «обслужить». Под «обслуживанием» рассматриваемых требований понимается
локализация повреждённого элемента электроустановки. Последовательность требований во времени
представляет собой поток заявок на «обслуживание». Таким образом, описанную систему можно
представить как систему массового обслуживания
[4].
При этом следует понимать, что в рассматриваемой системе имеются следующие элементы:
–
входящий поток требований или заявок на
«обслуживание», представляющий собой последовательность однофазных замыканий на землю;
–
очередь заявок, т.к. в рассматриваемой системе возникновение двух необслуженных (неотключенных) замыканий на землю, отключаемых одним
комплектом защиты, маловероятно;
–
обслуживающий элемент, который представляет собой защиту от однофазных замыканий на
землю, и коммутационные устройства, локализующие поврежденную электроустановку;
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–
входящий поток обслуженных требований,
представляющий последовательность во времени
моментов включения в систему восстановленных
электроустановок;
–
заявки на обслуживание рассматриваемой
системы поступают по различным линиям (каналам), число которых равно числу отходящих от
подстанции фидеров.
Оценка функционирования системы заключается
в анализе поведения системы, включающем нахождение моделей поведения отдельных элементов
системы. Исходя из специфики работы рассматриваемой системы, анализ ее представляет задачу,
позволяющую на основе статистического анализа
эксплуатационных данных оценить характеристики
отдельных слагаемых элементов данной электрической системы. В рассматриваемой системе с учетом
целей исследований особую важность представляет
собой входящий поток требований, методические
принципы исследования которого целесообразно
оценить.
Так, входной поток требований (поток однофазных замыканий на землю) обусловлен значительным
числом условий и факторов, влияние которых на
моменты возникновения повреждений в определенные промежутки времени случайно. Поток поступления заявок можно отождествить с потоками отказов системы с изделиями многократного действия
[2]. После повреждения элементы системы восстанавливаются. Графически поток поступления заявок
на отключение может быть представлен диаграммой, приведенной на рис. 1.

По m каналам на карьерную подстанцию поступают «заявки» на отключение однофазных замыканий (моменты, соответствующие концам промежутков tнк i ). За время τок i происходит отключение поврежденной линии, локализация и ремонт поврежденного элемента. Последовательность моментов
времени, соответствующие началам промежутков
времени tнкi, определяют поток подачи напряжения
на линию.
В соответствии с принятой схемой потоков (входящего и выходного) tнк i – промежуток времени
между моментами подачи напряжения в линию и
возникновения замыкания на землю; τнк i – промежуток времени между моментами отключения однофазного замыкания и подачи напряжения в линию.
Время между двумя следующими друг за другом
заявками
T  TH  TO ,
(1)
где Тн – время нахождения линии под напряжением;
То – время обслуживания заявки.
Для определения потока заявок необходимо
знать все моменты их поступления или промежутки
между ними Тi .
Основными характеристиками потока являются
мгновенный параметр потока ω(t), определяемый
пределом


 kP (t, t  t )

N (t , t  t )
 lim k 1
t  0
t

k

 (t )  lim

t

,

(2)

и мгновенная интенсивность потока


 P (t , t  t )
k

 (t )  lim k 1

,

t

(3)

где Pk (t , t  t ) – вероятность возникновения на


промежутке (t , t  t ) k-ой заявки;

 Pk (t , t  t )

–

k 1

вероятность возникновения на промежутке (t , t  t )
не менее k заявок; N (t , t  t ) – среднее число заявок на промежутке (t , t  t ) .
Для характеристики потока заявок большое значение имеет установление его стационарности, ординарности, последействия. В случае, если поток
окажется стационарным, ординарным и без последействия, вероятность возникновения k заявок за
время распределяется по закону Пуассона:
ak
Pk (t )  e  a ,
(4)
k!
где Рk (t) – возникновение k заявок за промежуток
времени t; a – математическое ожидание числа
событий за время t.
Рисунок 1 – Диаграмма последовательностей
однофазных замыканий на землю как случайных
потоков
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Определение пуассоновского характера потока
возможно по виду распределения времени между
заявками. Если Т распределяется по показательному
закону с плотностью (5), то поток заявок обладает
вышеперечисленными свойствами простейшего
потока:
f (t )   e t .
(5)
Определение характеристик и параметров цепей
токов однофазных замыканий на землю можно выполнить в рамках детерминистских концепций. Однако при этом не в полной мере будет учтен вероятностный характер изменения факторов, влияющих
на процессы в цепях токов ОЗЗ. В данном случае
целесообразно прибегнуть к физическому моделированию с безусловной проверкой для «чистоты»
полученных результатов хотя бы «контрольных
точек» экспериментальными исследованиями.
ВЫВОДЫ. 1. Приведенная методика анализа
процессов, протекающих в распределительных сетях железорудных карьеров, позволяет оценить
характер процессов, но не даёт возможности установления реальных параметров при однофазных
замыканиях на землю.

2. Для оценки реальных параметров однофазных
замыканий на землю в карьерных распределительных сетях необходимо проведение натурных экспериментов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Самойлович И.С., Синчук О.Н., Панасенко Н.В.,
Ксендзов В.В. Электроэнергетика карьеров с циклично-поточной технологией. – К.: АДЕФ–Украина,
2000. – 209 с.
2. Щуцкий В.И., Ляхомский А.В., Израитель С.А.
Электротравматизм и пути его снижения на горнодобывающих предприятиях чёрной металлургии
// Горный журнал. – 1999. – № 3. – С. 55–57.
3. Белых Б.П., Свердель И.С., Усов Ф.М. Электрическая защита от замыканий на землю в сетях
карьеров. – М.: Недра, 1997. – 119 с.
4. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Недра, 1969. – 576 с.
5. Щуцкий В.И., Ляхомский А.В., Израитель С.А.
Электротравматизм на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии // Безопасность труда в
промышленности. – 1988. – № 8. – С. 54–57.

ANALYSIS OF PROCESS OF MONOPHASE EARTH-FAULT IN ELECTRIC NETWORKS
OF IRON-ORE QUARRIES
I. Sinchuk
State Institution of Higher Education «Kryvyi Rih National University»
ul. ХХII Partsyezda, 11, Krivoy Rog, 50027,Ukraine. Е-mail: speet@ukr.net
The results of researches on the analysis of descriptions of process of monophase earth-fault in the electric networks
of quarries are presented. Conformities to law of passing of processes are presented in the electric chains of mining
enterprises with the opened types of booty of iron-stone. Methodology of physical design of processes is recommended
in foregoing electric networks. It is rotined that determination of descriptions and parameters of electric chains at
monophase earth-faults it is possible to attain within the framework of deterministic conceptions. But here probabilistic
character of change of factors, which influence on the process of short circuit, will be taken into account not to a full
degree.
Key words: earth-fault, electric networks, quarries, mathematical model.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭНЕРГОПРОЦЕССОВ В НЕЛИНЕЙНОСТЯХ*
Д. А. Мосюндз
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: darya_mosyundz@mail.ru
Рассмотрено особенности влияния нелинейных элементов на процессы преобразования энергии в электрических цепях. Показано, что при наличии нелинейностей энергетические процессы усложняются в связи с появлением искажений в сигналах тока. На примере нелинейной индуктивности математически доказано, что даже при синусоидальном токе в цепи при прохождении его через нелинейность в сигнале напряжения появляются высшие гармоники. Обоснована необходимость анализа частотных преобразований в нелинейных цепях.
Получено, что анализ гармонических составляющих является основным этапом при исследовании энергопроцессов, их математическом описании и идентификации. Показано, что с энергетической стороны анализ гармонического баланса мощностей является более эффективным для анализа и идентификации параметров нелинейностей электрических цепей.
Ключевые слова: нелинейный элемент, частотные преобразования, гармонический баланс, мгновенная
мощность.
ИНТЕРПРЕТАЦІЯ ЭНЕРГОПРОЦЕСІВ У НЕЛІНІЙНОСТЯХ
Д. А. Мосюндз
Кременчуцький національный університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: darya_mosyundz@mail.ru
Розглянуто особливості впливу нелінійних елементів на процеси перетворення енергії в електричних колах.
Показано, що при наявності нелінійностей енергетичні процеси ускладнюються у зв'язку з появою спотворень у
сигналах струму. На прикладі нелінійної індуктивності математично доведено, що навіть при синусоїдальному
струмі в ланцюзі при проходженні його через нелінійність у сигналі напруги з'являються вищі гармоніки. Обґрунтовано необхідність аналізу частотних перетворень у нелінійних колах. Отримано, що аналіз гармонійних
складових є основним етапом при дослідженні енергопроцесів, їх математичному описі та ідентифікації. Показано, що з енергетичної сторони аналіз гармонічного балансу потужностей є більш ефективним для аналізу й
ідентифікації параметрів нелінійностей електричних ланцюгів.
Ключові слова: нелінійний елемент, частотні перетворення, гармонічний баланс, миттєва потужність.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблемы идентификации электрических цепей становятся все более
актуальными по мере усложнения электрических
схем, появления новых технологий и развития электро-вычислительных машин (ЭВМ). Наличие информации об объектах позволяет построить или
уточнить математическую модель электрической
цепи, получить достаточную информацию для исследования новых элементов или фрагментов электромеханических систем (ЭМС), построить достаточно полную математическую модель изучаемого
устройства. Полученные модели могут быть применены для контроля качества, эффективного преобразования и управления электрической энергией [1].
Кроме того, идентификация позволяет решать задачи диагностики электрических цепей, такие как определение параметров цепи, значения которых отклонились от номинальных.
Существующие методы диагностики и идентификации ЭМС используют различные виды анализа
и средств. В связи с этим математический аппарат и
подход в каждом конкретном случае различны. Некоторые из этих подходов применимы только для
исследования конкретных схем, и лишь незначительное количество методов носят относительно
универсальный характер и решают достаточно общие задачи [2].
В литературе считается, что обычно является доступными для измерения и подачи тестовых сигна-

лов ограниченное число точек, и, имея информацию, полученную только измерением параметров в
этих точках, невозможно определить все интересующие параметры цепи. С развитием технологий
возможности измерительной техники и средств обработки информации значительно улучшились, это
привело к развитию достаточно точных и универсальных математических (численных) методов расчета неизвестных параметров.
При рассмотрении нелинейных цепей, где процессы описываются нелинейными алгебраическими
и дифференциальными уравнениями, математический аппарат значительно усложняется [3]. Поэтому
для аналитического анализа таких систем необходима разработка и создание нового математического
аппарата, который позволит учитывать особенности
энергопреобразований при наличии нелинейностей.
Для анализа процессов в нелинейных цепях
также применимы графические и графоаналитические методы [4]. Эти методы могут дать более точный результат, когда известны действительные характеристики нелинейных элементов. Однако такие
методы не дают возможности получить общие связи
и зависимости, позволяющие анализировать изменение характера энергопроцессов в цепи при изменении ее параметров. Поэтому в работе представлены обоснования анализа процессов энергопреобразования на основе мощности как функции, описывающей основные физические процессы на элемен-
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тах системы посредством анализа ее основных параметров – тока и напряжения.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Одной из форм проявления нелинейностей в процессах преобразования энергии является существенное усложнение энергетических процессов, вызванных ухудшением энергетических показателей. Наличие в цепи нелинейного элемента приводит к тому, что при синусоидальном напряжении ток в цепи
изменяется по периодическому, но несинусоидальному закону. И, наоборот, при синусоидальном токе
напряжение в цепи становится несинусоидальным
[5]. Таким образом, видно, что основное свойство
нелинейных элементов – частотное преобразование,
что сказывается на основных параметрах системы –
токе и напряжении, поэтому нелинейный элемент
является не только генератором высших гармоник,
но и влияет на качество питающего напряжения.
Тот факт, что синусоидальный ток при наличии
нелинейных элементов имеет высшие гармоники,
может быть показан при анализе его формирования.
При рассмотрении системы, в которой присутствуют только активные элементы, эффективная мощность источника будет равна эффективной мощности потребителя. Это показывает, что процессы
внутреннего энергообмена имеют место только при
наличии реактивных элементов в цепи [6]. Данное
явление объясняется тем, что при передаче энергии
потребителю она превращается из электромагнитной в другой вид энергии, но при наличии реактивных (нелинейных) элементов часть ее накапливается
и осуществляется внутренний энергообмен в системе.
Таким образом, рассматривая процессы в нелинейных электрических цепях, особое внимание следует уделить основным функциям, описывающим
процессы преобразования энергии – параметрам
тока и напряжения. Следует отметить, что эти параметры участвуют в описании процессов энергопреобразования как всей системы в целом, так и каждого элемента отдельно. Это позволяет рассматривать
их как базовые при анализе. Также эти сигналы являются наиболее информативными при анализе влияния каких-либо параметров на систему, т.е. мы можем, увидеть, влияние нелинейных элементов в виде
искажения вышеописанных сигналов. Известно, что
если в цепи присутствует хотя бы один нелинейный
элемент, то периодические токи и напряжения будут
содержать высшие гармоники, даже если приложенное напряжение синусоидально.
Таким образом, одной из важных и существенных особенностей нелинейных элементов является
преобразование частоты. В ряде случаев данное
свойство является важным, например, при создании
умножителей частоты на базе нелинейных элементов, потери в которых небольшие [7]. Такими могут
быть нелинейные индуктивные и емкостные элементы. Для преобразования частоты также широко
используются устройства с управляемыми нелинейными элементами – электронными лампами и полупроводниковыми триодами.
Несмотря на широкое использование данных
устройств, механизм энергопреобразования на не-

линейных элементах остается малоизученным как с
позиций математического, так и физического описания. В связи с этим остаются неизвестными и другие свойства и возможности их использования.
Рассмотрим влияние нелинейных элементов на
примере нелинейной катушки индуктивности. Известно, что при изменении силы тока в проводнике
меняется магнитное поле, т.е. изменяется магнитный поток, создаваемый этим током. Аналитически
магнитный поток, проходящий в сердечнике, описывается выражением

 I   a1 I  a3 I 3  a5 I 5 ,

(1)

где a1 , a3 , a5 − коэффициенты аппроксимации.
При этом индуктивность – это физическая величина, показывающая зависимость э.д.с. самоиндукции от размеров и формы проводника и от среды, в
которой находится проводник. Индуктивность катушки зависит от числа витков, размеров и формы
катушки и от относительной магнитной проницаемости. Нелинейная индуктивность описывает нелинейную связь между потокосцеплением и током
катушки:
L I  

d I 
 b0  b2 I 2  b4 I 4 ,
dI

(2)

где b0 , b2 , b4 − коэффициенты, полученные в результате дифференцирования потока (1).
Таким образом, для получения аналитического
выражения, описывающего катушку индуктивности
L(t), необходимо подставить значения I(t) в L(I).
Выполним данные преобразования с учетом того, что ток в сети синусоидальный:
I t   I m cost 

(3)

где I m − амплитудное значение тока.
С учетом вышесказанного параметры L(t) могут
быть представлены в виде:
Lt   b0  b2 I m cos t 2  b4 I m cos t 4 
b2 2 b2 2
3b
Im 
I m cos 2t   4 I m4 
2
2
8
b4 4
b4 4

I m cos4 t  
I m cos2 t   L0 
8
2
 L2 a cos 2 t   L4 a cos 4 t ,

b0 

(4)

где
L0  b0 

b 2 b 4
b
b2 2 3b4 4
Im 
I m ; L2a  2 I m  4 I m ; L4 a  4 I m4 .
2
2
2
8
8

Рассмотренный пример показывает, что даже при
синусоидальном токе при описании параметров нелинейности возникают высшие гармоники индуктивности и чем выше будет точность аппроксимации кривой, т.е. степень в выражении (2), тем большее количество гармоник получим.
Механизм преобразования частот можно показать на примере вышеописанной нелинейной индуктивности, представленной следующим выражением
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Lt   L0  L2 a cos2t   L2b sin2t  
 L4 a cos4t   L4b sin4t ,

(5)

где L0 − постоянная составляющая нелинейной индуктивности; L2 a , L2 b , L4 a , L4 b − переменные
составляющие.
Пусть ток в цепи представляется зависимостью:
I t   I 1a cost   I 1b sint   I 3a cos3t  
 I 3b sin3t   I 5 a cos5t   I 5b sin5t .

(6)

Следует отметить, что при анализе таких систем
количество гармоник как в выражении для индуктивности, так и тока может быть значительным. Чаще всего для расчета ограничиваются основными
или наиболее значимыми гармониками. При этом
механизм формирования гармоник и, соответственно, частот может быть гораздо сложнее, чем принято считать.
Решая сложные идентификационные задачи по
определению параметров нелинейных элементов,
получаем нелинейные уравнения или системы уравнений, точных методов решения которых пока нет.
В связи с этим используют замену нелинейных параметров эквивалентными э.д.с. [8]. Такой подход
является достаточно эффективным и позволяет получить высокую точность, т.е. учитывает все особенности нелинейного влияния на цепь. Следует
отметить, что механизм получения выше описанных
э.д.с. имеет свои особенности, связанные с характером нелинейности и ее математическим описанием.
Таким образом, рассмотрим формирование параметров э.д.с. для нелинейной индуктивности:
d
Lt I t   L0 dI t   Lt  dI t  
dt
dt
dt

dL t 
dI t 
 I t 
 L0
,
dt
dt
E t  

(7)

где
Lt   L2 a cos2t   L2b sin2t   L4 a cos4t  
 L4 b sin4t  − переменная составляющая нелинейной индуктивности.
С учетом (5) и (6), в результате математических
преобразований в первой Lt 

dI t 
dt

и во второй

dLt 
составляющих получим ряды Фурье с
dt
гармониками {1, 3, 5, 7, 9}. В результате их сложения изменятся коэффициенты перед составляющими
каждой из частот, таким образом, их количество и
последовательность не изменятся. Что касается поdI t 
следней составляющей − L0
, то, как известно,
dt
дифференцирование также влияет только на коэффициенты, стоящие перед гармонической составляющей, а параметр L0 является величиной
постоянной, поэтому частоты будут кратны частоте
тока. Таким образом, полученная э.д.с. будет
представлена рядом Фурье с гармониками {1, 3, 5, 7,
9}.
I t 

Тогда выражение для э.д.с. следует записывать в
виде:
E t   E1a cos t   E1b sin t   E3 a cos3t  
 E 3b sin 3t   E5 a cos 5t   E5b sin 5 t   ... 

(8)

 E 9 a cos n t   E9 b sin nt ,

где E1a , E1b , E3 a , E3b , E5 a , E5b , E9 a , E9 b − коэффициенты эквивалентных параметров э.д.с., соответствующие параметрам нелинейной индуктивности.
Если рассматривать параметры такой э.д.с. как
dI t 
dLt 
сумму двух произведений: Lt 
и I t 
, то
dt
dt
количество гармоник в первом и во втором случаях
будет одинаково равно девяти, и, несмотря на то,
что дифференцирование выполнено для различных
функций: в первом случае для индуктивности, а во
втором – для тока, составляющие, т.е. коэффициенты, формирующие эти частоты, будут также одинаковы. Так, например, при формировании первой
гармоники участвуют все составляющие индуктивности L2 a , L2 b , L4 a , L4 b и все составляющие тока
I 1a , I 1b , I 3 a , I 3b , I 5 a , I 5b , а при формировании девятой
– только L4 a , L4 b для индуктивности и I 5 a , I 5 b для
тока. Также различные составляющие участвуют
при формировании третьей, пятой и седьмой гармоник.
Следует отметить, что в случае, когда параметры нелинейности описываются другими аналитическими выражениями, с другими гармониками и зависимостями от известных параметров, например,
от тока, тогда необходимо выполнять анализ получаемых при этом гармоник эквивалентных э.д.с. в
каждом случае отдельно.
Рассмотрим общий принцип формирования частот при различных математических операциях. Как
было показано выше, при суммировании двух и более гармонических рядов с одинаковыми частотами
получим результирующий ряд с такими же частотами. При суммировании рядов с различными частотными составляющими результирующий ряд будет
содержать составляющие каждого из суммируемых
рядов.
В случае произведения гармонических рядов необходимо рассмотрение каждого случая отдельно.
Такая математическая операция встречается чаще
остальных, поэтому требует особого внимания. Например, в случае нелинейной цепи при известных
параметрах тока и напряжения необходимо получить параметры мощности. Для полного анализа и
решения поставленных задач параметры мощности
необходимо записывать для всей цепи, т.е. каждого
элемента, входящего в цепь. В случае с нелинейными цепями, как было указано выше, исходные данные, а именно, параметры тока усложняются и содержат высшие гармоники. Тогда характеристики,
описывающие нелинейные элементы, будут получены в результате математических преобразований с
учетом нелинейного характера тока. Например, для
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тока (6) мощность на нелинейной индуктивности
будет иметь вид:
P t  

d
Lt I t I t .
dt

(9)

Как видно из (9), параметры тока в данном случае представлены выражением во второй степени, а
значит, и гармонические составляющие в результате
математических преобразований будут иметь иные
частоты.
В основе частотных преобразований тригонометрических рядов Фурье лежат следующие выражения:
1
cos1   2   cos1   2 ;
2
1
sin 1 sin  2  cos1   2   cos1   2 ; (10)
2
1
sin 1 cos  2  sin1   2   sin1   2 ,
2

cos  1 cos  2 

где  1 и  2 − частоты составляющих.
Таким образом, при умножении разночастотных
рядов результирующий ряд будет состоять из сумм
и разностей уже имеющихся частот.
Например, в результате возведение тока в квадрат:
I t   I 1 a cost   I 1b sint   I 3 a cos3t  
2

 I 3 b sin3t   I 5 a cos5t   I 5 b sin5t 

(11)

 I 1a cost    I 1b sint   I 3 a cos 3t  
 I 3 b sin3t   I 5 a cos5t   I 5 b sin5t .

не выполняя математические преобразования, на
основании (11) можно сказать, что произведение
первого ряда с гармониками {1, 3, 5} на второй с
такими же гармоническими составляющими получим результирующий ряд, содержащий {0, 2, 4, 6, 8,
10} гармоники, соответственно.
Из сказанного следует, что, зная принципы гармонических преобразований, можно заранее проанализировать не только гармонический состав полученных выражений, но и их количество. Таким
образом, из (11) видно, что количество гармоник в
результате произведения увеличилось в два раза.
При возведении тока в третью степень, получим
произведение первого ряда с {0, 2, 4, 6, 8, 10} и
второго с {1, 3, 5} гармониками. Тогда результирующим будет тригонометрический ряд с {1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15} гармониками.
Процесс формирования частот в результате произведения показан в табл. 1.
Как видно из табл. 1 при умножении двух гармонических рядов формирование результирующих
частот происходит в результате различных математических операций (суммы и разности) и, как следствие, несет различную информацию об объекте.
Так, например, результирующая составляющая второй гармоники будет получена как при умножении
первой на третью, так и при умножении пятой на
третью гармоники. Не возникает сомнений, что по

физическому смыслу они будут отличаться, несмотря на то, что могут иметь одинаковую величину.
Таблица 1 – Механизм формирования частот
при умножении двух гармонических рядов
Гармоники рядов, над
которыми выполняют
произведение
1

3

5

1

3

5

1

3

5

1

3

5

1

3

5

1

3

5

Гармоники,
Гармоники,
полученные в
полученные в
результате
результате
суммы (
) разницы (
)
2

0

4

2

6

4

6

2

6

0

8

2

2

0

4

2

6

4

Следует отметить, что в существующих методах
оценивание интегральными методами энергетических режимов электромеханических систем, содержащих нелинейные элементы, не позволяет выполнить точный и эффективный их анализ ввиду невозможности анализа всех составляющих, участвующих в этих процессах.
Известно, что к энергетическим показателям любой системы, в первую очередь, относится мощность. Ряд исследований последних лет, посвященных анализу энергетических режимов в системах с
нелинейностями [9, 10], показал, что энергопроцессы в таких системах отличаются своей сложностью
как с математической, так и энергетической точки
зрения и выполнять их анализ необходимо при анализе мгновенных значений мощности. Такой подход
дает возможность выполнить не только количественный, но информационный анализ. Спектр получаемых результатов при этом исключительно широк
и разнообразен.
Возможность анализа распределения мощности,
в особенности на дополнительные частотные компоненты, является особенно важным при рассмотрении электромеханических систем с нелинейностями.
Полученные закономерности частотных преобразований сигналов со сложным гармоническим
составом указывают на необходимость дополнительного анализа таких систем, т.к. нелинейности не
только вносят нелинейные искажения, т.е. являются
источниками высших гармоник, но и влияют на механизм формирования знакопеременных составляющих напряжения, тока, мощности, компенсация
которых является одним из методов повышения качества электромеханических преобразований в системе.
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Полученные выше результаты, выполненные на
простом примере нелинейной индуктивности, показывают, что даже при наличии одного нелинейного
элемента в цепи энергетические процессы усложняются. Это сказывается не только на исходных
параметрах, но и на методах их анализа и в дальнейшем идентификации.
Формирование гармонических составляющих
при нелинейностях вызваны особенностями, еще не
до конца изученных внутренних процессов преобразования энергии, что в свою очередь, подтверждается математическим описанием.
Механизм распределения энергии в таких цепях
понятен из векторных диаграмм на рис. 1.
Диаграмма (рис. 1,а) показывает общую картину
процессов для случая, когда цепь содержит источник питания с напряжением U 0 , активное сопро-

E L0 t   L0

dI t 
.
dt

(12)

Диаграмма на рис. 1,б) отличается тем, что индуктивная часть падения напряжения I1 L0 определяется э.д.с. E L t  , которая получается вследствие
функционирования механизма преобразования частоты в нелинейном элементе. Часть энергии в форме
произведения E L 1 I 1  энергия и мощность на первой гармонике − берется из сети во внутреннюю
структуру преобразователя частоты (нелинейной
составляющей индуктивности).
Произведение E L1 I 1 cos 1 определяет мощность,
берущуюся из сети и преобразуемую в мощность
гармоник.

I1

0

R

тивление R , линейную индуктивность L0 , т.е. насыщение в стали отсутствует или не учитывается
ввиду незначительности значения степени насыще-

ния, ток содержит только первую гармонику. Эквивалентная э.д.с. для индуктивности будет иметь вид:

Рисунок 1 – Векторные диаграммы гармоник напряжения и токов в RL цепи
с нелинейной индуктивностью
На рис. 1 представлены векторные диаграммы
первой, третьей и пятой гармоник (рис. 1,б−г); векторные диаграммы для других гармоник будут другой формы, т.к. каждая из гармоник имеет свою частоту. Суммарная мощность гармоник после преобразования рассеивается на активном сопротивлении
в виде активной мощности.
На рис. 1, в), г) показано, что на высших гармониках, при синусоидальном напряжении высшие
гармоники отсутствуют, а напряжение э.д.с. нелинейности будет генерироваться и рассеиваться во
внешней цепи. Это говорит о том, что при наличии
нелинейностей происходит дополнительный обмен
и преобразование энергии в цепи.
Следует отметить, что пример выполнен для
простой нелинейности, однако чем сложнее анализируемая электрическая цепь, тем больше количест-

во гармоник будет получено и тем сложнее выполнить ее расчет существующими методами. К таким
методам, в частности, относится широко распространенный комплексный метод, графический, методы с использованием векторных диаграмм и т.д.
В свою очередь переход к мгновенным параметрам мощности позволяет не только разработать единый подход к анализу нелинейных систем, но и
обеспечить высокую эффективность и точность
идентификационных задач.
Следует учитывать, что математическое описание нелинейностей может быть представлено как в
общем случае, т.е. в форме многочлена, который
чаще всего имеет большое число составляющих высокой степени и достаточно проблематичен при решении аналитических задач, и в виде зависимости,
полученной на основе гармонического анализа [11].
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Выполненный в работе анализ показал, что использование последней формы записи позволяет
упростить задачу идентификации и получить систему идентификационных уравнений на основе баланса гармоник для определения параметров любой
нелинейности исследуемой системы или цепи, т.к.
количество уравнений будет достаточным при любой сложности входящей в систему нелинейности.
Это утверждение основано на том, что система
идентификационных уравнений составляется на
основе баланса гармонических составляющих мгновенной мощности, число которых в результирующих выражениях будет значительно больше по
сравнению с количеством гармоник в выражениях
напряжения и тока.
Такое математическое представление обеспечивает не только учет всех компонент, например, наличие высших гармоник, но и позволяет выполнять
различные математические операции и преобразования без потери информации об исследуемом объекте.
В литературе [12, 13] считается, что идентификация параметров электрической цепи на основе
гармонического анализа, выполненная с использованием рядов Фурье, может быть реализована на
основе основных законов Кирхгофа и Ома. Однако
анализ [14] показал, что для сложных нелинейных
цепей, содержащих больше, чем один нелинейный
элемент, полученного в результате такого анализа
уравнений будет недостаточно для определения всех
неизвестных.
В электромеханике практически все реальные
системы содержат значительное количество нелинейных элементов. Рассматривая схему преобразования энергии в электромеханическом комплексе,
которая включает известные устройства, например,
такие, как питающая сеть, преобразователь энергии,
передаточный и технологический механизмы, на
каждом из них можно выделить нелинейности различного характера.
В таком случае формализацией составляющих
общего характера может быть только мощность,
полученная с использованием напряжений, токов,
моментов, скорости и т.д. В каждом из элементов, в
зависимости от физических особенностей преобразования энергии, мощность определяется произведением сигналов, определяющих процесс, характеризующий этот элемент.
Имея одинаковую форму записи в виде тригонометрических рядов для каждого элемента исследуемой цепи, можно легко записать уравнения электрического равновесия [15] и определить неизвестные
параметры. Суммируя, слева и справа от знака равенства, все коэффициенты при постоянных составляющих и составляющих, содержащих coskt  и
sinkt , где k – количество гармоник, получим количество уравнений, равное 2k+1.
На основе вышесказанного был разработан энергетический метод, который применим как для анализа простых линейных систем, так и сложных нелинейных цепей, содержащих любое количество
нелинейных элементов [8].

Следует отметить, что нелинейными, требующими идентификации параметрами могут быть параметры не только элементов, но и процессов. Этот
факт требует особого математического подхода и
анализа.
ВЫВОДЫ. С учетом того, что при наличии нелинейностей даже при синусоидальном токе в сигнале напряжения появляются высшие гармоники,
рассмотрен механизм формирования частот в нелинейных цепях, который представляет собой сложный процесс, вызванный особенностями энергообмена в системе.
Выполненный анализ формирования частотных
преобразований, полученных путем известных математических операций, показал, что имея исходные
данные в виде тригонометрических рядов Фурье
(наилучшим образом отображающие особенности
нелинейных цепей, т.е. позволяющие выполнить
весь частотный анализ процессов) при их умножении, суммировании, дифференцировании или возведении в степень получим результирующее количество гармонических составляющих мощности соответствующих частот.
Показано, что с энергетических позиций анализ
по мгновенным значениям мощности более эффективен, так как мощность является тем параметром,
который включает в себя все основные физические
особенности элемента или процесса. К таким параметрам относятся токи, напряжения и уравнения,
описывающие элементы, входящие систему.
Обосновано использование баланса гармоник
мощностей для анализа и идентификации параметров нелинейностей электрических цепей, т.к. мощность является универсальным аппаратом, т.е. может быть записана для всех компонент, входящих в
систему независимо от их физической природы. Это
исключает необходимость поиска единой системы
координат или переход от одной формы записи к
другой, как, например, при использовании комплексного метода.
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INTERPRETATION OF ENERGY PROCESSES IN NONLINEARITIES
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ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: darya_mosyundz@mail.ru
The paper considers features of the effect of non-linear elements on the processes of transformation of energy in
electrical circuits. It is shown that the energy processes become more complex in the presence of non-linearities due to
the emergence of distortions in the signals of the current. On the example, of nonlinear inductance proved mathematically that when a current is passed through the non-linearity in the signal voltage harmonics occur even when a sinusoidal current in the circuit. Necessity of the analysis frequency conversion in nonlinear circuit has been proved. It was
found that the analysis of the harmonic components is the main phase in the study of energy processes and their mathematical description and identification. It is shown that the energy of the harmonic balance analysis by power is more
efficient to analyze and identify the parameters of nonlinear circuits.
Key words: nonlinear element, frequency conversion, harmonic balance, the instantaneous power.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ЕМКОСТНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА
А. А. Сулим
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: sulim1.ua@gmail.com
В настоящее время одной из основных проблем при эксплуатации отечественных вагонов метрополитена
является увеличение затрат электроэнергии на тягу. Уменьшить затраты на электроэнергию в метрополитене
можно, используя кинетическую энергию движущихся масс при торможении путем ее рекуперации в сеть. Одним из перспективных и эффективных направлений для полного использования энергии рекуперации на метрополитене является применение емкостных накопителей энергии. Проведен анализ схемных решений по рациональному обоснованию места установки емкостных накопителей энергии в системе тягового электроснабжения
метрополитена. Рассмотрены возможные места установки емкостных накопителей энергии в системах тягового
электроснабжения метрополитена. Приведен сравнительный анализ при применении емкостных накопителей
энергии в различных местах систем тягового электроснабжения метрополитена с учетом энергообмена между
сетью и электроподвижным составом. По результатам выполненных расчетов установлено, что наиболее эффективным, с учетом энергообменных процессов, является применение емкостных накопителей непосредственно на подвижном составе.
Ключевые слова: система тягового электроснабжения, емкостной накопитель энергии, метрополитен.
ОБҐРУНТУВАННЯ МІСЦЯ УСТАНОВКИ ЄМНІСНИХ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ
ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МЕТРОПОЛИТЕНУ
А. О. Сулим
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: sulim1.ua@gmail.com
На даний час однією з основних проблем при експлуатації вітчизняних вагонів метрополітену є збільшення
витрат електроенергії на тягу. Зменшити витрати на електроенергію в метрополітені можна, використовуючи
кінетичну енергію рухомих мас при гальмуванні шляхом її рекуперації в мережу. Одним з перспективних і ефективних напрямів для повного використання енергії рекуперації на метрополітені є застосування ємнісних накопичувачів енергії. Проведено аналіз схемних рішень з раціонального обґрунтування місця розташування ємнісних накопичувачів енергії в системі тягового електропостачання метрополітену. Розглянуто можливі місця
розташування ємнісних накопичувачів у системі тягового електропостачання метрополітену. Наведено порівняльний аналіз при використанні ємнісних накопичувачів електроенергії в різних місцях систем тягового електропостачання метрополітену з урахуванням енергообміну між мережею та електрорухомим складом. За результатами виконаних розрахунків встановлено, що найбільш ефективним з урахуванням енергообмінних процесів, є використання ємнісних накопичувачів безпосередньо на рухомому складі.
Ключові слова: система тягового електропостачання, ємнісний накопичувач енергії, метрополітен.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В рамках большого
города энергоемкость метрополитена в настоящее
время достаточно велика, что является одной из
причин увеличения затрат на данном виде транспорта. Одним из возможных вариантов повышения
энергоэффективности на метрополитене является
применение рекуперативного торможения [1]. С целью уменьшения потребления электроэнергии на тягу метрополитена коммунальными предприятиями
Украины планируется закупка новых и модернизация эксплуатируемых вагонов с возможностью осуществления режима рекуперации в сеть при их торможении. В работе [1] приведено теоретическое исследование по использованию рекуперируемой
энергии поездом метрополитена и установлено, что
эффективность использования энергии будет зависеть от многих факторов (наличия потребителей на
участке тяговой подстанции, режима движения других потребителей, профиля пути и т.д.). Как следствие, использование энергии рекуперации имеет вероятностный характер [1–2]. Применение емкост-

ных накопителей энергии (ЕНЭ) может позволить
максимально использовать энергию, рекуперируемую вагонами метрополитена при торможении
[2–3]. Эффективность использования энергии рекуперации, в свою очередь, в значительной мере будет
зависеть от выбора места установки ЕНЭ в системах
тягового электроснабжения (СТЭ) метрополитена.
Целью работы является анализ схемных решений
по рациональному обоснованию места установки
емкостных накопителей энергии в системе тягового
электроснабжения метрополитена.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Структурная схема СТЭ метрополитена изображена
на рис. 1. На данной схеме рассмотрим возможные
места установки ЕНЭ в системе тягового электроснабжения метрополитена:
– шины тяговых подстанций (ТП);
– остановочные пункты (станции) на перегонах
между тяговыми подстанциями;
– тяговый электроподвижной состав метро.
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Структурная схема СТЭ метрополитена (рис. 1)
состоит из следующих элементов: ТП – тяговая подстанция; ТВ – тяговый выпрямитель; ПЧ – преобразователь частоты; ТАД – тяговый асинхронный двигатель; КР – контактный рельс; ХР – ходовой рельс;
ЕНЭ 1, 2 и 3 – емкостные накопители первого, второго и третьего рода [4], соответственно.

Рисунок 1 – Структурная схема СТЭ метрополитена
с электроприводом вагона по системе ПЧ–АД
Выполним сравнительный анализ ЕНЭ в зависимости от места их установки в системах тягового
электроснабжения метрополитена.
При размещении ЕНЭ на шинах ТП последние
становятся приемниками энергии рекуперации, накапливаемой в ЕНЭ, а затем возвращаемой обратно
в сеть. В результате снижается потребление СТЭ
энергии из первичной питающей сети, сглаживаются пики нагрузки ТП, дополнительно уменьшаются
потери в первичной питающей сети понижающего и
преобразовательного трансформаторов. Также при
данном размещении ЕНЭ можно сглаживать минутные, часовые и суточные графики энергопотребления [5]. Энергоемкость ЕНЭ при этом должна быть
довольно большой, т.к. она сосредоточена в одном
месте. Экономический эффект при этом будет складываться за счет экономии:
– при сглаживании пиков тока;
– возвращенной в тяговую сеть энергии рекуперации;
– на более дешевых тарифах при уменьшении
величины установленной мощности понижающих и
преобразовательных трансформаторов;
– при уменьшении капитальных затрат из-за установки менее мощных преобразовательных агрегатов, трансформаторов и линий электропередач.
При размещении на остановочных пунктах общее количество и общая установленная мощность
ЕНЭ увеличиваются, накопление и возврат энергии
рекуперации поездов осуществляется вблизи остановочных пунктов, практически минуя тяговую
сеть, благодаря чему дополнительно экономится

энергия потерь в тяговой сети. Главная функция при
данном размещении ЕНЭ – это прием избыточной
энергии рекуперации.
При размещении ЕНЭ непосредственно на тяговом электроподвижном составе прием энергии рекуперации происходит непосредственно у потребителя, что с точки зрения энергообмена является положительным моментом, т.к. потери в тяговой сети
сводятся к минимуму. Использование ЕНЭ, расположенного непосредственно на ЭПС, позволяет
наиболее полно решить проблему с приемом энергии рекуперации. При работе ЕНЭ на подвижном
составе часть пускового тока будет потребляться из
самого же поезда, что позволяет значительно снизить потери в тяговой сети. Помимо этого появляется возможность аварийного вывода вагонов метрополитена из туннеля при полном или частичном
снятии напряжения на ТП, а также при возникновении аварийных режимов в контактной сети.
Для оценки процессов энергообмена в СТЭ метрополитена выполним теоретические исследования,
анализируя различные места установки ЕНЭ. При
этом зададимся следующими условиями: напряжение в тяговую сеть подается от тяговой подстанции,
КПД тяговой подстанции (ηТPP = 0,95); КПД тяговой
сети для городского электрического транспорта
(ηТS = 0,93); КПД ЕНЭ (ηEN = 0,98). В тяговой сети
присутствует потребитель энергии с асинхронным
электроприводом и возможностью рекуперации
энергии торможения: масса поезда метрополитена
при максимальной загрузке (m = 264 т); скорость,
при
которой
начинается
торможение
(V = 60 км/час); КПД редуктора (ηRED = 0,98); КПД
тягового асинхронного двигателя (ηТАD = 0,94); КПД
тягового преобразователя (ηТP = 0,96); КПД тяговой
сети для городского электрического транспорта
(ηТS = 0,93); среднее значение тормозного усилия
(FSR = 265 кН); среднее значение мощности на ободах колес при торможении ( PSR = 2555 кВт); коэффициент инерции вращающихся масс поезда
(γ = 1,1) [6]. На основании приведенных условий
выполним расчет возможного количества полезно
используемой энергии рекуперации в различных местах установки ЕНЭ.
Количество энергии, которое может вернуть пятивагонный поезд метрополитена при торможении,
вычислим по выражению [5]:
0

γmV γmV 2

 11,2  кВт/час  .
3600 2  3600
V
Учитывая КПД тягового оборудования, рассчитаем количество энергии и мощность, которую может отдать поезд в ЕНЭ при торможении:
– при установке ЕНЭ на тяговой подстанции:
A1  A ηRED ηTAD ηTP ηTS ηTPP ;
A

P1  PSR ηRED ηTAD ηTP ηTS ηTPP ;
– при установке ЕНЭ на перегонах между тяговыми подстанциями (остановочных пунктах):
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A 2  A ηRED ηTAD ηTP ηTS ;
P2  PSR ηRED ηTAD ηTP ηTS ;
– при установке ЕНЭ непосредственно на тяговом подвижном составе:
A 3  A ηRED ηTAD ηTP ;
P3  PSR ηRED ηTAD ηTP .
Следует отметить, что при изменении профиля
пути в расчете необходимо дополнительно учитывать потери тяговой сети, т.к. торможение поезда
может происходить не только вблизи станции.
Количество энергии и мощность, которые могут
использоваться другим потребителем с учетом передачи и хранения рекуперируемой энергии на ЕНЭ,
определяются по выражениям:
– при установке ЕНЭ на тяговой подстанции:
2
2
2
A 4  A ηRED
η2ТАD η2ТP ηТS
ηТPP
ηEN ;
2
2
2
2
P4  PSR ηRED
ηТАD
η2ТP ηТS
ηТPP
ηEN ;
– при установке ЕНЭ на перегонах между тяговыми подстанциями (остановочных пунктах):
2
2
A 5  A ηRED
η2ТАD ηТP
η2ТS ηEN ;
2
2
2
P5  PSR ηRED
η2ТАD ηТP
ηТS
η EN ;
– при установке ЕНЭ непосредственно на тяговом подвижном составе:
2
2
A 6  A ηRED
η2ТАD ηТP
ηEN ;
2
2
P6  PSR η RED
η2ТАD ηТP
η EN .
В табл. 1 приведены результаты расчетов количества энергии и мощности, которую может вернуть
пятивагонный поезд в тяговую сеть при торможении
с учетом различного места установки ЕНЭ.

Таблица 1 – Сравнительный анализ количества
энергии и мощности при рекуперативном
торможении
Место
установки
ЕНЭ1
ЕНЭ2
ЕНЭ3

Количество энергии,
которое может вернуть
поезд в ЕНЭ, кВт/час
8,93
9,4
10,11

Мощность,
кВт
2038
2145
2307

Эффективность использования рекуперируемой
поездом электроэнергии определяем по выражениям:
– при установке ЕНЭ на тяговой подстанции:
А
Р
η4  4  4 ;
А
Р
– при установке ЕНЭ на перегонах между тяговыми подстанциями (остановочных пунктах):
А
Р
η5  5  5 ;
А
Р
– при установке ЕНЭ непосредственно на тяговом подвижном составе:
А
Р
η6  6  6 .
А
Р

Результаты сравнения количества энергии и эффективности использования ЕНЭ с учетом места их
установки приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Сравнительный анализ количества
энергии, мощности и эффективности с учетом
передачи и хранения рекуперируемой энергии

Место
установки
ЕНЭ1
ЕНЭ2
ЕНЭ3

Количество
энергии, которое
может использоваться другим
потребителем,
кВт/час
6,98
7,94
8,96

Мощность,
кВт

Эффективность,
%

1592
1765
2044

62,3
70,9
80

Следует отметить, что приведенные расчеты получены при наличии одного потребителя на тяговой
подстанции. В реальных условиях эксплуатации при
наличии нескольких поездов метрополитена на перегоне, работающих в режиме торможения, эффективность приема электроэнергии ЕНЭ при их размещении на шинах ТП или на перегонах между ТП
может значительно снижаться. Процесс энергообмена может быть ограничен или даже прерван ввиду
наложения рекуперативных токов и превышения
уровня напряжения в тяговой сети (975 В). При размещении ЕНЭ на борту поезда эффективность процесса энергообмена не будет зависеть от количества
потребителей в тяговой сети, поскольку циркуляция
мощности будет происходить непосредственно на
подвижном составе.
Следует также отметить, что анализ места установки ЕНЭ проводился без учета массогабаритных
показателей и их влияния на динамику разгона поезда метрополитена.
ВЫВОДЫ. По результатам выполненного анализа можно сделать следующие выводы:
– анализ схемы СТЭ метрополитена позволил
определить возможные места установки ЕНЭ;
– выполненный сравнительный анализ позволил
установить преимущества и недостатки применения
ЕНЭ в различных местах СТЭ метрополитена;
– наиболее эффективным, с точки зрения энергообменных процессов, является применение ЕНЭ непосредственно на подвижном составе (табл. 2);
– явным преимуществом при использовании
ЕНЭ на борту поезда метрополитена является возможность вывода вагонов метрополитена из туннеля
при возникновении аварийных режимов в СТЭ метрополитена.
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RATIONALE FOR THE PLACE OF INSTALLATION OF CAPACITIVE ENERGY STORAGE UNITS
IN THE SYSTEMS OF TRACTION ELECTRIC SUPPLY METRO
А. Sulim
Kremenchuk Mukhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. Е-mail: sulim1.ua@gmail.com
At present, one of the major problems in the operation of domestic subway cars is to increase the cost of electricity
for traction. Reduce energy costs in the subway can use the kinetic energy of moving masses under braking by its
recovery in the network. One of the most promising and effective ways to take full advantage of energy recovery on the
underground is the use of capacitive energy storage.The aim of the work is the analysis of the circuit decisions on rational justification of the place of installation of capacitive energy storage units in the system of traction electric supply
of the metro. The paper considers the possible installation locations of capacitive energy storage units in the systems of
traction electric supply of the metro. Comparative analysis is given in the application of capacitive energy storage units
in various places of traction electric supply systems metro with taking into account energy exchange between the network and the carriages of subway. Calculation was performed for evaluation of processes of energy exchange and made
due appropriate conclusions. According to the results of the calculations indicated that the most effective with the
energy exchange process is the use of a capacitive storage directly on rolling stock.
Key words: traction power supply system, capacitive energy storage, subway.
REFERENCES
1. Sulim, A.O., Sychev, S.D., Raspopin, V.R.,
Hozya, P.O., Melnik, O.O. and Fedorov V.V. (2012),
"Economy of the electric power when using recuperative braking on subway cars", Elektromekhanichni ta
enerhetychni systemy, metody modeliuvannia ta
optymizatsii. Zbirnyk naukovykh prats X Mizhnarodnoi
naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh i
spetsialistiv [Electromechanical and Energy Systems,
Modeling and Optimization Methods. Conference proceedings of the 10 th International conference of students and young researches], Kremenchuk, KrNU,
March 28-29, 2012, p. 344.
2. Kolb, A.A. (2010), "The use of energy recovery
electric for the quality control of the electric power",
Visnyk KDU, Vol. 4, no. 63, part 1, pp. 98–102.
3.
Pysarev,
L.T.,
Chernyak,
Y.V.
and
Terovanesov, M.R. (2009), "Regenerative braking of
trains using energy-capacitors", Zbirnyk naukovykh
prats DonIZT, no. 17, pp. 97–105.

4. Lomonos, A.I., Byalobrzhesky, A.V. and
Gorban S.N. (2004), "Parameters of the equipment of
systems of dynamic loading of compensators", Visnyk
KDPU: Naukovi pratsi KDPU, Vol. 2, no. 25,
pp. 126–130.
5. Bychkova, M.P. (2011), "System of energy
storage for energy efficiency in the subway", Energosovet, Vol. 3, no. 16, pp. 74–76.
6. Bairueva, L.S. and Prokopovich A.V. (2004), Teoriya elektricheskoy tyagi. Metodicheskoe posobie [The
theory of the electric traction. The methodical manual],
Izdatelstvo MEI, Moscow, Russia.

Стаття надiйшла 04.04.2013.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
285

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 621.311.001.57
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ЕНЕРГОАУДИТІВ
У СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. П. Щокін
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
вул. XXII Партз’їду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна. Е-mail: shchokin@rambler.ru
Наведено результати розробки нейронечіткого методу нормування електроспоживання підрозділами промислових підприємств, відповідну апаратну реалізацію та алгоритм роботи інформаційно-аналітичної системи
планування енергоаудитів. На базі висвітлених розробок створено програмний комплекс нейронечіткого планування енергетичних аудитів на об'єктах енергоємних виробництв, впровадження якого дозволяє зменшити
витрати на проведення планово-попереджувальних ремонтів до 30 %. Послідовна реалізація розробленої методики планування енергетичних аудитів дозволяє знизити енергоспоживання підприємствами на 1–1,5 %.
Ключові слова: енергозбереження, планування, планово-попереджувальні ремонти.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ЭНЕРГОАУДИТОВ
В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В. П. Щёкин
Государственное высшее учебное заведение «Криворожский национальный университет»
ул. XXII Партсъезда, 11, г. Кривой Рог, 50027, Украина. Е-mail: shchokin@rambler.ru
Приведены результаты разработки нейронечеткого метода нормирования электропотребления подразделениями промышленных предприятий, соответствующая аппаратная реализация и алгоритм работы информационно-аналитической системы планирования энергоаудитов. На базе представленных разработок создан программный комплекс нейронечеткого планирования энергетических аудитов на объектах энергоемких производств, внедрение которого позволяет уменьшить расходы на проведение планово-предупредительных ремонтов до 30 %. Последовательная реализация разработанной методики планирования энергетических аудитов
позволяет снизить энергопотребление предприятиями на 1–1,5 %.
Ключевые слова: энергосбережение, планирование, планово-предупредительные ремонты.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Основою енергозбереження в умовах промислових підприємств є планомірна реалізація комплексу технічних і технологічних заходів, яким повинна передувати оптимізація
електроспоживання інфраструктури технологічного
комплексу (ТК) на системному рівні. Основною метою є упорядкування електроспоживання об'єктами
ТК, економія спрямованих на оплату за спожиту
електроенергію фондів, яка може бути отримана за
рахунок організаційних заходів, а також створення
науково обґрунтованих передумов для проведення
цілеспрямованих енергетичних обстежень із наступною реалізацією заходів з енергозбереження.
Значна частина основного обладнання гірничозбагачувальних комбінатів (ГЗК) України відпрацювала встановлений стандартами термін їх роботи:
80 % обладнання – свій проектний ресурс, 52 % –
перевищило граничний. Це призвело до підвищеної
питомої енергоємності виробництва, яка складає
18 % від загальної собівартості, разом з тим якість
продукції вітчизняних ГЗК у середньому на 1–3 %
менша, ніж у зарубіжних конкурентів.
Відповідно до вищевикладеного, найважливіша
проблема сучасного гірничо-видобувного та збагачувального виробництва на найближчі 15–20 років
полягає в подовженні надійної та ефективної експлуатації основного технологічного обладнання понад
терміни, визначені стандартами та іншими нормативними документами. Очевидно, що роботи, пов’язані
із системним впровадженням заходів, спрямованих

на енергозбереження, є стратегічними й актуальними
для ГМК України.
У роботі наведено результати науково-дослідної
роботи, яка фінансувалась ВАТ «ПівдГЗК» (м. Кривий Ріг) згідно з договором № 1392 від 01.09.2012 р. з
ДВНЗ «Криворізький національний університет».
У результаті виконання робіт підприємство одержало програмне забезпечення для прогнозування
фактичних електричних навантажень і визначення
переліку й черги електротехнічного устаткування з
метою проведення енергоаудиту.
Послідовна реалізація розробленої методики дозволяє цілеспрямовано впливати на об'єкти з найбільшим потенціалом енергозбереження шляхом проведення планово-попереджувальних ремонтів (ППР).
При цьому фінансові фонди, спрямовані на проведення енергетичних обстежень, будуть витрачатися
найбільш ефективно, а загальне електроспоживання
інфраструктури буде знижено [1].
Проблемам статистичного аналізу електроспоживання елементами техноценозів присвячено значна
кількість наукових робіт Б.І. Кудріна, В.В. Фуфаєва,
В.І. Гнатюка та інш. У вищезазначених роботах запропоновано методики визначення графіків проведення планово-попереджувальних ремонтів на
об’єктах техноценозів на базі статистичних методів.
До основних особливостей запропонованих методик
можна віднести: чергування і періодичність ремонтів
визначаються призначенням устаткування, його
конструктивними й ремонтними особливостями, а
також умовами експлуатації; ППР устаткування
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передбачає виконання міжремонтного обслуговування, періодичних оглядів, періодичних планових ремонтів – малих, середніх, капітальних; ППР здійснюються за планом-графіком, який розроблений на
основі нормативів ППР.
Найбільш близьким рішенням, обраним як прототип, є методика оптимального управління енергоспоживанням на системному рівні [1]. Спосіб включає
використання усередненого зв'язування для одномірних даних, де на кожному кроці застосована оцінка
відстаней між статистичними даними, визначення
пари найближчих даних і заміни їх середнім значенням, отримання відповідного кластеру, створення
багаторівневої ієрархії, групування об'єктів, проведення нормування електроспоживання у кожній групі
й визначення черги об'єктів для проведення енергоаудиту.
Описаний метод статистичного планування енергетичних аудитів [1] має низку недоліків: синтез емпіричної моделі процесу електроспоживання провадиться на основі класичної теорії статистичної обробки даних, що містить у собі інтервальне оцінювання,
а також ранговий і кластерний аналіз, похибка методів при цьому досягає 15 %; прогнозування електроспоживання окремими об'єктами й інфраструктурою
у цілому провадиться при використанні рангового
аналізу, при цьому точність прогнозування може
бути підвищена при використанні відомих парадигм
нейронних мереж; кластерний аналіз дозволяє розділити об'єкти по групах за певними ознаками, однак
кількість кластерів задається апріорно, що значно
знижує точність нормування електроспоживання
об'єктами у кожній групі; статистичний аналіз ґрунтується на ретроспективі за активною потужністю.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розроблена інформаційно-аналітична система (ІАС)
орієнтована на забезпечення комерційного й технічного обліку електроенергії (активна, реактивна енергія, потужність та струмові навантаження), статистичного аналізу рядів розподілу, комерційного обліку
та оперативного контролю споживання або відпустки
газу, води, стисненого повітря або пари, що дозволяє
впроваджувати заходи, визначені енергозберігаючою
політикою підприємства.
Нормування електроспоживання об’єктами ГЗК
та планування енергетичних аудитів, у рамках НДР,
запропоновано проводити з використанням системи
ефективного нейронечіткого прогнозу електроспоживання [3]. Одним з важливих чинників ефективного
прогнозування на базі нейромережевих структур є
облік залежності прогнозу від значень навантаження
в попередні періоди. Як додаткові елементи вхідного
масиву нейронечіткої мережі пропонується використати поточну інформацію про якість електроенергії,
основні технологічні показники роботи підрозділів та
метеофактори. Нижче наведено приклад табличних
значень складових вхідного й вихідного вектору для
тренування системи нейронечіткого прогнозу електроспоживання підрозділами ВАТ
«ПівдГЗК»
(РЗФ–1, 2): фактична витрата електроенергії

(тис. кВт∙год): РЗФ–1: / всього; концентрат; склад;
освітлення виробничих потреб; освітлення адмін.
споруд /; РЗФ–2: / всього; концентрат; склад; освітлення виробничих приміщень; освітлення адмін.
споруд /; видобуток руди (тис. м3); видобуток руди
(тис. тон); вміст Fe загального (%); вміст Fe магнітного (%); вологість руди (%); 2–3 поток (тис. тон); клас
+20 мм (%); ¾ стадія (тис. тон); клас +20 мм (%);
виробництво концентрату (тис. тон); зовнішня температура (°С); атмосферний тиск (мм. рт. ст); зовнішня
вологість (%).
З урахуванням проведеного статистичного аналізу
даних, як складові вхідного вектора пропонується
використати показники з максимальним коефіцієнтом
кореляції (R) за прогнозованим значенням (електроспоживання РЗФ–1): фактична витрата електроенергії
(ФВЕ) РЗФ–1 за попередні періоди (всього); ФВЕ за
концентратом (R=1); ФВЕ по складу (R=0,6); ФВЕ на
освітлення виробничих приміщень (R=0,9); ФВЕ
РЗФ–2 всього (R=0,9); ФВЕ РЗФ–2 К3 кондиц. концентрат (R=0,9); ФВЕ РЗФ–2 К3В концентрат з підв.
вмістом Fe (R=0,9); видобуток руди (тис. м3) (R=0,6);
виробництво концентрату (R=0,8); зовнішня температура (R=0,8 по ФВЕ складів).
Як екстраполятор обрана гібридна технологія адаптивної нейронечіткої системи висновків, яка характеризується високою швидкістю навчання та простотою алгоритму, що дозволяє отримати підвищення точності результатів прогнозування шляхом використання розробленого алгоритму адаптації функцій приналежності [2].
За результатами визначення просторового положення на ранговому розподілі прогнозованого
значення електроспоживання підрозділу є можливість оцінити коефіцієнт раціонального використання електроенергії при проведенні технологічних
процесів збагачення. Таким чином, у межах гаусового розподілу параметрів можна стверджувати, що
об'єкт споживає електроенергію нормально у разі
перебування прогнозованого значення в межах
довірчого інтервалу. Зсув прогнозованого значення
за нижню межу довірчого інтервалу свідчить про
порушення нормального технологічного процесу та
відповідно електроспоживання на даному об'єкті, в
той час як зсув за верхню межу свідчить про нераціональне використання електроенергії і неефективне впровадження заходів з енергозбереження.
Алгоритм визначення довірчого інтервалу. Як
приклад розглянемо визначення довірчого інтервалу для статистичної вибірки фактичного електроспоживання РЗФ–1 періоду 2009–2011 рр.
1. Задаємо вибірки значень електроспоживання
об’єктом за визначений термін. Як приклад використовуємо статистичну вибірку сумарної фактичної
витрати електроенергії РЗФ–1 (кВтгод) за квітень
2009 р, 2010 р, 2011 р.: X0=6361,0; X1=20598,0;
X2=14883,0 (кВтгод).
2. Визначаємо розмір вибірки та задаємо рівень
значимості: N=3; =0,05.
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3. Ступінь довіри визначаємо за виразом
1 -  = 0,95.
(1)
4. Розраховуємо середнє значення вибірки
( X _  ).
5. Розраховуємо середньоквадратичне відхилення ( S _ X ).
6. Процедура визначення довірчого інтервалу.
6.1. Задаємо коефіцієнт Стьюдента для заданого
об’єму вибірки та ступеню довіри. На даному етапі
запропоновано [1] використовувати стандартну
функцію t-розподілу Стьюдента. Як аргументи
приймаємо число ступенів свободи d (d > 0) та 0 <
p < 1, а щільність ймовірності t-розподілу Стьюдента розраховуємо за виразом:
0,5( d 1)

Г  (d  1) / 2   x 2 
. (2)
t  , N  
1  
d 
Г  d / 2   d 
6.2. Розраховуємо абсолютну випадкову похибку
S_X
X _ sl  t  , N  
.
(3)
N
6.3. Визначаємо МАРЕ-похибку прогнозу за попередній період.
6.4. Уточнюємо абсолютну похибку з урахуванням МАРЕ-похибки прогнозу

X 

2

 X _ sl    X _ mape 

2

.

кціональних блоків (рис. 2): вимірювальна апаратура: цифрові лічильники активної й реактивної електроенергії ЦЭ6850, комплексні цифрові датчики виміру параметрів рідин і газів 3095MV і т.ін. [2]; засоби передачі інформації: пристрої віддаленого та
розподіленого збору даних, модулі аналогового вводу, повторювачі інтерфейсів, комутаційне устаткування [2]; сервер обробки й зберігання інформації;
автоматизовані робочі місця (АРМ) персоналу.
Система орієнтована на достатню гнучкість відносно зміни схем підключення й топології збору
даних. Застосовані при синтезі ІАС принципи побудови системи й класичні засоби дозволяють без
значних витрат масштабувати систему для застосування як на невеликих підприємствах, так і промислових гігантах або в територіально розподілених
системах, які мають складну структуру точок обліку вхідних даних.
Кінцевому користувачу надаються широкі можливості по формуванню груп обліку (тарифних
складових), правил проведення розрахунків, настроюванню вихідних форм, підготовці звітів.

(4)

6.5. Розраховуємо верхню та нижню межі довірчого інтервалу
X UL  X _   X .
(5)
Результати застосування алгоритму розрахунку
довірчого інтервалу при нормуванні електроспоживання РЗФ–1 у 2012 р. на базі статистичної вибірки
2009–2011 рр. і нейронечіткого прогнозу на 2012 р.
наведені на рис. 1.

Рисунок 2 – Структура ІАС нейронечіткого
планування графіків проведення ППР

Рисунок 1 – Довірчі інтервали електроспоживання
РЗФ–1 у 2012 р.
Підсистеми нейронечіткого планування графіків
проведення ППР можуть бути реалізовані на основі
SCADA–системи TRACE MODE. Апаратна частина
інформаційної системи складається з чотирьох фун-

Використання технології “клієнт–сервер” забезпечує можливість одночасної роботи із системою
користувачів, що виконують як різні, так і однотипні функції, а також підключення до системи в
режимі “клієнта” інших автоматизованих систем.
Використання ІСА створює умови для ефективної енергозберігаючої політики промислового підприємства й адаптації його до ринкових перетворень в енергетиці. Розроблений алгоритм роботи
ІАС (рис. 3) може бути використаний у структурі
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проводити планування планово-попереджувальних
ремонтів на енергетичному обладнанні.
Упровадження розробленої ІАС на базі ВАТ
«ПівдГЗК», згідно з договором № 1392, на виконання НДР дозволили зменшити витрати на проведення планово-попереджувальних ремонтів на
24 %. Також науково обґрунтовано, що послідовна
реалізація розробленої методики планування енергетичних аудитів дозволить підприємству знизити
енергоспоживання на 1–1,5 %.
ВИСНОВКИ. Розроблено методику планування
планово-попереджувальних ремонтів на електротехнічному обладнанні, в основу якої закладено нейронечіткий кластер–аналіз. Процедури реалізуються на просторі експериментальних даних електроспоживання об'єктів інфраструктури відповідно до
критерію якості розбивки на класи. Впровадження
розробок дозволяє системно впроваджувати на
гірничо-збагачувальних підприємствах заходи з
енергозбереження.

sgn( ji )  sgn( ji1 )

Рисунок 3 – Алгоритм функціонування підсистеми
нейронечіткого планування графіків проведення
планово-попереджувальних ремонтів на об'єктах
агломераційного комплексу
адаптивної САКТП, що дозволить поєднувати функції автоматичного керування, контролю і диспетчеризації стану електроспоживання енергоємними
об'єктами підприємств та в автоматичному режимі

ЛІТЕРАТУРА
1. Гнатюк В.И. Закон оптимального построения
техноценозов.
Ценологические
исследования.
– М.: Изд-во ТГУ – Центр системных исследований,
2005. – Вып. 29.
2. Щокін В.П. Адаптивне керування агломераційним комплексом на основі авторегресійних структур з регуляризацією: автореф. дис. ... д-ра техн.
наук: 05.13.07 / Вадим Петрович Щокін. – Кривий
Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2012. – 40 с.
3. Osowski S. Sieci neuronowe do przetwarzania
informacji.
Oficyna
wydawnicza
politechniki
warszawskiej, Warszawa, 2000. – PР. 124–128.

INFORMATION-ANALYTICAL SCHEDULE SYSTEM OF ENERGY AUDITS
IN STRUCTURAL SUBDIVIDINGS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
V. Shchokin
State Institution of Higher Education «Kryvyi Rih National University»
vul. XXII Partz’yzdu, 11, Krivyi Rih, 50027, Ukraine. Е-mail: shchokin@rambler.ru
Results of development of a fuzzy-neural method of rating of a power consumption by subdividings of the industrial
enterprises, appropriate hardware implementation and algorithm of operation of information and analytical schedule
system of energy audits are given. On the basis of the provided development the program complex of fuzzy-neural
planning of energetic audit on objects of the power-consuming industries which implementation allows to reduce expenditures on carrying out scheduled preventive maintenance to 30 % is created. Sequential implementation of the developed technique of planning of energetic audits allows to reduce power consuming by the enterprises by 1–1,5 %.
Кey words: energy saving, planning, scheduled preventive maintenance.
REFERENCES
1. Hnatiuk, V. (2005), Zakon optimal'nogo postroyeniya tekhnotsenozov. Tsenologicheskiye issledovaniya [Law technocenoses optimal construction. Price
study], Center for Systems Research, Moscow, Russia.
2. Shchokin, V. (2012), «Adaptive control of agglomeration plant on the basis of autoregression structures with regularization». Abstract of Doc. Sci.

(Eng.) dissertation, 05.13.07, Kryvyi Rih State Higher
Educational Institution, Kryviy Rih, Ukraine.
3. Osowski, S. (2000), Sieci neuronowe do przetwarzania informacji. Oficyna wydawnicza politechniki
warszawskiej, Warszawa, Poland, рр. 124-128.
Стаття надійшла 26.03.2013.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
289

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 621.316.176
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Розглянуто режими роботи конденсаторної установки, підключеної через вітку здвоєного реактора до мережі, засміченої вищими гармоніками при наявності та відсутності навантаження в іншій вітці реактора. У процесі дослідження варьювалась кількість секцій конденсаторної установки та змінювався рівень навантаження у
другій вітці здвоєного реактора.
Ключові слова: конденсаторна установка, гармоніка, резонанс напруг, резонанс струмів, здвоєний струмообмежувальний реактор.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК 6 (10) КВ,
ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ВЕТВИ СДВОЕННОГО ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕГО РЕАКТОРА
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Рассмотрены режимы работы конденсаторной установки, подключенной через ветку сдвоенного реактора к
сети, засоренной высшими гармониками при наличии и отсутствии нагрузки в другой ветке реактора. В процессе исследования варьировалось количество секций конденсаторной установки и изменялся уровень нагрузки во
второй ветке сдвоенного реактора.
Ключевые слова: конденсаторная установка, гармоника, резонанс напряжений, резонанс токов, сдвоенный
токоограничивающий реактор.
АКТУАЛЬНІСТЬ
РОБОТИ.
Конденсаторні
установки (КУ) 6 (10) кВ застосовуються для компенсації реактивної потужності індуктивного навантаження і, відповідно, підвищення коефіцієнту потужності cos  . Для підтримання величини cos  у
допустимих межах при зміні потужності навантаження КУ повинні бути регульованими. Підключення КУ на підстанціях і біля джерел реактивної
потужності є ефективним енергозберігаючим
заходом.
За наявності потужного нелінійного навантаження (зварювальні установки, напівпровідникові вентильні технологічні установки й т.ін.) у мережі
з’являються струми вищих гармонік, які перевантажують КУ. Особливо це проявляється в резонансних
режимах. При резонансі на конденсаторах зростає
напруга, вони перегріваються, розпухають і навіть
можуть вибухнути.
За наявності вищих гармонік у конденсаторах
виникають додаткові втрати, обумовлені збільшенням тангенса кута діелектричних втрат та збільшенням діючого значення струму конденсатора. Довго-

тривалий перегрів конденсаторів призводить до
швидкого старіння ізоляції й тим самим до зменшення строку служби або навіть до пробою ізоляції
[1]. Європейський стандарт вмісту гармонік у мережі IEEE Std 519–1992, наведений в [2], вимагає зменшувати рівень гармонік у струмі навантаження.
Вимоги до мінімального рівня гармонік напруги
надано в [3].
У розгалужених схемах електропостачання на
головних понижуючих підстанціях навантаження
(як індуктивне, так і КУ) підключають через здвоєні
струмообмежувальні реактори для обмеження струмів короткого замикання на стороні 6 (10) кВ.
Метою роботи є дослідження режимів роботи КУ,
підключеної до вітки здвоєного реактора, при
зміні кількості її секцій та зміні опору
навантаження, приєднаного до іншої вітки цього
реактора.
МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Для вивчення режиму роботи реактованої КУ задамо
вхідні дані.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
290

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Режим 1. На ГПП встановлена групова конденсаторна установка великої потужності. Друга вітка
здвоєного реактора розімкнена.
Схему підключення КУ до шин 6 кВ ГПП наведено на рис. 1.

Рисунок 1 − Однолінійна схема підключення КУ
при одинарному режимі роботи здвоєного реактора
Схему заміщення наведено на рис. 2.

Ємність конденсатора в секції при перерахунку
до з’єднання у «зірку»:
СY=144,75 мкФ.
Питомі втрати в КУ складають:
ΔР0=0,07 Вт/ кВАр.
Струмообмежуючий
реактор
типу
РБАС-2х1000-6 має такі параметри:
– опір однієї вітки здвоєного реактора:
Xр = 0,21 Ом, коефіцієнт зв’язку: Кзв=0,44;
– індуктивність однієї вітки здвоєного реактора:
Lр= Xр/2πf = 0,21/100π=0,6685 мГн.
– втрати на фазу здвоєного реактора при номінальному струмі: ΔРном= 11,1 кВт.
Для розрахунку режиму конденсаторної батареї
виділимо одну фазу, для чого перетворимо
з’єднання конденсаторів із «трикутника» у
еквівалентну «зірку».
Потужність фази однієї секції КУ:
QYф=660/3=220 кВАр.
Реактивний опір фази однієї секції КУ:
U2
66002
X Yф  CY 
 66 Ом.
QYф 3  220000
Ємність фази однієї секції КУ:
СYф=1/(2πf× ХYф)= 1/(314×66)=48,253 мкФ.
Активний опір фази секції КУ:
P0QYф 0, 07  2200
RYф 

 7 104 Ом.
2
I ном
4692
Активний опір реактора:
Rp = ΔРном / Iном2 = 11100/4692=0,0505 Ом.
Резонансна частота при включенні n секцій КУ:
fnрез 

1
2 Lр nCYф

.

Фазна напруга при з’єднанні конденсаторів
«зіркою»:
U
U Yф  ном.с .ш.
3
Лінійний струм (від кількості включених секцій
КУ):
U Yф
I Лn 
.
2
2
RYф  
X Yф 

 RP 
  XP 

n  
n 

Рисунок 2 − Схема заміщення, що складається
з послідовно з'єднаних активного опору,
індуктивності та ємності
Середня лінійна напруга системи шин ГПП:
U ном = 6500 В.
Фазна напруга: U Y  U ном  6500  3752,8 B.
3
3
Номінальна лінійна напруга КУ: UКУ = 6600 В.
Номінальний струм усієї КУ: Iном=469 А.
Максимальна номінальна потужність КУ:
Q = 5280 кВАр (вісім банок трифазних
конденсаторів потужністю 660 кВАр кожна).
Ємність кожного конденсатора в секції при
з’єднанні у «трикутник»: С∆=48,25 мкФ.

Лінійна напруга на конденсаторах (залежно від
кількості включених секцій КУ) дорівнює:
I
2
2
U CЛn  3 Лn RYф
 X Yф
.
n
Напруга на реакторі (від кількості включених
секцій КУ):
U Pn  I Лn RP2  X P2 .
Еквівалентна реактивна потужність ареактованої
конденсаторної установки:
X Yф
2
QКУ Е  QP  QКУn  3I Лn
(X P 
).
n
Опір магнітного зв’язку: X м  K зв Х р .
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Таким чином, на підставі проведених розрахунків і результатів, зведених у табл.. 1, можливо зробити висновок, що режим роботи реактованої КУ
при синусоїдальному режимі не виходить за межі
допустимих параметрів. Але помічено, що при наявності в мережі вищих гармонік та при регулюванні КУ, можливе виникнення резонансу напруг на
гармоніках, указаних у табл. 1. При резонансі та
наявності вищих гармонік напруга на шинах КУ
може значно перевищити номінальну напругу силових конденсаторів.
За наявності навантаження обидві вітки здвоєного реактора будуть завантажені струмом. Перша
вітка – струмом КУ, а друга – струмом навантаження. Між вітками існує магнітний зв’язок, якого мож-

на позбутись, виконавши розв’язку, як це показано
на рис. 3.

M  K зв L1L2  K зв LP

Рисунок 3 − Розв’язка магнітного зв’язку
здвоєного реактора

Таблиця 1 − Характеристики режиму реактованої конденсаторної установки залежно від кількості задіяних
секцій КУ при відсутності навантаження у другій вітці реактора

Режим 2. Обидві вітки здвоєного реактора навантажені (наскрізний режим роботи здвоєного реактора). До іншої вітки реактора приєднано навантаження, що дорівнює потужності КУ (рис. 4).
У вітці 3Б (рис. 5) проходить струм, величина
якого відрізняється від струму КУ. Навантаження в
розрахунках вважається постійним і має активноіндуктивний характер з коефіцієнтом потужності
cosφн =0,8.
На рис. 5 наведено схему заміщення електричного кола, що складається зі здвоєного реактора, КУ та
навантаження.
Розрахунок еквівалентного опору z n екв1 у вітці
3А проводиться для кожної гармоніки k та кожного
ступеня n КУ окремо:
1
Zn екв1  R р  nRYф  j
 kj ( X P  X M ),
k100CYф

Рисунок 4 − Однолінійна схема підключення КУ
при наскрізному режимі роботи
здвоєного реактора

де n − номер ступеня КУ (n =1÷8).
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Рисунок 7 − Еквівалентний опір при номінальному
навантаженні у другій вітці реактора та при
cosφн =0,8 залежно від кількості секцій (n) КУ та від
гармонік (k), при яких виникає резонанс напруг

Рисунок 5 − Схема заміщення електричного
кола, що складається зі здвоєного реактора, КУ
та навантаження
Розрахунок еквівалентного опору z n екв2 у вітці
3Б проводиться для кожної гармоніки k окремо за
виразом:
Z nекв 2  Rр  Z nk  kj ( X p  X м ).
Опір навантаження для кожної гармоніки k визначається за виразом:
U
Z nk  (cos   jk sin ) ном
.
I ном
Еквівалентний опір усьго кола для кожного
номера ступеня КУ визначається за виразом:
Z n екв1 Z n екв 2
Z n екв   jkX M 
.
Z n екв1  Z n екв 2
У програмі Mathcad 11 проведено розрахунки
еквівалентного
опору
кола
при
різних
навантаженнях у функції від номеру гармоніки та
залежно від кількості секцій КУ. Результати
наведено на рис. 6–9.

Рисунок 6 − Еквівалентний опір при номінальному
навантаженні у другій вітці реактора та при cosφн =0,8

Рисунок 8 − Еквівалентний опір при половинному
навантаженні у другій вітці реактора та при cosφн =0,8
залежно від кількості секцій (n) КУ та від
гармонік (k), при яких виникає резонанс струмів

Рисунок 9 − Еквівалентний опір при половинному
навантаженні у другій вітці реактора та при
cosφн =0,8 залежно від кількості секцій (n) КУ та від
гармонік (k), при яких виникає резонанс напруг
Аналізуючи залежність резонансних частот від
значення струму у вітці з активно-індуктивним навантаженням, можливо зробити висновок, що при деякому значенні струму навантаження при постійному
значенні струму КУ можливий резонанс струмів або
напруги з урахуванням смуги пропускання контуру.
ВИСНОВКИ. 1. Дослідження доказали небезпеку
підключення КУ до однієї вітки здвоєного струмообмежувального реактора в тому випадку, коли в
іншій вітці відсутнє навантаження.
2. У тому випадку, коли в мережі є джерела вищих гармонік і КУ підключена до однієї вітки здвоєного струмообмежувального реактора, а до іншої
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вітки приєднано активно-індуктивне навантаження,
є ймовірність виникнення паралельного та послідовного резонансу у випадку наявності навантаження
в іншій вітці реактора або тільки послідовного резонансу у випадку відсутності навантаження у другій
вітці реактора.
3. Чим більше навантаження у вітці реактора,
тим більше резонансна частота паралельного контуру, що складається з індуктивностей вітки реактора
та навантаження й ємністю конденсатора.
4. Для мереж, у яких імовірні резонансні явища,
запропоновано проводити моніторинг струму навантаження в обох гілках здвоєного струмообмежувального реактора, щоб не допускати збігу резонансної частоти частоти з частотою вищих гармонік
електричної мережі.
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OF THE DUPLEX CURRENT - LIMITING REACTOR
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In the present work we considered modes of the capacitor bank, connected to the high-voltage network via the
branch of the duplex current-limiting reactor, in the presence and the absence of the load in the other branch. The
number of sections of the capacitor bank and the level of the load in the second branch of the reactor was varied.
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УДК 621.316.176
АДАПТИВНІ МОДЕЛІ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ РЕЖИМІВ І ПАРАМЕТРІВ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. В. Губін, О. О. Єлісовецький
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: seem@kdu.edu.ua
Пропонуються моделі методів розрахунку режимів і параметрів електричних мереж промислових
підприємств в умовах реконструкції або розбудови електричних систем, а також в умовах роботи з різко
змінним режимом навантаження на підставі аналізу існуючих методів розрахунку. Моделі є адаптивними щодо
показників умов і режимів роботи електричних мереж промислових підприємств. Зазначено поетапну
імітаційну методику експериментальних розрахунків електричних мереж.
Ключові слова: електричні мережі, лінії електропередач, джерело живлення, параметри мережі.
АДАПТИВНЫЕ МОДЕЛИ МЕТОДОВ РАСЧЕТА РЕЖИМОВ И ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И. В. Губин, А. А. Елисовецкий
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: seem@kdu.edu.ua
Предлагаются модели методов расчета режимов и параметров электрических сетей промышленных
предприятий в условиях модернизации технологических производств, а также в условиях работы с
резкопеременным режимом загрузки на основании анализа существующих методов расчета. Модели являются
адаптивными относительно показателей условий и режимов работы электрических сетей промышленных
предприятий. Указана поэтапная имитационная методика экспериментальных расчетов электрических сетей.
Ключевые слова: электрические сети, линии электропередач, источник питания, параметры сети.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для забезпечення
конкурентоспроможності продукції вкрай важливе
реконструктуювання, модернізація технологічних
установок, їх процесів. Модернізація технологічних
виробництв промислових підприємств тісно
пов’язана з питанням реконструкції або розбудови
електричних систем. Існуючі методи розрахунку
параметрів та режимів електричних мереж, які
розглянуті в [1] та частково у [3], не відповідають
сучасним вимогам режимів роботи підприємств. Це
пов’язано з різко змінним режимом навантаження,
змінним об’ємом виробництва, які спостерігаються
за останні роки на більшості вітчизняних
промислових
підприємствах.
Упровадження
енергозберігаючих технологій та нового обладнання
і одночасно експлуатація технічно застарілого
устаткування
вимагає
розглядати
та
використовувати адаптивні моделі розрахунку
режимів і параметрів електричних мереж.
Метою досліджень є аналіз і рекомендації щодо
розрахунку режимів і параметрів електричних
мереж промислових підприємств.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Модель перша. Використовуються традиційні
способи розрахунку режимів з поданням мережі в
узагальненому
вигляді.
Електрична
мережа
еквівалентується. Модель включає рівняння сталого
режиму й звичайну схему розрахунків, яка
використовується при проектуванні:

Pел 

Еd U c
sin  ,
xd

(1)

де Pел – електромагнітна потужність джерела
живлення,  – кут зсуву по фазі між ЕРС джерела

живлення Е d та напругою на шинах приймальної
системи U c .
Задаються варіанти розрахунку, і за обраним
критерієм відбирається рішення. Обов'язкова умова
– використання алгоритму з адресними оцінками.
При електричному еквівалентуванні визначаються
концентровані
навантаження,
еквівалентні
параметри схеми заміщення електричної системи.
Цей принцип застосовується для наявних ліній
електропередач (ЛЕП) і заданої схеми мережі. Для
нових
ЛЕП
або
зон
електропостачання
застосовується інший спосіб – параметри схеми
заміщення мережі визначаються за величинами
втрат потужності [2]:

P  К З

Р2  Q2
R,
U2

(2)

де
К З – коефіцієнт завантаження джерела
живлення по повній потужності.
На підставі втрат потужності можна отримати
активні опори мережі.
Можна
розрахувати
опір
і
отримати
характеристику активних опорів від потужності
R(P), розрахувати й інші параметри схеми
заміщення електричної мережі. Характеристику
R(P) можливо отримати при обробці статистичної
інформації або розрахунковим шляхом, причому
втрати можна задавати трендом у часі. Якщо
використовувати дані обліку, то можна виділяти із
загальних втрат потужності комерційні втрати та
моделювати їх спеціальним еквівалентним активним
опором. Такі ж схеми можна застосовувати для
окремих складових структури втрат потужності по
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технічним
елементам,
напрузі,
реактивної
потужності. Велика частина розрахунків пов'язана з
енергетичними балансами потужності й енергії, і це
вимагає розробки нових спрощень моделей.
Модель друга. Використовується енергетичний
баланс потужності або електроенергії, що включає
всі структурні одиниці електричної системи. У
загальному вигляді баланс потужності має вигляд
Рд.ж .  Рн .с.  Р ,
(3)
де Рд.ж. – сумарна потужність джерел живлення,
Рн.с . – сумарне навантаження споживачів,
Р – втрати потужності в електромережах.
Створюється гіпотетична електрична схема, що
дозволяє зв'язати між собою баланс потужності та
схему мережі [1].
Uд.ж.

RK  jXK

U отв

UТ

де Z Л

– опір ділянки лінії довжиною

L та

U С PСП.  jQСП

Pд.ж.  jQд.ж.
 Pст .  j  Q ст .

Q БК

де k – лінійний коефіцієнт зв'язку.
З виразу (4) визначаються втрати й активний
опір у схемі заміщення [3].
Модель четверта. Параметри схеми заміщення
мережі визначаються за довжиною ЛЕП і питомими
активним і реактивним опорами або по втратам
потужності:
Z Л  (r0  jx0 ) L ,
(5)
питомими параметрами r0 , x0 .

R С  jX С

R Т  jX Т

Для споживачів різних технологічних груп число
годин використання максимальної потужності Tmax
пов'язано з числом годин максимальних втрат
потужності. Причому зв'язок близький до лінійного.
Тоді можна записати
 max  kTmax ,
(4)

QБКС

Рисунок 1 – Схема заміщення ділянки мережі

Таблиця 1 – Рівняння апроксимації залежностей
параметрів елементів електричної мережі системи
електропостачання при зміні потужності
трансформатора Sном.т від 160 до 2500 кВА
Параметр

Точний вираз
ЛЕП

Потужність, що надходить від джерела живлення
Pд.ж.  jQд.ж. , визначається потужністю споживання
Pсп.  jQсп , навантажувальними втратами на передачу

Pвт.  jQвт та втратами в сталі трансформатора
Pст .  jQст , а також величиною реактивної
потужності, видаваної компенсуючими пристроями
QБК .
Модель третя. Енергетичний баланс враховує
склад споживачів. Параметри мережі визначаються
за методом τmax або за часом втрат. Це також
гіпотетична мережа, що враховує особливості
режимів роботи окремих споживачів. Створити
електричний аналог споживання за групами
споживачів дуже важко, а великі споживачі можуть
бути надані в схемі електричної системи. Це
відкриває можливість розробки спеціальної моделі
регресійного виду, яка визначається методами та
критеріями, зазначеними у [4]. Як приклад, на рис. 2
показана типова модель регресійного виду, яка
визначається методом найменших квадратів або
лінійною функцією.

а)

б)

Рисунок 2 – а) регресійна модель за методом
найменших квадратів, б) лінійна регресійна модель

304S-0,89

r0 , Ом/км
x0 , Ом/км

0,1209S-0,06
Шинопровід

r0 , Ом/км
x0 , Ом/км

16552S-0,96
4112S-0,74

Трансформатор
R, Ом
X, Ом

РК .З . , кВт
Р ХХ , кВт

5109S-1,21
2270S-0,88
0,0096S+1,78
0,0017S+0,56

Характер залежностей активного й реактивного
опору трансформатора від його номінальної
потужності Sном.т дає можливість апроксимувати їх
спадною
степеневою
функцією.
Питомий
реактивний опір кабелів змінюються в межах
0,088...0,076, тобто дуже слабо залежіть від
номінальної потужності трансформатора. Питомі
активний і реактивний опори шинопроводу залежать
від номінальної потужності трансформатора й
зменшуються з її збільшенням [1].
Оскільки основою моделювання є структурна
схема системи або енергетичний баланс, то це має
відбиватися в схемі проведення експериментальних
розрахунків. Тут слід зазначити імітаційну
методику, що включає кілька етапів:
– поділ
системи
на
локальні
зони
електропостачання, що зменшує розмірність
завдання; виконання незалежних варіаційних
розрахунків за локальними зонами;
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– визначення принципів зміни вихідних даних та
їх поєднань для розрахунків втрат потужності;
виконання серії розрахунків нормальних режимів
мереж за спеціальною схемою обчислювального
експерименту;
– узагальнення результатів розрахунків із
використанням апарату регресійного аналізу; оцінка
похибок втрат потужності;
– отримання параметрів схеми заміщення
електричних мереж.
ВИСНОВКИ. У результаті аналізу та досліджень
існуючих методів розрахунку параметрів і режимів
електричних мереж промислових підприємств
визначено більш гнучкі моделі методів розрахунку,
які дають прийнятне рішення для проектів
розрахунку та аналізу електричних мереж та систем,
а саме:
– модель з еквівалентуванням електричної
мережі, а також аналізом сталого режиму мережі,
використанням даних обліку;
– модель з використанням енергетичного
балансу потужності або електричної енергії;
створення гіпотетичної електричної схеми, що
дозволяє зв'язати між собою баланс потужності та
схему мережі;
– модель із визначенням параметрів мережі за
методом τmax або за часом втрат із розробкою моделі
регресійного виду;

– модель із визначенням параметрів за
довжиною ЛЕП і питомими активним і реактивним
опорами.
При практичному використанні запропонованих
моделей методів розрахунку рекомендується
поетапна імітаційна методика як узагальнена
методика
проведення
експериментальних
розрахунків.
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ADAPTIVE MODELS OF METHODS COMPUTATION MODES AND PARAMETERS
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The proposed methodology and model of the computation modes and parameters of electrical networks of industrial
enterprises in the modernization process of production and in terms of working with sharply varying load conditions
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СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ПИТОМИХ ВТРАТ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В СТАТИЧНИХ ТИРИСТОРНИХ
КОМПЕНСАТОРАХ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ З ПРИМУСОВОЮ КОМУТАЦІЄЮ
М. В. Пєтухов, С. П. Літковець
Луцький національний технічний університет
просп. Соборності, 17, м. Луцьк, 43024, Україна. Е-mail: npetuhov@gmail.com
Аналізуються інтегральні показники енергетичного процесу в статичному тиристорному компенсаторі
реактивної потужності з примусовою комутацією. Доведено, що застосування вольтододавання дозволяє
знизити величину питомих втрат активної потужності в статичному компенсаторі, що забезпечує його
ефективність як джерела реактивної потужності.
Ключові слова: питомі втрати, ефективність, статичні компенсатори, примусова комутація,
вольтододавання.
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СТАТИЧЕСКИХ
ТИРИСТОРНЫХ КОМПЕНСАТОРАХ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
КОММУТАЦИЕЙ
Н. В. Петухов, С. П. Литковец
Луцкий национальный технический университет
просп. Соборности, 17, г. Луцк, 43024, Украина. Е-mail: npetuhov@gmail.com
Анализируются интегральные показатели энергетического процесса в статическом тиристорном
компенсаторе реактивной мощности с принудительной коммутацией. Доказано, что применение вольтодобавки
позволяет снизить величину удельных потерь активной мощности в статическом компенсаторе, что
обеспечивает его эффективность как источника реактивной мощности.
Ключевые слова: удельные потери, эффективность, статические компенсаторы, принудительная
коммутация, вольтодобавка.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Залежно від способу
комутації статичні тиристорні компенсатори (СТК)
реактивної потужності можна поділити на
компенсатори з природною та примусовою
комутацією. СТК з примусовою комутацією є
перспективним напрямом розвитку компенсаторів
як джерел реактивної потужності, оскільки вони
дозволяють
незалежно
керувати
процесами
ввімкнення та вимкнення комутуючих тиристорів.
У разі живлення СТК з примусовою комутацією
синусоїдною напругою питома споживана активна
потужність не залежить від кута керування
комутуючими тиристорами у будь-яких режимах
роботи [1] й може бути прийнята за певний базовий
рівень, на підставі якого можна судити про його
ефективність як джерела реактивної потужності.
Застосування в СТК з примусовою комутацією [2]
трансформаторів з насиченою магнітною системою
дозволяє одержати на його вторинних обмотках
майже прямокутну напругу живлення. У разі
керування СТК реактивної потужності шириною
імпульсу напруги живлення величина питомої
споживаної активної потужності є функцією ширини
цього імпульсу [3]. У цьому випадку при симетричній
комутації тиристорів величина питомої споживаної
активної потужності стає меншою за базовий рівень,
якщо кут керування тиристорами не перевищує 50,6
градусів. У разі несиметричної комутації тиристорів
величина питомої споживаної активної потужності
взагалі не перевищує базовий рівень у всьому
діапазоні зміни ширини імпульсу напруги живлення.
Для підвищення ефективності СТК з примусовою
комутацією як джерела реактивної потужності
необхідне подальше зниження величини питомої

споживаної потужності та збільшення діапазону
зміни ширини імпульсу напруги живлення.
Метою роботи є зниження величини питомих
втрат активної потужності СТК реактивної
потужності з примусовою комутацією за допомогою
вольтододавання.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Об’єктом дослідження виберемо трансформаторну
схему асинхронного СТК з примусовою комутацією
[3]. У даному разі фазні реактори працюють
незалежно один від одного за однаковим
алгоритмом.
Тому
інтегральні
показники
енергетичного процесу в СТК з примусовою
комутацією можна визначати для однієї із фаз, а
результати дослідження поширити на весь
компенсатор.
СТК з примусовою комутацією – це система зі
змінною структурою. Вона містить три ділянки, на
яких закон зміни струму буде різний. Заступні
схеми, які характеризують алгоритм роботи СТК за
наявністю вольтододавання, наведено на рис. 1.
При регулюванні шириною імпульсу напруги
живлення можлива симетрична та несиметрична
комутація тиристорів. У разі симетричної комутації
перший тиристор відмикається у моменти  та
   , а зачиняється у моменти    та  B через
дію другого тиристора, тобто імпульси напруги
живлення симетричні відносно точок природної
комутації (рис. 2,а). У разі несиметричної комутації
перший тиристор відмикається у моменти  та
     й зачиняється у моменти    та  B . У
цьому випадку імпульси напруги живлення
несиметричні відносно точок природної комутації, а
їх ширина не може перевищувати 90 градусів (рис.
2,б).
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Рисунок 1 – Заступні схеми СТК з примусовою
комутацією на першій (а), другій (б) та третій (в)
ділянках
Узагальнене рівняння електричної рівноваги
кола для всіх трьох ділянок буде мати вигляд
n 1

din  
 r 2 n in    2  n 2 U m ,
(1)
d
де n  1,2 ,3 – номер ділянки; U m – амплітудне
значення напруги;   t – відносний час;  –
колова частота; r1  r2  rp ; x1  x2  x p ; r2 та x 2 –
x 2 n

відповідно, активний та реактивний опори
вторинної обмотки трансформатора; rp та x p –
відповідно, активний та реактивний опори фазного
реактора;
 – коефіцієнт вольтододавання. Коефіцієнт
вольтододавання  показує, наскільки амплітуда
напруги живлення на третій ділянці більша за
амплітуду напруги живлення на першій ділянці.
Розв’язуючи рівняння (1) за певних початкових
умов, одержимо струми на відповідних ділянках у
разі симетричної комутації тиристорів:
I
i1    m 1  e 1    ;
(2)
1



i2   

Im
1  e  1 e 0     ;
1

i3    

e

де 1 

r2  rp
x2  x p







Рисунок 2 – Часові діаграми напруг та струмів на
навантаженні в СТК з примусовою комутацією за
наявності вольтододавання у разі симетричної (а) та
несиметричної (б) комутації тиристорів

(3)

I m I m 1    

e
 
1 1

 0   

; 0 

e

rp
xp

  1  0   

e

,

– питомі опори; I m 

Для нормальної роботи СТК з примусовою
комутацією
необхідно
зачинити
перший
комутуючий тиристор у момент переходу струму
i3   через нуль, тобто в момент

(4)
Um
–
x1

1   e 0     e  1 e  0   
ln
. (5)
1

Розглядаючи
реактивну
потужність
як
інтегральну величину швидкості зміни напруги
живлення у часі [4]

амплітудне значення струму.

B     

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
299

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У разі несиметричної комутації тиристорів
струми на першій та другій ділянках визначаються
за виразами (2) та (3), оскільки початкові умови такі
ж самі, що й при симетричній комутації. На третій
ділянці буде протікати струм:
I
I
i3     m  m e 1       
1 1

T

Q

1
du  
i  
d
2 0
d



та враховуючи вирази (2)–(5), одержимо у відносних
одиницях:
 
2Q
1 1
Q    
  
i1        d 
UmIm
  1 



 B

i3        d  

1  

1

1  e  1  1  e  1 e 0    ,
(6)
1



де i1   







 e 0 2    e  1 e 0 2   .
(8)
У цьому випадку, з урахуванням виразів (2), (3)
та (8), інтегральні показники енергетичного процесу
СТК з примусовою комутацією за наявності
вольтододавання будуть дорівнювати:
 
1 1
Q      
i1        d 
  1 

B



i3          d  
1   


1

1  e  1  1  e  1 e 0 2   ,
(9)
 1



i1  
i  
, i3    3
– струми у відносних
Im
Im

одиницях;        ,        – зміщені 2 –
періодичні дельта-функції Дірака.
Величина споживаної активної потужності за час
протікання
струму
визначається
скалярним
добутком миттєвих значень струму і напруги:
P

1
2







B

 u  i d .

P    



З урахуванням рівняння (1) цей вираз можна
подати таким чином:
B
B

1 
  xi di     ri 2  d  
P
2  



B

1  1 2
2
2

 x i  B   i    r  i  d  .
2  2



Перша складова цього виразу у фігурних дужках
дорівнює нулю, оскільки i 2  B   i 2    0 , а друга
складова визначає втрати активної потужності.
Звідси випливає, що споживана активна потужність
СТК з примусовою комутацією дорівнює втратам
активної потужності









 

 i1  u  d 



B

1
i3  u  d  
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 1   0 1

    2  B        
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1
 1


 0 2     1  0 2   
e
e
e
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(10)

де        ,          – зміщені 2 –
періодичні дельта-функції Дірака;
1   e  0 2     e   1 e  0 2   
 B        ln
–

1



час вимкнення комутуючого тиристора у відносних
одиницях.
Припустимо, як живлячий трансформатор для
СТК реактивної потужності з примусовою
комутацією
застосовується
трифазний
трансформатор
ТРДН-25000/110-76У1
з
регулюванням напруги під навантаженням, який має
РПН на двох розщеплених обмотках на стороні
низької напруги  15 %  10 ступенів, - 12 % – 8
ступенів. Паспортні дані цього трансформатора:
повна потужність S H  25000 кВА, втрати холостого
ходу Px  25 кВт, втрати короткого замикання
Pk  120 кВт, напруга короткого замикання
U k  10 ,5% , струм холостого ходу I x  0 ,75% ,
висока напруга 115кВ, низька напруга 6,3кВ та
10,5кВ. Розрахункові параметри вторинних обмоток
трансформатора: активний опір r2  0 ,0185 Ом,
реактивний
опір
x2  0 ,4052 Ом.
Оскільки
трансформатор має дві розщеплені обмотки, то

B

1
P 
r i 2  d
2 



за час протікання струму через навантаження.
Виходячи з цих міркувань, знайдемо втрати
активної потужності у відносних одиницях в СТК з
примусовою комутацією у разі симетричної
комутації тиристорів:
 
2 P
1 1
P    
 
i1  u  d 
U m I m   1 

B

1
1  1   1
1

i3  u  d  
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перша з них підключається до фазного реактора на
першій ділянці, а друга, яка обладнана пристроєм
регулювання
напруги
під
навантаженням,
підключається до фазного реактора на третій
ділянці. У функції фазних реакторів виберемо
реактор РКОС-3900/10-У1 з паспортними даними:
номінальна реактивна потужність QH  3,9 МВАр,
номінальна напруга U H  10 кВ, номінальний струм
I H  385 А,
номінальна
індуктивність
LH  99 ,7 мГн, середні втрати активної потужності у
номінальному
режимі
PCEP  8154 ,5 Вт.
Розрахункові параметри реактора: активний опір
rp  0 ,055 Ом, реактивний опір x p  31,3 Ом. Питомі
опори на першій та третій ділянках СТК з
примусовою комутацією однакові та складають
величину:
rp  r2
0 ,055  0 ,0185
1 

 2 ,318  10 3 ; питомий
x p  x2
31,3  0 ,4052
опір
на
другій
ділянці
дорівнює:
rp 0 ,055
0 

 1,757  10 3 . На рис. 3, 4 за
xp
31,3
виразами (6), (7), (9) та (10) побудовано залежності
Q   , а за виразом

Рисунок 4 – Графіки Q    (а) та PQ   (б) у СТК
з примусовою комутацією для різних  у разі
несиметричної комутації тиристорів

P  
–
Q  
питомі втрати активної потужності СТК з
примусовою
комутацією
за
наявності
вольтододавання
в
разі
симетричної
та
несиметричної комутації тиристорів.

ВИСНОВКИ. Величина реактивної потужності
СТК з примусовою комутацією при наявності
вольтододавання фактично є лінійною функцією
ширини імпульсу напруги живлення й у разі
збільшення коефіцієнта вольтододавання  зростає
(рис. 3,а; 4,а). Крім того, режим комутації
тиристорів не впливає на величину реактивної
потужності.
Величина питомих втрат активної потужності
залежить від режиму комутації тиристорів
(рис. 3,б; 4,б). У разі симетричної комутації
тиристорів збільшення ширини імпульсу напруги
живлення призводить до зростання питомих втрат
активної потужності. Зменшити питомі втрати
активної потужності можна шляхом збільшення
коефіцієнта вольтододавання  . При певному
значенні коефіцієнта  питомі втрати активної
потужності стають меншими за величину
економічно
обґрунтованого
рівня
PQbase  2 ,318  10 3 (рис. 3,б, пунктирна лінія) у
всьому діапазоні зміни ширини імпульсу напруги
живлення. У разі несиметричної комутації
тиристорів криві PQ   при різних  мають

PQ   

максимум, який не
обґрунтований рівень

перевищує економічно
PQbase (рис. 4,б). При

збільшенні коефіцієнта  максимальне значення
питомих втрат активної потужності в цьому режимі
також зменшується. З рис. 4,б випливає, що при
  2 ,2 максимальні втрати активної потужності
складають 900 Вт на 1 МВАр генерованої
реактивної потужності.

Рисунок 3 – Графіки Q    (а) та PQ   (б) у СТК
з примусовою комутацією для різних  у разі
симетричної комутації тиристорів
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Отже, використання вольтододавання в СТК з
примусовою комутацією дозволяє суттєво зменшити
втрати активної потужності й підвищити його
ефективність як джерела реактивної потужності.
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The paper analyzes integral indicators of the energy process in static thyristor compensator of reactive power with
forced commutation. It is proved that the application of volt adding can reduce the value of specific losses of active
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УДК 624.1
ВПЛИВ ТЕРТЯ НА ПРОЦЕС КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ РОЛИКОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ
З БУДІВЕЛЬНИМИ СУМІШАМИ
С. В. Зайченко, С. П. Шевчук, А. О. Оберемок
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. E-mail: zstefv@gmail.com
У процесі дії робочих органів машин для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій на суміші при
виробництві матеріалів і конструкцій виникає контактна взаємодія, яку можливо представити контактними тисками. Контактний тиск виникає внаслідок опору суміші й може бути наданий у вигляді двох складових: нормального й дотичного. Дотичний тиск викликаний фрикційною взаємодією робочого органу з бетонною сумішшю, яка є полідисперсним середовищем. Трибологічні властивості будівельних сумішей залежать від цілої низки чинників, серед яких нормальний тиск виступає як головний. Запропоновано залежність розподілу трибологічних властивостей суміші від нормального контактного тиску. На основі запропонованих залежностей установлено розподіл нормальних і дотичних контактних тисків.
Ключові слова: нормальний і дотичний тиск, коефіцієнт тертя, роликовий робочий орган.
ВЛИЯНИЕ ТРЕНИЯ НА ПРОЦЕСС КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОЛИКОВЫХ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ
С. В. Зайченко, С. П. Шевчук, А. А. Оберемок
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
просп. Победы, 37, г. Киев, 03056, Украина. Е-mail: zstefv@gmail.com
В процессе действия рабочих органов машин для производства строительных материалов и конструкций на
смесь при производстве материалов и конструкций возникает контактное взаимодействие, которое можно представить контактными давлениями. Контактное давление возникает вследствие сопротивления смеси и может
быть представлено в виде двух составляющих: нормального и касательного. Контактное давление вызвано
фрикционным взаимодействием рабочего органа с бетонной смесью, которая является полидисперсной средой.
Трибологические свойства строительных смесей зависят от целого ряда факторов, среди которых нормальное
давление выступает как главный. Предложена зависимость распределения трибологических свойств смеси от
нормального контактного давления. На основании предложенных зависимостей установлено распределение
нормальных и касательных контактных давлений.
Ключевые слова: нормальное и касательное давление, коэффициент трения, роликовый рабочий орган.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При виготовленні будівельних матеріалів і конструкцій робочі органи
машин і агрегатів взаємодіють із середовищем, що
оброблюється шляхом створення різного типу переміщень і деформацій, що можливо шляхом силового
впливу робочих органів на середовище, в результаті
якого виникають сили опору руху робочих органів,
розподіл яких у зонах контакту надають у вигляді
контактних тисків. Унаслідок проковзування середовища по поверхні робочих органів виникає тертя між
робочими органами і середовищем, а також тертя в
середині середовища. Сили тертя між робочими органами й будівельними сумішами, яке є полідисперсною сумішшю, залежать від цілої низки чинників,
головними з яких можна виділити нормальний тиск,
площу й геометрію контакту, швидкість проковзування поверхонь, вологість, градієнт міцності середовища, гранулометричний склад.
Незважаючи на велике різноманіття процесів
взаємодії робочих органів машин для виробництва
будівельних матеріалів і конструкції, процес
фpікційної взаємодії будівельних сумішей з робочими органами вивчено недостатньо глибоко. Більшість авторів теорій основних будівельних процесів
при встановленні залежності сили тертя від нормальної складової реакції беруть за основу своїх досліджень лінійний закон Амонтона–Кулона [1–3].
Даний підхід дозволяє суттєво полегшити процес

фізичного моделювання процесів і встановити головні аналітичні залежності. Для більш точного опису
процесів необхідно встановлення залежності зміни
трибологічних характеристик суміші від вищезгаданих чинників. При дослідженні процесу загладжування було встановлено суттєву зміну коефіцієнта
тертя в процесі обробки поверхні [4]. У роботі [5]
наведено дослідження зміни коефіцієнта тертя дисперсного водовмісного середовища при контакті з
металом. Особливу увагу привертає експоненціальна залежність тангенціальної складової  від нормального тиску p :
d
= 0 e p ,
(1)
dp
де  0 – коефіцієнт тертя при p0 = 0 ;  – параметр
консистенції, який залежить від початкової вологості.
Метою даної роботи є дослідження процесу зміни трибологічних властивостей середовища в процесі роликового формування й встановлення закономірності розподілу контактних тиків з урахуванням зміни фізико-механічних властивостей суміші.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
При роликовому формуванні відбувається багаторазове перекочування робочого органу по середовищу,
в результаті чого змінюється густина суміші і, як
наслідок, змінюються трибологічні характеристики.
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Причиною зміни властивостей поверхні під впливом
роликового робочого органу є виникнення фільтраційних процесів, які пов’язані з від’ємним градієнтом густини. Підтвердженням даного явища є високі
показники морозостійкості водонепроникності виробів роликового формування [6–8]. Виникнення
фільтраційних процесів під впливом робочого органу призводить до зміни вологості контактуючих
поверхонь і, як наслідок, до зменшення коефіцієнту
тертя. Приведена особливість дозволяє використати
експоненціальну залежність для коефіцієнта тертя
від нормального тиску:
 ( p)    p0  e  p ,
де  ( p0 ) – початковий коефіцієнт тертя;  – параметр консистенції.
При перекочуванні зона контакту взаємодії робочого органу з будівельною сумішшю може бути
розділена за напрямом відносного руху контактуючих поверхонь (рис. 1): зону випередження – I, зони
відставання ІІ і ІІІ і зони бокового розширення IV.

З урахуванням вищесказаного, можливо зазначити умови встановлення характеру відносного руху
контактуючих поверхонь:
умови проковзування:  <  s ;
умови прилипання:    s .
На рис. 2 зображено суміщені графіки виникаючих дотичних тисків  і граничного опору зсуву  s
за умов лінійної зміни сили тертя й жорсткопластичної моделі суміші зі зміцненням:
 = p ;  s = tg p +  0 ,
де  – кут внутрішнього тертя;  0 – початковий
змінній, залежно від ущільнення граничний опір
зсуву.
Залежно від співвідношення виникаючих тисків
можливо настання випадку проковзування суміші по
всій поверхні робочого органу (рис. 2,а). За описаних умов коефіцієнт тертя  :

 < tg + 0 p .
Випадок перевищення дотичних тисків над опором зсуву (прилипання) зображено на рис. 2,б. Умови настання прилипання:
  tg   0 .
p

Рисунок 1 – Розподіл площі контакту на зони
відносного руху
Попередні дослідження роликового формування
[9-10] виявили розбіжність між теоретичними і експериментальними даними у границі між зонами І і
ІІ, що пояснюється наявністю зони прилипання і
виникненням тертя в середні суміші або зони загальмованої пластичної деформації, яка виникає у наслідок утворення ядра ущільненого матеріалу який
також прилипає до робочого органу і обертається
навколо миттєвого центра обертання.
Встановити характер тертя у зоні максимальних
тисків під впливом яких перебуває більша частина
зони ІІ можливо шляхом дослідження зміну силового фікційного впливу на суміш і зміни граничного
опору зсуву. Цілком очевидно, що у випадку перевищення тангенціальних значень контактних тисків
 над значеннями граничного опору зсуву  s буде
відбуватися відносне проковзування поверхні контакту робочого органа і поверхні суміші. В протилежному випадку буде відбуватись прилипання середовища, що оброблюється до поверхні суміші.

а

б
Рисунок 3 – Графіки опору зсуву й дотичних тисків:
а – проковзування; б – прилипання
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З аналізу графіків і умов відносного руху контактуючою поверхнею можливо відзначити, що контактна взаємодія роликових робочих органів з бетонною за певних умов може відбуватися за різними
законами тертя: тертя ковзання й тертя спокою [11].
Тертя спокою відзначається підвищеними значеннями коефіцієнта тертя за рахунок міжмолекулярної
дії, що викликав адгезію поверхонь, і для випадку
будівельних сумішей може приймати значення
 > 0,7 . Таким чином, коефіцієнт тертя змінюється
за дугою захвату залежно від силового впливу й зони контакту (рис. 4,а,б).
Визначення розподілу трибологічних властивостей
по зонах взаємодії робочого органу із середовищем і
залежно від нормального тиску p дозволяє встановити диференціальні рівняння розподілу нормального
тиску з урахуванням особливості зміни трибологічних
властивостей контактуючих поверхонь.

Рішення диференціальних рівнянь без урахування зміни коефіцієнта тертя і з урахуванням зміни за
однакових умов формування зображено графічно у
вигляді ізоліній нормальних тисків (рис. 5,а,б).
Порівняння отриманих розподілів нормальних
контактних тисків (рис. 5,а,б) показує значний розбіг (більше 10 %) значень, що підтверджує припущення щодо значного впливу трибологічних властивостей будівельних сумішей на процес контактної
взаємодії роликових робочих органів з будівельними сумішами.
Зміна коефіцієнту тертя суміші в процесі контактної взаємодії також значно вплине на розподіл дотичних контактних тисків (рис. 6,а,б), що, у свою
чергу, суттєво змінить отримані зусилля і момент,
які необхідні для переміщення роликового робочого
органу.

а

б
Рисунок 4 – Графіки зміні коефіцієнта тертя:
а – від нормального тиску; б – залежно від зони контакту

а

б

Рисунок 5 – Ізолінії розподілу нормальних контактних тисків:
а – без урахування зміни фрикційних властивостей; б – з урахуванням зміни фрикційних властивостей
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а

б

Рисунок 6 – Розподіл дотичних контактних тисків:
а – без урахування зміни фрикційних властивостей; б – з урахуванням зміни фрикційних властивостей
ВИСНОВКИ. Дослідження зміни властивостей
трибологічних властивостей середовища в процесі
роликового формування дозволило встановити характер зміни коефіцієнта тертя залежно від нормального тиску й зони контактної взаємодії. Коефіцієнт тертя залежить від нормального тиску й для зони випередження I описується експоненціальною
залежністю.
У зоні максимальних тисків II змінюється напрямок відносного руху контактуючих поверхонь, а
також спостерігається явище прилипання, яке супроводжується підвищеними значеннями коефіцієнта тертя.
Встановлення нормальних і дотичних контактних тисків з урахуванням зміни трибологічних властивостей дозволить визначити з більшою точністю
головні параметри роликових бетоноформуючих
агрегатів.
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INFLUENCE OF FRICTION ON PROCESS OF PIN CO-OPERATION OF ROLLER
WORKING ORGANS WITH BUILDING MIXES
S. Zaichenko, S. Shevchuk, A. Oberemok
National Technical University of Ukraine ''Kyiv Polytechnic Institute''
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 003056, Ukraine. E - mail: zstefv@gmail.com
When the pressure of working bodies of machines for the production of building materials and structures for the
production of a mixture of materials and structures arise contact interaction, which can be represented by the contact
pressures. The contact pressure is caused by a mixture of resistance and may be presented in two parts: the normal and
tangential pressure. The contact pressure caused by the frictional engagement of the working body of the concrete mixture which is a poly-dispersed environment. Tribological properties of mortars depend on a number of factors, including
normal pressure acts as a major. The dependency of distribution tribologiche-ray properties of a mixture of normal contact pressure. Based on the proposed dependencies installed Leno distribution of normal and tangential contact pressures.
Key words: normal and tangent pressure, coefficient of friction, roller working organ.
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УДК 621.316.728
ПОРІВНЯННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Й АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ТА УЗГОДЖЕННЯ ЇХ З ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ВІТРОТУРБІНИ ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ
Д. С. Середа, О. В. Бялобржеський
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: seem@kdu.edu.ua
З метою визначення енергетичних параметрів вітрогенеруючих елементів лабораторного комплексу для досліджень різних видів поновлюваних джерел живлення виконано аналіз і порівняння робочих характеристик
асинхронного генератора й генератора постійного струму потужністю 0,55 кВт з характеристиками шестилопатевої вітротурбіни радіусом 0,5 м. Визначено, що генератор постійного струму має більш широкий діапазон кутової швидкості та має лінійну характеристику в цьому діапазоні. Запропоновано використання мультиплікатора з певним коефіціентом передачі.
Ключові слова: вітроенергетична установка, асинхронний генератор, генератор постійного струму, вітротурбіна, робочі характеристики.
СРАВНЕНИЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА
И АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА И СОГЛАСОВАНИЕ ИХ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ВЕТРОТУРБИНЫ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
Д. С. Середа, А. В. Бялобржеский
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: seem@kdu.edu.ua
С целью определения энергетических параметров ветрогенерующих элементов лабораторного комплекса
для исследований различных видов возобновляемых источников питания выполнены анализ и сравнение рабочих характеристик асинхронного генератора и генератора постоянного тока мощностью 0,55 кВт с характеристиками шестилопастной ветротурбины радиусом 0,5 м. Определено, что генератор постоянного тока имеет более широкий диапазон угловой скорости и имеет линейную характеристику в этом диапазоне. Предложено использовать мультипликатор с определенным передаточным отношением.
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, асинхронный генератор, генератор постоянного тока, ветротурбина, рабочие характеристики.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На кафедрі систем
електроспоживання та енергетичного менеджменту з 2005 року проводиться підготовка фахівців за
спеціальністю «Енергетичний менеджмент», до
навчальної програми якої входить дисципліна
«Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії». За умови відсутності достатнього лабораторного устаткування постає необхідність розробки
та впровадження лабораторного стенду для досліджень різноманітних видів відновлюваних джерел
живлення (ВДЖ), а саме, вітроенергетичних установок (ВЕУ) [1]. Відповідно, необхідно провести
розрахунок параметрів обладнання та здійснити
вибір устаткування ВЕУ.
В основу створення обладнання стенду поставлено наступні задачі:
– узгодження роботи генератора ВЕУ постійного й змінного струму та сонячної батареї на спільне навантаження з різними комбінаціями паралельної роботи;
– керування потоком енергії декількох ВДЖ;
– підвищення надійності системи електропостачання відповідних споживачів лабораторії.
Усі блоки, що застосовують у системі, є типовими.
Розроблений лабораторний стенд дозволяє
проводити наступні лабораторні роботи:
– дослідження енергетичних характеристик
та перехідних процесів при роботі відновлюва-

льних джерел електричної енергії на різне за
характером навантаження;
– дослідження впливу зовнішніх факторів на
інтенсивність генерування електричної енергії відновлюваними джерелами живлення;
– дослідження одночасної роботи двох, трьох
ВДЖ на спільне навантаження;
– дослідження роботи системи під час перехідних процесів, які виникають при комутації;
– дослідження деяких динамічних та статичних характеристик генераторів, що використовуються для генерування електричної енергії у
ВДЖ;
– вивчення методів розрахунку основних енергетичних параметрів вищенаведених ВДЖ [1].
У ході розробки лабораторного стенду постала
задача визначення енергетичних параметрів вітрогенеруючих елементів стенда та оцінки їх характеристик.
Метою роботи є порівняння робочих характеристик генератора постійного струму та асинхронного генератора однакової потужності.
МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Необхідною умовою ефективної роботи вітроустановки є узгодження параметрів електрогенератора з
характеристиками вітротурбіни. Це означає пошук
найвигіднішого робочого режиму вітроелектричного
агрегату.
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До важливих аеродинамічних характеристик вітротурбіни відносять коефіцієнт використання енергії вітру C р , залежність якого від швидкохідності Z
різних типів вітротурбін зображена на рис. 1.

Рисунок 1 – Залежність коефіцієнта потужності
C р для різних типів вітроколіс:
1 – ідеальна вітротурбіна; 2, 3 – дво- та
трилопатеві турбіни; 4 – вертикально-осьова турбіна
типу «Дар’є»; 5 – багатолопатева турбіна;
6 – ротор Савоніуса
Ця залежність складається з двох кривих, кожна з них може бути апроксимована за допомогою
двох функцій – квадратичної та кубічної, якщо відомі значення швидкохідності для максимальної
потужності Z max і оптимальної Z opt , а також точка
максимального коефіцієнта потужності ВЕУ C p max
[2].
Права гілка характеристики C p  C p  Z  в межах швидкохідності Z opt  Z p  Z max може бути апроксимована квадратичною параболою:
C p max
2
C p  C p max 
Z  Z opt  .
(1)
2 
 Z max  Zopt 

Для лівої вітки:
Z 
Z 
(6)
3 2
.
2 
Z opt 
Z opt 
Момент дорівнює потужності Р, поділеної на кутову швидкість  :
P
M 
.
(7)

З урахуванням (5), (6):
V 2
(8)
M  CМ  R 3
.
2
На рис. 3 зображено залежність коефіцієнта потужності C р та коефіцієнта моменту Cm від швидкохідності Z шестилопатевого вітроколеса з параметрами: R = 0,5 м; Z opt  4, 3 ; C p max  0, 515 ;
Cm  C p max

Z max  8, 3.
Характеристика потужності та моменту шестилопатевого вітроколеса при зміні швидкості вітру
від 5 до 15 м/с з виділеною робочою зоною наведена
на рис. 4.
Для порівняння робочих характеристик генераторів для лабораторного стенду було обрано асинхронну машину 4А71В6У3 та машину постійного
струму 4ПБ90МГУХЛ4 потужністю 0,55 кВт.
Аналіз робочого режиму асинхронного генератора (АГ) проводиться на основі його еквівалентної
схеми заміщення з винесеним на затискачах намагнічуючим контуром (рис. 2) [3]. Повна схема заміщення АГ з ротором, що обертається, відрізняється
від схеми заміщення асинхронної машини, яка працює в режимі двигуна, наявністю ємності збудження. Схема заміщення дозволяє визначити струми,
втрати потужності й падіння напруги в АГ за умови
попереднього розрахунку її параметрів згідно [4].
r1

Ліва вітка характеристики може бути апроксимована кубічною функцією:
2

 Z    Z  
C p  C p max 
2
3 .
(2)
 Z opt    Z opt  

  
 
Потужності ВЕУ Р знаходяться з урахуванням
(1) і (2):
V 3
(3)
Р  Cp
 R 2ел мех .
2
Коефіцієнт моменту Cm пов’язаний з C р відношенням:
Cp
(4)
Cm 
.
Z
Аналогічно залежність коефіцієнта Cm від швидкохідності Z апроксимується двома залежностями,
які витікають із (1), (2), (4).
Для правої вітки:
C p max
C p max
2
Cm 

Z  Z opt .
(5)
2
Z
Z  Z max  Z opt
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Рисунок 2 – Електрична схема заміщення
асинхронного генератора
Під робочими характеристиками асинхронного
генератора розуміють залежність струму, потужності, коефіцієнта потужності і ККД від основного параметра – ковзання.
У роботі за методикою [6] розраховані параметри схеми заміщення асинхронної машини
4А71В6У3: Pн = 0,55 кВт, n = 1000 об/хв, s = 0,08,
 = 67,5 %; сos φ = 0,71; Mmax/Mnom = 2,2; Mпуск/Mnom
= 2; Mmin/Mnom = 1,6; Iпуск/Inom = 4.
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Рисунок 3 – Залежність коефіцієнта потужності C р
та моменту Cm від швидкохідності Z вітротурбіни
Параметри r1 , x1 , r2 , x2 і кутова частота
1  2 f1 для номінального режиму приймаються
постійними, ємність збудження C0 для початкового
збудження має певне значення. Опір гілки намагнічування X m визначає величину струму I m , істотно нелінійно й знаходиться за результатами розрахунку магнітного кола й побудови характеристики
намагнічування Ф  f  Fмц  (в іншому масштабі
U г  f  I m  ) або з досвіду холостого ходу.
Параметри схеми заміщення АМ (4А71В6У3)
наступні:
r1  12,83 ; x1  4, 4 ; xm  237,15 ; r2  8, 07 ;
x2  4, 27 ; U g 0  220 В ; I 0  0, 93 А .

Додатково розраховуються:
R1  r1c1 ; R2  r2c12 ; X s  x1 c1  x2 c12 ;
X m  x1  x0 ; X c  1/ 1C0 ;
c1  1  x1 / x0 ; Z н  rн  jxн ;
tgн  xн / rн ; cos н  rн / Z н. ;
X c  79, 6, X 1  8, 911;
R1  13, 06 Ом ; R2  8, 37 Ом.

Алгоритм розрахунку характеристик АГ [2] при
відомій характеристиці намагнічування магнітного
кола й параметрах схеми заміщення реалізується наступним чином:
1. Задається довільне ковзання s .

Рисунок 4 – Характеристика потужності та моменту
6-ти лопатевої вітротурбіни
2. Визначається попереднє значення поправочного коефіцієнта
Х
С10  1  1 ,
Х т0
U
де Х т 0  Г 0 .
І0
3. Розраховуються опір r2 / s і опір робочої гілки
Z2  s :
2

R 

Z 22 ( s)   R1  2   X s2 .
s 

4. Знаходиться величина втс :

втс 


1 
 R2

 R1  tg2  .
 Xs  
Z ( s) 
 s


2
2

5. За кривою втс  f U Г  (рис. 5) визначається
величина напруги U Г .
6. Уточнюється значення
Хт 

UГ
.
Im

Якщо виконується умова  X m 0  X m  / X m   , то
розрахунок продовжується, якщо ні, то розрахунок
повторюється від п. 2 до виконання названої умови.
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Іm
Іm0

Розраховані параметри схеми заміщення (рис. 6)
машини постійного струму 4ПБ90МГУХЛ4
Pн = 0,55 кВт; nном = 1500 об/хв.; nмакс = 4300 об/хв.;
Uном = 220 B;  = 67,5 %; Rя = 5,44 Ом; Rз = 112 Ом;
Rдоб = 3,89 Ом; Lя = 132 Гн.

втс
втс

Іс

Іс  Іm

Іm

UГ0

Rг

UГ

I

UГ

Рисунок 5 – До розрахунку робочих
характеристик АГ

Lз

Iз

Rз

кФг

Rн
R2
 R1
s
визначається опір навантаження, відповідне розрахованому значенню Z 2  s  і заданому сos φ.
8. Розраховуються параметри робочого режиму
АГ, відповідні ковзанню s :
Струм навантаження:
U
In  Г .
(9)
Zн
Струм конденсатора:
U
Ic  Г .
(10)
Xc
Повний струм АГ:
Z н  Z 2 ( s)

I n 2  Ic 2 .

Uг

Rн

U оз

7. Із співвідношення

Ig 

Lг

(11)

Корисна потужність АГ:
Pn  3U Г I n cos  .
(12)
Даний розрахунок повторюється для інших ковзань, і за результатами розрахунку будуються робочі
характеристики асинхронного генератора.
На рис. 7, 8 наведено характеристики потужності
та фазного струму асинхронного генератора
4А71В6У3 при зміні опору навантаження та ємності
конденсатора.

E

Рисунок 6 – Електрична схема заміщення МПС
Аналіз характеристик машини постійного струму
(4ПБ90МГУХЛ4) в генераторному режимі виконується для того ж діапазону швидкостей, що й АМ.
При цьому визначається номінальний магнітний
потік:
U  І ном Rг
kФном  ном
.
(13)
ном
Струм:
 kФ
I
,
(14)
Rг  Rн
де Rг  Rя  Rдоб – опір генератора; Rн – опір навантаження.
Потужність:
 M ном
(15)
P
.
 Rг 
1 

 Rн 
На рис. 9 зображено характеристики потужностей генераторів при зміні опору навантаження. На
рис. 10 надано характеристики струму генератора
постійного струму при зміні опору навантаження та
магнітного потоку.
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Рисунок 7 – Характеристики потужності АМ при зміні опору навантаження та ємності конденсатора
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Рисунок 8 – Характеристики струму асинхронного генератора при зміні опору навантаження (а)
та ємності конденсатора (б)

Рисунок 9 – Характеристики струму генератора постійного струму при зміні опору навантаження
та магнітного потоку
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підвищення кутової швидкості обертання вихідного
вала.
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Рисунок 10 – Характеристики струму ГПС та АГ
при зміні опору навантаження
ВИСНОВКИ. 1. Генератор постійного струму
працює в широкому діапазоні кутових швидкостей,
забезпечуючи лінійну робочу характеристику.
2. Раціональний режим роботи асинхронного генератора знаходиться в діапазоні швидкості
130–150 рад/с, що відповідає ном .
3. Для ефективного поєднання роботи генератора
з вітротурбіною необхідно використання мультиплікатора з певним коефіцієнтом мультиплікації для
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COMPARING THE CHARACTERISTICS OF THE DIRECT-CURRENT GENERATOR AND INDUCTION
GENERATOR AND ALIGNING THEM WITH THE CHARACTERISTICS OF THE WIND TURBINE
OF LABORATORY INSTALLATION
D. Sereda, A. Byalobrzheskyi
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: seem@kdu.edu.ua
To determine the energy parameters of wind-generating elements laboratory complex for research of various types
of renewable power made the analysis and comparison operating characteristics induction generator and generator DC
power 0.55 kW with characteristics of wind turbine with 6 fans and radius 0.5 m. It has been determined that the DC
generator has a wide range of angular velocity and a linear curve in this range. Use multiplicator with transmission
coefficient has been offered.
Кey words: wind power installation, induction generator, direct-current generator, wind turbine, performance
characteristics.
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УДК 681.513.5
РОБАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С МИНИМИЗАЦИЕЙ
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
Е. М. Потапенко, А. А. Шийка
Запорожский национальный технический университет
ул. Жуковского, 64, г. Запорожье, 69063, Украина. Е-mail: AndreyShiyka@gmail.com
Разработан метод минимизации потребляемой мощности в реальном времени асинхронным электроприводом
с векторным управлением при скоростях, не вызывающих проявление ограничений тока и (или) напряжения. В
потребляемую мощность включены потери на нагрев в обмотках статора и ротора двигателя (потери в меди), потери в стали (за счет вихревых токов), а также механическая мощность. Предложенный метод позволяет значительно снизить энергопотребление асинхронным электроприводом по сравнению с известными методами. В качестве примера приведены результаты моделирования работы асинхронным электроприводом поворота антенны
радиолокатора с управлением по предлагаемому методу, подтверждающие его ожидаемые характеристики.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, векторное управление, оптимальное управление, робастное
управление, минимизация потерь мощности, управление скоростью.
РОБАСТНЕ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ З МІНІМІЗАЦІЄЮ
СПОЖИВАНОЇ ПОТУЖНОСТІ
Є. М. Потапенко, А. А. Шийка
Запорізький національний технічний університет
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна. Е-mail: AndreyShiyka@gmail.com
Розроблено метод мінімізації споживаної потужності в реальному часі асинхронним електроприводом з векторним керуванням при швидкостях, що не викликають проявлення обмежень струму та (або) напруги. У споживану
потужність включено втрати на нагрів в обмотках статора й ротора двигуна (втрати в міді), втрати в сталі (за рахунок вихрових струмів), а також механічна потужність. Запропонований метод дозволяє суттєво зменшити енергоспоживання асинхронним електроприводом порівняно з відомими методами. Як приклад наведено результати
моделювання роботи асинхронним електроприводом обертання антени радіолокатора з керуванням за запропонованим методом, що підтверджують його очікувані характеристики.
Ключові слова: асинхронний двигун, векторне керування, оптимальне керування, робастне керування, мінімізація втрат потужності, керування швидкістю.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время
все большую остроту приобретает глобальная проблема энергосбережения. Около 80 % вырабатываемой электроэнергии в мире потребляется электроприводом. Среди регулируемых электроприводов
доминирующее положение занимают частотнорегулируемые асинхронные электроприводы (АЭП).
Наиболее перспективным способом управления АЭП
в настоящее время является принцип векторного
управления (ВУ). Применение оптимального векторного управления позволяет существенно расширить
области использования АЭП, улучшить их эксплуатационные характеристики. Помимо общепромышленного применения, АЭП с ВУ в последнее время
все больше используется в системах специального
назначения, а именно: в качестве тягового привода в
железнодорожном, городском и автомобильном
транспорте, для вращения антенн радиолокаторов и в
других областях. Такие системы чаще всего работают
от автономных источников питания, мощность которых ограничена. Кроме этого, для таких систем характерны частые изменения скорости, нагрузки,
инерционных характеристик, поэтому актуальной
является разработка робастных методов управления
АЭП, минимизирующих потребляемую мощность
при широком изменении скоростей и нагрузок.

В большинстве публикаций, посвященных минимизации потребляемой мощности, учитываются
потери на нагрев обмоток статора и ротора асинхронного двигателя (АД), а потери в стали АД, связанные с образованием вихревых токов и потерь на
гистерезис, обычно не рассматриваются. Важность
учета потерь в стали определяется существенным
вкладом этих потерь в суммарные потери АД при
больших скоростях. Так, для АД серии 4А они составляют 20 % от суммарных потерь АД в номинальных режимах [1]. При работе со скоростями
выше номинальной потери в стали становятся доминирующими, т.к. зависят от синхронной скорости
[2].
Целью работы является синтез оптимального робастного управления АЭП, минимизирующего потребляемую мощность, в диапазоне от малых скоростей до скоростей, определяемых ограничениями
тока и (или) напряжения.
Вопросы синтеза и анализа управления АД, максимизирующего модуль электромагнитного момента
в диапазоне скоростей выше скорости, определяемой ограничениями тока и (или) напряжения, решались в работе [3].
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МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
1. Постановка задачи. Уравнения электромагнитных процессов АД, записанные относительно токов
статора и потокосцепления ротора в синхронном
базисе (d, q), ориентированном по вектору потокосцепления ротора, можно привести к виду [4, 5]:
di
u   Ls  ( Rs  Rr L2mr ) i   0 Ls Ji 
dt
(1)
 Lmr ( E Tr1  n J )[ d 0]T  Vm ;
Tr p d   d  Lm id ;

(2)

m  nLmr d iq ;

(3)

I   m  ml  m f ;

(4)

0   n  sl  n 

Lmiq
Tr  r

,

(5)

где  , i, u – векторы потокосцепления ротора, тока
и напряжения статора; m – электромагнитный момент; ml , m f , I – неизвестные моменты нагрузки,
трения, инерции; n – количество пар полюсов;
RS , Rr – активные сопротивления фаз статора и ротора; Ls ,Lr ,Lm – индуктивности фаз статора, ротора
и взаимная индуктивность;   1  L2m / Ls Lr

– ко-

эффициент рассеивания; Tr  Lr Rr – постоянная
времени роторной цепи; 0 – скорость вращения
вектора потокосцепления ротора (синхронная скорость);  , Sl – скорости ротора и скольжения;
p – оператор дифференцирования; Vm – вектор напряжения
цепи
намагничивания;
1 0
 0 1
E
; J 

.
0 1
1 0 
Примечания. 1. В нашем случае сопротивление
Rs представляет собой полное сопротивление контура тока, включающее в себя суммарное сопротивление статора двигателя, кабеля и эквивалентное
сопротивление преобразователя частоты.
2. Уравнения (1)–(5) получены при условии равенства мощностей трехфазной и эквивалентной
двухфазной моделей АД. В этом случае токи и напряжения двухфазной синхронной модели в 3 2
раз больше амплитудных значений фазных токов и
напряжений трехфазной модели.
3. Проекции вектора напряжения цепи намагничивания Vm , определяющего потери в стали, имеют
вид [2]
L
Vdm  0 Lm lr iq , Vqm  0 Lm id ,
(6)
Lr
где Llr  Lr  Lm – индуктивность рассеивания ротора [6].
4. В дальнейшем р в индексах токов и напряжений указывает на их программные значения.

Полные уравнения АД являются нелинейными,
неопределенными, нестационарными. В публикациях [4, 5] по уравнениям (2)–(4) разработан регулятор, формирующий желаемый электромагнитный
момент m p , обеспечивающий заданное вращение
ротора АД, вне зависимости от неопределенности
параметров системы (2)–(4). Компенсация влияния
разбросов параметров и перекрестных связей, входящих в уравнения (1), (2), осуществляется робастным регулятором тока, описанным в этих же работах [4, 5]. Эти регуляторы используются в данной
работе.
2. Минимизация потребляемой мощности при
заданном электромагнитном моменте. По аналогии
с работой [3] вводится замена переменных

idp  k

mp
nL

; iqp 

1
k

mp
nL

sign (m p ),

(7)

где L  L2m 0 Lr 10 ; k  0 – коэффициент связи токов
статора. Такая замена позволяет при заданном электромагнитном моменте проводить минимизацию
потребляемой мощности, варьируя не двумя переменными idp , iqp , а одной переменной k .
Для уравнений (1)–(4) в работе [5] получено следующее выражение потребляемой мощности АД:
1 d 2
P   Ls
(idp  iqp2 )  Rs (idp2  iqp2 ) 
2 dt
(8)
 Rr L2mr iqp2   mp  Lmr idp  d  PS ,
где первое слагаемое представляет собой потери
рассеяния, второе и третье – потери мощности на
нагрев, соответственно, в обмотках статора и ротора
(потери в меди), четвертое слагаемое является полезной механической мощностью, пятое – мощность
магнитных полей машины, шестое – потери в стали
АД.
Потери в стали АД состоят из потерь от вихревых токов и гистерезиса. При этом потери в стали
статора АД прямо пропорционально зависят от синхронной скорости 0 , тогда как потери в роторе АД
пропорциональны скорости скольжения sl [2]. Таким образом, потери в стали ротора АД намного
меньше потерь стали в статоре АД и ими можно
пренебречь для решения поставленной задачи. Потери в стали статора АД имеют вид [2]:
2

Vm2
1  2 2  Llr  2
2
 0 Lm   iqp  02 L2m idp
,
PS 

(9)

Rm Rm 
 Lr 


где Rm – сопротивление цепи намагничивания АД. В
установившемся режиме потребляемая мощность
АД определится выражением
P  Rs (idp2  iqp2 )  Rr L2mr iqp2   mp 
2

1  2 2  Llr  2
 0 Lm   iqp  02 L2m idp2  .


Rm 
 Lr 
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Окончательно потери мощности АД примут вид:


1 2 2
P  idp2  Rs 
0 Lm  
Rm


(11)
2

1 2 2  Llr  
2
2
iqp  Rs  Rr Lmr 
0 Lm    .

Rm
 Lr  

Анализ выражения (11) свидетельствует о том,
что в зоне низких скоростей доминирующими будут
потери в меди АД. С ростом скорости потери в стали будут увеличиваться пропорционально 02 , следовательно, при больших скоростях эти потери будут определяющими. Подстановка токов статора (7)
в выражение (10) дает
P



1
Rm


L 
 02 L2m  lr  k 2

 Lr 



 02 L2m k 2   .



(12)

чение k , при котором потребляемая мощность будет минимальной. Минимум функции (12) достигается при равенстве нулю первой производной данной функции по k. Минимум имеет место при

 L L
LR
.
 L
Rs 
Rm

Rs  Rr L2mr 
k

4

осуществляющий компенсацию влияния неопределенностей и формирование заданного вида движения ротора. Блок «Оптимизатор» по моменту m p и
токи idp , iqp . Вычисленные по измерениям фазных
токов токи id , iq вычитаются из своих программных
токов idp , iqp . Полученные разности подаются в ро-

Задача состоит в следующем: при заданном
электромагнитном моменте m p выбрать такое зна-

2 2 2
0 m lr
2
r m
2 2
0 m

ние воздействия и трение, действующие на него, а
также погрешности формирования электромагнитного момента, обусловленные неточностью знания
индуктивностей, входящих в выражения (2)–(4),
неизвестны. Регулятор момента формирует желаемый (программный) электромагнитный момент m p ,

синхронной скорости 0 формирует программные

mp 
Rs (k 2  k 2 )  Rr L2mr k 2   nL sign(m p ) 
nL 
2

ний (7) и (13) формирует блок «Оптимизатор». Для
управления измеряются скорость ротора  и две из
трех фазы тока, по которым вычисляются токи
id , iq . Приведенный момент инерции ротора, внеш-

бастные комбинированные регуляторы токов [5],
которые компенсируют влияние перекрестных связей между контурами токов, неточностей знания
сопротивлений и индуктивностей и формируют программные напряжения udp , uqp .
Эти напряжения преобразуются в трехфазную
форму, которая используется для управления преобразователем частоты, подающим напряжение на АД.

(13)

Подстановка k из (13) в (7) дает выражение программных статорных токов, минимизирующих потребляемую мощность, а также мощность потерь.
На рис. 1 показана рассчитанная по (13) зависимость
оптимального коэффициента связи токов статора k
от синхронной скорости АД. Расчет проводится для
трехфазного АД 4А100L2У3 (параметры двигателя
приведены в табл. 1). Момент нагрузки принят равным номинальному (18 Нм). На рис. 2 даны статорные токи id , iq , сформированные по (7), мощность
потерь, вычисленная по выражению (11), показана
на рис. 3. Для сравнения на рис. 1–3 построены аналогичные графики, полученные по методу, предлагаемому в работе [7]. Отметим, что при скоростях,
ниже номинальной, k  1 , id  iq , что обеспечивает

Рисунок 1 – Графики зависимостей k (0 )

низкий уровень потерь в меди. При росте скорости
значение k уменьшается, вследствие чего становится id  iq , следовательно, обеспечивается автоматическое уменьшение уровня магнитного потока и
уменьшение потерь в стали.
3. Функциональная схема электропривода с
предлагаемым оптимизатором представлена на
рис. 4. Принципы действия и алгоритмы работы
блоков «Регулятор момента» и «Регулятор токов»
описаны в монографии [5]. Совокупность выраже-

Рисунок 2 – Токи статора
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аэродинамический момент (нагрузка),
можно представить зависимостью
M C  M C 1  M C 2  sin  t,
где M C

Рисунок 3 – Потери мощности
4. Результаты моделирования. На рис. 5–8 приведены результаты моделирования работы АЭП поворота антенны радиолокатора с управлением по
предлагаемому методу. Особенностью данного
электропривода является то, что при работе в режиме вращения на антенну действует переменный

который

(14)
– суммарный аэродинамический момент,

приведенный к валу двигателя; M C 1  const , M C 2 –
амплитуда приведенного аэродинамического момента;  – угловая частота нагрузки. Момент нагрузки, приведенный к валу двигателя, показан на
рис. 5. Как следует из рис. 5, при постоянстве знака
скорости ротора нагрузка формирует как двигательный, так и генераторный режимы работы, что вызвано переменностью аэродинамического момента.
Передаточное число редуктора привода i  500,
заданная программная скорость вращения двигателя
p  314 рад / c , приведенный момент инерции
J  0,0515кг  м2 . На рис. 7 даны токи статора, на
рис. 8 – потребляемая мощность и мощность потерь
АД.

Рисунок 4 – Функциональная схема системы управления АЭП

Рисунок 5 – Момент нагрузки

Рисунок 6 – Разгон и стабилизация программой
скорости  p
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Рисунок 7 – Токи статора

Рисунок 8 – Потребляемая мощность P и мощность
потерь  P
Таблица 1 – Основные параметры двигателя
4А100L2У3
Pn  5,5КВт

Rs  1, 05 Ом

Lm  0, 25 Гн

nn  3000об / мин Rr  0, 77 Ом Ls  0, 254 Гн
n 1
Rm  1000Ом Lr  0, 254 Гн
ВЫВОДЫ. 1. Решается проблема робастного оптимального управления АЭП в текущем (реальном)
времени в диапазоне от нулевой скорости до скоростей, определяемых ограничениями тока и (или)
напряжения.
2. Показано, что разработанные с участием одного из авторов данной статьи методы робастного
формирования электромагнитного момента и регулирования токов, предназначавшиеся для первой
зоны управления, работоспособны и во второй зоне,
оговоренной в п. 1 выводов.
3. Предложенный метод формирования статорных токов по критерию минимума потребляемой
мощности (блок «Оптимизатор») обеспечивает значительное уменьшение энергопотребления АЭП по
сравнению с известными критериями оптимизации.

4. Благодаря использованию соотношений между
статорными токами (7) блок «Оптимизатор» вычисляет программные токи статора, обеспечивающие
формирование заданного электромагнитного момента. Этот факт совместно с робастностью регуляторов момента и токов формируют требуемый электромагнитный момент и заданное движение, т.е. вся
система является робастной.
5. Неопределенность параметров, входящих в
блок «Оптимизатор», приводит только к нарушению
оптимальности. Для гарантированного обеспечения
оптимальности необходимо идентифицировать упомянутые параметры. Методы идентификации сопротивлений ротора и статора известны.
6. Работоспособность предложенного метода
управления проверена моделированием АЭП вращения антенны радиолокатора со сложным характером нагрузки. Следует отметить, что метод обеспечивает работоспособность системы как в двигательном, так и генераторном режимах.
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ROBUST LOSS-MINIMIMISING CONTROL OF INDUCTION MOTOR DRIVE
E. Potapenko, A. Shiyka
Zaporizhzhya National Technical University
ul. Zhukovskogo, 64, Zaporozhye, 69063, Ukraine. Е-mail: AndreyShiyka@gmail.com
This paper presents loss-minimizing real-time method of vector control of induction motor drive. Considered power
losses in induction motor consist of copper loss and iron loss (hysteresis and eddy current loss). Proposed method determined optimal combination of stator currents, which provided loss minimization in a wide range of rotor speed, limited by current and voltage constraints. The block diagram of robust optimal control system is represented. The validity
of proposed method is demonstrated by simulations results of induction motor drive of radar’s antenna in different
modes.
Кey words: induction motor drive, vector control, optimal control, robust control, loss minimization, speed control
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УДК 621.313.332
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АСИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ З ВЕНТИЛЬНИМ
ЗБУДЖЕННЯМ АВТОНОМНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Л. I. Мазуренко, О. В. Джура, Л. М. Диннік, О. А. Білик
Інститут електродинаміки НАН України
просп. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна. Е-mail: mlins@ied.org.ua
Представлено математичну модель включених паралельно по колу постійного струму асинхронних генераторів із
короткозамкненими роторами й вентильними системами збудження в колах статорних обмоток генераторів. Для
моделювання використано блочно-системний метод. Асинхронні машини описано системами алгебродиференціальних рівнянь у нерухомій відносно статора трифазній системі координат. Насичення враховується по
основній гармоніці поля, виходячи з експериментальної чи розрахункової характеристики намагнічування машини.
Приводами генераторів є дизельні двигуни. Для математичного опису дизельних двигунів застосовано спрощену
модель дизеля, яка враховує усереднені затримки подачі палива актуатора й відпрацювання моменту безпосередньо
двигуном. Для врахування роботи електронного регулятора частоти обертів модель силової частини дизеля охоплено
зворотним зв’язком за частотою обертання. Різниця між заданою й фактичною частотою обертання вала впливає на
рівень подачі палива й, відповідно, на величину момента, який створюється дизелем для відпрацювання відхилення
частоти обертання від заданого значення. Ключі вентильних перетворювачів прийнято ідеальними. Визначення
напруг вентильних перетворювачів здійснено на основі рівнянь, записаних із застосуванням комутаційних функцій
ключів. Розрахунок комутаційних функцій ключів вентильних перетворювачів виконується в блоках математичних
моделей систем керування вентильних перетворювачів генераторів. Моделі окремих елементів об’єднані між собою
через спільні змінні й рівняння зв’язку.
Ключові слова: асинхронний генератор, дизель, вентильний перетворювач
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ С ВЕНТИЛЬНЫМ
ВОЗБУЖДЕНИЕМ АВТОНОМНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Л. И. Мазуренко, А. В. Джура, Л. Н. Дынник, А. А. Билык
Институт электродинамики НАН Украины
просп. Победы, 56, г. Киев, 03680, Украина. Е-mail: mlins@ied.org.ua
Представлена математическая модель включенных параллельно по цепи постоянного тока асинхронных
генераторов с короткозамкнутым ротором и вентильными системами возбуждения в цепях статорных обмоток
генераторов. Для моделирования использован блочно-системный метод. Асинхронные машины описаны
системами алгебро-дифференциальных уравнений в неподвижной относительно статора трехфазной системе
координат. Насыщение учитывается по основной гармонике поля, исходя из экспериментальной или расчетной
характеристики намагничивания машины. Приводами генераторов являются дизельные двигатели. Для математического описания дизельных двигателей применена упрощенная модель дизеля, которая учитывает усредненные
задержки подачи топлива актуатора и отработки момента непосредственно двигателем. Для учета роботы
электронного регулятора частоты вращения модель силовой части дизеля охвачена обратной связью по частоте
вращения. Разница между заданной и фактической частотой вращения вала воздействует на уровень подачи
топлива и, соответственно, на величину момента, который создается дизелем для отработки отклонения частоты
вращения от заданного значения. Ключи вентильных преобразователей приняты идеальными. Определение
напряжений вентильных преобразователей произведено на основе уравнений, записанных с применением
коммутационных функций ключей. Расчет коммутационных функций ключей вентильных преобразователей
выполняется в блоках математических моделей систем управления вентильных преобразователей генераторов.
Модели отдельных элементов объединены между собой через общие переменные и уравнения связи.
Ключевые слова: асинхронный генератор, дизель, вентильный преобразователь
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При створенні малих
автономних енергосистем (АЕ), віддалених від
централізованих мереж, використовують наявні в
даній місцевості відновлювані джерела енергії
(енергія малих річок, вітру, сонця, біомаси).
Будівництво малих гідроелектростанцій порівняно з
будівництвом великих значно менш проблемне,
оскільки вони простіші в будівництві, добре
підходять для встановлення серійного обладнання
[1]. Проте через нерівномірність впродовж доби
графіку навантаження споживачів до складу АЕ
також включають установки, які використовують
невідновлювані джерела енергії й забезпечують

гарантоване живлення незалежно від погодних умов.
Зокрема, застосовуються генеруючі установки на
дизельному паливі. Дизельні двигуни широко
застосовуються як приводи електрогенераторів у
системах безперебійного живлення [5], на автотранспорті й на кораблях [3, 7] тощо. Для оптимізації
витрат пального й збільшення робочого ресурсу
автономні джерела живлення необхідно об'єднувати в
енергосистему. Відповідно, в кожному конкретному
випадку постає питання комплексного проектування
таких систем. Його вирішення без математичного
моделювання може призвести до значних часових і
матеріальних витрат. Тому розробка математичних
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1. Модель асинхронного генератора.
Математична модель генератора у фазних координаторах статора [2], що була використана,
складається
із
шести
диференціальних
і
18 алгебраїчних рівнянь:

моделей вказаних систем для аналізу усталених і
перехідних процесів є досить актуальною.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Задачу розробки математичних моделей АЕ з
комбінованими джерелами енергії (вітро-дизельні,
гідро-дизельні й т.ін.) доцільно розподілити на кілька
етапів, виділивши в енергосистемі окремі блоки. На
першому етапі доцільно розробити модель тієї
частини АЕ, яка містить дизельні генератори, на
наступних етапах – модель відновлюваних джерел та
об'єднану модель АЕ і провести чисельні розрахунки.
У рамках даного дослідження будуть наведені
результати першого етапу розробки моделей.
Автономні енергосистеми можуть бути як постійного, так і змінного струму [6]. У даній роботі
буде розглянута модель двох асинхронних
генераторів (АГ), що входять до складу АЕ
постійного струму (рис. 1). Кожен із генераторів
(АГ1, АГ2) виконано на основі асинхронної машини
з
короткозамкненим
ротором.
Індивідуальні
вентильні перетворювачі (ВП) ВП1, ВП2 здійснюють збудження АГ1 і АГ2 та живлять навантаження
в колі постійного струму. Ключі SG1 , SG 2 забезпечують можливість незалежної роботи генераторів на
власне навантаження RH 1 , RH 2 (ключі розімкнені)
й паралельної роботи на спільне навантаження
RH (ключі замкнені). Початкове збудження АГ1 і
АГ2 відбувається або від акумуляторної батареї з
ЕРС E АK та внутрішнім опором RАK , або від
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попередньо заряджених конденсаторів Cd 1 , Cd 2 .
Можливе їх самозбудження [2]. Для моделювання
даної системи скористаємось блочно-системним
методом. Розглянемо моделі окремих структурних
елементів (блоків).
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Рисунок 1 – Модель АЕ постійного струму
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Lmi Ymi 

1, ключ замкнений
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, і  1...12 , k4  k1 ,

k6  k3 , k2  k5 , k10  k7 , k12  k9 , k8  k11 .
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де I Ai  Ai  ai ; IBi  Bi  bi ; ICi  Ci  ci ;
L1i L2i
L1i L2i
L1i L2i
i  1, 2 .
Визначення величини індуктивності намагнічування Lmi на кожному кроці інтегрування прово-

диться,

ki 

по

поточним значенням Ymi [2]. Для отримання цієї
залежності використовується експериментальна або
розрахункова
характеристика
намагнічування
машини.
2. Моделі вентильних перетворювачів ВП1 і ВП2
(системи збудження).
Приймемо, що ключі перетворювачів ідеальні й
керуються в кожній стійці в протифазі. Тоді
потенціали генератора АГ1 1 ,  2 , 3 ,  n1
визначаються з виразів
1  k1ud 1 ;  2  k3ud1 ; 3  k5ud1 ;

1   2  3
,
3
а потенціали генератора АГ2  4 , 5 , 6 ,  n 2 як
 n1 

 4  k7ud 2 ; 5  k9ud 2 ; 6  k11ud 2 ;
  5  6
n 2  4
.
3
Фазні напруги генераторів АГ1 і АГ2 u A1 , u B1 ,
uC1 та u A2 , u B 2 , uC 2 визначаються з рівнянь
1
1 
2
u A1  1   n1  ud 1  k1  k3  k5  ;
3
3 
3
2
1
1 

u B1  2  n1  ud 1  k3  k1  k5  ;
3
3 
3
1
1 
2
uC1  3  n1  ud 1  k5  k1  k3  ;
3
3
3 

1
1 
2
u A2  ud 2  k7  k9  k11  ;
3
3
3 

1
1 
2
u B 2  ud 2  k9  k7  k11  ;
3
3 
3
2
1
1 

uC 2  ud 2  k11  k7  k9  ,
3
3 
3

3. Системи керування перетворювачами СК VP 1 ,
СК VP 2 системи збудження.
Порядок включення ключів (паралельно з'єднані
транзистори і діод) ВП1 (ВП2) при алгоритмі
однократного перемикання ілюструє рис. 2. Кожен
із транзисторів ключа керується імпульсами
тривалістю
півперіода.
Для
математичного
моделювання ВП необхідно знати тривалість
періоду першої гармоніки статорної напруги T1 (для
ВП1) та T2 (для ВП2), які визначаються згідно
з рис. 3.
1
0

k
k
k
k
k
k

t0

2T1(2)
T
t 0  T 1(2)
t 0  1(2) t 0 
3
3
5T1(2)
T
T
t 0  1(2)
t 0  1(2) t 0 
6
6
2

t

Рисунок 2 – Порядок перемикання вентилів
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+

PI

  K1 Т2
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Рисунок 3 – Схема визначення тривалості періоду
T1 (для ВП1) та T2 (для ВП2)
Як видно з рис. 3, тривалість T1 ( T2 ) змінюється
у функції відхилення напруги в колі постійного
струму ВП1 (ВП2) від заданого значення u*d 1 ( u*d 2 ).
Якщо фактична напруга менше заданої, то на виході
РІ-регулятора встановлюється від'ємний сигнал і
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частота обертання поля S 1 ( S 2 ) стає менше за
синхронну частоту pM 1 ( pM 2 ), а T1 ( T2 ) більше
за період синхронної частоти. І, навпаки, коли
фактична напруга стає більшою за задану, то S 1
( S 2 ) стає більшою за синхронну частоту поля.
Таким чином реалізується відомий частотний метод
керування асинхронним генератором.
На початку чергового періоду, наприклад, для
ВП1 у момент часу t0 , визначаються моменти
комутації на інтервалі часу [ t0 ... t0  T1 ]: t0  T1 6 ,

ними резистором й індуктивністю RG1 , LG та RG 2 ,
LG . Індуктивність LG приймемо незмінною, а
опори резисторів RG1 , RG 2 будемо змінювати
залежно від стану ключа
RG1 2  

де Rmax  Rmin .
Тоді рівняння для визначення струмів iG1 , iG 2
матимуть вигляд
di
ud 1  RG1iG1  LG G1  ud
або
dt
diG1
1

 ud1  RG1iG1  ud  ;
dt
LG
di
ud 2  RG 2 iG 2  LG G 2  ud
або
dt
diG 2
1

ud 2  RG 2iG 2  ud  .
dt
LG
Потужність, яка споживається по колу постійного струму від ВП1 і ВП2, дорівнює
Pd 1  iVP1ud 1    k1i A1  k3iB1  k5  i A1  iB1   u d 1 ;

t 0  T1 3 ... t0  T1 . Ці моменти комутації надалі
уточнюються при кожному перемиканні. Так, у
момент часу t0  T1 6 уточнюються величини
t0  T1 3 ... t0  T1 , в момент t0  T1 3 – величини
t0  T1 2 ... t0  T1 , в момент t0  T1 2 – величини
t0  2T1 3 ... t0  T1 , в момент t0  2T1 3 – величини
t0  5T1 6 , t0  T1 , і, нарешті, в момент часу
t0  5T1 6 уточнюється лише t0  T1 .
Визначення величин комутаційних функцій на
періоді виконується логічними елементами. Так,
якщо
t0  t  t0  T1 6 ,
то
k1  k5  k6  1 ,
k4  k2  k3  0 і т.ін. Отже, реалізовано дискретне
частотне керування АГ, при якому частота
керуючих імпульсів ключів змінюється шість разів
на періоді першої гармоніки напруги. Аналогічно
відбувається визначення величин k7 ... k12 для АГ2.
4. Елементи навантаження по колу постійного
струму.
Струми конденсаторів Cd 1 , Cd 2 в колі постійного струму ВП1 та ВП2 визначаються з рівнянь:
du
id 1  Cd 1 d 1  iG1   k1i A1  k3iB1  k5 iC1   iH 1 ;
dt
dud 2
id 2  Cd 2
 iG 2   k7 i A2  k9 iB 2  k11iC 2   iH 2 .
dt



Pd 2  iVP 2 ud 2    k7 i A 2  k9 iB 2  k11  i A2  iB 2   ud 2 .

Зміна в часі напруги на спільному навантаженні
RH описується рівнянням
dud
1

 iG1  iG 2  iH  iAK  
dt
Cd

E  ud 
u
 iG1  iG 2  d  AK
.

RH
R AK 

У реальних умовах замість навантаження RH
може бути підключений однофазний чи трифазний
DС/АС перетворювач еквівалентної потужності з
вихідною напругою промислової частоти.
5. Модель дизельного двигуна.
Коли дизельний двигун розглядається лише в
площині часової залежності швидкості обертання
від моменту на валу, то користуються спрощеними
моделями, одна з яких наведена на рис. 4. В
літературі ця модель відома як модель Бланке [4].
Модель паливного актуатора надана аперіодичною ланкою першого порядку зі сталою часу  A .




Врахувавши, що iC  N    i A N   iB  N  ,
N  1, 2 , отримуємо
dud1 1
ud1 
1 

id1 
 iG1  k1iA1  k3iB1  k5  iA1  iB1  
;
dt Cd1
Cd1 
RH1 
dud 2 1
ud2 
1 

id 2 
 iG2  k7iA2  k9iB2  k11  iA2 iB2  
.
dt Cd2
Cd 2 
RH2 

рівень подачі палива, обмежений рівнем x1 , який
відповідає максимуму відкриття паливної засувки.

0

M Т М

Актуатор
1
A s  1

u1 s

1
Cd

Електричний сигнал u1  s  , де s  d / dt , що задає

Ключі SG1 і SG 2 моделюємо послідовно з'єдна-

x1

Rmin , ключ замкнено
,
Rmax , ключ розімкнено

ДВЗ
s

1e

ymax
MD s

 s

ymin

-

M s

+

Рисунок 4 – Спрощена модель дизельного двигуна
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Взагалі існує декілька типів актуаторів для
дизельних
двигунів:
механічно-гідравлічні,
механічні, електрогідравлічні, електронні та
мікропроцесорні.
Надалі
вважатимемо,
що
використовується електронний.
Сигнал   s  на виході актуатора пропорційний
миттєвому значенню споживання дизпалива
двигуном.
Передаточна ланка, яка моделює безпосередньо
дизельний двигун (ДД), є ланкою чистої затримки з
постійною часу  і коефіцієнтом підсилення 1 .
Затримка в часі  пов'язана з тим, що циліндри
двигуна не можуть бути миттєво переведені в
положення, за якого відбувається вприск палива.
Частина індикаторного моменту двигуна M D  s  іде
на покриття механічних втрат у системі ( M Т  М  –
момент тертя), а решта – на створення корисного
ефективного M  s  на валу. Для визначення
механічної частоти обертання ротора M можна
записати наступне рівняння:
dM
1
1
  M D  МТ  М G    M  M G  ,
dt
J
J
де M G – електромагнітний момент асинхронного
генератора; J – результуючий момент інерції
дизеля і генератора.
Момент тертя M T будемо вважати пропорційним M , тоді M T  M , де   const .
Охоплюючи модель дизеля (рис. 4) від'ємним
зворотнім зв'язком за частотою обертання M ,
отримуємо модель дизеля, яка показана на рис. 5.
*
На рис.5 величина M
– задана механічна частота обертання,

wк  s 

– корегуюча ланка для

компенсації  A .
Системи керування обох дизелів є ідентичними,
і, як видно з рис. 5, складаються кожна з трьох
елементів.
Порівнюючий
елемент
визначає
величину розузгодження між заданим значенням
*
механічної частоти M
та її фактичним значенням
M . Величина розузгодження поступає на PIDрегулятор і корегується ланкою wk  s  , з якої
поступає на вхід паливного актуатора для регулювання рівня подачі палива.

*M

-
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СК Д1(2)

+

M

Моделі розглянутих елементів об'єднуються між
собою через спільні змінні й рівняння зв'язку. Так,
для АГ і дизеля рівнянням зв'язку є рівняння руху.
Моделі АГ і ВП пов'язані між собою через фазні
напруги: фазні напруги розраховуються в блоці
рівнянь ВП і надсилаються до блоку рівнянь
машини для розрахунку потокозчеплень. Блок
рівнянь елементів навантаження пов'язаний як з
блоком рівнянь машини, так і блоком рівнянь ВП.
Фазні струми машини є вхідними даними для
розрахунку напруг ud 1 , ud 2 на клемах постійного
струму ВП1 і ВП2, а вказані напруги є вхідними
даними для розрахунку фазних напруг. Модель
системи керування кожного ВП пов'язана з
рівняннями елементів навантаження через ud 1 , ud 2 ,
які є для неї вхідними даними, та з рівняннями ВП
через комутаційні функції.
ВИСНОВКИ. Розроблено із застосуванням
блочно-системного методу математичну модель
автономної енергосистеми постійного струму на
основі асинхронних генераторів із вентильним
збудженням і дизельних приводних двигунів.
Надана модель дозволяє досліджувати усталені й
перехідні електромеханічні процеси таких енергосистем, що можуть бути складовими більш складних
систем, в тому числі гідродизельних та вітродизельних.
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wк s

M Т М
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Рисунок 5 – Модель дизельного двигуна зі зворотнім зв'язком за частотою обертання
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MATHEMATICAL MODEL OF INDUCTION GENERATORS WITH ELECTRONIC EXCITATION
OF THE DIRECT CURRENT AUTONOMOUS GRID
L. Mazurenko, A. Dzhura, L. Dynnik, A. Bilyk
Institute of Electrodynamics National Academy of Science of Ukraine
prosp. Peremohy, 56, Kyiv, 03680, Ukraine. Е-mail: mlins@ied.org.ua
In this article the mathematical model of connected in parallel on the direct current side induction generators with
short circuited rotor and electronic excitation systems at stator windings terminals is presented. The block-system
method for programming is used. Induction machines are modeled by algebraic-differential equation systems in stator
stationary three-phase original reference frame. Saturation is taken into account for the first harmonic of field in the
machines from the experimental or calculated magnetizing characteristics. The generators are taken to be driven by
diesel engines. The diesel engines are modeled using a simplified diesel model. The model takes into account the
averaged delay of the fuel flow in the actuator and the mechanical moment tracking delay of the engine. To account for
the electronic governor that controls the speed of the engines the power electronic part of every diesel has a speed
feedback. The difference between rated and current shaft speed affects the fuel supply and accordingly the moment of
the diesel for controlling speed deviations from the rated value. The switches of the semiconductor converters (SC) are
taken to be ideal. Determination of voltages of the SC is made with the equations containing switching functions.
Calculation of the switching functions of the SC is performed in the blocks of mathematical models of the control
systems of the SC of the generators. The models of separate elements are integrated by the common variables and
linking equations.
Key words: induction generator, diesel, electronic converter
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UDC 621.3
SPARSE TABLEAU ANALYSIS USED IN MATLAB FOR SIMULATION OF ELECTRIC CIRCUITS
M. Vansáč, I. Tomčíková
Technical University in Košice
Park Komenského 3, Košice, 04200, Slovakia. E-mail: martin.vansac@tuke.sk, iveta.tomcikova@tuke.sk
In this paper is presented circuit simulator for solving and simulation of electric circuits in MATLAB by Graphical
User Interface (GUI). In this simulator was used Sparse Tableau Analysis (STA). This simulator allows numerical and
also symbolical solution of DC and AC- excited linear electric circuit.
Кey words: electric circuit simulation, Sparse Tableau Analysis, GUI , Matlab.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РОЗРІДЖЕНИХ ТАБЛИЦЬ У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB
ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
М. Вансач, І. Томчікова
Технічний університет Кошице
вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04200, Словаччина. Е-mail: martin.vansac@tuke.sk, iveta.tomcikova@tuke.sk
Надано комп’ютерну модель для розв’язання і моделювання роботи електричних кіл у середовищі MATLAB
з використанням графічного інтерфейсу користувача (GUI). При розробці даної моделі застосовано аналіз методом розріджених таблиць. Модель дозволяє досліджувати електричні кола постійного і змінного струму.
Ключові слова: моделювання електричних кіл, метод розріджених таблиць, MATLAB.
PROBLEM STATEMENT. Nowadays, simulation
is very important for designing, verifying and checking
of electronic circuits in electronics department.
There are mostly used two formulation methods for
solving and simulation of electronic circuits: sparse tableau analysis (STA) and modified nodal analysis
(MNA) [1].
The key advantages of MNA are: MNA is more
compact than STA, preparation and creation of analysis
is faster than STA. One disadvantage of MNA is that
MNA doesn’t contain information about all currents and
voltages in electric circuit.
Handicap of STA is that preparation of STA analysis
is slower than MNA, but on other hand STA contains
information about all voltages and currents. STA can be
applied to any circuit, and equations can be assembled
directly from the circuit specification [2]. Therefore as
formulation method for creation of circuit simulator is
used STA, realized by GUI in MATLAB.
This circuit simulator can be used for linear networks with passive and active elements, i.e., networks
which consist from linear resistors, capacitors, inductors, independent sources, and linear controlled sources.
The DC analysis of linear networks was achieved
with opened capacitors and shortened inductors, where
all time-dependent sources and time-varying parameters
of each individual components and their derivatives
were set to zero. AC part of simulation is based on DC
analysis except capacitors and inductors. There are not
opened capacitors and shortened inductors. The inductors and capacitors are replaced by their impedances.
Also independent voltage and current sources are in
following forms:
u  t   2U sin(t  u );
i  t   2U sin(t  i ).

(1)

A main goal in this paper is determined branch and
nodal voltages and branch currents for each individual

part of the AC electric circuit with STA, with option of
choice between numerical and symbolical solution.
The behavior of the electric circuit is given by set of
equations, which are based on combining of the element
equations, Kirchhoff’s Voltage Law (KVL) and Current
Law (KCL) [1]. STA consists from the following steps:
1) write Kirchhoff’s Current Law in form Ai=0,
where matrix A presents a reduced incidence
matrix and i is a vector of all branch currents;
2) write Kirchhoff’s Voltage Law in form u=ATv,
where vector u is a vector of all branch voltages and vector v is a vector of all nodal voltages in consideration to ground;
3) write the element equations as Zi+Yu=s, where
Z and Y are matrices and vector s is a vector of
independent sources (voltage or current
sources).
To obtain all element equations in linear algebraic
form was used the following conditions:
a) if edge ek is a resistor, then uk - Rik = 0;
b) if edge ek is a controlled source, then we can
write for a voltage controlled voltage source
uk = αux, for a current controlled voltage source
uk = αix, for a current controlled current source
ik = αix and for a voltage controlled current
source ik = αux,;
c) if edge ek is an independent voltage or current
source, then uk=U or Ik=I.
Combining of these equations with Kirchhoff’s
Voltage and Current laws, valid the following system:

A 0
0 I

 Z Y

0   i   0
 AT  .u   0 ,
0   v   s 

(2)

where Z and Y are (m x m) matrices and vector s is a
known (m x 1) vector [2].
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EXPERIMENTAL
PART
AND
RESULTS
OBTAINED. The following electric circuit simulator was
created based on STA. To verify of proposed simulator
was used electronic circuit, which is shown in Fig. 1.

Figure 1 – Tested electric circuit
Before simulation it is suitable to create preparation for
solution. This preparation contains design of labeling of
each individual nodes, branches voltages and currents.
There are many ways, how to do it. One possibility how to
create a proposal for labeling is in Fig. 2:

Figure 2 – Preparation of solution
Designed simulator in GUI environment is in Fig. 3.

guage is providing by buttons in top left corner.
To set all circuit properties, the program user has to set
number of branches and nodes and then press the button
Load number of branches, nodes in the top of GUI simulator. Number of branches or nodes is shown in status field.
If those numbers are wrong, then this situation is generated
in orange status field.
After this, the second field with table, button Load incidence matrix and check box will appear below the previous button. User can set incidence matrix manually, by
choosing of input and output node, column by column. If
user set nodes incorrectly, then whole corresponding column is red, also is not possible to set nodes in the next column and in the status field is generated error message
about this status. If all nodes are inserted, than button Load
incidence matrix will be enabled to set incidence matrix.
User can set incidence matrix also automatically by
choosing checkbox Set nodes. In this case button name
Load incidence matrix will change into name Enter input
node of branch No.1 and user has to enter input node in the
first branch. Then in status field is printed information
about loaded node and button name Enter input node of
branch No.1 will change into Enter output node of branch
No.1 and user has to enter output node in the first branch.
This procedure continues column by column till all nodes
are inserted. If user set nodes incorrectly, then in button is
generated information about this status. If all nodes are
inserted, than button name Enter output node of branch
No. will change into name Load incidence matrix and button will be enabled to set incidence matrix. Example of this
procedure is shown in Fig. 4:

Figure 4 – Loading of nodes
Figure 3 – Proposed electric simulator
Field in the left half of the GUI simulator (SET
CIRCUIT CHARACTERISTICS) is used to set properties
of the circuit. Right side (CALCULATED CURRENTS
AND VOLTAGES) is used to view obtained results.
After running this simulator, there is possibility to
chose between DC and AC analysis with pop- up menu. In
this paper is chosen AC. Next to pop- up menu is possible
to set ω for all circuit.
Below pop- up menu is the first field with button Info,
Save, Load, Load number of branches, nodes. After running
simulator, there are two options: at the first, it is possible to
set number of branches and nodes, set input and output
nodes and set all individual items. Or at the second, after
running there it is possible to load data from file. Simulator
supports English and also Slovak language. Chose of lan-

After previously action, the third field will appear below the previous field. In this field user can set automatically properties of all items: name, value, and for controlled source also number of branch of controlled value.
For independent sources is possible to choose sine or cosine function and also set degrees as is shown in Fig. 3. If
any property is wrong, then message is also generated in
status field. When all items are correctly inserted button
Save is enabled and in second field will appear button Confirm and popup menu, which includes all nodes. In this
part, user can choose reference node from pop- up menu
and confirm it by pressing button Confirm. Then in the
third field will appear check boxes which serve to change
of properties of any item and to choose of type of solution.
Under this field will appear button Calculate. There is possible to choose between analytical and numerical solution.
If type of solution is chosen, then button Calculate is enabled.
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By pressing button Info user can see all information
about circuit in new window. Example of this window is
shown in Fig. 5:

Results of this solution are in standard SI units. By pressing button Save (Load) is possible to save (load) all information about any circuit. To save (load) is used standard dialog
box. There is possible to save (load) data only as type .mat.
For all others types are generated error message.
If reference node is confirmed, then it is possible to separately change topology of circuit in the table and also it is
possible separately set new items by button Set new items, or
set individual item by check box. By pressing button Load
number of branches, nodes whole process starts all over
again, i.e. pop- up menu and button Confirm in the second
field and the entire third field will be invisible.
i1

100

Figure 5 – Info

i2
i3

80

i4
i5

60

User can solve circuit by pressing button Calculate.
Process of calculation is showed in status field. If calculation is done, in the right side will appear table with solution. Result of analytical solution is in Fig. 3. If numerical
solution is chosen, than is generated also graph with all
currents and voltages. Numerical solution is shown in
Fig. 6 and graph in Fig. 7.
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Figure 7 – Graph
CONCLUSIONS. This work is focused at symbolical
and numerical solution of electric circuit by STA in
MATLAB/GUI. This simulator allows DC and AC
analysis and therefore it can be used in the study of
electric subjects. User can verify its theoretical
knowledges and also he can analyze behavior of circuit
before its practical realization. This program is base for
future work, for transient analysis.

Figure 6 – Numerical solution
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАЗРЕЖЕННЫХ ТАБЛИЦ В СРЕДЕ MATLAB
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
М. Вансач, І. Томчікова
Технический университет Кошице
ул. Парк Коменского, 3, м. Кошице, 04200, Словакия. Е-mail: martin.vansac@tuke.sk, iveta.tomcikova@tuke.sk
Представлена компьютерная модель для решения и моделирования работы электрических цепей в среде
MATLAB с использованием графического интерфейса пользователя. При разработке данной модели был применён анализ методом разреженных таблиц. Модель позволяет исследовать электрические цепи постоянного и
переменного тока.
Ключевые слова: моделирование электрических цепей, метод разреженных таблиц, MATLAB.
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УДК 621.548:621.314.21
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ТРАНСФОРМАТОРА З ОБЕРТОВОЮ ПОЛОВИНОЮ
У СКЛАДІ КОНТРРОТОРНОЇ ВІТРОЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ
І. З. Щур, А. І. Ковальчук
Національний університет "Львівська політехніка"
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна. E-mail: i_shchur@meta.ua, an_box@mail.ru
Для безконтактної передачі електроенергії з обертового якоря синхронного генератора з постійними
магнітами у контрроторній вітроелектроустановці з вертикальною віссю обертання запропоновано застосувати
спеціальний трифазний трансформатор з обертовою половиною. Спроектовано, виготовлено й досліджено одну
фазу такого трансформатора з трьома відводами вторинної обмотки, які використовуються для дискретного
регулювання робочої точки вітроелектроустановки. Побудовано в середовищі MATLAB/Simulink імітаційну
комп’ютерну модель трансформатора з обертовою половиною у складі системи контрроторної
вітроелектроустановки з метою дослідження її роботи як в усталених, так і в перехідних режимах.
За результатами експериментів над дослідним взірцем трансформатора визначено параметри його
комп’ютерної моделі. Проведено верифікацію імітаційної комп’ютерної моделі трансформатора, яка
підтвердила адекватність її роботи.
Ключові слова: контрроторна вітроелектроустановка з вертикальною віссю обертання, трансформатор з
обертовою половиною, імітаційна комп’ютерна модель.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРА С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ
ПОЛОВИНОЙ В СОСТАВЕ КОНТРРОТОРНОЙ ВЕТРОЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
И. З. Щур, А. И. Ковальчук
Национальный университет “Львовская политехника”
ул. С. Бандеры, 12, г. Львов, 79013, Украина. Е-mail: i_shchur@meta.ua, an_box@mail.ru
Для бесконтактной передачи электроэнергии из вращающегося якоря синхронного генератора с
постоянными магнитами в контрроторной ветроэлектроустановке с вертикальной осью вращения предлагается
использовать специальный трехфазный трансформатор с вращающейся половиной. Спроектирована,
изготовлена и исследована одна фаза такого трансформатора с тремя отводами вторичной обмотки, которые
используются для дискретного регулирования рабочей точки ветроэлектроустановки. Имитационная
компьютерная модель трансформатора с вращающейся половиной в составе системы контрроторной
ветроэлектроустановкой построена в среде MATLAB/Simulink с целью исследования ее работы как в
установившихся, так и в переходных режимах. По результатам экспериментов с исследовательским образцом
трансформатора определены параметры его компьютерной модели. Проведена верификация имитационной
компьютерной модели трансформатора, которая подтвердила адекватность ее работы.
Ключевые слова: контрроторная ветроэлектроустановка с вертикальной осью вращения, трансформатор с
вращающейся половиной, имитационная компьютерная модель.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вітроенергетичний
потенціал різних територій України характеризується переважно низькими середньорічними швидкостями вітру на рівні 4–5 м/с [1], проте й цей потенціал можна використати, масово застосувавши малопотужні автономні вітроустановки (ВЕУ), які розташовуються безпосередньо біля споживачів. У таких умовах ефективніше працюють ВЕУ з вертикальною віссю обертання (ВВО), перевагою яких є
стабільніша робота на низьких швидкозмінних швидкостях вітру та відсутність потреби орієнтування за
напрямом вітру [2]. Для генерування електричної
енергії з максимальною енергетичною ефективністю
у ВЕУ з ВВО використовують синхронні генератори
з постійними магнітами (СГПМ), причому, завдяки
відсутності в такій конструкції обмежень на розміри
генератора, ВЕУ доцільно конструювати безредукторною, що забезпечує її високу надійність та низьку стартову швидкість вітру [2].
Питома вартість (грн/кВт) СГПМ, який у безредукторній ВЕУ з ВВО разом з вітроротором в основному складає вартість ВЕУ, обернено пропорційна
до його кутової швидкості. Застосування контрроторної системи ВЕУ дає змогу збільшити удвічі куто-

ву швидкість генератора, що, у свою чергу, піднімає
частоту ЕРС якоря та суттєво зменшує розміри й
вартість генератора [3].
Проте у контрроторній ВЕУ з ВВО виникає проблема у передачі виробленої електричної енергії з
якоря генератора, що розміщений на рухомій частині установки (контрроторі). Стандартним вирішенням цієї проблеми є використання контактних кілець, проте вони знижують надійність роботи ВЕУ
[4].
Для безконтактної передачі та регулювання виробленої електричної енергії з рухомих частин
контрроторної ВЕУ з ВВО пропонується використати спеціальний трансформатор з обертовою половиною [5, 6]. Відводи на його вторинній обмотці надають можливість здійснювати регулювання напруги генератора за законом, необхідним для максимального відбору енергії від вітру та подальшого найбільш раціонального використання генерованої електроенергії.
Метою даної роботи є розроблення та верифікація імітаційної комп’ютерної моделі трансформатора з обертовою половиною для контрроторної ВЕУ
з ВВО.
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Робота трансформатора з обертовою половиною описується рівняннями зведеного трансформатора у
комплексній формі [4]:
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(1)

де U1 – напруга, що прикладена до первинної обмотки; U  – зведена до первинної обмотки напруга на
2

вторинній обмотці; E10 – ЕРС первинної обмотки;

E
– зведена ЕРС вторинної обмотки;
20
I – струм у первинній обмотці; I – зведений
1
2
струм вторинної обмотки; I – струм у гілці намаг-

хідність в обертанні первинної обмотки відносно
нерухомої вторинної, зумовлюють особливості його
конструкції, яка повинна забезпечувати незалежність індуктивності взаємоіндукції для кожної фази
трансформатора від кута повороту його рухомої
частини. Такі властивості може забезпечити трансформатор з обертовою половиною, первинна та вторинна обмотки кожної з фаз якого вкладені в окремі
пів-осердя, що можуть обертатися одне відносно
іншого [5].
Методик проектування таких трансформаторів
не існує, тому за основу розрахунку було
взято традиційну методику розрахунку трансформаторів малої потужності [4] з деякими особливостями [3].
Провівши проектний розрахунок трансформатора з обертовою половиною за розробленою методикою, було виготовлено макетний взірець однієї фази
(рис. 2).

0

нічування; Z1  R1  jX  1 – комплексний опір первинної обмотки; Z   R  jX  – зведений комплек2

2

2

сний опір вторинної обмотки; Z m  Rм  jX м – комплексний опір гілки намагнічування.
Рівнянням (1) зведеного трансформатора відповідає його заступна схема (рис. 1), яка покладена в
основу комп’ютерної моделі трансформатора з обертовою половиною.

Рисунок 1 – Заступна схема трансформатора
з обертовою половиною
У заступній схемі трансформатора (рис. 1) R1 та
X σ1 – активний опір та індуктивний опір розсіювання первинної обмотки, R2 та X  2 – зведені активний опір та індуктивний опір розсіювання вторинної обмотки, активний опір Rм відповідає втратам у сталі, а індуктивний опір X м – основному
потоку намагнічування.
Трансформатор контрроторної ВЕУ з ВВО можна віднести до нетипових об’єктів електромеханіки.
Це зумовлено, перш за все, наявністю повітряного
проміжку між пів-осердями, а також тим, що трансформатор працює від джерела живлення (генератора), напруга та частота якого змінюються в досить
широких межах. Функціональні особливості трансформатора з обертовою половиною, а саме – необ-

Рисунок 2 – Макет трансформатора з обертовою
половиною: 1 – нерухоме осердя трансформатора;
2 – рухоме осердя трансформатора; 3 – опорноповоротний вузол; 4 – вторинна (нерухома) обмотка;
5 – первинна (рухома) обмотка; 6 – відводи
вторинної обмотки
Для визначення параметрів заступної схеми однієї фази трансформатора з обертовою половиною
на виготовленому макеті проведено низку дослідів:
вимірювання активних опорів обмоток R1 та R2 на
постійному струмі, дослід короткого замикання для
визначення X σ1 та X  2 , дослід неробочого ходу
для визначення Rм та X м . Експериментально визначені параметри трансформатора з обертовою половиною наведено у табл. 1.
З метою дослідження роботи трансформатора з
обертовою половиною та подальшого його використання у складі контрроторної ВЕУ з ВВО виникає
необхідність у створенні адекватної імітаційної
комп’ютерної моделі. Для реалізації цієї задачі використано засоби пакету прикладних програм
MATLAB/Simulink.
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Таблиця 1 – Параметри трансформатора з обертовою
половиною, отримані експериментально
Назва параметра

Значення

Активний опір первинної обмотки R1 , Ом

0,221

Приведений активний опір R21
першої вторинної обмотки, Ом
Приведений активний опір R22
другої вторинної обмотки, Ом
Приведений активний опір R23
третьої вторинної обмотки, Ом
Індуктивності
розсіювання
первинної обмотки та приведеної першої вторинної обмотки
L 11 = L' 21 , мГн
Індуктивності
розсіювання
первинної обмотки та приведеної другої вторинної обмотки
L 12 = L' 22 , мГн
Індуктивності
розсіювання
первинної обмотки та приведеної третьої вторинної обмотки
L 13 = L' 23 , мГн
Опір, що моделює втрати в
сталі Rм , Ом
(f – частота напруги)
Індуктивність
намагнічування Lм , мГн

0,428
0,309

працює трансформатор Nomer та три цифрові
виходи Nom1, Nom2 та Nom3, що відповідають кожному відводу.
Для перетворення вхідних величин у вихідні в
моделі (рис. 3) використовуються наступні підсистеми: Primary winding, Iron loss, Subsystem signal
winding, Secondary winding та Bringing winding.
Підсистема Iron loss (рис. 4) призначена для моделювання втрат у сталі трансформатора з обертовою половиною. У заступній схемі (рис. 1) вони моделюються активним опором Rм , що визначається
за виразом:
1,3

0,106
Rм 

1,153

Pст
I 02

1,7 1 / 50 B02


 f1 
  Gст
 50 
,
2

I0

(2)

де Pст – потужність втрат у сталі; 1 / 50 – питомі
втрати в сталі при індукції 1 Тл і частоті 50 Гц;
0,782

B0 – індукція в осерді;
Gст – маса сталі осердя.

f1 – частота напруги;

0,673

0,0306f 1,3
85,7

В основу моделі трансформатора з обертовою
половиною покладено Т-подібну заступну схему
(рис. 1). Розроблену комп’ютерну модель однієї фази трансформатора з обертовою половиною зображено на рис. 3.

Рисунок 4 – Підсистема Iron loss, що моделює втрати
в сталі трансформатора з обертовою половиною
Використовуючи результати експериментів, було
виявлено, що втрати в сталі залежать тільки від частоти напруги. Це зумовлено тим, що трансформатор
працює на прямолінійній ділянці характеристики
намагнічування, тобто відношення B02 I 02  сonst
для роботи на трьох відводах вторинної обмотки.
Враховуючи вищенаведене та згрупувавши всі сталі,
отримаємо:
1,3

Rm  K m  f  .

Рисунок 3 – Комп’ютерна модель однієї фази
трансформатора з обертовою половиною
Вхідними сигналами для моделі однієї фази
трансформатора є кутова швидкість генератора w
та напруга однієї фази генератора U1–N, а
вихідними – частота напруги f, вихідна напруга
U2–N, вихідний струм І2, номер відводу, на якому

(3)

Вираз (3) покладений в основу підсистеми, зображеної на рис. 4. Втрати в сталі моделюються
джерелом напруги, яке включається в гілку намагнічування. Величина напруги формується як добуток
струму в цій гілці, що вимірюється давачем струму,
та опору, який визначається за (3).
Значення коефіцієнта K m для різних вторинних
обмоток у широкому діапазоні частот, обчислені в
проектному розрахунку, а також визначені з експерименту неробочого ходу, наведено в табл. 2.
Невелика розбіжність експерименту пояснюється
метрологічними похибками вимірювань. Для моделювання втрат у сталі (3) прийнято використовувати
середнє значення коефіцієнта, визначене експериментально: K m  0,0306 .
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Таблиця 2 – Значення коефіцієнта K m , отримані
в проектному розрахунку та визначені
експериментально
№ відводу

Частота,
Гц

1
2
3

40
80
120

таження. Завданням підсистеми Bringing winding
(рис. 6) є узгодження реального навантаження з
Т-подібною заступною схемою.

Значення K m
Проектний
Експеримент
розрахунок
0,0294
0,0305
0,0294
0,0298
0,0294
0,0315

Підсистема Secondary winding (рис. 5) змінює
параметри вторинної обмотки трансформатора з
обертовою половиною в залежності від того, на
якому відводі він має працювати. Тобто ця підсистема моделює вторинну обмотку трансформатора. У
моделі присутні значення опорів та індуктивностей,
які відповідають втратам у вторинній обмотці та
потокові розсіювання вторинної обмотки для трьох
відводів (Winding_1, Winding_2 та Winding_3). Перемикання параметрів різних відводів відбувається
ідеальними ключами Ideal Switch1, 2, 3 при отриманні сигналу про необхідність підмикання необхідного відводу Signal_Winding1, 2, 3, причому система, перш ніж здійснити комутацію, очікує момент
наступного "переходу" синусоїди вихідної напруги
через нульове значення, використовуючи елементи
Triggered subsystem1, 2, 3 та Hit crossing1, 2, 3.
Підсистема Primary winding, яка моделює первинну обмотку трансформатора, є аналогічною наведеній на рис. 5 підсистемі Secondary winding, але
змінює тільки індуктивності розсіювання залежно
від того, який відвід вторинної обмотки є підімкненим. При цьому активний опір первинної обмотки є
однаковим для трьох різних відводів вторинної обмотки.

Рисунок 6 – Підсистема Bringing winding
для приведення навантаження трансформатора
з обертовою половиною
Функціональна схема, що пояснює принцип роботи вищенаведеної підсистеми, показана на
рис. 7. Вона реалізована на двох керованих джерелах напруги, одне з яких підмикається до приведеного кола вторинної обмотки трансформатора, а
інше – безпосередньо до реального навантаження.
Між ними знаходиться система керування.

Рисунок 7 – Функціональна схема підсистеми
приведення навантаження Bringing winding

Рисунок 5 – Підсистема Secondary winding,
що моделює вторинну обмотку трансформатора
з обертовою половиною
Для створення імітаційної комп’ютерної моделі
використовується Т-подібна заступна схема, у якій
вторинна обмотка трансформатора з обертовою половиною приводиться до первинної. Недоліком такого рішення є те, що воно вимагає підімкнення до
трансформатора не реального, а приведеного наван-

Виміряний давачем ДС2 струм навантаження у
реальному колі приводиться до струму I 2 за допомогою відношення кількості витків вторинної обмотки
w2
до
кількості
витків
первинної
обмотки w1 : I 2  I 2  w2 w1 . Відношення w2 w1 є
різними для трьох відводів і становлять 0,885, 0,692
та 0,481 для першого, другого та третього відводів
відповідно.
Струм I 2 є завданням у системі керування. Зворотним зв’язком системи є виміряний давачем ДС1
струм у приведеному колі. Вихідний сигнал регулятора струму РС формує напругу керованого джерела
напруги КДН1, яке увімкнено зустрічно до приведеної напруги вторинної обмотки трансформатора і
відповідно навантажує його. Напруга КДН1 вимі-
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рюється давачем напруги ДН та після зворотного
приведення кількості витків формує реальну вихідну напругу трансформатора керованим джерелом
напруги КДН2.
Таким чином, здійснюється перехресне регулювання, яке забезпечує коректний зв’язок між напругами й струмами приведеного та реального кіл.
З метою верифікації розробленої імітаційної
комп’ютерної моделі було проведено серію однакових експериментів на фізичній та комп’ютерній моделях.
Для проведення експериментальних досліджень
трансформатора з обертовою половиною використовувалася схема, яка показана на рис. 8.

регулювання автотрансформатором 1 частоти обертання привідного двигуна 4, а величина напруги –
регулюванням реостатом 6 струму збудження синхронного генератора 5. Для трьох різних значень
напруги й частоти живлення трансформатора з обертовою половиною (11 В при 40 Гц; 22 В при 80 Гц
та 33 В при 120 Гц) було знято його зовнішні характеристики U 2  f ( I 2 ) при роботі на трьох відводах
відповідно. Отримані у цих експериментах характеристики приведено на рис. 10.

Рисунок 8 – Схема експериментальної установки:
1 – автотрансформатор; 2 – трансформатор;
3 – діодний міст; 4 – двигун постійного струму;
5 – однофазний синхронний генератор; 6 – реостат;
7 – трансформатор з обертовою половиною

Рисунок 9 – Експериментальна установка
для дослідження однієї фази трансформатора
з обертовою половиною:
1 – автотрансформатор; 2 – трансформатор;
3 – діодний міст; 4 – двигун постійного струму
та однофазний синхронний генератор; 5 – цифровий
осцилограф; 6 – реостат; 7 – трансформатор
з обертовою половиною

Реалізацію схеми експериментальної установки
показано на фотографії (рис. 9).
Для зміни амплітуди напруги та частоти живлення трансформатора з обертовою половиною під час
проведення експериментальних досліджень було
використано систему двигун–генератор: привідним
двигуном є машина постійного струму 4, а генератором – однофазна синхронна машина змінного
струму 5. Частота напруги живлення трансформатора у кожній точці дослідження змінювалася шляхом

а)

Різниця
між
результатами
імітаційного
комп’ютерного моделювання та експериментом не
перевищує 5 % і показує високу адекватність створеної моделі трансформатора з обертовою половиною.

б)

в)

Рисунок 10 – Зовнішні характеристики трансформатора з обертовою половиною при комп’ютерному
моделюванні (
) та визначенні експериментально (
):
а) f = 40 Гц, робота на першому відводі; б) f = 80 Гц, на другому відводі; в) f = 120 Гц, на третьому відводі
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ВИСНОВКИ. Побудована комп’ютерна модель
трансформатора з обертовою половиною для контрроторної ВЕУ дає можливість проводити імітаційні
дослідження об’єкта як окремої ланки, так і у складі
контрроторної ВЕУ з ВВО в цілому.
Використовуючи макетний зразок однієї фази
трансформатора, визначено параметри Т-подібної
заступної схеми, на роботі якої ґрунтується імітаційна комп’ютерна модель.
Верифікація отриманої комп’ютерної моделі
трансформатора, проведена з використанням експериментальних досліджень макетного зразка однієї
фази трансформатора, показала адекватність
комп’ютерного моделювання.
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COMPUTER SIMULATION OF WORK OF THE TRANSFORMER WITH ROTATING HALF
IN COMPOSED OF CONTRA-ROTOR WIND TURBINE
I. Shchur, A. Kovalchuk
National University “Lviv Polytechnic”
vul. Bandery, 12, Lviv, 79013, Ukraine. E-mail: i_shchur@meta.ua, an_box@mail.ru
The special three-phase transformer with rotating half was proposed to use for contactless power transmission from
the rotating armature of the synchronous generator with permanent magnets in a contra-rotor wind turbine with the vertical axis of rotation. A single phase of such transformer with the three secondary winding outlets which are used for
discrete control of operating point of wind turbine was designed, manufactured and researched. The simulation computer model of the transformer with the rotating half as a part of VAWT was made to study its work in both steady state
and transient conditions. According to the results of the experiments with the experimental model of the transformer the
parameters of the computer model were defined. It was made a verification of the simulation computer model of the
transformer, which confirmed the adequacy of its work.
Кey words: contra-rotor wind-driven, transformer with rotating half, simulation computer model.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

УДК 621.316
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
АВТОНОМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Т. Н. Фадейкин, Я. А. Бредихина
Московский государственный университет путей сообщения
ул. Новосущёвская, 22, г. Москва, 127994, Россия. E-mail: teplovoz_777@mail.ru
Рассмотрена математическая модель электропривода автономного транспортного средства, в котором в качестве исполнительного механизма использован трёхфазный асинхронный электродвигатель. Приведённая модель раскрывает особенности программного пакета Matlab Simulink c приложением для моделирования различных электроэнергетических устройств SimPowerSistems. В эти модели закладывались принципы, частично относящиеся к физическому моделированию, но главной задачей их было служить математическими моделями,
обеспечивая решение уравнений, описывающих установившиеся или переходные процессы в системах электропривода. Существенно при этом, что в процессе функционирования модели программа позволяет получать
статические характеристики элементов.
Ключевые слова: синхронный генератор, трансформатор, выпрямитель, автономный инвертор напряжения,
асинхронный электродвигатель, система управления.
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА
АВТОНОМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Т. Н. Фадейкін, Я. А. Бредіхіна
Московський державний університет шляхів сполучення
вул. Новосущівська, 22, м. Москва, 127994, Росія. E-mail: teplovoz_777@mail.ru
Розглянуто математичну модель електроприводу автономного транспортного засобу, в якому як виконавчий
механізм використаний трифазний асинхронний електродвигун. Наведена модель розкриває особливості програмного пакету Matlab Simulink c додатком для моделювання різних електроенергетичних пристроїв
SimPowerSistems. У ці моделі закладалися принципи, які частково відносяться до фізичного моделювання, але
головним завданням їх було служити математичними моделями, забезпечуючи рішення рівнянь, що описують
усталені або перехідні процеси в системах електропривода. Істотно при цьому, що в процесі функціонування
моделі програма дозволяє отримувати статичні характеристики елементів.
Ключові слова: синхронний генератор, трансформатор, випрямляч, автономний інвертор напруги,
асинхронний електродвигун, система управління.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На современных
автономных транспортных средствах (например,
морских и речные судах, самолётах, автономных
локомотивах, дизель-поездах, автомобилях) в качестве первичного источника электроэнергии применяют многофазный синхронный генератор, приводимый во вращение двигателем внутреннего сгорания или турбиной.
Исполнительные механизмы в таких приводах
выполняют на базе трёхфазных электродвигателей
переменного тока (асинхронных и индукторных).
Для преобразования и регулирования потока электроэнергии, передаваемой от первичного источника
к электродвигателям, в таких электроприводах используют различные статические преобразователи
электроэнергии. Целью данной работы является
рассмотрение одной из возможных систем преобразования [1].
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Общая структура тягового электропривода
автономного транспортного средства приведена на
рис. 1. В данной модели, выполненной в программном пакете Matlab Simulink, показан привод, состоящий из блоков приложения SimPowerSistems, в
который вошли:

синхронный генератор мощностью 5 МВт, выдающий электроэнергию на трёхфазный двухобмоточный трансформатор;
первичные и вторичные обмотки, соединенные
по схеме звезда/звезда;
активные сопротивления и индуктивности, а также параметры цепи намагничивания, задающиеся в
относительных единицах;
трёхфазный трансформатор, питающий преобразователь частоты, который состоит из управляемого
выпрямителя, фильтра и автономного инвертора
напряжения с системой управления;
управляемый выпрямитель, выполненный по
схеме с двухполупериодным выпрямлением, т.к. они
получили наибольшее применение при построении
схем с электрическими передачами на переменном
токе;
автономный инвертор, выполненный в модели на
основе трёх однофазных одноплечевых инверторов,
присоединённых параллельно к одному источнику
[2].
Переключение транзисторных ключей любой фазы инвертора вызывает изменение напряжения на
всех фазах асинхронного двигателя. Система управления формирует управляющий сигнал на транзисторные ключи, который имеет форму импульсов,
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фазу которых можно регулировать. В качестве нагрузки указан один асинхронный двигатель, хотя,
например, на автономном локомотиве таких двигателей может быть четыре, а на водном транспортном средстве один двигатель является гребным, а
другие – рулёжными [3].

Уравнение равновесия напряжений для цепи обмотки возбуждения:

Uf

d
dt

f

r fi f

,

(2)

где U f – напряжение на зажимах обмотки возбуждения;  f , i f – потокосцепление и ток обмотки
возбуждения; rf – активное сопротивление обмотки.
Уравнения равновесия напряжений для эквивалентных успокоительных обмоток:

d yd
0 
 r yd i yd ;

dt
(3)

d yq

 r yqi yq ,
0 

dt
где  yd ,  yq , i yd , i yq – потокосцепления и токи
эквивалентных успокоительных обмоток по продольной и поперечной осям; ryd , ryq – активные
сопротивления эквивалентных обмоток.
Электромеханическая часть описывается уравнением
 d  ,
(4)
M  Mc  J


 dt 

где
Mc –

M
– электромагнитный момент,
момент сопротивления на валу,

(Н м);
(Н м);

J – момент вращающихся масс, кгм2/с;  – угловая скорость вращения ротора, геометрические рад/с
[4].
Математическая модель трансформатора:
d i1
di

 M 12 2 ;
u1  r1i1  L

dt
dt

d i1
d
 

 L i2 ,
u 2 M 12 dt r 2i 2
dt

Рисунок 1 – Структурная схема тягового
электропривода автономного транспортного
средства
Блок синхронного генератора состоит из двух
частей: электромагнитной и электромеханической,
при синусоидальном распределении поля электромагнитная часть генератора описывается системой
дифференциальных уравнений.
Уравнения статора:

d
a
U a 
 r 1i a;
dt


d b

 r 1i b ;
U b 
dt


d
с
U c 
 r 1i с,
dt



где

U a,U b,U с

статора;

(1)

– напряжения на зажимах обмоток

 a, b, с, i a, i b, i с

– полные потокосцеп-

ления и токи фазных обмоток статора;
ное сопротивление фазы обмотки.

r1

– актив-

(5)

где u1 , u2 – мгновенные значения напряжений первичной и соответствующих вторичных обмоток тягового трансформатора; i1 , i2 – токи первичной и
соответствующих вторичных обмоток трансформатора; r1 , r2 – активные сопротивления первичной и
соответствующих вторичных обмоток тягового
трансформатора; M 12 – взаимная индуктивность
между первичной и соответствующими вторичными
тяговыми обмотками трансформатора; L1 – полная
индуктивность первичной обмотки трансформатора;
L2 – полная индуктивность вторичной обмотки
трансформатора [5–6].
Математическая модель управляемого выпрямителя:
dI
U  U n  RI  L ;
dt
U n  ud Фn ;
Фn 

1
MFn U n*t ;
2
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id  Фn I ;

id  i Н
где

Un

ua
U  ub
uc

u na
u nb
u nc

du
 CФ в
dt

,

– напряжение на силовом входе;


u A 



u B 


u С 


d

A

 r Ai A;

B

 r Bi B;

dt
d
dt
d C
dt

(8)

 r Ci C ,

уравнения ротора:
– напряжение сети;

2 1 1
1
M   1 2  1 – матричная константа;
3
1 1 2

f na
– дискретная коммуникационная век
Ф n f nb
f nc
тор-функция управляемого выпрямителя;
F n U *nt – дискретная вектор-функция, описывающая управляющие сигналы и состояния ключей
выпрямителя;

 

ia
I  ib
ic

u *na
– ток на силовом входе; U *n  u *nb –

u *nс

напряжение управляющих воздействий на информационном входе управляемого выпрямителя;

ra

0

0

la

0

0

R 0

rb

0 ; L 0

lb

0 –

0

0

rc

0

0

1

e d  r di d  u П  ;

lc
матрицы параметров буферного реактора.
Модель фильтра

pi d 

ld

pu П 

1

CФ

_
ic i d i П ,


d
a
u a 
 r ai a;
dt


d

b
 r bi b ;
u b 
dt


d
с
u c 
 r ci с.
dt



(9)

Электромеханическая часть машины описывается уравнением
 d 
J
(10)
  M  Mc ,
 dt 
где u A , u B , u С , u a , u b , u с – мгновенные напряжения обмотки статора и ротора;

 A , B ,
 C ,  a ,  b ,  c – потокосцепления обмотки
статора и ротора; i A , i , i , i , i , i – мгновенные
B

C

a

b

c

токи обмотки статора и ротора; R A , RB , RC , ra , rb ,
rc – сопротивления обмотки статора и ротора;
M
–
электромагнитный
момент;
M c – момент рабочего механизма, приведённый к
валу; J – момент вращающихся масс кгм2/с;
 – угловая скорость вала машины [8].
Переменные состояния из вектора измеряемых
переменных электрической машины возможно извлечь с помощью блока Maschines Measurement. В
качестве примера на рис. 2 приведена рассчитанная
характеристика холостого хода синхронного
генератора.

(7)

ic ;

где ed – ЭДС источника питания; id – ток, потребляемый от источника; ic – ток конденсатора фильтра; Cф
– ёмкость конденсатора фильтра;
ld , rd – параметры фильтра [7].
Модель асинхронного двигателя.
Математическая модель асинхронного двигателя
состоит из двух частей: электромагнитной и электромеханической. Электромагнитная часть модели
описывается системой дифференциальных уравнений в фазных координатах уравнения статора:

Рисунок 2 – Характеристика холостого хода
синхронного генератора
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ВЫВОДЫ. Предложенная модель позволяет анализировать электромагнитные процессы в системе
тягового электропривода, в качестве первичного
источника в которой использован синхронный генератор, а для привода исполнительных элементов
применены трёхфазные асинхронные двигатели. В
случае необходимости вместо асинхронных двигателей могут быть использованы синхронные двигатели и двигатели индукторного типа, математические модели которых имеются в программном пакете Matlab Simulink.
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УДК 621.3.011.72.018.4:519.67
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА МАЛОГО ПАРАМЕТРА
М. С. Малякова, А. П. Калинов
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: marry_88@mail.ru, scenter@kdu.edu.ua
Предложен аналитический метод анализа нелинейных электрических цепей в частотной области на основе
метода малого параметра. Приведен алгоритм реализации метода малого параметра в частотной области.
Обосновано использование составляющих мгновенной проводимости для реализации анализа электрических
цепей в частотной области с использованием метода малого параметра. Проведен сравнительный анализ
предложенного метода с классическим методом малого параметра на примере расчета нелинейной
электрической цепи с активно-индуктивной нагрузкой. Доказана эффективность разработанного метода путем
сопоставления рассчитанных кривых тока с полученными в результате численного моделирования исследуемой
цепи. К главным преимуществам предложенного метода можно отнести универсальность алгоритма
применительно к различным электрическим цепям, возможность оценивать влияние параметров цепи на
составляющие спектра тока, возможность автоматизации расчета.
Ключевые слова: метод малого параметра, мгновенная проводимость, электрическая цепь, нелинейность.
АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ У ЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ
НА ОСНОВІ МЕТОДА МАЛОГО ПАРАМЕТРУ
М. С. Малякова, А. П. Калінов
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: marry_88@mail.ru, scenter@kdu.edu.ua
Запропоновано аналітичний метод аналізу нелінійних електричних кіл у частотній області на основі методу
малого параметра. Наведено алгоритм реалізації методу малого параметра в частотній області. Обгрунтовано
використання складових миттєвої провідності для реалізації аналізу електричних кіл в частотній області з використанням методу малого параметра. Проведено порівняльний аналіз запропонованого методу з класичним методом малого параметра на прикладі розрахунку нелінійного електричного кола з активно-індуктивним навантаженням. Доведено ефективність розробленого методу шляхом зіставлення кривих струму з отриманими в
результаті чисельного моделювання досліджуваного кола. До головних переваг запропонованого метода можна
віднести універсальність алгоритму для розрахунку різних електричних кіл, можливість оцінювати вплив параметрів кола на складові спектра струму, можливість автоматизації розрахунку.
Ключові слова: метод малого параметра, миттєва провідність, електричне коло, нелінійність.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Часто в основе
анализа различного рода электротехнических устройств лежит расчет нелинейных электрических
цепей. Вносимая неким элементом нелинейность,
может быть слабо и явно выраженной. Даже слабо
выраженная нелинейность может ухудшать качественные характеристики работы электротехнических
устройств, поэтому ее учет при анализе процессов в
нелинейных электрических цепях является принципиально важным. Что касается явно выраженных
нелинейностей, то их учет является неотъемлемой
составляющей корректного анализа исследуемых
цепей. При этом следует отметить, что линеаризация, к которой для упрощения анализа на практике
часто прибегают исследователи, не всегда правомерна и допустима, т. к. может привести к потере
важной информации о процессе, описывающем
работу нелинейных электрических цепей [1].
Методы расчета электрических цепей можно
разделить на графические, аналитические, численные и комбинированные. Графические методы
[1–6] часто используют для предварительного анализа. Они наглядны, но имеют индивидуальный
характер, не позволяют проводить обобщенный
анализ нелинейных электрических цепей при про-

извольных нелинейных элементах и видах воздействий [3], а также плохо поддаются автоматизации.
Со стремительным развитием компьютерной техники широкое применение получили численные методы решения нелинейных дифференциальных уравнений, описывающие работу исследуемых систем
[7–13]. Это существенно облегчает задачу исследователям, т. к. позволяет при относительной легкости
реализации с минимальными временными затратами
получить информацию о практически любых процессах в нелинейных электрических цепях. Однако, несмотря на ряд достоинств (универсальность, возможность анализа практически любых нелинейных цепей, численное решение уравнений с явно выраженной нелинейностью) – требует большого количества
итерации, что сопровождается большими временными затратами. Также точность расчета существенно
зависит от корректно выбранных начальных приближений, конфигурации схемы. Основным недостатком численных методов является то, что они не
позволяют в обобщенном виде анализировать параметры и процессы в нелинейных электрических цепях. Однако из-за наличия большого количества специализированных программных продуктов, таких как
SPICE [14], MatLAB [14–15], SAPWIN [16–17], SE-
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QUEL [18], которые позволяют реализовать расчеты и численное моделирование, численные методы
являются наиболее часто используемыми.
Аналитические методы имеют существенное
преимущество по сравнению с вышеперечисленными методами. Они позволяют выделить обобщенный алгоритм анализа нелинейных электрических цепей, провести качественные анализ и дать
адекватную оценку процессам в нелинейных электрических цепях – оценить влияние всех факторов
при работе системы, их вклад и значимость [1, 3–7,
19–24].
Отметим тот факт, что использование аналитических методов для анализа нелинейных электрических цепей связано с большой трудоемкостью,
громоздкостью расчетов и сложностью решения
дифференциальных уравнений, описывающих процессы в них. При усложнении конфигурации нелинейных электрических цепей возникает необходимость использования новых математических методов, удобных для практического применения. В
связи с этим для достижения достаточной точности
определения параметров электрических цепей
электротехнических устройств, включающих в себя
различные нелинейные элементы, актуальной является задача разработки нового или усовершенствования существующего, эффективного и простого в
реализации, аналитического метода для анализа
процессов, протекающих в нелинейных электрических цепях.
В настоящее время наиболее развитыми представителями группы аналитических методов являются методы на основе рядов Вольтера [20–21],
метод на основе разложения в степенной ряд [20] и
метод анализа нелинейных электрических цепей с
использованием малого параметра [22–23].
Метод на основе рядов Вольтера базируется на
преобразовании каждого нелинейного элемента
схемы в линейный элемент с множеством параллельно включённых источников тока. Он не отягощен многократным преобразованием Фурье, а т. к.
нет никаких многочисленно повторяющихся объёмных вычислений, он выполняется чрезвычайно
быстро. Существенным недостатком данного метода является его ограниченность при решении систем с явно выраженной нелинейностью [20].
Метод на основе разложения в степенной ряд
относительно прост в реализации, применим для
различных видов нелинейностей, даже явно выраженных. Он плохо адаптирован для расчета цепей,
содержащих емкостные элементы, а также требует
введения упрощающих приближений, что не всегда
возможно и правомерно [20].
Метод малого параметра представляет собой
одно из наиболее эффективных средств современной прикладной математики, которое широко применяется в механике, физике и других науках, оперирующих дифференциальными уравнениями. Он
позволяет получать приближенные аналитические
представления решений весьма сложных линейных

и нелинейных краевых задач как для обыкновенных
дифференциальных уравнений, так и для уравнений
в частных производных [4–6, 22–24]. Метод малого
параметра может использоваться самостоятельно
либо в комбинации с другими методами. Одним из
недостатков рассматриваемого метода является его
ограниченность применительно к цепям с явно выраженной нелинейностью [22–23].
Метод малого параметра [4] применим в тех случаях, когда нелинейные члены связаны с малым параметром. Тогда решение нелинейных уравнений,
которые описывают процессы в нелинейной цепи,
находят в виде функционального ряда по степеням
малого параметра. Подставляя такой ряд в исходное
уравнение и представляя его системой уравнений по
степеням малого параметра, определяются все функции, входящие в решение, что позволяет определить
гармонические составляющие тока в цепи. Количество членов такого ряда выбирается из условия необходимой точности. Следует отметить, что увеличение порядка функционального ряда влечет за собой
усложнение математических расчетов и громоздкость аналитических зависимостей [22–23]. При решении нелинейных цепей переменного тока увеличение степени ряда и количества анализируемых
гармоник приводит к необходимости выполнения
сложных и громоздких тригонометрических преобразований.
Приняв во внимание недостатки и ограничения в
использовании метода малого параметра, актуальной
задачей является разработка метода расчета нелинейных электрических цепей, который позволит избежать громоздких и трудоемких тригонометрических преобразований, является хорошо адаптированным для автоматизации расчетов, а также даст возможность оценивать влияние параметров исследуемой цепи на составляющие спектра тока.
Целью работы является разработка аналитического метода анализа нелинейных электрических цепей
в частотной области на основе метода малого параметра.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Реализация метода малого параметра в частотной
области позволяет заменить тригонометрические
преобразования при перемножении ортогональных
составляющих токов и напряжений операциями дискретной свертки рядов, представленных в виде векторов [25–26]. Такой подход хорошо адаптирован
для автоматизации аналитических и численных расчетов [27].
Авторами был разработан алгоритм аналитического анализа нелинейных электрических цепей на
основе метода малого параметра в частотной области.
1. Записывается выражение, определяющее вид
нелинейности исследуемой электрической цепи
  f  I  , где μ – нелинейный параметр.
2. C использованием автоматизированного метода формирования составляющих мгновенных переменных электрической цепи в частотной области,
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основанного на операции дискретной свертки
[25–27], формируется уравнение с использованием
второго закона Кирхгофа. В левой части записывается выражение напряжения на нелинейном элементе, а в правой – разности напряжений на источнике питания и всех потребителях, за исключением
нелинейного.
3. Для решения полученного нелинейного
уравнения ток представляется в виде степенного
ряда по нелинейному параметру μ:
I  a0  a1  ...  an  n ,

(1)

где a0 , a1 , an – соответствующие коэффициенты
степенного ряда; n – порядок степенного ряда.
Необходимо отметить, что для достоверного
анализа процессов, протекающих в электрических
цепях, а также для учета особенностей, вносимых
нелинейными элементами, необходимо степень
ряда, описывающего ток, выбрать большим, чем
порядок степенного ряда, описывающего нелинейный элемент [22–23].
4. Для представления (1) в частотной области
вводятся дополнительные обозначения и записываются массивы вещественных и мнимых составляющих коэффициентов степенного ряда (1):
Re  a0   A0 ;
Im  a0   B0 ;
 M

 M

(2)
Re  an   
Anm  ;
Im  an   
Bnm  ,




 m1

 m1

где A0 , B0 , Anm , Bnm  коэффициенты, завися-





щие от параметров цепи; m – номер гармоники тока; M – номер максимальной анализируемой гармоники тока; ω – угловая частота.
5. Формируются массивы гармонических составляющих тока в общем виде:
0
0








N
N




n
n
 Bn1 
 An1 
 B0 
 A0 
n 1
n 1
 , (3)
 ; Im  I   
Re  I m   
m




0
0














n
n
 Anm
 Bnm









где N – максимальный порядок степенного ряда.
6. Подставляя (3) в уравнение баланса напряжений цепи, группируются коэффициенты при
одинаковых степенях малого параметра μ и формируется система уравнений, из которой определяются коэффициенты A0 , B0 , Anm , Bnm .
Во многих задачах малый параметр представляет собой активное сопротивление R  f  I  или
индуктивность L  f  I  , а в общем случае – полное сопротивление Z  f  I  , нелинейно зависящее
от тока.

При решении большинства задач, связанных с нелинейными элементами, наиболее удобно представлять нелинейную зависимость в виде степенного полинома. Это обусловлено минимальными трудностями, возникающими при математическом описании и
анализе степенных рядов, в отличие от дробнорациональных, логарифмических, гиперболических,
экспоненциальных и других сложных математических функций.
Чем меньше степень полинома, тем менее громоздкими получаются аналитические выражения.
Однако не всегда удается с достаточной точностью
представить нелинейную зависимость полиномом
малой степени. Поэтому при реализации метода малого параметра в частотной области решение можно
осуществлять как относительно нелинейного сопротивления, так и относительно нелинейной проводимости. Предпочтение следует отдавать тому способу
представления нелинейности, с использованием которого удается получить минимальную степень полинома при обеспечении достаточной точности.
При использовании в качестве малого параметра
нелинейной проводимости алгоритм решения примет
следующий вид.
1. Записывается нелинейная зависимость проводимости от тока. В случае известного выражения
для нелинейного сопротивления Z  f  I  нелинейная проводимость может быть получена аналитиче1
ским представлением функции Y  I  
в виде
Z I 
ряда Тейлора или численной аппроксимацией этой
функции с получением составляющих выражения
нелинейной проводимости в виде:
(4)
Y  I   Y0  Y1I  ...  Yk I k ,
где k – порядок степенного ряда.
Следует отметить, что использование ряда Тейлора ограничено плохой сходимостью [28], что не
приемлемо, если необходимо обеспечить высокую
точность расчетов.
Численное получение коэффициентов аппроксимации является эффективным способом повышения
точности расчетов, а также позволяет избежать
сложных математических преобразований, связанных с повышением сходимостей степенных рядов.
2. На основе полученного выражения формируются массивы вещественной и мнимой составляющих мгновенной проводимости в частотной области.
3. С использованием автоматизированного метода формирования составляющих мгновенных переменных определяются выражения для вещественной и мнимой ортогональных составляющих тока
исследуемой электрической цепи, как дискретная
свертка массивов составляющих мгновенных напряжения и проводимости I  U Y .
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4. С другой стороны, применяя метод малого
параметра, ток представляется в виде степенного
ряда по нелинейной проводимости Y , в соответствии с (1):
(5)
I  a0  a1Y  ...  anY n .
5. Для представления степенного ряда, описывающего ток, в частотной области записываются
массивы вещественных и мнимых составляющих
коэффициентов степенного ряда, в соответствии с
(2).
6. Записываются массивы гармонических составляющих тока в общем виде аналогично (3):
0
0
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N
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n 1
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m
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(6)

7. Подставив (6) в систему уравнений
I  U Y , группируются коэффициенты при одинаковых степенях нелинейной проводимости и
формируется система уравнений, из которой определяются коэффициенты A0 , B0 , Anm , Bnm .
Анализ нелинейной электрической цепи с
активно-индуктивной нагрузкой
Для демонстрации предлагаемого метода рассмотрим его на примере расчета нелинейной электрической цепи с активно-индуктивной нагрузкой,
представленной на рис. 1, а также выполним сравнительный анализ разработанного метода с классическим методом малого параметра [22].
R0

i(t)

L

1
1
.

(8)
R  I  R0  R2 I 2
В соответствии с вышеописанным методом, нелинейную проводимость можно представить в виде
1 R2 2
ряда Тейлора Y  I  

I или с использоваR0 R02
Y I  

нием численной аппроксимации: Y  I   Y0  Y2 I 2 .
Напряжение на нелинейном элементе анализируемой электрической цепи равняется разности напряжения питания и напряжения на индуктивном
элементе:
u  t   us  t   uL  t  ,
(9)
где u L  t   L

di  t 

; L – индуктивность.
dt
Представим аналитические выражения массивов
вещественных и мнимых составляющих мгновенных
проводимости и напряжения в частотной области:
 Y  Y 2I 2  2I 2  2I 2  2I 2 
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Рисунок 1 – Электрическая цепь
с активно-индуктивной нагрузкой
Напряжение питания us  t  исследуемой цепи
задано первой гармоникой вещественной составляющей us  t   U a1 cos  t  . Для упрощения математических выражений, а также для уменьшения
громоздкости расчетных зависимостей для анализа
будем принимать во внимание только весомые,
первую и третью, гармонические составляющие
тока.
Нелинейное сопротивление описывается зависимостью
(7)
R  I   R0  R2 I 2 .
Записывается выражение для нелинейной проводимости рассматриваемой цепи:
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0
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В результате свертки представленных выше массивов получаются аналитические выражения тока
электрической цепи.
Ток представляется в виде степенного ряда первой степени по проводимости Y2 :
I  a0  a1Y2 .
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Выразим соответствующие коэффициенты степенного a0 и a1 с помощью введенных ранее обозначений:
Re  a0   A0 ;

Im  a0   B0 ;

 0 


A11Y2 

Re  a1  
;
 0 


 A13Y2 

 0 


B11Y2 

Im  a1  
.
 0 


 B13Y2 



(11)

Запишем массивы вещественных и мнимых
гармонических составляющих тока для рассматриваемого примера цепи с RL нагрузкой:
0


0






  B0  B11Y2  
A0  A11Y2  ;


. (12)
Im  I m   
Re  I m  



0
0




 B Y

 A13Y2 
13 2



Для нахождения коэффициентов приравняем
массивы вещественных и мнимых ортогональных
составляющих тока, полученных вследствие свертки массивов мгновенной проводимости и напряжения, с массивами, полученными в результате представления искомого тока в виде степенного ряда по
мгновенной проводимости. Приравниваем коэффициенты в правой и левой частях полученных уравнений при одинаковых степенях Y2 и формируем
систему уравнения для определения искомых коэффициентов:
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B11 , A13 , B13 и формируются аналитические выражения ортогональных составляющих тока цепи:
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Рассчитанные значения гармонических составляющих тока с использованием метода малого параметра и предложенного метода анализа нелинейных
электрических цепей с использованием мгновенной
проводимости и сопротивления сравнивались с результатами численного моделирования исследуемой
цепи в среде пакета MatLAB. Для численного моделирования и расчета были выбраны следующие параметры: L  0,014 Гн; R0  3 Ом; R2  3 Ом;













U a1  2 ,5 В. В качестве критериев оценки точности
двух сопоставляемых методов были выбраны относительная ошибка по величинам гармонических составляющих искомого тока, а также оценка степени
совпадения рассчитанных кривых сигнала тока с
кривой, полученной вследствие проведения численного эксперимента приведенной на рис. 2.





(13)











Поскольку ток представлен в виде степенного
ряда первой степени (10), учитываются только коэффициенты при нулевой и первой степенях Y2 .
Из полученной системы алгебраических уравнений определяются коэффициенты A0 , B0 , A11 ,

Рисунок 2 – Кривые сигналов тока i(t):
(∙∙∙∙∙∙∙) – кривая тока, полученная с использованием
предложенного метода, (– – –) – кривая тока,
полученная с использованием классического метода
малого параметра, (––––) – кривая тока, полученная
вследствие расчета математической модели
в пакете MatLAB
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Результаты сравнительного анализа приведены
в табл. 1.
Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа
разработанного и классического метода малого параметра

  I a1  , %

Разработанный
метод
2,3

Метода малого параметра
5

  Ib1  , %

0,79

4,7

  I a3  , %

6

8,1

  Ib3  , %
R2

25,5
0,993

24,2
0,962

Величина

Расчет составляющих токов показывает приемлемую точность даже при невыполнении условия о
выборе степени полинома представления тока в
виде степенного ряда по нелинейной проводимости
больше чем степень полинома, описывающего зависимость нелинейного параметра цепи, в результате получается приемлемая точность.
ВЫВОДЫ. В работе предложен аналитический
метод анализа нелинейных электрических цепей в
частотной области на основе метода малого параметра. Метод обладает универсальностью, достаточной точностью при использовании его для анализа нелинейных электрических цепей. Разработаны алгоритмы для расчета электрических цепей
при использовании в качестве малого параметра
нелинейного сопротивления и проводимости. Проведенный сравнительный анализ предложенного и
классического метода малого параметра с результатами численного расчета математической модели
электрической цепи с RL нагрузкой показал, что
разработанный метод обеспечивает адекватность
результатов и достаточную точность расчетов.
Проведение расчетов с использованием автоматизированного метода формирования составляющих мгновенных переменных электрической цепи
существенно облегчает математический анализ и
сокращает временные затраты.
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AN ANALYTICAL METHOD FOR NONLINEAR ELECTRIC CIRCUITS ANALYSIS
ON THE BASIS OF A SMALL PARAMETER METHOD IN FREQUENCY–DOMAIN
М. Maliakova, А. Kalinov
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. Е-mail: marry_88@mail.ru, scenter@kdu.edu.ua
An analytical method for nonlinear electric circuits analysis on the basis of the small parameter method in
frequency-domain have been offered. The algorithm of the small parameter method realization in the frequency-domain
have been presented. The usage of the instantaneous admittance components for the realization of the electric circuit
analysis the frequency-domain using the small parameter method have been grounded. A comparative analysis of the
offered method with the classic small parameter method on the example of the nonlinear electric circuit's calculation
with active-inductive load have been realized. The efficiency of the developed method have been proved by the
comparing the calculated current curves with the curves obtained by numerical simulation of the researched circuit. The
main advantages of the offered method are: the universality of the algorithm applied to various electrical circuits, the ability to
assess the impact of the circuit parameters on the spectrum of current components , the ability to automate the calculation.
Кey words: small parameter method; instantaneous admittance, electric circuit, nonlinearity.
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UDC 621.3
SIMULATION OF CIRCUITS CONTAINING OPERATIONAL AMPLIFIERS IN MATLAB
I. Tomčíková
Technical University in Košice
Park Komenského, 3, Košice, 04200, Slovakia. E-mail: iveta.tomcikova@tuke.sk
The paper deals with the proposal for simulation of circuits containing operational amplifiers in MATLAB environment. The formulation of the circuit equations is done by using sparse tableau analysis. The operational amplifiers
are analyzed as black boxes and only their terminal behavior not their internal characteristic is taken into account. The
symbolic representation of the element voltages and currents is obtained after setting of prescribed input data and the
graphical representation of the complete response of the output voltage is shown for given circuit element parameters.
Key words: circuit simulation, sparse tableau analysis, dc and transient analysis, operational amplifier, MATLAB
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ОПЕРАЦІЙНИМИ ПІДСИЛЮВАЧАМИ
У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB
І. Томчікова
Технічний університет Кошице
вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04200, Словаччина. Е-mail: iveta.tomcikova@tuke.sk
Запропонована модель електричного кола, що містить операційні підсилювачі, розроблена у середовищі
MATLAB. Формування системи рівнянь, що описують роботу даної системи, виконано на основі методу розріджених таблиць. Операційні підсилювачі досліджувалися як чорні скриньки, і враховувалася лише поведінка
їхніх виходів, а не їхні внутрішні характеристики. Отримано символьні вирази для струмів та напруг об’єкта
після встановлення відповідних вхідних даних та показано графічне подання повного відгуку вихідної напруги
для заданих параметрів елементів електричного кола.
Ключові слова: моделювання електричних кіл, аналіз методом розріджених таблиць, аналіз кіл постійного
струму та перехідних процесів, операційний підсилювач, MATLAB.
PROBLEM STATEMENT. Circuit simulation is a
technique for checking and verifying the design of
electrical and electronic circuits and systems before to
manufacturing and deployment [1]. Circuit simulation
comprises a mathematical modeling of the circuit elements, formulation of the circuit equations and techniques for solution of these equations.
Analysis of circuits having operational amplifiers is
time-consuming activity also in case when only the
terminal behavior of the operational amplifiers is
sought. In order to find the output voltage of the operational ampfiers it could be done by writing and solving
node equations. However, applying sparse tableau
analysis together with the symbolic computation of
MATLAB there is no difficulty in solving circuits with
operational amplifiers, because formulation of the circuit equations is done in systematic and automatic way
for every circuit containing operational amplifiers.
Simulation of the circuit is defined as the process
by which a computer is used to evaluate a model of the
circuit. The model of the analog circuit is described by
the internal states and the input and output relationships that form a set of algebraic and differential equations. To obtain a complete description of a general
circuit having arbitrary elements it is necessary to write
a set of simultaneous equations. The set of these equations consists of the equations depend on the topology
of the circuit and the equations depend on the type of
the circuit elements.
The equations, depending on the topology of the
circuit, represent how the circuit elements are connected to one another in the circuit. These equations are
called the connection equations. The equations, which
depend on the type of the circuit element, describe the

voltage-current relationship and they are called the
element equations or branch equations.
Sparse tableau analysis is a very useful method for
systematic and automatic formulation of the circuit
equations for every circuit as well as for circuits containing operational amplifiers.
Set of tableau equations is a very sparse system that
always has to be solved by special routines. Sparse
matrix solver is also available as MATLAB built-in
routine.
Sparse tableau analysis is most general formulation
of the equations describing the circuit because the solution provides the currents through all elements, the
voltages across all elements and all nodal voltages simultaneously.
The connection equations are obtained by applying
Kirchhoff’s laws to the circuit, which leads to the two
sets of linear algebraic equations in terms of the branch
currents and the branch voltages. The set of connection
equations must be linearly independent.
The first set of the connection equations can be expressed [1]:
Ai  0 ,
(1)
where i is a matrix of branch currents, A being the
node versus branch reduced-incidence matrix.
The second set of the connection equations can be
expressed in terms of the branch voltages using the
fundamental loop versus branch incidence matrix. The
better way is to convey this set of the equations in
terms of the branch voltages and the node voltages as
[1]:
(2)
u  AT v .

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
348

МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

At is the transposed matrix A , u being the branch
voltage vector, v being the node voltage vector.
The element equations are related according to the
voltage-current characteristics of the elements. For
linear circuits containing the ideal operational amplifiers the element equations can be expressed [1]:
Ku u  Ki i  s ,
(3)
where Ku , Ki are the matrices containing the
coefficients that define the linear voltage-current
relationships for the circuit elements uniquely, s being
the vector containing the parameters of the independent
voltage and current sources.
Assembling the equations (1)–(3), the sparse tableau
equations are constituted. It is convenient to rewrite the
sparse tableau equations as a single matrix equation [1]:
T xw,
(4)
where T is the square tableau matrix, x being the vector of unknown variables, w being the vector containing zero vectors of appropriate dimensions and the vector s .
The operational amplifier is an electronic circuit element that is designed to be used with other circuit
elements to perform a specified signal-processing function. Several models of operational amplifiers, of varying accuracy and complexity, are available for operational amplifiers [2]. However, when the black-box
approach is chosen the simplest model of the operational amplifier can be used. This model is called as the
ideal operational amplifier and the following conditions are valid [2].
The input resistance between the two input terminals of the ideal OP amp is assumed to be zero. In this
case, the input terminals can be considered as being
open in terms of current in the sense that no current
flows into or out of them:
i  0 and i  0 ,
(5)
where i , i are the currents flowing into input positive, negative terminal, respectively.
The two input terminals of the ideal OP amp with a
negative feedback path can be considered as being
short in terms of voltages in the sense that the voltage
levels at the two input terminals are almost equal:
u  u ,
(6)
where u , u are the voltages at input positive, negative terminal, respectively.
The ideal OP amp is shown in Fig. 1.

EXPERIMENTAL PART AND RESULTS OBTAINED.
The proposed procedure for circuit simulation is applied
to two circuits containing the operational amplifiers.
The first circuit is a difference amplifier [2], shown in
Fig. 2, and the steady-state response in symbolic form is
determined for it.

Figure 2 – The difference amplifier for dc analysis
The second circuit is the operational amplifier circuit of Figure 3, in which all the initial conditions are
assumed to be zero and the values of the parameters are
given as follows: R1 = 1 kΩ; R 2 = 2 kΩ; C 1 = 0.25 mF;
C 2 = 16 μF [2]. Simulation of the circuit is done to find

the transient response of the circuit to unity step function applied in t  0 .

Figure 3 – The circuit with operational amplifiers
for transient analysis
After running the program composed in MATLAB
environment, the simulation results are obtained. The
result of dc analysis of the circuit shown in Fig. 2, there
are the element currents and element voltages expressed in symbolic form.
The systematic analysis approach consists in applying Kirchhoff's Current Law to the nodes to write the
node equations in terms of the node voltages and solve
them. After solving the node equations, the voltage u 0
of the operational amplifier OA3 and the current
through the resistor R1 can be obtained.
The voltage u 0 can be expressed in terms of the

Figure 1 – The ideal operational amplifier

two input voltages as
R  2R 
u 0  4 1  2   u S2  u S1  .
R3 
R1 
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The current flowing through resistor R1 (from the

stant 0.5 s. The symbolic form of the voltage u out ob-

node 4 to the node 5) is
1
i R1 
(8)
 u S1  u S2  .
R1
In Fig. 4, 5 are shown the output voltage and the
current through the resistor R1 , obtained by the running of the composed MATLAB program. These values are in accordance with the results given by equations (7) and (8), respectively.

tained by running of the composed MATLAB program
is shown in Fig. 6. The output voltage waveform plot
of u out is depicted in Fig. 7. It is evident that the composed MATLAB program performs all these computations as well as the plotting.

Figure 6 – The output voltage of the operational
amplifier expressed in symbolic form

Figure 4 – The output voltage expressed in symbolic
form
The results of transient analysis of the operational
amplifier circuit shown in Fig. 3, there are the element
currents and voltages expressed in symbolic form in
the time domain.
Figure 7 – The output voltage of the operational
amplifier expressed in graphical form

Figure 5 – The current through resistor R1 expressed
in symbolic form
The complete response (transient analysis) of the
circuit of Figure 3 can be found by transforming the
circuit directly into the complex frequency domain
using the Laplace transform and then applying the node
analysis. After solving the node equations and using
the inverse Laplace transform, the time domain representation of the voltage u out of the operational amplifier OA2 for the time t  0 can be determined:
u out  2.8409 e 2 t sin11t .

(9)

CONCLUSIONS. Both analyses (dc and transient)
were done by running MATLAB program, in which the
model of the ideal operational amplifier was used. It saves
a lot of time and effort thus everybody who uses it can
concentrate on gaining insights, and making conclusions.
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The equation indicates that the voltage u out has an
oscillation of damped frequency  d  11 rad/s and its
amplitude decreasing exponentially with the time conМОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С ОПЕРАЦИОННЫМИ УСИЛИТЕЛЯМИ
В СРЕДЕ MATLAB
И. Томчикова
Технический университет Кошице
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Предложена модель электрической цепи, содержащая операционные усилители, разработанная в среде
MATLAB. Формирование системы уравнений, описывающих работу данной системы, выполнено на основе метода разреженных таблиц. Операционные усилители исследовались в качестве «чёрных ящиков», и учитывалось
лишь поведение их выходов, а не их внутренние характеристики. Получены символьные выражения для токов и
напряжений исследуемого объекта после задачи соответствующих входных данных, и показано графическое
представление полного отклика выходного напряжения для заданных параметров элементов электрической цепи.
Ключевые слова: моделирование электрических цепей, анализ методом разреженных таблиц, анализ цепей
постоянного тока и переходных процессов, операционный усилитель, MATLAB.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ТЯГОВОГО
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТРОЛЕЙБУСА
З МАКСИМАЛЬНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ КОРИСНОЇ ДІЇ ДВИГУНА*
К. І. Лосіна
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна. E-mail: katice@mail.ru
На підставі аналізу сучасних та досі експлуатованих тягових електротехнічних комплексів тролейбусів сформовано задачу формування та реалізації траєкторії руху тягового двигуна з максимальним його коефіцієнтом
корисної дії. Визначену траєкторію руху реалізовано з використанням напівпровідникового імпульсного перетворювача. Сформовано режими комутації вентилів імпульсного перетворювача. У результаті досліджень режиму розгону та гальмування за визначеною для певного двигуна траєкторією за моделлю електротехнічного
комплексу сформовано висновки про необхідність використання замкнутої системи управління.
Ключові слова: імпульсна система керування, оптимальне управління, режими роботи, тяговий електротехнічний комплекс.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ
ДВИЖЕНИЯ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ТРОЛЕЙБУСА С
МАКСИМАЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Е. И. Лосина
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина. E-mail: katice@mail.ru
На основании анализа современных и еще эксплуатируемых тяговых электротехнических комплексов троллейбусов сформирована задача формирования и реализации траектории движения тягового двигателя с максимальным коэффициентом полезного действия. Определенная траектория движения реализована с использованием полупроводникового импульсного преобразователя. Сформированы режимы коммутации вентилей импульсного преобразователя. В результате исследований режима разгона и торможения по установленной для
определенного двигателя траектории по модели электротехнического комплекса сформированы выводы о необходимости использования замкнутой системы управления.
Ключевые слова: импульсная система управления, оптимальное управление, режимы работы, тяговый
электротехнический комплекс.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вимоги, що висуваються до тягового електротехнічного комплексу, з кожним днем зростають. Це виражається в підвищенні
оцінювання якості, простоти виконання, економічності, надійності, оптимальності при виконанні необхідних критеріїв [1].
Тягові електротехнічні комплекси (ТЕТК) міського електротранспорту відрізняються різноманітністю систем керування. Вони утворені силовими
електричними колами, що включають у себе тягові
двигуни постійного струму (ДПС), а також апарати,
машини та перетворювачі, за допомогою яких відбувається живлення тягових двигунів, і допоміжні
кола, в які входять допоміжні електричні машини та
апарати, прилади опалення та освітлення.
Значна частина тролейбусів, що експлуатуються
в
містах
України,
обладнані
реостатноконтакторними системами управління (РКСУ) тяговим комплексом [2], спрощену структуру якого наведено на рис. 1.
Подібні системи управління тяговими електротехнічними комплексами хоча мають певні переваги:
простоту будови та ремонту, відносно високу керовність – все ж таки характеризуються низкою недоліків: значними масогабаритними параметрами, ви-

соким рівнем втрат електричної енергії в блоці резисторів.

Рисунок 1 – Структура електротехнічного комплексу тролейбуса з РКСУ
Розвиток силової напівпровідникової техніки дозволив створити якісно нові системи управління режимами роботи тягових електродвигунів: тиристорно-імпульсні, пізніше – транзисторно-імпульсні [3]
системи регулювання, спрощена структуру якого
наведено на рис. 2.
Перехід на безконтактне імпульсне регулювання
значно змінює схеми та умови роботи ТЕТК тролейбуса, покращуючи його тягово-експлуатаційні якості та підвищуючи економічну ефективність електричної тяги. Плавне управління здійснює автоматичне
керування роботою двигуна, що дозволяє отримувати будь-які тягові характеристики, безреостатний

* стаття підготовлена під керівництвом к.т.н., доц. Бялобржеського О.В.
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Для оцінки рівня втрат та ККД у тяговому комплексі при реалізації законів оптимального управління проведено моделювання ТЕТК з імпульсною
системою управління.
Для дослідження статичних та динамічних режимів роботи ТЕТК з електричними ДПС складено
математичну модель у формі системи диференціальних рівнянь (СДР). Математична модель електричної машини (ЕМ) будь-якого типу складається з рівнянь електричної рівноваги всіх контурів ЕМ та рівняння руху ротора. Узагалі опис об’єкту у вигляді
СДР є найбільш загальним, оскільки з нього можна
отримати рівняння для статичних режимів, прирівнявши похідні функції до нуля.
СДР двигуна постійного струму послідовного
збудження виглядає наступним чином:

Рисунок 3 – Принципова схема ТЕТК
з імпульсною системою керування
Схема дозволяє реалізувати режими роботи за
рахунок зміни комутації елементів схеми (табл. 1).
Задача визначення раціонального управління полягає у визначенні оптимальних динамічних режи-

VT4

Гальмування

1

ШИМ

Рух уперед у
режимі повного магнітного
потоку
Рух уперед з
ослабленням
магнітного потоку

VT3

Режим

VT2

Аналіз існуючих систем регулювання роботою
тягового електропривода показав, що використовуються різні способи підвищення ефективності роботи ТЕТК. Наприклад, змінюючи спосіб збудження
двигуна [4], можна розширити його функціональні
можливості, підвищити ККД та надійність. Використовуючи додаткові пристрої при роботі ТЕТК у цілому, наприклад, акумуляторні батареї [5], можна
отримати більш високі енергозберігаючі характеристики. В існуючих системах управління ці питання
розглядаються окремо, але задачі розробки ефективних траєкторій руху за максимумом ККД двигуна в
транзисторно-імпульсних системах регулювання розглянуто не достатньо.
Метою роботи є аналіз енергетичної ефективності реалізації траєкторії руху тягового транзисторноімпульсного електротехнічного комплексу тролейбуса за максимумом ККД.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЬ.
Аналіз режимів роботи ТЕТК тролейбуса розглянемо на прикладі принципової схеми силової частини
ТЕТК із транзисторно-імпульсною системою керування (рис. 3) [5].

Таблиця 1 – Режими комутації напівпровідникових
елементів схеми

ШИМ

Рисунок 2 – Структура електротехнічного комплексу тролейбуса з імпульсною
системою керування

мів роботи електротранспорту. Оптимальне керування електротехнічним комплексом тролейбуса дозволяє істотно поліпшити його робочі характеристики.
Для реалізації закону управління транзисторноімпульсною системою за максимумом ККД двигуна
згідно з [7] проведено аналіз та визначено параметри оптимального режиму руху тролейбуса, а саме:
пройдений шлях x, швидкість v та прискорення a
мають змінюватися за наступними законами:
St2 (3T  2t)
6St(T  t )
6S(T  2t )
(1)
х
; w
; a
,
3
3
T3
T
T
де T – час циклу; t – час паузи; S – шлях циклу.

VT1

плавний пуск зменшує втрати енергії й дозволяє підвищити прискорення тролейбуса при рушанні без
збільшення потужності двигуна, спрощуються силові схеми тролейбуса. Такі системи керування забезпечують роботу ТЕТК тролейбусів типу ЗИУ-683,
14 Tr [3].

де L

 dI
 L dt  U  k  IR ;

 d
 kI  M c ;
(2)
J
 dt
k  f I ,


– сумарна індуктивність; U – напруга двигу-

на; k – коефіцієнт пропорційності;  – потік у зазорі електричної машини;  – кутова швидкість; I
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Транзистори VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT6,
шунтовані діодами, входять до складу імпульсного
перетворювача. Підсистема Definition KКD розраховує ККД двигуна за виразом:
P
M
  mech 
,
(3)
Pel
I aU
де M – момент опору,  – кутова частота обертання
двигуна; Ia – струм якоря; U – напруга якоря.
Відповідно до табл. 1 та визначених траєкторій
зміни швидкості (1), підсистема Reference Signal виконує формування керуючого впливу, широтноімпульсну модуляцію та розподіл імпульсів на керуючі виводи транзисторів.

– струм машини; R – сумарний опір, J – момент
інерції, M c – момент опору.
На рис. 4 показано принципову схему та схему
заміщення ДПС, на основі якої проведений розрахунок ДПС при розробці математичної моделі в середовищі Matlab.
У схемі моделі ТЕТК з імпульсною системою
управління (рис. 5) блоком DC Machine зображено
двигун постійного струму ДК-210 із номінальними
параметрами:
U = 550 В;
Pгод = 110 кВт;
nном = 1500 об/хв; n макс = 3900 об/хв; I год = 220 А;
I тр = 185 А.

а)

б)

Рисунок 4 – Принципова схема (а) та схема заміщення (б)
двигуна постійного струму послідовного збудження, відповідно
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Рисунок 5 – Схема моделі ТЕТК з імпульсною системою управління
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 6 – Характеристики двигуна при режимі
розгону: а) кутова частота обертання; б) струм якоря;
в) момент опору; г) ККД двигуна
У результаті проведення експерименту отримано
характеристики перехідних процесів у ТЕТК тролейбуса при режимах розгону (рис. 6) та гальмування (рис. 7)
за умови зміни керуючого сигналу імпульсного перетворювача по параболічному закону (1). На рис. 6,г та
рис. 7,г відмічено зони найвищого ККД з урахуванням
паспортних даних ДПС ДК-210.
На малих швидкостях руху (менше 40 рад/с) у режимі розгону та гальмування спостерігається малоефективний режим роботи ТЕТК (рис. 6, 7). На великих
швидкостях, особливо в режимі гальмування, спостерігається зниження ефективності роботи ТЕТК (рис. 7,г)
ВИСНОВКИ. 1. Проведено моделювання ТЕТК з
імпульсною системою керування та отримано характеристики перехідних процесів, які відбуваються в ТЕТК
тролейбуса при режимах розгону та гальмування при
оптимальному параболічному закону управління.
2. Визначено порядок комутації вентилів напівпровідникового імпульсного перетворювача та режими для
реалізації оптимального управління тяговим електротехнічним комплексом тролейбуса.

Рисунок 7 – Характеристики двигуна при режимі
гальмування: а) кутова частота обертання; б) струм
якоря; в) момент опору; г) ККД двигуна
3. У режимах розгону та гальмування на малих
швидкостях руху тягового електротехнічного комплексу тролейбуса спостерігається малоефективний режим
роботи.
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RESEARCH ENERGY EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION TRAJECTORIES MOVEMENT
AN ELECTROTECHNICAL COMPLEX OF TROLLEYBUS WITH PEAK EFFICIENCY
K. Losina
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: katice@mail.ru
In this paper based on the the analysis of modern and still exploited electrotechnical traction complexes trolleybuses
formed the task of forming and implementing the trajectory of the traction motor with its maximum efficiency. The specific trajectory of the implemented using semiconductor pulse converter. Formed modes switching valve pulse converter. A result of researches acceleration and braking, at the statutory trajectory for a particular motor on the electrotechnical model of the complex formed conclusions about the need for a closed-loop control system.
Кey words: impulse control system, optimal control, operating modes, traction electro technical complex.
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UDC 621.3
SOFTWARE DESIGN FOR CALCULATION MULTIPLE VALUED MEMORY BOUNDARY SURFACE
M. Guzan
Technical University of Košice
Park Komenského, 3, Košice, 04200, Slovakia. E-mail: milan.guzan@tuke.sk
The paper presents the software development process, which allows the calculation of one cut of boundary surface.
Into the proposed program there are implemented, for example, coordinates of attractors as the outputs of the other
proposed programs as well. This suggests that software development is conditioned by the development of other
utilities. Without their outputs should not be finalized introduced program. Multiple use of presented software allows
reconstructing the whole BS in 3D space.
Кey words: multiple valued memory, stable limit cycle, boundary surface, load plane.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ БАГАТОЗНАЧНОЇ ГРАНИЧНОЇ
ПОВЕРХНІ ПАМ’ЯТІ
М. Гузан
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: milan.guzan@tuke.sk
Представлено процес розробки програмного забезпечення, яке дозволяє виконувати розрахунок одного перетину граничної поверхні. У запропонованій програмі прийнято використання координат атрактора як виходів
інших розроблених програмних модулів. Такий підхід має на увазі, що розробка програмного забезпечення
залежить від розробки інших засобів. Без використання їх вихідних значень неможливо було б завершити запропоновану програму. Багаторазове використання запропонованого програмного забезпечення дозволяє перебудувати всю граничну поверхню в тривимірному просторі.
Ключові слова: багатозначна пам’ять, усталений граничний цикл, гранична поверхня, поверхня навантаження.
INTRODUCTION. Abstract mathematical knowledge
presented in [1–3] e.g., relating to the attraction and
repulsivity of singularities or separatrix, gave rise to their
application in the theory of nonlinear circuits firstly in the
plane [4–7] and later also in space m ≥ 3 [8–12]. The first
solutions of differential equations in normal form were made
using graphic – computational methods, whether modified
or developed by the author of works [4], [8]. Manually it
was possible to construct a couple of trajectories that were
carriers of the so-called boundary surface (BS). The term BS
means in sequential circuits such area that separates
individual attractors from each other. But its meaning is
broader because the same regularities of attraction regions
we can find in chip, as well as in universe.
With introduction of mainframe computers, later
personal computers, it was possible to get at the same time
thousands of particular solutions and consequently a large
number of trajectories clarifying not only the morphology
of BS but also the function of some circuits. For example
work [6] explained the principle of control memory
consisting of tunnel diode using “manuall" construction of
trajectories and work [13] confirmed accuracy of
considerations and constructed trajectories by simulation
using analog computer. The work [14] exactly explained
the principle of operation flip-flop sensors and work [15]
gave an answer to the question put in [16] what separates
the chaotic attractor from a stable limit cycle (LC)? It was
just BS, whose calculation for multiple valued logic
(MVL) memory is introduced in this article.
ALGORITHM OF BS CALCULATION. Although
today's PC have significantly more power than 15 to 20
years ago, an algorithm for BS calculation introduced and
applied by the author of works [4] – [10] using the PC
compared to the "manual" calculation of required
trajectories stayed unchanged. Architecture of processors,

programming languages or computer power are changing –
principle of BS calculation, however, remains the same.
This does not diminish the importance of contribution, or
the need continuing activities in software development,
because each new analyzed structure brings many new
partial problems. These problems have to be solved and
incorporated into the software for BS calculation.
The algorithm of calculation BS cuts of multiple-value
memory shows Fig. 1. In general, it can be summarized in
three steps:
 calculation the system of differential equations.
 testing of the distance of next from the previous
calculated point from step 1.
 testing the close neighborhood of representative point
(RP) near one of the attractors.
The program itself is written in C language and consists
of more than 1000 lines. The circuit is described by three
differential equations. Calculation of BS cuts is realized by
grid technique, where projective plane is divided into M x M
points – the initial conditions (IC), which are used by
Runge–Kutta method of fourth order. Usually we use grid
440 x 440 points, which represent calculation 193 600
trajectories. When each RP from IC is attracted by one of the
attractors in the circuit, the color map in the projection plane
appears. This represents the regions of attraction of
individual attractors. If set of calculated BS cuts is dense
enough, it can be used later for reconstruction the BS in 3D
[17, 18]. For a reliable reconstruction of BS is necessary to
calculate from 100 to 300 cuts of BS. This increases the
amount of calculations and the use of even a dual or quadcore CPU is still insufficient. Therefore, similar calculations
are realized with great advantage by computer cluster or
GPGPU technology [19, 20]. Also cloud computing is
appropriate, but this solution author has not used yet.
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MVL memory consists of two resonant tunnel diodes
(RTDs), where one of them is element and the other is
load. Therefore, after the start of the program, in the first
block in Fig. 1 are loaded from a text file parameters of
RTDs, the values of parasitic elements on-chip L, R, C1,
C2, minimal and maximal values of the projection plane
and IC that are state variables (u1min, u2min, i_ics). From
the second file are loaded coordinate of singularities and
from the third file coordinates of the points laying on LCs.
Displaying of IV characteristics from which would be
obvious the number of singularities and calculation the
coordinates ensures another program, which is not
described in this paper.
The second block are assigned IC to state variables i,
u1, u2, integration step h and p = 0, which is the number of
steps of Runge–Kutta. Next, they are calculated
coordinates of the next point ih, u1h and u2h using the
Runge–Kutta. Then, there is calculated the difference
between individual coordinates and results are written into
idif, u1dif and u2dif. In the first decisive block presented in
Fig. 1, the differences are being tested. If the distance
between next and previous point is greater than "error" at
least in one coordinate: err_i = 1/50 mA or err_u1 = 1 mV
or err_u2 = 1 mV (decision Y, i.e. Yes), the integration
step will devide by 2 and the calculation will repeat. If the
differences are smaller than the "error" (decision N, i.e.
No) integration step will increase by h*1.02 and the next
step of Runge - Kutta will record by assigning of p = p+1.
Each new calculated point is tested, whether it is in the
vicinity of one of the stable singularities (StS) or not.
Simultaneous meeting requirements: ih < proxim/10,
u1h < proxim, u2h < proxim, where proxim = 1 mV or
1 mA, means that RP is located in close vicinity of static
attractor. Its neighborhood is of block shape.
Testing is indicated by decision blocks "Test_S1" up to
"Test_Sn", where Sn is the n-th StS, whereas n > 2. If RP
is not situated in the vicinity of the one of StS–static
attractor, then there will be tested condition p > 250000. If
RP is found in neighborhood of any static attractor, in the
output file will be written coordinates of the first point of
the plane from matrix 440 x 440 and symbol of attractor.
After calculating the entire grid M x M some color will be
assigned to this symbol. The diagram presented in Fig. 1
illustrates the calculation of the BS cut in the plane u1, u2,
so u2_ic is incremented by 1 mV. When the supply voltage
is 440 mV, grid 440 x 440 points presents sufficiently
dense set of points. Increment of u2_ic by 1 mV is
followed by a test, whether it is greater than u2max, i.e.
440 mV, or not. If yes, it would mean that one line of
matrix consisting of 440 points was calculated. If not,
block of assignment follows (u2 = u2_ic, u2_ics = u2_ic,
u1 = u1_ics) needed for the new calculation by Runge–
Kutta method. So, if applies: u2_ic > u2max, increment of
u1_ic will be by 1 mV and must be tested whether the
u1_ic > u1max, or not. If yes, then the whole grid
440 x 440 points is calculated and the program terminates.
If not, block of assignment follows again (u1 = u1_ic,
u1_ics = u1_ic, u2 = u2min). Finally, before calculation
starts again by calculation using Runge–Kutta method, it is
necessary to assign p=0, h=hrk and i=i_ics. Since BS cut
is calculated in the plane u1, u2, for the whole grid M x M
applies that i = const., i.e., I = i_ics.
Next step is going back to the testing of condition:
p 0> 250000. At first, there are tested static attractors S1–

Sn, in order to program was not getting slow by permanent
testing whether RP is near of any dynamical attractors –
LC, or not. The time needed for attraction of RP to one of
the attractor S1–Sn is significantly shorter than the time
needed for attraction to some of attractor LC1–LCn,
therefore there is given condition p > 250000. Of course, p
changes with every change in circuit parameter and it
should be taken into account in the program. The number
of dynamic attractors depends on the parameters of RTDs
and on the values of the parasitic elements R, L, C1 and
C2. Author of the paper noticed up to 10 LCs when StS = 5
up to now. This structure is presented in the next section. It
is quite possible that the number of LCs increases with
increasing of StS number. One specific MVL memory
structure (currently being analyzed), is characterized by
such BS morphology, indicating the use of MVL memory
as a MVL A/D converter. To do this, it must increase the
number of StS > 5.
For certain sizes R, L, C1 and C2 can be found in the
circuit LC, but also find such R, L, C1 and C2, for which
MVL memory would not be characterized of undesirable
LCs [21]. In order to include conditions for testing
neighborhood, the RP at one of LC1–LCn, before it is
needed to design next program. The program will calculate
and display only one trajectory for different IC. It will
reveal a new dynamic attractors of which will be chosen by
6 points corresponding to the three current levels. In order
to calculate the BS cuts faster, testing of all LCs shall be
realized for same current level (if possible). Then it is
sufficient for testing, if RP is in neighborhood of any point
that is part of the LC. Testing is then identical to the testing
of neighborhood RP toward StS. In the frame of the
decision block p > 250 000 is one more test: p > pmax.
Parameter pmax is maximal number of steps for Runge–
Kutta method. For p < pmax RP should definitely be
attracted by one of the attractors. If p > pmax, it could
mean that the user: choose pmax too small, or in the circuit
occurs yet unknown attractor, or coordinates of StS or LC
were incorrectly specified and the program is terminated
untimely. Sometimes pmax equals to a few millions.
Outlined flow diagram showed calculation of one BS cut
at the plane u1, u2. In order to at least partially outlined
morphology of BS, it is necessary using another, a new
program to depict the relevant cut of BS. If we require a 3D
view in the plane in Monge projection, it is needed to
calculate the cut in the plane i, u2. Change in Fig. 1 would
reflected in the fact that the BS cut will calculated for
u1=const and instead of testing u1_ic after fulfilling the
condition u2 > u2max, will be tested current i_ic. Another
activity for 2D visualization of BS is the eigenvalues
calculation of singularities. After their calculation in
MATLAB, we can by extension of program to depiction of
BS cuts (e.g. in the plane u1, u2), to display BS element
(EBS) together with BS cut. EBS is suitable for verifying the
accuracy of the calculation of the BS cuts led through the
one unstable singularity (UtS). Common displaying of EBS
and BS cuts, can illustrate fact that EBS is a tangent plane to
BS in unstable singularity [22]. This fact helped reveal socalled virtual saddle point. Its presence in memory prevents
control memory. For more information about virtual saddle
point can be found in reference [23]. Appearance of BS
morphology expressed by one BS cut will be shown in the
next section.
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Figure 1 – Flowchart of the program, allowing the calculation of boundary surface of the multiple valued memory
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BS OF FIVE VALUED MEMORY. Five valued
memory circuit is shown in Fig. 2. Symbols of nonlinear elements correspond to RTDs.

Figure 3 – IV characteristics projection of RTDs
element (solid line) and load (dashed line). S1–S5 are
stable and N1–N4 are unstable singularities
Figure 2 – Model of MVL memory cell. Control
pulse we consider ∆I= 0
Circuit in Fig. 2 we can describe by the system
 di 
L 
 dt 
 du 
C1  1 
 dt 
 du 
C2  2 
 dt 

U

 Ri

i

 f1  u1 

i

 f 2  u2 

(u1  u2 )  Q1
 Q2
 ΔI

(1)

 Q3

Fig. 4 illustrates a BS cut for i N1 - N4 = 0,4 mA. The
thin line running the cut diagonally presents projection
of IV surfaces to the load plane R = 0. Location of StS is
indicated by the symbol • and UtS by +. As can be seen
from Fig. 4, N1 - N4 really lie at the color interface
dividing regions of attractivity of attractors S1 - S5. The
text S1 – S5 is placed just in this color area, which
corresponds to the region of attractivity of individual
StS. In Fig. 4, there are not only five mentioned color
regions. Other color regions represent attractivity of
undesirable LCs. A total number of attractivity regions
is up to 10 and they are symmetrical in relation to the
diagonal projection of IV surface of RTDs.

Elements L, R, C1 and C2 are parasitic elements on
the chip including capacity of equivalent RTD circuit
and inductance of conductions to diode. Resistance R
expresses the resistance of conductive connections on
the chip. In Fig. 2 Dependence i2(u2) represents IV
characteristic of element and dependence i1(u1)
represents IV characteristic of load. In the system (1)
that are functions f2(u2) and f1(u1). Both characteristics
are the same and they are piece-wise linear
characteristics expressed by equation (2) and by
parameters (3). They are shown in Fig.3.
fk (uk ) 

1
1
 g0  g8  uk   g1  g0  uk  U1 
2
2
  g2  g1  uk U2  ..........   g8  g7  uk U8  

(2)

1
  g1  g0  U1   g2  g1 U2  ..........   g8  g7 U8  ,
2

where gi are conductance and Ui are the break points IV
characteristics. If k = 1 it concerned load, if k = 2 it
concerned active device.
g1 = g3 = g5 = g7 = g9 = 0,04 S;
g2 = g4 = g6 = g8 = - 0,08 S;
U1 = 60; U2 = 90; U3 = 150; U4 = 180 mV;
U5 = 240; U6 = 270; U7 = 330; U8 = 360 mV.

(3)

Because the relation (3) would be too long, some
members are omitted, but implied sequence of missing
members can be easily completed. Parasitic elements
are as follows: L = 1·10-10 H, R = 0, C1=C2=2,6·10- 13 F
and U = 440 V. Power supply ∆I is used to control
memory by rectangular pulse and next we consider
∆I = 0.

Figure 4 – Cut of the boundary surface in the plane
u2, u1 with colored regions of attractivity for stable
singularities S1–S5 and stable limit cycles LC1–LC10
Given the fact that in Fig. 3, IV characteristics are
symmetrically disposed, similarly, regions of attractivity
are in BS cuts symmetrically disposed (in Fig. 4) and
figure evokes chessboard. Fig. 4 thus shows complex
BS morphology, which, when looking at the system (1)
we can not even predict. This is also why the presented
graphical interpretation of BS clarifies processes going
on in the memory and why the author attends to the
calculation and visualization of BS.
CONCLUSIONS. If, in unknown circumstances, the
memory without undesirable LC would failed, an exact
answer to the failure will just BS. But understanding of
BS is not possible without simulation, which allows to
detect not only failure the memory, but also defines the
parameters of control pulse deltaI. The parameters pro-
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vide reliable re-writing of the information content of the
memory. Although the calculation algorithm can be
summarized in a few items, to create the program requires a lot of effort put into the calculation of the movement of RP, its testing of errors and the presence of RP in
the neighborhood of one of the attractors. Any change in
parameters of the circuit leads to a change of attractors,
which are necessary to be seek and implement them in a
part of the program described in this paper. In view of the
interesting findings of the currently analyzed memory,
structure development software is still topical.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА МНОГОЗНАЧНОЙ
ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПАМЯТИ
М. Гузан
Технический университет Кошице
ул. Парк Коменского, 3, г. Кошице, 04200, Словакия. Е-mail: milan.guzan@tuke.sk
Представлен процесс разработки программного обеспечения, позволяющего выполнять расчёт одного сечения предельной поверхности. В предложенной программе принято использовать координаты аттрактора в качестве выходов других разработанных программных модулей. Такой подход подразумевает, что разработка программного обеспечения зависит от разработки других средств. Без использования их выходных значений было
бы невозможно завершить разработку предлагаемой программы. Многократное использование предложенного
программного обеспечения позволяет перестроить всю предельную поверхность в трёхмерном пространстве.
Ключевые слова: многозначная память, установившийся предельный цикл, предельная поверхность, нагрузочная поверхность.
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SIMULATION MODEL OF ELASTOMAGNETIC SENSORS
A. Hodulíková
Dept. of Theoretical Electrotechnics and Electrical Measurement, FEI TU of Košice, Slovak Republic.
E-mail: anna.hodulikova@tuke.sk
The article deals with problems of computer simulation of elastomagnetic pressure force sensor (EMS). By using the
method of finite elements on computer 3D model was created and the possibilities of calculations of output parameters
and magnetic field characteristics of magnetic field in EMS ferromagnetic core were analyzed. The task was solved as
a magnetostatic problem for selected values of currents and frequencies of feeding current in nonlinear environment in
case when the sensor is and is not affected by pressure force.
Кey words: simulation, sensor, model, elastomagnetic, output parameters.
КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ЕЛАСТОМАГНІТНОГО ДАТЧИКА
А. Ходулікова
Технічний університет Кошице
вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04200, Словаччина. Е-mail: anna.hodulikova@tuke.sk
Розглянуто питання комп’ютерного моделювання роботи еластомагнітного датчика сили тиску. На основі
використання методу кінцевих елементів було створено тривимірну комп’ютерну модель датчику та досліджено можливість обчислення вихідних параметрів та характеристик магнітного поля у феромагнітному осерді
датчика. Задачу вирішено як магнітостатичну проблему для обраних значень струмів та частот струму живлення у нелінійному середовищі для випадку, коли датчик знаходиться та не знаходиться під впливом сили тиску.
Ключові слова: моделювання, датчик, модель, елестомагнітний, вихідні параметри.

PROBLEM STATEMENT. The solution of electrotechnical problems by direct experimental observation
of real physical system is in most times difficult. More
convenient is experimentation with simulation model.
Simulation models for experiment are operative and in
most times economical and time less consuming. It
allows us to find the alternatives and suitable parameters
of designed device, or the correction or enhancing the
knowledge about the analysed system.One of such is the
model of elastomagnetic pressure force. Model should
represent the real parameters of sensor and accurately
simulate its activity after the change of parameters.The
most important asset of this model is the possibility of
sensor´s parameter change as well as change of input
parameters in order to obtain output values.
EXPERIMENTAL PART
AND RESULTS
OBTAINED. Elastomagnetic sensor belg to the group
of nonlinear systems.The principle of elastomagnetic
sensor is based on the existence of elastomagnetic (Villari) effect. It is observed in a ferromagnetic material
when an external force is applied to this material and
deforms it. Because of this deformation, the relative
distances of atoms in crystal structure are changed. The
effect manifests as the change of magnetic polarization
or magnetic induction at the unchanged magnetic field
strength applied on ferromagnetic material. If this material is isotropic before the application of external pressure, it becomes unisotropic after the application of
pressure. The magnetic properties are characterized by
permeability which will be changed in accordance with
acting force. Dependence of the change of permeability
 on mechanical tension  describes the next rela-

tion obtained from thermodynamic equilibrium in ferromagnetic material in alternating harmonic magnetic
field:
2ms μ 2
μ =
,
(1)
2
Bsef
where ms is a mean value of saturation
magnetistriction,  is value of permeability when
compressive stress is equal to zero, Bsef is effective
magnetic induction in saturation in harmonic magnetic
field. The relation holds for case that magnetic field
strength and compressive stress are parallel vectors.
Elastomagnetic sensor of pressure force 120 kN, which
correspond to 100 MPa pressure, is on figure (Fig. 1)
The core of sensor is made of n=50 lamelles of transformer plate Et 2,6 h=0,5 mm thick. The size of lamella
is designed in such way, that it is possible to separate it
into square figures with circle hole in the middle, so the
symmetry of the lamella can be achieved. Lamelles are
glued and screwed together. Windings placement in
the core slots is on the figure (Fig. 2).

Figure 1 – Elastomagnetic sensors on120kN
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Figure 2 – Placement of windings in the elastomagnetic
sensor’s core
Every sensor can be defined as a device used to process information related to some kind of energy. In case
of elastomagnetic sensor is pressure the measured quantity and secondary information carrier is the output
voltage Uv. Output signal from sensor is related to
change of permeability resulting to deformation of
magnetic field.
Equation between input and output signal of EMS
pressure force.
Input signal for sensor is the output pressure force
which is affecting the sensor and output signal is the
effective value of voltage, which is induced in secondary winding of coil. For voltage expression on sensor´s
output we use.
In case, that the sensor is unaffected by external
pressure force, induced voltage uV  t  will be:
uv   N 2



  B  t  dS  .
t  S


(2)

In case that sensor is affected by external pressure
force F, induced voltage uVF  t  will be:
uvF   N 2


  F
 B  t  dS  ,
t  S


From the quations (4) and (5) is clear that for determining the effective value of output voltage and of
useful output signal we need to know the value of magnetic induction which we can get by solving the magnetic field of elastomagnetic sensor. The output
effective signal of sensor is proportional to the permeability change which results in deformation
of magnetic field.
Selection of analysis. The very important criterion
for analysis determination is the character of feeding
current of elastomagnetic sensor´s primary winding.
Magnetic field id the sensor´s core is created by harmonic current, therefore the suitable analysis would be
the AC magnetic analysis. The drawback of AC analysis
is that all the materials are considered linear, which is
not our case. Because the ferromagnetic sensor´s core
represents the nonlinear environment, for which we used
the magnetostatic analysis. The feeding harmonic
current of maximum value I = 1 and 2 A, for frequencies
f = 200, 400 Hz we substitued with momentary values of
current determined in Δti time, where i= k-1 for
k = 1,2,3...41 which copy the sine progress of current for
time 1 of period T. The solution of nonlinear equations
is realised by Newton-Raphson iteration method.
Simulation model. For magnetic field solution in
sensor´s core simplified 3D model of EMS was created
in the SolidWorks environment. The model consist of
ferromagnetic object (sensor´s core) and the coil windings (Fig. 3).

(3)

where B F is magnetic induction in sensor´s core when
affected by force in time t. The useful output voltage
uv  t  is the difference between voltages when the
pressure force is and is not affecting the sensor.
For useful value of output voltage and useful output
signal U vef a U vef

of voltage uv  t  is true that:
2

U ef  N 2

T

1  
   B  t  dS   dt ;

T 0  t  S
 

(4)
2

U ef  N 2

T

1  
F
   B  t   B  t   dS  dt . (5)

T 0  S t


Magnetic field in the sensor´s core is created by
harmonic current i1  t   I m1 sin ωt  A  , where I m1 is the
maximum value of current i1  t  and ω=2 f is the angle
frequency of time changes of a waking current, which
passes through the primary winding. Magnetic induction
and output voltage then have the time variable harmonic
progress. When expressing effective value of sensor´s
output power it will be convenient to consider that, that
behaviour of sensor´s magnetic induction is harmonic
too.

Figure 3 – Simplified geometric model
of elastomagnetic sensor
Ferromagnetic sensor’s core consisting of transformer sheet metal plates represents the nonlinear environment, which permeability is dependent on magnetic
induction value. For magnetostatic analysis sake, magnetization characteristics of chosen material had to be
measured. The values measurement for magnetization
characteristics was dome by Epstein´s device for frequencies f=200 and 400 Hz.
From the measured and calculated values graphical
dependencies of B = f(H) were created as well as magnetization curve for transformer steel plates from which
the lamellas which are the sensor´s core are created
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1,2

magnetická indukcia [T]

(Fig. 4) and µ = f(B), (Fig. 5). Because the selected
environment doesn´t allow the chaining of mechanical
and magnetic fields, the magnetization characteristics
had to be recalculated for each frequency using the
equation (1) and put into the block.
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Figure 6 – Development of magnetic inductance value
when affected by pressure force F= 0 kN;
F= 60 kN; F= 120 kN; f = 400 Hz; I = 2 A

magnetic permeability [H/m] 10E03

Figure 4 – B = f(H); f = 200 Hz; f = 400 Hz
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Figure 7 – Magnetic inductance vector distribution
when unaffected by the external pressure force
F = 0 kN; f = 400 Hz; I = 2 A
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Figure 5 – µ = f(B), f = 200 Hz, f = 400 Hz
By simulation of model we obtained the pool of output values of magnetic induction B and magnetic field
intensity H for feeding currents 1A, 1,5 A and 2A with
frequency 50 Hz, 200 Hz and 400 Hz. For each value of
current and frequency the external pressure force F was
changed to 0 kN, 20 kN, 60 kN, 80 kN, 100 kN and
120 kN. From the values obtained by simulation we
determined the:
- progress of ∆u = f(∆t),
- progress of output voltage Uvef and ∆Uvef.
From the simulation results is clear that when the external pressure force is affecting the sensor´s ferromagnetic core, the field gets deformed and core´s magnetic
properties are subject to change which leads to change
of magnetic permeability. With increasing force the
magnetic inductance value is decreasing (Fig. 6–8).

Figure 8 – Magnetic inductance vector distribution
when affected by external pressure force F = 120 kN;
f = 400 Hz; I = 2 A
On Fig. 9, 10 the development of magnetic inductance value dependent on frequency at feeding current
2 A is pictured. From the graphs we can see, that with
increased value of frequency the magnetic inductance is
decreasing.
On Fig. 10, 11 the development of magnetic inductance value dependent on feeding current a frequency
400 Hz is pictured. From the graphs we can see, that
with increased value of feeding current the magnetic
inductance is increasing.
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Figure 9 – Development of magnetic inductance
dependent on frequency f = 200 Hz and current 2 A

Figure 13 – The dependence u  f  t  ; f = 400 Hz;
I=2A

Figure 10 – Development of magnetic inductance
dependent on frequency f = 400 Hz and current 2 A

Figure 14 – Dependancy of output voltage U2
on the pressure force F, f = 200 Hz; I = 2 A

Figure 11 – Development of magnetic inductance
dependent on frequency f = 400 Hz and current 1 A
The development of change of output voltage from
the change of time is shown in Fig. 12, 13.
Magnetic field in the sensor´s core is created by
harmonic current i(t) = Im sinωt which is passing the
primary winding of sensor. Magnetic inductance and
output voltage have the harmonic time changing development.

Figure 12 – The dependence u  f  t  ; f  200 Hz ;
I=2A

Figure 15 – Dependancy useful of output voltage ∆U2
on the pressure force F, f = 200 Hz; I = 2 A

Figure 16 – Dependancy of output voltage U2
on the pressure force F, f = 400 Hz; I = 2 A
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design, optimization and prediction of behaviour of such
type when the input quantities are subject to change.

ACKNOWLEDGMENT. The paper has been
prepared under support of Slovak grant projects KEGA
No. 005TUKE-4/2012.

Figure 17 – Dependancy useful of output voltage ∆U2
on the pressure force F, f = 400 Hz; I = 2 A
CONCLUSIONS. The values represent the first approximation of sensor’s current border. From the obtained results is clear that when choosing the amplitude
and frequency of feeding current we have to choose the
proper ratio between these quantities, if we want to
obtain the highest sensitivity and linearity of output
characteristics of elastomagnetic sensor. On the developments we can observe that with increasing pressure
force the amplitude of output voltage is decreasing and
sine development gets partially deformed, as the voltage
copies the shape of magnetic inductance development of
deforming magnetic field. As a criteria for optimal selection of feeding current, frequency and shape of the
development we have set the useful output signal and
linearity error. The processes used in creation of our
model elastomagnetic pressure force in COSMOS/EMS
environment allowed us to create a tool for general
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЭЛАСТОМАГНИТНОГО ДАТЧИКА
А. Ходуликова
Технический университет Кошице
ул. Парк Коменского, 3, г. Кошице, 04200, Словакия. Е-mail: anna.hodulikova@tuke.sk
Рассмотрен вопрос компьютерного моделирования работы эластомагнитного датчика силы давления. На основе использования метода конечных элементов была разработана трёхмерная компьютерная модель датчика и
исследована возможность расчёта выходных параметров и характеристик магнитного поля в ферромагнитном
сердечнике датчика. Задача решена как магнитостатичная проблема для выбранных значений токов и частот
питающего тока в нелинейной среде для случая, когда датчик подвержен и не подвержен влиянию силы
давления.
Ключевые слова: моделирование, датчик, модель, эластомагнитный, выходные параметры.
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УДК 621.314.12.
СХЕМА ГАЛЬМУВАННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
З КОНДЕНСАТОРНИМ НАКОПИЧУВАЧЕМ
О. В. Бялобржеський
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: seemAl@kdu.edu.ua.
На підставі схеми широтно-імпульсного перетворювача зі стабілізацією середнього значення струму
синтезовано схему гальмування двигуна постійного струму. Особливістю реалізації є використання проміжної
буферної індуктивності та конденсатора (батареї конденсаторів), який розрахований на рівень енергії обертових
мас, приведених до якоря двигуна постійного струму. Запропоноване рішення забезпечує необхідну
інтенсивність гальмування двигуна до заданого рівня частоти обертання, зокрема до повної зупинки якоря. Вся
енергія, за виключенням втрат, накопичується у конденсаторі та використовується для розгону двигуна.
Ключові слова: енергія обертових мас, широтно-імпульсний перетворювач, буферна індуктивність,
конденсаторний накопичувач, інтенсивність гальмування.
СХЕМА ТОРМОЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
С КОНДЕНСАТОРНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ
А. В. Бялобржеский
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: seemAl@kdu.edu.ua.
На основании схемы широтно-импульсного преобразователя со стабилизацией среднего значения тока синтезирована схема торможения двигателя постоянного тока. Особенностью реализации является использование
промежуточной буферной индуктивности и конденсатора (батареи конденсаторов), который рассчитан на уровень энергии вращающихся масс, приведенных к якорю двигателя постоянного тока. Предлагаемое решение
обеспечивает необходимую интенсивность торможения двигателя до заданного уровня частоты вращения, в частности, до полной остановки якоря. Вся энергия, за исключением потерь, накапливается в конденсаторе и используется для разгона двигателя.
Ключевые слова: энергия вращающихся масс, широтно-импульсный преобразователь, буферная индуктивность, конденсаторный накопитель, интенсивность торможения.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Двигуни постійного
струму є електромеханічними перетворювачами, які
забезпечують привод робочих органів великої
кількості установок та механізмів. Машини
працюють у різних за тривалістю режимах, а
статичні та динамічні властивості машин постійного
струму роблять їх унікальними [1, 2].
Реалізація
режимів
гальмування
машин
постійного
струму
відбувається
декількома
методами; найбільш простим, розповсюдженим та
найменш економічним є динамічне (реостатне)
гальмування. При цьому вся енергія рухомих мас
перетворюється на теплову, яка розсіюється на
відповідних реостатних елементах. Крім цього,
динамічне гальмування ефективне лише на високих
частотах обертання якоря [1, 3].
Рекуперація енергії [3, 4] до мережі відбувається
за умови перевищення значення е.р.с. над
мережевою напругою (у разі живлення від мережі
постійного струму) або амплітудою напруги мережі
(у разі використання керованих перетворювачів).
При цьому повинні бути забезпечені умови
протікання струму у зворотному напрямку від
машини до мережі. За умови живлення від мережі
змінного струму задача вирішується використанням
інверторного режиму перетворювача, але транспорт
цієї енергії в мережі супроводжується втратами та
зниженням якості [4]. При живленні від мережі
постійного струму, який забезпечують підстанції з

випрямними агрегатами,
енергія не може
передаватись через агрегат підстанції внаслідок його
однонаправленої дії, але надлишок потужності в
мережі може споживатись іншими пристроями. У
протилежному
випадку
виникає
порушення
показників якості електричної енергії [4, 5].
Таким чином, метою даної роботи є розробка
пристроїв,
які
забезпечують
організацію
накопичення, зберігання та подальше використання
енергії без транспорту через мережу.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У
складі перетворюючих пристроїв як фільтруючих
елементів чи елементів, які забезпечують необхідний потік реактивної потужності, широко використовують конденсатори та дроселі [1, 5]. Схемні рішення сучасних перетворювачів частоти та широтно-імпульсних перетворювачів передбачають можливість гальмування електричної машини з накопиченням енергії в колі постійного струму на конденсаторі в межах його ємності та припустимої напруги. Надлишок цієї енергії, як правило, розсіюється
на паралельно підключеному резисторі [6].
Існують технічні рішення, які забезпечують процес накопичення електричної енергії [7], але при
цьому величину струму гальмування встановлюють
зміною часу замикання якоря двигуна, що не дозволяє отримати задане середнє значення струму; частину енергії передають до мережі, що збільшує
втрати від передачі енергії; підключення баластного
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опору призводить до додаткових втрат електричної
енергії; вказані рішення не передбачають розгін
двигуна за рахунок заряду конденсатора.
На рис. 1 запропоновано алгоритм реалізації режимів гальмування/розгону з використанням конденсаторного накопичувача.
Спочатку
задають
режим
гальмування
( U brak  1, U disp  0 ) чи розгону ( U brak  0, U disp  1 )
та середнє значення струму ( I set ). За величиною середнього значення струму розраховують мінімальне
та максимальне значення струму індуктивного накопичувача, наприклад:
I min  0, 75I set ; I max  1, 25I set .
(1)
Вимірюють поточне значення струму I pres .Lstor індуктивного накопичувача Lstor , розраховують модуль поточного значення струму індуктивного накопичувача:
I abs  I pres.Lstor .
(2)
Перевіряють умову
I abs  I min ,

у разі її виконання встановлюють керуючу напругу
U st  1 , у протилежному випадку перевіряють умову
I abs  I max ,
(4)
у разі її виконання встановлюють керуючу напругу
U st  0 , у протилежному випадку повертаються до
перевірки умови (3).
Перевіряють умову режиму гальмування
U brak  1 ,
(5)
у разі її виконання переходять до реалізації режиму
гальмування, у протилежному випадку перевіряють
умову режиму розгону
U disp  1 ,
(6)
у разі її виконання переходять до реалізації режиму
розгону, у протилежному випадку повертаються до
перевірки умови (5).
Відповідно до алгоритму гальмування при виконанні умови (5) вимірюють напругу якоря U a , перевіряють умову
Ua  0 ,
(7)

(3)

Рисунок 1 – Алгоритм гальмування/розгону якоря двигуна постійного струму з використанням
конденсаторного накопичувача
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у разі її виконання встановлюють напругу керування
якірним колом U a.st  0 та закінчують виконання алгоритму, у протилежному випадку встановлюють
U a.st  1 , логічним множенням визначають напругу
керування першим силовим вентилем:
U 1  U brakU stU a.st .
(8)
Перевіряють умову
(9)
U1  0 ,
у разі її виконання підключають першим силовим
вентилем індуктивний накопичувач до якоря двигуна постійного струму (ДПС), забезпечуючи процес
заряду індуктивного накопичувача Lstor імпульсом
енергії, який супроводжується зростанням струму
відповідно до рівняння
i1  A11e p11t  A12 e p12t
(10)
,
2

 R 
 R 
1
де p11,12    a    a  
– корені харак 2 L 
 2 L  L Ceq
теристичного рівняння для поточного контуру;
i
i
Imin p11  Ceq p11 p12 Einit
Ceq p11 p12 Einit
 Imin p11
A11 
, A12 
–
p

p
p

p
 11 12 
 11 12 

постійні інтегрування; Сeq 

J

– еквівалентна
 2
ємність двигуна постійного струму; J  – момент
інерції якоря двигуна та приведених до нього рухомих мас; k – коефіцієнт потоку двигуна; Ra – опір
якоря двигуна; L – сумарна індуктивність якоря
і
двигуна та накопичувача L  La  Lstor ; Einit
– е.р.с.

якоря двигуна на початку і-ого такту.
При цьому е.р.с. двигуна зменшується відповідно до виразу
 1

di
i
ea  Einit

i1dt   La  Lstor  1  Rai1  , (11)

dt
 Сeq

що призводить до зменшення швидкості обертання
якоря.
Вимірюють поточне значення струму I pres. Lstor  i1
індуктивного накопичувача Lstor . Розраховують модуль поточного значення струму індуктивного накопичувача I abs  I pres.Lstor . За умов досягнення ним
значення I max , що відповідає виконанню умови
I abs  I max , встановлюють U st  0 .
Перевіряють умову (5), у разі її виконання перевіряють умову (7), у разі її невиконання за виразом
(8) визначають напругу керування першим силовим
вентилем, зважаючи на те, що U st  0 , то U 1  0 відключають якір двигуна постійного струму від індуктивного накопичувача Lstor . Зважаючи на різке
відключення накопичувача (

дить до перетоку енергії до паралельно під’єднаного
конденсаторного накопичувача Сstor , що супроводжується розрядом індуктивного та зарядом конденсаторного накопичувача зі спадом струму відповідно до виразу:
i2  A21e p21t  A22 e p22t ,
(12)
2

 R 
 R 
1
де p21,22    eq    eq  
– корені
 2Lstor 
 2 Lstor  Lstor C stor
характеристичного рівняння для поточного контуру;
I p C p p Ui
C p p Ui  I p
A21  max 21 stor 21 22 stor , A22  stor 21 22 stor max 21
 p21  p22 
 p21  p22 

– постійні інтегрування; Req – активний опір кола
(омічний опір дротів та індуктивного накопичуваi
ча); U stor
– напруга конденсатора накопичувача на
початку розряду.
При цьому напруга на конденсаторі змінюється
відповідно до виразу:
di
1
ustor 
i2 dt  Lstor 2  Req i2
(13)

Сstor
dt
Для відсутності коливального процесу зміни
струму в контурі забезпечують однонаправленість
передачі потоку енергії, наприклад, використанням
діоду.
Вимірюють
поточне
значення
струму
I пpres .Lstor  i1 індуктивного накопичувача Lstor . Розраховують модуль поточного значення струму індуктивного накопичувача I abs  I pres.Lstor . Повторюють
гілку алгоритму, починаючи з виразу (2), до тих пір,
поки не буде виконано умову (7).
Виконання алгоритму зупиняють за умови дійсності виразу (7).
Аналогічним чином реалізується режим розгону
двигуна з передачею енергії від конденсаторного
накопичувача до якоря.
Схемотехнічний варіант реалізації алгоритму
(рис. 1) наведений на рис. 2. Елементи силового кола: машина постійного струму (DCM), наприклад, із
незалежним збудженням; транзистори із зустрічнопаралельно включеними діодами (VT1, VD1, VT2,
VD2); буферна індуктивність (Lstor); датчик струму
(Sh1); накопичуючий конденсатор (Cstor). Елементи
блоку управління: потенціометричні дільники (Rh1,
Rh2); блоки гальванічної розв’язки (GI1, GI2); компаратори (K1–K4); елементи логічного множення
(LM1, LM2); драйвери управління транзисторами
(Dr1, Dr2); формувач (S1); RS–тригер (Т1); блок виділення модулю (М1).

diLstor
  ), це призвоdt
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І І

Рисунок 2 – Схема пристрою гальмування двигуна постійного струму з конденсаторним накопичувачем
та буферним реактором
Для оцінки режиму роботи технічного рішення
розроблено модель (рис. 3).

Рисунок 4 – Результати моделювання із середнім
значенням струму I=880 A

Рисунок 3 – Модель пристрою в режимі
гальмування
Для експерименту обрано машину постійного
струму НБ-418К6 з параметрами P=790 кВт;
U=950 В; I=880 А; n=890 об/хв; =94,5 %. Машину
зображено схемою заміщення [8, 9] з елементами:
Ca=9,25 Ф, Ra=0,03 Ом, La=0,01 Гн. Буферна індуктивність Ln=0,3 Гн [8]. Ємність накопичуючого конденсатора Cn=0,1 Ca. Режим реалізований для двох
випадків середнього значення струму I1=80 A та
I2=880 A. Другий випадок відповідає номінальному
струму двигуна.
Для вказаних випадків при моделюванні процесу
гальмування контролюються наступні параметри
(рис. 3–5): напруга якоря Ua; струм буферної індуктивності ILn; напруга накопичувача Un; енергія рухомих мас (еквівалентного конденсатора) Wa; енергія накопичувача Wn.

Рисунок 5 – Результати моделювання із середнім
значенням струму I=80 A
Реалізація режимів з різними струмами впливає
на інтенсивність передачі енергії в контурах, відповідно, на час протікання процесу гальмування. Таким чином, пропоноване технічне рішення може бути використане як елемент загальної системи керування електротехнічним комплексом. При цьому
значення накопиченої енергії Wn в одному й другому випадках відрізняються незначно. Зниження
втрат потужності досягається за рахунок підвищення напруги, що призводить до трикратного її збіль-
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шення на накопичуючому конденсаторі Cn відносно
початкової напруги в контурі.
ВИСНОВКИ. 1. Розроблено алгоритм накопичення енергії рухомих мас електричної машини та
приєднаних до неї механізмів у вигляді електростатичної енергії конденсатора.
2. Запропонований алгоритм дозволяє виконати
повну зупинку якоря двигуна із заданою інтенсивністю гальмування.
3. Аналітично визначені залежності струму на
кожному такті роботи схеми як у режимі гальмування, так і в режимі розгону електричної машини.
4. Розроблено технічне рішення, яке дозволяє
реалізувати режими гальмування та розгону двигуна
постійного струму незалежного збудження з накопиченням енергії на конденсаторі.
5. У результаті моделювання встановлено можливість реалізації режимів з накопиченням близько
80 % початкової енергії рухомих мас двигуна та
приєднаних до нього.
6. Встановлено, що за умови зменшення ємності
накопичувача зростає рівень напруги на ньому, що
потребує додаткових досліджень цього розподілу.
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THE SCHEME OF BREAKING A DC-MOTOR WITH THE CAPACITOR STORAGE
O. Bialobrzeskyi
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: seemAl@kdu.edu.ua
On the basis of the scheme of the pulse-width alternator with stabilization of average value of a current, the scheme
of braking of the engine of a direct current is synthesized. Feature of realization in use of intermediate buffer inductance
and the condenser (the battery of condensers) which is calculated on a level of energy of rotating weights led an anchor
of the engine of a direct current. The offered decision provides necessary intensity of braking of the engine up to the set
level of a rotational velocity, in particular up to a full stop of an anchor. All energy, except for losses collects in the
condenser, and is used for dispersal of the engine.
Key words: energy of rotating weights, PWM convertor, buffer inductance, the condenser store, intensity braking.
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На основе анализа технологических режимов работы конвейерной линии рассмотрены вопросы применения
регулируемого электропривода для управления конвейерами в зависимости от количества материала на них.
Синтезирована модель грузопотока, учитывающая транспортное запаздывание. С помощью общей модели конвейерной линии и электропривода с системой управления исследованы динамические и энергетические процессы при запуске и различных способах регулирования скорости. На основе результатов моделирования сделаны
соответствующие выводы и даны рекомендации относительно возможности и целесообразности управления
конвейерной линией в функции ее загруженности.
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На основі аналізу технологічних режимів роботи конвеєрної лінії розглянуто питання застосування регульованого електроприводу для управління конвеєрами залежно від кількості матеріалу на них. Синтезовано модель
вантажопотоку, яка враховує транспортне запізнення. За допомогою загальної моделі конвеєрної лінії й електроприводу із системою управління досліджено динамічні та енергетичні процеси при запуску й різних способах
регулювання швидкості. На основі результатів моделювання зроблено відповідні висновки й надані рекомендації відносно можливості й доцільності управління конвеєрною лінією у функції її завантаженості.
Ключові слова: конвеєрна лінія, вантажопотік, електропривод, моделювання.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Конвейерные линии сегодня находят применение не только как самостоятельные комплексы, но и широко используются в составе поточно-транспортных систем для
обслуживания технологических процессов в различных отраслях промышленности.
Основной проблемой является обеспечение согласованного управления отдельными конвейерами линии, особенно в случае, когда они неодинаковой длины и имеют различную трассу, например, горизонтальную или наклонную. В этом случае требуется
обеспечить одинаковую скорость для всех конвейеров, независимо от загрузки каждого из них. Кроме
того, необходимо соблюсти условие поочередного
пуска конвейеров в направлении, обратном грузопотоку. При этом желательно оптимизировать процесс
запуска всей линии по определенному критерию.
Следует отметить также современную тенденцию к переходу от нерегулируемого электропривода
конвейеров к частотно-регулируемому, что обусловлено энергосберегающими аспектами, которые
в настоящее время выходят на первый план.
Целью работы является исследование с помощью
разработанных моделей режимов работы конвейерной линии с учетом технологических особенностей
для случая применения частотно-регулируемого
электропривода при различных способах управления в функции загруженности конвейеров и выдача
рекомендаций относительно возможностей и рациональности рассмотренных вариантов.

При применении регулируемого электропривода
для ленточных конвейеров наиболее распространенным является способ управления в зависимости
от количества материала на ленте. При этом для
оценки грузопотока в основном предлагается два
варианта. Первый связан с использованием сигнала
от имеющихся серийных датчиков погонной нагрузки q (кг/м), который при постоянстве длины конвейера L (м) дает информацию о загруженности
m  q × L (кг). Второй вариант, кроме погонной нагрузки, учитывает и скорость движения ленты
конвейера Vл (м/с). Таким образом, статический
момент
определяется
производительностью
Q = q × Vл (кг/с). Оба подхода могут быть рекомендованы, если считать грузопоток и скорость конвейера постоянными величинами. В противном случае
вычисленный нагрузочный момент сопротивления
может существенно отличаться от реального. Это
связано с тем, что не учитывается важный, характерный именно для конвейеров фактор, – транспортное запаздывание Tзап (с) на участке транспортирования Lтр (м) от места установки датчика погонной нагрузки в зоне подачи материала до места
разгрузки: Tзап = Lтр / Vл  L / Vл. В результате величина транспортного запаздывания напрямую зависит как от длины конвейера, так и от его скорости.
Если же в пределах транспортного запаздывания
будет изменяться грузопоток, то рассмотренные варианты относительно определения загруженности
конвейера использовать некорректно.
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Относительно вопросов моделирования режимов
работы конвейеров можно отметить, что практически во всех источниках момент сопротивления принимается постоянным и прикладывается ступенчато
скачком в определенное время, а это не соответствует технологии функционирования конвейера.
В этой связи тему работы, связанную с исследованием на моделях технологических режимов работы конвейерной линии с частотно-регулируемым
электроприводом при управлении конвейерами в

функции их загруженности с учетом транспортного
запаздывания следует считать актуальной.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
На начальном этапе работы решалась задача моделирования грузопотока на конвейере с учетом
транспортного запаздывания. Для этого была синтезирована специальная модель в среде MATLAB–
Simulink (рис. 1). Алгоритм работы модели поясняют соответствующие надписи.

Рисунок 1 – Модель грузопотока на конвейере с учетом транспортного запаздывания
Необходимые входные величины формируются
блоками Eq (погонная нагрузка в зоне подачи материала на конвейер), EL (длина участка транспортирования), EV (скорость ленты конвейера). Величину транспортного запаздывания вычисляет блок деления AD, а
сам процесс реализует блок TD. В результате модель
позволяет получить информацию о мгновенных значениях погонной нагрузки, производительности и массы
материала в местах загрузки и разгрузки конвейера, что
позволяет в любой момент времени определить массу
груза m (кг) на ленте, которая фактически и создает
момент нагрузки на валу электродвигателя.
Пример, иллюстрирующий работу модели, представлен на рис. 2.
Смоделирован следующий процесс. После запуска конвейера до номинальной скорости на холостом ходу на пятой секунде подается погонная нагрузка в зоне загрузки (пунктирная линия). Начинается плавное заполнение конвейера материалом в
течение 20-ти секунд (транспортное запаздывание).
На 25-й секунде грузопоток доходит к месту разгрузки (сплошная линия), происходит разгрузка
конвейера с постоянной производительностью. На
40-й секунде грузопоток спадает в два раза и за время транспортного запаздывания количество материала на конвейере плавно уменьшается до половинного значения, при этом производительность на
выходе конвейера остается постоянной. После этого, на 60-й секунде, снижается в два раза производительность. На 70-й секунде скорость становится
равной нулю, конвейер останавливается с материа-

лом на ленте, а производительность становится равной нулю.

Рисунок 2 – Диаграммы работы модели грузопотока
Таким образом, предлагаемая модель грузопотока в точности соответствует реальному процессу
транспортирования материала конвейером во всех
основных режимах.
Следующий этап работы касался выбора структуры частотно-регулируемого электропривода конвейера. За основу была взята структурная схема линеаризованной системы ПЧ–АД [1] с цифровым
ПИД-регулятором скорости AR и задатчиком интенсивности на входе (рис. 3).
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Рисунок 3 – Структурная схема линеаризованной системы ПЧ–АД для конвейера
Преобразователь частоты UZ представлен апериодическим звеном первого порядка. Схема учитывает момент сопротивления механической части
конвейера на холостом ходу Mcxx, который может
достигать достаточно больших значений по сравнению со статическим моментом Mcm, создаваемым
грузом. В задатчике интенсивности, собранном на
интеграторе Int, предусмотрен блок перемножения
AX, который позволяет изменять ускорение (сигнал
Ua) в функции загруженности конвейера. Нелинейный элемент AH обеспечивает выделение знака единичного сигнала на выходе, тем самым задавая режим ускорения или замедления. Основным является
сигнал заданной скорости Uw. Расчет параметров
структурной схемы приведен в [2].
На завершающем этапе работы решался главный
вопрос относительно исследования режимов работы
конвейерной линии как электромеханического комплекса в целом. В качестве объекта рассмотрена паровая котельная комбината по производству фанеры
большого формата, которая работает на твердом топливе из древесных отходов основного производст-

ва. Транспортная система топливоподачи котельной
содержит конвейерную линию, состоящую из трех
ленточных конвейеров:
№ 1 – горизонтальный конвейер длиной
L1 = 10 м на нижней площадке, который загружается роботом-манипулятором и транспортирует древесную кору и опилки с наружной крытой площадки
в помещение котельной;
№ 2 – наклонный конвейер длиной L2 = 3 м с углом наклона α = 30  поднимет материал на верхнюю площадку котельной в виде эстакады;
№3 – горизонтальный конвейер длиной L3 = 4 м
на эстакаде, подающий древесные отходы в помещение подготовки топлива.
Основные параметры конвейерной линии следующие:
номинальная
погонная
нагрузка
qном = 38 кг/м, рабочая скорость ленты Vл = 0,22 м/с,
ширина ленты B = 0,65 м.
Модель транспортной системы котельной изображена на рис. 4.

Рисунок 4 – Общая модель конвейерной линии и электроприводов с системой управления
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Подсистемы G1, G2, G3 моделируют грузопоток
на конвейерах с учетом транспортного запаздывания
(рис. 1). Кроме погонной нагрузки и производительности, на выходе каждой подсистемы в функции загруженности формируются сигналы, пропорциональные ускорениям Ua1, Ua2, Ua3 и нагрузочным
моментам Mc1, Mc2, Mc3. Эти сигналы подаются соответственно на вход блока выделения максимального сигнала Ua = max (Ua1, Ua2, Ua3) и входы статических моментов подсистем UZ_M1, UZ_M2,
UZ_M3, которые моделируют системы электроприводов конвейеров (рис. 3). Блок ER формирует сигнал заданной скорости конвейеров в линии Uw.
При задании параметров и исходных данных модели за основу взяты технологические расчеты из
проекта транспортной системы рассматриваемой
котельной.
Модель конвейерной линии позволяет исследовать два режима работы – запуск конвейеров и регулирование скорости в зависимости от количества
материала на ленте.
При запуске решаются две проблемы. Вопервых, конвейеры включаются в работу последовательно друг за другом в направлении навстречу грузопотоку № 3  № 2  № 1. Команда на запуск
очередного конвейера поступает не в функции времени или достижения предыдущим конвейером значительной скорости, а в момент начала движения
предыдущего конвейера. Эту задачу решают ключи
SW1, SW2, которые срабатывают при минимальной
скорости трогания. Этим оптимизируется время начала запуска конвейеров по критерию его минимизации. Кроме того, непосредственно длительность
запуска определяется величиной ускорения, которое
является одинаковым для всех конвейеров и соответствует наиболее загруженному из них. В результате время запуска корректируется согласно количеству материала и всегда при этом минимально. Диаграммы запуска транспортной системы приведены
на рис. 5.

При регулировании скорости конвейерной линии
в функции ее загруженности возможны два варианта. С уменьшением количества материала скорость
должна уменьшаться или, наоборот, увеличиваться.
Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки.
В случае применения первого варианта очевидным является существенное снижение производительности линии за счет двух факторов – одновременного уменьшения как погонной нагрузки, так и
скорости. Однако при этом имеет место значительное
сокращение потребляемой активной мощности, что с
точки зрения энергетических показателей имеет немаловажное значение.
Использование второго варианта позволяет реализовать одну из часто встречающихся на практике
задач – обеспечить поддержание требуемой производительности на выходе линии независимо от величины грузопотока. В этом случае потребление активной мощности возрастает и энергетические показатели ухудшаются. Для такого варианта обязательно необходимо обеспечить в транспортной системе
запас по скорости для ее увеличения в диапазоне,
который определяется возможным уровнем снижения грузопотока.
На рис. 6 представлены диаграммы нагрузочных
моментов конвейеров и производительности
(рис. 6,а), а также графики изменения потребляемой
активной мощности (рис. 6,б).
После запуска конвейерной линии на холостом
ходу на пятой секунде задается номинальное значение погонной нагрузки. Через время суммарного
транспортного запаздывания Tзап = Tзап1 + Tзап2 +
+ Tзап3 = 45 + 14 + 18 = 77 с. на выходе линии имеет
место номинальная производительность. На 100-й
секунде величина поступающего грузопотока снижается в два раза и через время транспортного запаздывания конвейерной линии наблюдается следующая картина: для первого варианта производительность и активная мощность (сплошная линия)
снижаются, при втором варианте производительность остается неизменной, а активная мощность
(пунктирная линия) возрастает. Незначительный
провал в кривой производительности во втором варианте в момент ее стабилизации связан с работой
задатчика интенсивности, который формирует сигнал на увеличение скорости не скачком, а плавно
линейно в зависимости от вычисленного ускорения.
Численные значения показателей для сравнения
двух рассмотренных способов регулирования скорости в функции загруженности конвейерной линии
сведены в табл. 1.
Таблица 1 – Количественные показатели
производительности и активной мощности

Рисунок 5 – Диаграммы запуска конвейерной
линии в функции ее загруженности
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Рисунок 6 – Диаграммы нагрузочного момента конвейеров и производительности линии (а),
графики изменения активной мощности (б)
В целом необходимо отметить существенные отличия в графиках изменения момента сопротивлений конвейеров, связанные с их различной длиной и
схемой трассы. С точки зрения потребления активной мощности видно, что наибольшее значение
имеет короткий наклонный конвейер № 2, а наименьшая величина соответствует короткому горизонтальному конвейеру № 3. Промежуточный показатель характерен для горизонтального конвейера
наибольшей длины № 1.
ВЫВОДЫ. Полученные результаты показали
возможность синтеза модели грузопотока конвейерной линии с учетом транспортного запаздывания,
что позволяет оптимизировать процесс запуска по
критерию минимума его длительности с коррекцией
времени пуска в функции количества материала
наиболее загруженного конвейера. Если по технологии работы конвейерной линии ее производительность не является определяющим фактором, а энер-

гетические показатели выходят на первый план, то
целесообразно с уменьшением нагрузки регулировать скорость также в сторону ее снижения. Для
случая, когда главной задачей является стабилизация производительности линии независимо от ее загруженности, тогда при снижении грузопотока скорость необходимо увеличивать.
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MODELING TECHNOLOGICAL PROCESSES CONVEYOR LINE
A FUNCTION OF ITS DOWNLOADED
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Based on the analysis of technological modes of conveyor line of the issues regulated electric control conveyors,
depending on the amount of material on them. Synthesized model of traffic, taking into account the transport delay.
With the general model conveyor lines and electric control system The dynamic and energetic processes were at the
start and different ways of controlling the speed. Based on the simulation results made conclusions and
recommendations on the feasibility and advisability of a conveyor line in the control function of its workload.
Key words: conveyor line, freight, electric drive, modeling.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
Е. А. Резник, А. Л. Перекрест
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, Украина, 39600. E-mail: dimareznik@yandex.ru
Проведен анализ существующих программных обеспечений для исследования и анализа режимов работы
насосной установки, основными недостатками которых является отсутствие возможности выполнить анализ
режимов работы двух и более насосных агрегатов при параллельном и последовательном их включении с различными способами регулирования или же они являются закрытыми программными продуктами, реализующие
конкретные задачи. На основании математических выражений разработан алгоритм реализации программного
продукта в среде визуального объектно-ориентированного программирования C++ Builder 6, который сконфигурирован с библиотеками Matlab для решения сложных математических задач (аппроксимация кривых, нахождение коэффициента детерминации). Разработанный программный продукт представляет собой визуализированную систему, которая на интуитивном уровне позволяет произвести расчет энергетических параметров при
различных способах регулирования насосного комплекса.
Ключевые слова: программный продукт, насосный комплекс, программирование, алгоритм, потребляемая
мощность, способы регулирования.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
СПОСОБІВ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ
О. А. Рєзнік, А. Л. Перекрест
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600. E-mail: dimareznik@yandex.ru
Проведено аналіз існуючих програмних забезпечень для дослідження й аналізу режимів роботи насосної
установки, основними недоліками яких є відсутність можливості виконати аналіз режимів роботи двох і більше
насосних агрегатів при паралельному й послідовному їх включенні з різними способами регулювання або вони
є закритими програмними продуктами, що реалізують конкретні завдання. На підставі математичних виразів
розроблено алгоритм реалізації програмного продукту в середовищі візуального об'єктно-орієнтованого програмування C + + Builder 6, який сконфігурований з бібліотеками Matlab для вирішення складних математичних завдань (апроксимація кривих, знаходження коефіцієнта детермінації). Розроблений програмний продукт є
візуалізованою системою, яка на інтуїтивному рівні дозволяє провести розрахунок енергетичних параметрів
при різних способах регулювання насосного комплексу.
Ключові слова: програмний продукт, насосний комплекс, програмування, алгоритм, споживана потужність,
способи регулювання.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Оборудование насосных станций представляет собой сложный электротехнический комплекс, в состав которого входит
ряд параллельно или последовательно включенных
насосных агрегатов, работающих на общую гидравлическую сеть [1]. Для обеспечения требуемой величины расхода в сети потребителя прибегают к
изменению подачи насосных комплексов. Правильный выбор способа регулирования насосов определяет надежность и эффективность насосных станций, для чего необходимо знать соотношение между
подачей, напором, потребляемой мощностью и другими параметрами. Для исследования и анализа режимов работы насосной установки используется ряд
программных продуктов (OLDPUMPE, APPR 4.х,
SELECT 1.1, GENERAT 2.0, HYTUS), которые позволяют выполнить проектирование систем водоснабжения жилых зданий и сооружений [2, 3], а
также подобрать наиболее эффективный насос и
выполнить анализ режимов работы насосного комплекса. Указанные программные продукты не позволяют выполнить анализ работы нескольких насосных агрегатов при параллельном и последовательном их включении с различными способами

регулирования или же являются закрытыми программными продуктами, реализующими конкретные
задачи. Поэтому вопрос разработки программного
комплекса, который позволяет выбор оптимального,
с энергетической точки зрения, способ регулирования параллельного включения насосов в системах
городского водоснабжения является актуальным.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В основе разработанного программного комплекса
лежит математический аппарат, описывающий режим работы типовой водопроводной насосной станции и различные способы регулирования технологических параметров [3]. Основным параметром
анализа исследуемых способов регулирования насосных станций является потребляемая мощность и
потери мощности при регулировании. В объекте
управления насосные агрегаты включены параллельно на общую сеть потребителя. Суммарная напорно-расходная характеристика параллельно работающих насосов строится сложением их абсцисс
(подачи) при одном и том же значении ординаты
(напора), т.к. их общая подача равна сумме подач
каждого насоса.
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В общем случае напорно-расходная характеристика нерегулируемого и регулируемого по скорости насосного агрегата для пологих характеристик
описывается выражением вида
(1)
H1( Q )  H 012  R1Q12 ;
(2)
H 2 ( Q )  H 02  R2Q22 ,
где H 01 , H 02 – напор, развиваемый соответственно
первым и вторым насосами при нулевой подаче;
R1 , R2 – внутреннее сопротивление насосов, определяемое
из
паспортных
характеристик;
Q1 , Q2 – производительности насосов;  – относительная частота вращения.
Мощностные характеристики насосов:
(4)
N1 ( Q )  A1 2 Q1  B1Q1 2  C1 3 ;
N 2 ( Q )  A2  2 Q2  B2 Q2 2  C 2  3 ,

(5)

где A1 , B1 , C1 , A2 , B 2 , C 2 – коэффициенты аппроксимации насоса, зависящие от конструктивных
особенностей.
Энергетическая характеристика первого насоса:
gH1( Q )Q
1 
.
(6)
1000 N1( Q )
Энергетическая характеристика второго насоса:
gH 2 ( Q )Q
2 
.
(7)
1000 N2 ( Q )
Напорно-расходная характеристика трубопроводной сети:
(8)
H с ( Q )  H cт  Rc Qc2 ,
где H cт – статический напор (противодавление);
Rc – гидродинамическое сопротивление сети;
Qc – расход в сети потребителя.
Мощность совместно работающих насосов равна сумме мощностей двух насосов.
КПД параллельно работающих насосов:
  ( Q  Q2 )
  1 2 1
.
(9)
Q12  Q2 1
В результате имеем систему уравнений, описывающую насосную станцию с двумя параллельно
работающими насосами на сеть потребителя:

 H с ( Q )  H cт  Rc Q 2 ;

 H  ( Q )  A5  B5Q 2 ;

(10)
Q  Q1  Q2 ;
 N ( Q )  N ( Q )  N ( Q );
1
2
 

12 ( Q1  Q2 )
,
 ( Q ) 
Q12  Q2 1

где А5, В5 – коэффициенты аппроксимации для параллельно
работающих
насосов;
N1(Q),
N2(Q) – мощность первого и второго насоса;
1 ,  2 – КПД первого и второго насоса;
Q1, Q2 – производительность первого и второго насоса.

Коэффициенты аппроксимации можно определить с помощью линейного полинома A5  B5Q 2 ,
решив его методом наименьших квадратов:
N Q 2 H  Q 2 H
B5 
;
(11)
N Q 4  ( Q 2 )2
H  B5 Q 2
(12)
,
N
где N – количество элементов значений Q;
H – сумма значений напора; Q – сумма значений
подачи совместно работающих насосов.
Для построения программного интерфейса разработана UML-диаграмма, отображающая последовательность работы программы (рис. 1).
Разработанный интерфейс включает следующие
пункты меню: «Выбор технологической схемы»,
«Режим водоснабжения», «Характеристики насосов», «Совместные характеристики», «Способы регулирования».
Меню «Режим водоснабжения» позволяет задавать коэффициенты аппроксимации b0, b1, b2, b3, b4,
b5 кривой водопотребления, производить построение графика водопотребления определенного сезона
и определять значения минимума Qmin и максимума Qmax подачи в течение суток.
Меню «Характеристики насоса» (рис. 2) предназначено для расчета и построения характеристик
насосов. Данное меню позволяет задавать численные значения параметров первого и второго насосов, производить расчет значений сопротивления
сети и построение напорно-расходной, энергетической и мощностной характеристик используемых
насосов. На рис. 3 представлен алгоритм для определения и построения характеристик насосов.
Меню «Совместные характеристики насосов»
позволяет задавать статический напор Нст, производить расчет параметров и строить характеристики
совместно работающих насосов.
В данной версии программного комплекса реализовано три способа регулирования подачи насосов:
дросселирование,
байпасирование,
изменение частоты вращения. Меню «Способ регулирования» предназначено для расчета потребляемой мощности и потерь мощности при выбранном
способе регулирования. Алгоритм реализации данного меню приведен на рис. 4.
В качестве примера работы программного продукта рассмотрим два параллельно работающих насоса Д3200-75 и 14Д-6А. Задавшись кривой водоснабжения и статическим напором Нст, определим
потребляемую мощность при различных способах
регулирования. Результаты расчетов при различном
статическом напоре сведены в табл. 1.
Анализируя полученные результаты (табл. 1),
можно отметить, что регулирование изменением
частоты вращения является наиболее эффективным
среди сравниваемых вариантов. Этому случаю соответствует наименьшая потребляемая мощность:
Nчас = 882 кВт. Самым неблагоприятным является
байпасирование,
при
котором
потребляется
Nбайп =1719 кВт.
A5 
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Рисунок 1 – UML–диаграмма программного комплекса

Рисунок 2 – Меню «Характеристики насоса»
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Так, для нахождения коэффициентов апроксимаци напорно-расходной характеристики совместно
работающих насосов в C++ Builder 6 с последующим выводом значений используется компонент
LabeledEdit:
void__fastcallTForm4::Button1Click(TObject
*Sender)
{ B5=((N*M1)-(S1*Hi1))/((N*Qsum1)-(S1*S1));
LabeledEdit3->Text = FloatToStr(B5);
A5=(Hi1-B5*S1)/N;
LabeledEdit4->Text = FloatToStr(A5); }.
Данное программное обеспечение решает ряд
сложных математических задач: аппроксимация
кривых, нахождение коэффициента детерминации,
которые требуют использования математических
процедур, не входящих в набор стандартных средств
C++ Builder 6. Решение указанных математических
задач может быть реализовано с помощью пакета
Matlab, не создавая при этом специального программного обеспечения, а используя встроенные
функции.
Таблица 1 – Потребляемая мощность
при различных способах регулирования
Потребляемая мощность, кВт
Рисунок 3 – Алгоритм построения
характеристик насоса
Важной особенностью разрабатываемого программного продукта является не только его прикладное применение, но и возможность использования его в качестве наглядного пособия для изучения
и разработки программных интерфейсов. Разработанный комплекс позволяет студентам изучить вопросы, связанные с визуализацией компонентов,
построением графиков, созданием баз данных на
языке C++.
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Рисунок 4 – Алгоритм построения определения потребляемой мощности и потерь мощности:
а) дросселированием, б) байпасированием, в) изменением частоты вращения
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Рисунок 5 – Алгоритм использования встроенных функций библиотеки Matlab
Алгоритм использования математических функций библиотеки Matlab представлен на рис. 5. На
первом этапе необходимо отредактировать в текстовом редакторе файл mk_borland54_libs.bat, который
находится в каталоге <matlab>\extern\lib\win32. Первую строку файла необходимо отредактировать так,
чтобы Matlab переменная среды указывала на местоположение на ПК. После изменения файла запустить
его
из
строки
DOS
в
каталоге
<matlab>\extern\lib\win32. Это создаст библиотеки
импорта, необходимые для компиляции автономных
программ.
На втором этапе в проекте добавить в поле
Include пути для заголовочных файлов математической библиотеки:
C:\MATLAB6p5\extern\include;
C:\MATLAB6p5\extern\include\cpp;

а в поле Library добавить пути для lib-файлов математической библиотеки:
C:\MATLAB6p5\extern\lib\win32;
C:\MATLAB6p5\extern\lib\win32\borland\bc54.
На третьем этапе к создаваемому проекту необходимо добавить lib – файлы математической библиотеки для Borland. Заголовочные файлы математической библиотеки Matlab имеют слишком большую для C++ Builder длину строки. Поэтому они не
будут полностью прочитаны и при компиляции вызовут ошибку. Для этого необходимо в любом текстовом редакторе, который поддерживает длинные
строки, разбить длинные строки заголовочных файлов математической библиотеки, например, пополам.
На следующих этапах можно использовать
встроенные функции Matlab для решения математи-
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ческих задач. В алгоритме приведен пример использования встроенной функции polyfit для выполнения
аппроксимации мощностных характеристик насоса с
последующим выводом значений в компонент Label.
ВЫВОДЫ. Разработанный программный комплекс позволяет выбрать оптимальный способ регулирования насосным агрегатом в системах городского водоснабжения, что определяет надежность и
экономичность подачи воды. Особенностью программного продукта является его прикладное применение при проектировании и эксплуатации реального оборудования, а также в качестве учебного
пособия, что позволяет студентам освоить навыки
программирования и составления интерфейсов на
языке C++ Builder 6, сбор и передача информации,
изучения характеристик насосных агрегатов при
различных способах их включениях и управления.
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The analysis of existing software for research and analysis of the modes of the pumping unit. The main drawbacks
are the lack of opportunities to analyze modes of two or more pumps in parallel and sequential turn them on with different ways of regulating or are closed software products that implement specific tasks. On the basis of mathematical expressions developed an algorithm implementing the software in the environment of visual object-oriented programming,
C + + Builder 6. Configured C + + Builder 6 with libraries Matlab to solve complex mathematical problems (approximation of curves, finding the coefficient of determination). The developed software is visualized system that intuitively
allows to calculate the energy parameters for different methods of regulating pump complex.
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УДК 62-83: 621.87
ДИНАМИКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МОСТОВОГО КРАНА
А. В. Макурин
Донбасский государственный технический университет
просп. Ленина, 16, г. Алчевск, 94204, Украина. E-mail: andrey57al@narod.ru
Получена модель мостового крана как многомассовой упругой пространственной системы. Модель учитывает поперечное перемещение моста и его ограничение ребордами колес. Касание ребордами рельс принято
упругим с большим коэффициентом жесткости. Выполнено построение динамической схемы и цифровой модели (MATLAB/Simulink и SimMechanics) механизма передвижения мостового крана совместно с электроприводом перемещения. Представлены переходные процессы при пуске электропривода передвижения с учетом и без
учета упругости балок крана. Полученная модель может быть использована для исследования электропривода
перемещения мостового крана.
Ключевые слова: мостовой кран, упругость балок, реборды колес, перекос.
ДИНАМІКА МЕХАНІЗМУ ПЕРСУВАННЯ МОСТОВОГО КРАНА
А. В. Макурін
Донбаський державний технічний університет
просп. Леніна, 16, г. Алчевськ, 94204, Україна. E-mail: andrey57al@narod.ru
Одержано модель мостового крана як багатомасової пружної просторової системи. Модель враховує поперечний зсув моста крану і його обмеження ребордами коліс. Дотик ребордами рейок прийнято пружним з великим
коефіцієнтом жорсткості. Побудовано динамічну схему й цифрову модель (MATLAB/Simulink й SimMechanics)
механізму пересування мостового крана спільно з електроприводом пересування. Представлено перехідні процеси
при пуску електропривода пересування з урахуванням та без урахування пружності балок крана. Одержана модель може бути використана для дослідження електропривода пересування мостового крана.
Ключові слова: мостовий кран, пружність балок, реборди коліс, перекіс.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В современном металлургическом производстве роль технологических
кранов трудно переоценить, их количество, например, в конвертерном цехе может достигать нескольких десятков. Для принятия мер по их надежной
работе и снижению износа механизмов передвижения (реборд колес), рельсового пути необходимо
провести исследования динамики механизма перемещения крана с учетом его поперечного смещения.
Целью работы является исследование динамики
механизма передвижения крана с учетом его поперечного смещения.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Для рассмотрения процессов в механизмах передвижения грузоподъемных кранов изобразим элементы конструкций на схеме. Расчетная динамическая схема механизма передвижения представлена
на рис. 1. Схема состоит из горизонтальной (а),
фронтальной (б) проекций и фронтальной проекции
взаимодействия реборд и рельс (в). Она содержит:
m1 … m4 – приведенные массы электродвигателей,
редукторов, рабочих колес; mт13 , mт 24 – распределенные
массы
торцевых
балок
крана;
mп – распределенную массу поперечной балки крана; mт – массу телеги; mг – массу груза;
J т13 , J т 24 , J п – моменты инерции торцевых и поперечной балок крана.
Упругие связи учтены коэффициентами жесткости: c z13 , cz 24 , c y13 , c y 24 – поперечной балки крана,
действующей в направлениях продольной z и вертикальной у осей; c x1 … c x4 , c y1 … c y 4 – половин торцевых балок крана, действующих в направлениях
поперечной х и вертикальной у осей; c1 … c4 – при-

веденные жесткости приводных валов; cr – коэффициент, учитывающий жесткость взаимодействия
реборд с рельсом и металлоконструкциями при контакте реборд с рельсом.
Геометрия крана: Lп – длина подвеса груза;
Lк – длина поперечной балки крана; B – база крана; Lт – положение телеги с подвешенным грузом.
Усилия, скорости и перемещения: F12 , F24 – упругие силы в поперечной балке крана; Fy1 … Fy 4 –
упругие усилия, действующие на колеса со стороны
приводных валов; P1 , P2 – приведенные тяговые
усилия электродвигателей; Fx1 … Fx4 ― силы трения скольжения, действующие на колеса в поперечном направлении; Wz1...Wz 4 – силы, действующие
встречно движению (трения качения колес и трения
скольжения реборд); Vz1...Vz 4 , V13 , V24 – линейные
скорости колес крана и центральных точек торцевых
балок моста крана; X1... X 4 – линейные смещения
реборд крана относительно головки рельса;
z1...z4 – линейные перемещения колес крана в направлении качения; x0 – линейное перемещение
груза относительно точки 2 подвеса груза.
Тяговые силы асинхронных двигателей с системой векторного управления, приведенные к ободу
колес:
 i ред 
3
Pi  pп K r  r isui  
(1)
,
2
 rк 
где i ред – передаточное число редуктора; rк – радиус ходового колеса;

pп – число пар полюсов

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
382

МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Рисунок 1 – Динамическая схема механизма передвижения крана
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двигателя; K r  Lm / Lr – коэффициент магнитной
связи ротора;  r – модуль потокосцепления ротора; isui – составляющие тока статора двигателей 1
и 2 ( i  1, 2 ).
Силы упругости между колесами крана и приводными валами:
Fi  ci ( zi  ziк ).
(2)
Силы упругого взаимодействия между ребордами колес и головкой рельса по оси x:
Fr1  cr1 ( x) x1 ;
(3)
Fr 2  cr 2 ( x ) x2 ,
где cr1 ( x), cr 2 ( x ) – коэффициенты, учитывающие
жесткость взаимодействия реборд и рельс (при отсутствии контакта равны нулю).
Силы сопротивления движению по оси z:
Wzi  k ткz Ni  kтcz Fri ,
(4)
где Ni – реакции опор ходовых колес ( i  1...4 );
kткz , kтcz – коэффициенты трения качения и трения
скольжения реборд по оси z.
Силы сопротивления движению по оси x:
Wxi  kтcx Ni ,
(5)
где kтcx – коэффициенты трения скольжения колес
по рельсам по оси x ( i  1...4 ).
При работе механизма возникают колебания в
его металлоконструкциях и трансмиссионных валах
(из-за наличия упругой связи между массами m1 и
m2), кроме того, происходит раскачивание груза
(который вместе с канатом длиной Lп образует маятник с подвижной точкой подвеса). Динамические
нагрузки в упругих связях механизмов передвижения могут в 3–7 и более раз превысить статические
нагрузки [1], а маятниковые колебания груза вызывают неравномерное движение механизмов передвижения кранов или тележек и создают неудобства
при их эксплуатации. В связи со сказанным, при
рассмотрении динамических нагрузок в механизмах
передвижения возникают следующие проблемы:
– ограничение динамических нагрузок в упругих
связях при переходных процессах пуска или торможения, когда эти нагрузки достигают наибольших
значений;
– ограничение угла перекоса металлоконструкций крана для уменьшения износа реборд колес и
рельсового пути;
– управление углом перекоса крана для компенсации бокового поперечного смещения реборд относительно рельс;
– анализ процессов раскачивания подвешенного
на канате груза и разработка рациональных способов успокоения его колебаний.
Для решения вышеназванных проблем необходима соответствующая система управления краном,
которая обеспечивала бы синхронность движения
продольных балок крана. Но часто системы синхронного вращения имеют склонность к колебани-

ям, поэтому их взаимодействие с механизмом передвижения представляет большой интерес. Для изучения такого взаимодействия необходима модель
механизма передвижения, построенная на базе расчетной схемы (рис. 1), в пакет прикладного моделирования MATLAB и его приложениях Simulink и
SimMechanics (рис. 2). Модель SimMechanics представляет структуру машины, геометрические и кинематические отношения составляющих ее тел.
SimMechanics преобразует это структурное представление к внутренней, эквивалентной математической модели, что избавляет пользователя от необходимости формировать математическую модель самостоятельно. Для построения модели механизма
передвижения крана используются следующие блоки SimMechanics, специально предназначенные для
моделирования машин:
– блоки тел, которые представляют компоненты
машины и неподвижную окружающую среду;
– блоки соединений (кинематических пар), которые представляют степени свободы одного тела
относительно другого или относительно точки основания;
– блоки-приводы и блоки-датчики, которые определяют силы или движения, прикладываемые к
соединениям и телам.
Кроме того, в модели SimMechanics, с помощью
блоков датчиков и приводов, используются блоки из
других библиотек Simulink. Блоки SimMechanics
соединяются между собой линиями связи через
специализированные порты.
Модель состоит из следующих блоков и подсистем:
KOLESO_1–KOLESO_4 – подсистемы, моделирующие движение колеса (рис. 3), определяют плоскость его движения Z&X (блок плоского соединения
PLANAR); с помощью блоков Sensor отображаются
координаты (перемещения, скорости, реакции опор)
для их последующей обработки в Simulink, и с помощью блоков Actuator прикладываются усилия к
блокам SimMechanics;
подсистемы Trenie_X и Trenie_Z (рис. 4) выполняют расчет сил трения скольжения по оси Х, трение качения по оси Z, трение скольжения по оси Z
при контакте реборд с головкой рельса, в этом случае ограничивают перемещение колеса по оси X.
Силы трения вычисляются как произведение реакций опор и коэффициентов трения, в случае касания
реборд с рельсом, реакция опоры головки рельса
находится как сила упругого взаимодействия колеса
с головкой рельса, жесткость контакта реборды
колеса с рельсом имеет зону нечувствительности с
шириной, равной зазору между ребордой и поверхностью рельса; подсистема MOTOR (рис. 5,б) выполняет расчет двигателя и редуктора с учетом
упругости выходного вала, ее выходом является
усилие, приведенное к ободу колеса, входными
сигналами являются сигнал задания на скорость и
линейная скорость колеса по оси Z;
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Рисунок 2 – Цифровая модель механизма передвижения крана

Рисунок 3 – Подсистема KOLESO_1

б)
а)
Рисунок 4 – Подсистемы: а) подсистема Trenie_X, б) – подсистема Trenie_Y
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а)
б)
Рисунок 5 – а) подсистема моделирования упругой связи по осям Z и Y,
б) подсистема расчета двигателя и редуктора с учетом упругости выходного вала
BALKA_1–BALKA_3 – представляют собой тела
с распределенными массами, определяющие
продольные и поперечную балки крана с заданными
размерами, массами и моментами инерции
относительно трех осей, соединяемые между собой
блоками с упругими связями Czy1, Czy2 и KANAT;
Czy1, Czy2 – блоки, моделирующие упругие
связи между балками крана, состоят из блоков
соединителей стандартной библиотеки In-plane,
представляющие собой два простых поступательных
соединения направленных по осям Z, Y и X, Y,
соответственно. Жесткости и коэффициенты вязкого
трения по осям движения задаются с помощью
блока Juint Spring & Damper (рис. 5,а);
KANAT – блок, моделирующий упругие
свойства
каната,
состоит
из
простого
поступательного соединения и связанного с ним
блока Juint Spring & Damper;
TELEGA, GRUZ – блоки тел с точечной массой,
определяющие соответственно телегу и груз.
В качестве параметров объекта для моделирования приняты данные мостового крана участка пере-

становки шлаковых чаш грузоподъемностью 125 т
конвертерного цеха Алчевского металлургического
комбината
со
следующими
параметрами:
mт13 = mт23 = 5000 кг; mп = 55000 кг; mт = 32700 кг;
mг = 125000 кг; cxn = 4·107 Нм; cyn = 2.5·106 Нм;
cn = 1.6·108 Нм; crn = 2·108 Нм; сz13 + cz24 = 107 Нм;
Lк = 17.5 м; Lт = 14 м; Вк = 5.9 м; коэффициент трения качения kткz = 0.0062; коэффициент трения
скольжения kтсz = kткх = 0,15; время разгона и торможения 10 с; коэффициент регулятора скорости
kрс = 5.
Расчеты на модели выполнялись для двух вариантов:
1 – без учета упругих связей, но с учетом жесткого подвеса груза, с учетом трения реборд о рельсы;
2 – с учетом упругих связей, с учетом жесткого
подвеса груза и с учетом трения реборд о рельсы.
Результаты моделирования приведены на
рис. 6–8.
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Рисунок 6 – Графики линейной скорости и движущего усилия, приведенного к ободу приводного колеса 1
для жесткой системы
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Рисунок 7 – Поперечные смещения центров соответствующих колес X1–X4 и смещение крана X
для жесткой системы
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Рисунок 8 – Поперечные смещения центров соответствующих колес X1–X4 и смещение крана X для системы
с учетом упругих связей
Как видно, при касании реборд с рельсом в «жекой» системы значительно и может достигать велисткой» системе происходит наброс нагрузки с колечины зазора между головкой рельса и ребордой.
баниями скорости (рис. 6,а) и момента (рис. 6,б).
ВЫВОДЫ. Получена модель мостового крана
Перекос крана быстрее наступает при равных услокак многомассовой упругой пространственной сисвиях в системе с упругими связями (рис. 8), чем в
темы, которая может быть использована совместно с
«жесткой» системе (рис. 7), также из этих рисунков
моделью электропривода перемещения крана.
следует, что смещение центра торцевой балки крана
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DYNAMICS OF MECHANISM OF MOVEMENT OF TRAVELLING CRANE
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The model of traveling crane is got as a multimass resilient spatial system. A model is taken into account by the
transversal moving of bridge and his limiting to rebords of wheels. A touch rebords of rails is accepted resilient with the
large coefficient of inflexibility. The construction of dynamic chart is executed and to digital model (Matlab/Simulink
and Simmechanics) of mechanism of movement of traveling crane jointly electrically-actuated moving. Transients are
presented at starting of electric drive of movement recognition and without the account of resiliency of beams of faucet.
The got model can be used for research of electric drive of moving of traveling crane.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ЗАСІБ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ПРИСТРОЮ РЕГУЛЮВАННЯ
ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
В. В. Грабко, І. В. Бальзан
Вінницький національний технічний університет
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна. Е-mail: grabko@vntu.edu.ua
Розроблено математичну модель для діагностування пристрою регулювання під навантаженням силового
трансформатора та на основі математичного апарату секвенцій синтезовано структуру засобу, який дозволяє
визначати час та одночасність пофазного перемикання пристрою регулювання під навантаженням силового
трансформатора.
Ключові слова: силовий трансформатор, математична модель, пристрій РПН, діагностування.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И СРЕДСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
В. В. Грабко, И. В. Бальзан
Винницкий национальный технический университет
ул. Хмельницкое шоссе, 95, г. Винница, 21021, Украина. Е-mail grabko@vntu.edu.ua
Разработана математическая модель для диагностирования устройства регулирования под нагрузкой силового трансформатора и на основе математического аппарата секвенций синтезирована структура средства, которое позволяет определять время и одновременность пофазного переключения устройства регулирования под
нагрузкой силового трансформатора.
Ключевые слова: силовой трансформатор, математическая модель, устройство РПН, диагностика.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Відомо, що одним із
показників якості електроенергії є допустиме відхилення напруги від його номінального значення. Серед великої кількості способів регулювання напруги
[1] широко використовується регулювання напруги
за допомогою силових трансформаторів із пристроями регулювання під навантаженням (РПН) [2]. Такі
силові трансформатори разом з автоматичними регуляторами утворюють системи автоматичного регулювання напруги [3]. Але пристрої РПН, як і інше
електрообладнання, мають певний допустимий робочий ресурс, який витрачається залежно від інтенсивності перемикань відпайок для підтримання напруги в допустимих межах. У процесі експлуатації в
конструкції пристроїв РПН від механічного зношення утворюються люфти, які можуть спричиняти
несинхронне перемикання відпайок по фазах, а також унаслідок інтенсивної роботи пристрій РПН
розрегульовується, внаслідок чого змінюється час
перемикання пристрою, що в певних умовах може
викликати аварійну ситуацію. Тому актуальним є
створення додаткових технічних засобів, які контролюватимуть технічний стан пристроїв РПН силових трансформаторів.
Метою роботи є розробка математичної моделі
та структури засобу для діагностування пристрою
РПН.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Згідно з технічною документацією [4] пристрій
РПН має визначений час перемикання. Очевидним
є те, що відпайки на всіх трьох фазах трансформатора повинні з певним допуском перемикатись одночасно. У випадку їх несинхронного перемикання
в лініях електропередач можуть виникати перехідні
процеси, несиметрія по фазах тощо.

Враховуючи вищезазначене, надамо математичну модель для діагностування пристрою РПН у вигляді:
 t п min  tп  tп max ;

 t A  t B  tдоп. ;
(1)

 t В  tС  tдоп. ;
t t  t ,
доп .
 С А
де tп – час перемикання пристрою РПН; tп min, tп max –
мінімальний та максимальний допустимий час перемикання пристрою РПН, відповідно; tдоп. – допустимий інтервал неодночасності перемикання;
tА, tB, tC – час перемикання фази А, В та С,
відповідно.
На основі наданої математичної моделі синтезуємо структуру засобу для діагностування пристрою
РПН силового трансформатора. Для цього скористаємось математичним апаратом секвенцій [5]. Покажемо процедуру синтезу на прикладі реалізації блока обчислення часу перемикання пристрою РПН.
Згідно з правилами синтезу спочатку опишемо всі
окремі складові, що входять до структури засобу.
Позначимо N сигнал, який свідчить про початок
перемикання пристрою РПН силового трансформатора. Даний сигнал буде надходити з датчика, яким
контролюється поява сигналу перемикання пристрою РПН з регулятора. Символом H позначимо
сигнал, який відповідає наявності руху приводів фаз
пристрою РПН. Через R позначимо сигнал переходу
в початковий стан блока обробки інформації в момент подачі напруги живлення. Також введемо в
структуру засобу тригер T4, на якому реалізовано
генератор тактових імпульсів з часовими затримками τ1 і τ2, де τ1 – тривалість імпульсу, а τ2 – тривалість паузи між імпульсами. Для підрахунку імпульсів використаємо три тригери T5, T6 та T7, відповід-
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но, із затримками часу τ2 між змінами станів тригерів, а для формування імпульсів уведемо чотири
тригери T1, T2 та T8, T9. Дані формувачі імпульсів
будуть створювати короткий імпульс довжиною τ1
без затримки часу. У свою чергу, вводимо ще чотири тригери T10, T11, T12 та T13 для створення формувачів імпульсів із затримкою часу. Для виведення
обрахованої інформації введемо тригер T14, який
дасть можливість виводити інформацію в певний
момент. Введемо блоки a, b, c та d, які мають на виходах значення логічної одиниці та характеризують
допустимий надмірний та недостатній час перемикання пристрою РПН. Вихідні сигнали блока обчислення часу перемикання пристрою РПН позначимо
Y1 та Y2, які характеризують надмірний і недостатній час перемикання, відповідно.
З урахуванням наведеного вище граф функціонування блока обчислення часу перемикання пристрою РПН матиме вигляд (рис. 1):
_
NH

R

S0

τ1

_
NH
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S8

τ1

(3)

Підставимо (3) у (2) та проведемо за допомогою
властивостей секвенцій [5] мінімізацію секвенціальних виразів. При цьому отримаємо наступну систему (4), яка при застосуванні серійних елементів дозволяє реалізувати «в металі» блок обчислення часу
перемикання пристрою РПН:
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Рисунок 1 – Граф функціонування блока обчислення
часу перемикання пристрою РПН
Опишемо наведений граф аналітично системою
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Застосовуючи аналогічний підхід до реалізації
інших складових, закладених у математичній моделі
(1), та використовуючи зовнішні датчики сигналів й
індикатори, побудуємо структурну схему засобу для
діагностування пристрою РПН силового трансформатора (рис. 2). На схемі: 1 – датчик струму;
2, 3 – формувачі імпульсів; 4 – елемент АБО;
5 – RS-тригер; 6 – генератор імпульсів; 7 – елемент
І; 8 – RS-тригер; 9, 10 – блоки задання часу;
11 – лічильник імпульсів; 12, 13 – цифрові компаратори; 14, 15 – елементи І; 16, 17 – індикатори;
18 – блок установки; 19 – елемент АБО-НІ; 20 – формувач імпульсів; 21 – елемент АБО; 22, 23, 24 –
датчики початку руху привода РПН; 25 – генератор
імпульсів; 26, 27, 28 – елементи ВИКЛЮЧНЕ АБО;
29, 30, 31 – елементи І; 32 – блок задання ресурсу;
33, 34, 35 – лічильники імпульсів;
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Рисунок 2 – Структурна схема засобу для визначення часу перемикання
та одночасності пофазного перемикання пристрою РПН
36, 37, 38 – цифрові компаратори; 39 – елементи
АБО; 40, 41, 42 – індикатори; 43 – елемент І;
44 – RS-тригер.
Запропонований засіб працює так. При подачі
напруги живлення блок установки 18 скидає лічильники імпульсів 33–35, 11, RS-тригери 5 і 8 та встановлює RS-тригер 44. Одночасно генератори імпульсів 25 та 6 починають формувати відповідні послідовності імпульсів.
Для визначення неодночасності перемикання відпайок фаз та часу перемикання пристрою РПН силового трансформатора датчики засобу розподілені
по об’єкту таким чином: датчики початку руху 22–
24 установлені в контактній системі пристрою РПН
на фазах А, В та С, відповідно. Датчик струму 1
встановлений у колах автоматичного керування
пристроєм РПН силового трансформатора.
Розглянемо ситуацію, коли, наприклад, у фазі А
почалося перемикання раніше, ніж у фазі В та С.
Тоді на виході датчика початку руху 22 сигнал
з’являється раніше, ніж на виходах датчиків початку
руху 23 та 24. Відповідно, вихідні сигнали з елементів ВИКЛЮЧНЕ АБО 26 та 28 дають можливість
проходження імпульсів із генератора імпульсів 25
через елементи І 29 та 31 до лічильників імпульсів
33 та 35. Припустимо, що наступною перемикається
фаза В. Вихідний сигнал із датчика початку руху 23

надходить на елемент ВИКЛЮЧНЕ АБО 26, закриваючи його, внаслідок чого припиняється подача
імпульсів у лічильник імпульсів 33 та на елемент
ВИКЛЮЧНЕ АБО 27, вихідний сигнал якого через
відкритий елемент І 30 дозволяє проходження імпульсів у лічильник імпульсів 34. Останньою, у даній
ситуації, перемикається фаза С. Вихідний сигнал із
датчика початку руху 24 закриває елементи
ВИКЛЮЧНЕ АБО 27 та 28, чим припиняє надходження імпульсів у лічильники імпульсів 34 та 35. У
момент появи на виходах усіх датчиків початку руху
сигналу логічної одиниці на виході елемента І 43
з’являється сигнал логічної одиниці, який скидає
RS-тригер 44, унаслідок чого закриваються елементи І 29–31.
У процесі перемикання пристрою РПН відповідні послідовності імпульсів записуються у лічильники імпульсів 33–35, вихідні цифрові коди яких порівнюються з цифровим кодом, що надходить із блоку
задання ресурсу 32. Цифровий код останнього характеризує допустимий час неодночасності пофазного
перемикання пристрою РПН силового трансформатора. У випадку, коли код з будь-якого лічильника
імпульсів 33, 34 або 35 перевищує цифровий код із
виходу блока задання ресурсу 32, то на виході відповідного цифрового компаратора 36, 37 або 38
з’являється сигнал, яким вмикається індикатор
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40–42, відповідно, а також надходить сигнал у кола
сигналізації оперативного персоналу через елемент
АБО 39.
У момент початку перемикання пристрою РПН
керуючий сигнал з’являється на виході датчика
струму 1 і через формувач імпульсів 2 встановлює
RS-тригер 5 та дає можливість проходження імпульсів із генератора імпульсів 6 у лічильник імпульсів
11, код на виході якого, що характеризує час перемикання, порівнюється з верхньою та нижньою межами часу перемикання, які записані в блоках 9 та
10, відповідно.
Після закінчення перемикання пристрою РПН на
виходах датчиків початку руху 22, 23 та 24
з’являється сигнал логічного нуля, що призводить
до появи на виході елемента АБО-НІ 19 сигналу
логічної одиниці, яким встановлюються в початковий стан елементи пам’яті. При цьому пристрій переходить у стан очікування чергового перемикання
пристрою РПН силового трансформатора. Імпульс із
формувача імпульсів 3 встановлює RS-тригер 8, що
дає можливість здійснити індикацію часу перемикання (більшого або меншого допустимого значення) в індикаторах 16 або 17, відповідно.
Слід зазначити, що в процесі роботи пристрою,
коли має місце несинхронне перемикання відпайок
пристрою РПН, вмикаються індикатори 40–42, які
свідчать про несинхронне перемикання між фазами
А і В, В і С або С і А, відповідно. Наприклад, якщо
вмикається індикатор 40 та 42, то це свідчить про

ненормальну роботу пристрою РПН силового трансформатора у фазі А.
ВИСНОВКИ. 1. Розроблено математичну модель,
яка дозволяє відслідковувати погіршення роботоздатності пристрою РПН силового трансформатора,
що дозволяє підвищити надійність його експлуатації.
2. З використанням математичного апарату секвенцій розроблено структуру засобу для діагностування стану пристрою РПН шляхом відслідковування часу перемикання пристрою РПН у цілому та
несинхронність перемикань у кожній фазі.
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МАTHEMATICAL MODEL AND A TOOL FOR DIAGNOSING THE DEVICE
FOR UNDER LOAD REGULATION OF POWER TRANSFORMER
V. Grabko, I. Balzan
Vinnytsia National Technical University
vul. Khmelnytske shoes, 95, Vinnytsia, 21021, Ukraine. E-mail: grabko@vntu.edu.ua
There had been developed the mathematical model for diagnosing the under load regulation device of a transformer.
On the base of the mathematic apparatuses of sequences there had been synthesized the structure of the device, which
allows to determine the time and at the same time a synchronism in individual phase switching of the device for under
load regulation of power transformer.
Key words: power transformer, the mathematical model, device for under load regulation, diagnosis.
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УДК 621.316.925
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ОДНОФАЗНИХ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ
В ОБМОТЦІ СТАТОРА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
В. М. Кутін, О. О. Шпачук
Вінницький національний технічний університет
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21000, Україна. E-mail: vntu@vntu.edu.ua
У наш час на ринку засобів релейного захисту та автоматики пропонується широке коло засобів захисту синхронних генераторів від усіх видів пошкоджень. Такі термінали хоча й забезпечують повний захист обладнання, але не позбавлені низки недоліків. Особливо яскраво виявляються недоліки в реалізації захистів від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора. У роботі запропоновано метод реалізації
функціональної характеристики захисту обмотки статора синхронного генератора від однофазних замикань на
землю, який ґрунтується на обчисленні струму через місце витікання на основі вимірювання напруги генератора в момент замикання, активного опору ізоляції обмотки статора відносно землі, опору в місці замикання в
перший момент його виникнення та врахування параметрів ізоляції обмотки статора, які вважаються незмінними.
Ключові слова: синхронний генератор, однофазне замикання на землю, релейний захист.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ
В ОБМОТКЕ СТАТОРА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
В. М. Кутин, А. А. Шпачук
Винницкий национальный технический университет
ул. Хмельницкое шоссе, 95, г. Винница, 21000, Украина. E-mail: vntu@vntu.edu.ua
В настоящее время на рынке средств релейной защиты и автоматики предлагается широкий круг средств
защиты синхронных генераторов всех видов повреждений. Такие терминалы хотя и обеспечивают полную защиту оборудования, но не лишены и ряда недостатков. Особенно ярко проявляются недостатки в реализации
защит от однофазных замыканий на землю обмотки статора синхронного генератора. В работе предложен метод реализации функциональной характеристики защиты обмотки статора синхронного генератора от однофазных замыканий на землю, основанный на вычислении тока через место утечки на основе измерения напряжения
генератора в момент замыкания, активного сопротивления изоляции обмотки статора относительно земли, сопротивления в месте замыкания в первый момент его возникновения и учета параметров изоляции обмотки
статора, которые считаются неизменными.
Ключевые слова: синхронный генератор, однофазное замыкание на землю, релейная защита.
ВСТУП. В наш час на електростанціях (ЕС)
України експлуатується велика кількість пристроїв
релейного захисту, автоматики та діагностування.
Дані пристрої покликані забезпечити нормальні
умови експлуатації того електрообладнання для
захисту, діагностування чи керування, яким вони
призначені. Зважаючи на значний ступінь зношення
основного обладнання електростанцій, особливо
актуальною проблемою є забезпечення ефективного
та якісного функціонування зазначених пристроїв.
Наразі на ЕС України експлуатується обладнання
релейного захисту, автоматики та діагностування
від різних виробників. Провідними постачальниками такого роду обладнання на ЕС України є низка
закордонних компаній, таких, як ABB, Siemens,
General Electric, ИЦ Бреслер та багато інших.
Пристрої компанії Siemens, серед яких SPPA–
T2000, SPPA–T3000, SPPA–D3000, SPPA–M3000,
забезпечують керування електрообладнанням та
контролю його технічного стану.
Компанія ABB для захисту генераторів малої та
середньої потужності до 2007 р. пропонувала використовувати термінали захисту серії SPAG 300.
Перші пристрої серії SPAG 310С та SPAG 320С
містили повний комплект захистів від усіх видів
пошкоджень генераторів, пристрої SPAG 330С та
SPAG 331С, крім повного комплекту захисту генераторів, містять також комплект захисту первинного
двигуна. Пристрої SPAG 332С та SPAG 333С більш

пристосовані для захисту генераторів, що працюють
разом з блочними трансформаторами. З 2007 р. компанія ABB замінила серію SPAG 300 на пристрої
REM 543 та REM 545, які містять окрім повного
комплекту захисту та самодіагностування пристрою
ще й блок вимірювання, що полегшує контроль за
режимом роботи генератора. У блоці вимірювання
реалізується можливість вимірювання: фазних
струмів, лінійних напруг, напруг між фазами та
землею, струму в нейтралі, частоти та коефіцієнту
потужності, а також залишкової напруги.
Компанія General Electric для захисту синхронних генераторів середньої та великої потужності
пропонує використовувати термінали захисту G60, а
для генераторів малої та середньої потужності – G30.
Запропоновані термінали реалізують захисти від
усіх видів пошкодження й містять у собі диференційні захисти статора синхронного генератора, захист від утрати збудження, захист від замикань у
колі збудження, дистанційний захист, захист від
незбалансованого навантаження та низку інших.
Також пропонується для захисту генераторів середньої й малої потужності використовувати реле
SR489. Для покращення роботи терміналів G60 можуть використовуватися окремі модулі GPM–F (захист від замикань на землю в колі збудження) і
GPM–S (захист від замикань на землю обмотки статора синхронного генератора). Для захисту генератора також може бути застосований термінал DGP.
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Ключовими його особливостями порівняно з іншими продуктами компанії General Electric є наявність
блоку самодіагностики та блоку вимірювань параметрів режиму роботи генератора.
Також слід звернути увагу на продукцію компанії Бреслер, особливо на комплекс захистів генератора Бреслер ШГ 2114. Згаданий захисний комплекс
може використовуватися на генераторах потужністю до 1200 МВт і містить у собі захисти від усіх
видів пошкоджень та ненормальних режимів роботи
синхронних генераторів. Крім того, комплекс містить комплекти захисту блочного трансформатора
та трансформатора власних потреб ЕС. Ще однією
особливістю захисного комплексу є висока надійність апаратної частини терміналу, яка забезпечується завдяки розвиненій системі самодіагностування та дублюванню головних апаратних кіл.
Узагальнюючи матеріал, що викладений вище,
можна сказати, що термінали релейного захисту, які
пропонуються в даний час провідними виробниками
такого обладнання, мають низку суттєвих переваг.
Вони надають захист від усіх видів пошкоджень
машин і ненормальних режимів їх роботи, забезпечують високий рівень селективності, чутливості та,
завдяки мікропроцесорній елементній базі, швидкодії. Також слід відзначити їх простоту в експлуатації
та налаштуванні.
Проте не слід забувати й про низку принципових
недоліків, яких указані вище термінали захисту не
позбавлені. Жоден зі згаданих вище комплектів
захисту генератора не дає змогу виявити виникнення пошкодження на ранній стадії його розвитку й
сигналізувати про це обслуговуючому персоналу.
Також до недоліків слід віднести те, що всі захисти
машини виконуються за допомогою одного пристрою. При виході з ладу складових частин такого
пристрою машина може залишитися без основних
захистів, що може призвести до значних її руйнувань при виникненні різного роду замикань та анормальних режимів роботи.
Специфіка технічного стану синхронних генераторів ЕС накладає певні вимоги на пристрої релейного захисту й автоматики. Сучасні пристрої релейного захисту й автоматики повинні виявляти пошкодження на ранніх стадіях їх виникнення, бути
швидкодіючими та надійними. Якщо другу та третю
вимоги можна виконати, використавши досвід світових лідерів, які працюють у цій галузі, тобто перейняти їх у розробці засобів захисту, а також систем їх самодіагностування, то виконання першої
вимоги становить серйозну проблему.
Всі описані вище термінали захисту мають у своєму складі захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора. Такі
захисти ґрунтуються на різних принципах, наприклад: у пристроях компанії General Electric використовуються принципи контролю напруги третьої
гармоніки, а також принцип накладання напруги
непромислової частоти 20 Гц; у пристроїв компанії
Бреслер використовується принцип контролю основної гармоніки напруги нульової послідовності; в
пристроях компаній АВВ використовується контроль струму нульової послідовності. Вказані захисти

мають низку принципових недоліків, таких, як нечутливість до виникнення однофазних замикань на
землю обмотки статора поблизу нейтралі, що робить
5–15 % витків обмотки позбавленими захисту від
даного виду пошкоджень; ще одним недоліком є
нечутливість захистів при симетричному зниженні
параметрів ізоляції обмотки статора. Суттєвим недоліком указаних вище захистів є також можливість
хибних спрацювань при пусках блоків через несиметрію напруг у фазах машини, особливо гостро це
проявляється в синхронних гідрогенераторах [1–4].
Метою роботи є розширення функціональних можливостей захисту шляхом виявлення як симетричного зниження опору ізоляції на ранній стадії розвитку пошкодження, так і раптових пробоїв ізоляції
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. З
матеріалу, викладеного вище, можна зробити висновок, що використання методів захисту, які реагують
лише при виникненні пошкодження на аварійні
параметри режиму, не може в повній мірі забезпечити захист машин. Є необхідність у створенні захисту, який би контролював як параметри ізоляції
обмотки статора синхронного генератора, так і величини режиму його роботи.
Ще однією важливою вимогою до такого захисту
є його спрацювання в кілька ступенів. Один зі ступенів повинен спрацьовувати на відключення при
виникненні аварійних умов, інші – на сигнал для
повідомлення обслуговуючого персоналу про зміну
технічного стану ізоляції обмотки статора чи режиму роботи машини. Як параметр спрацювання захисту на відключення може виступити значення струму в місці замикання на землю, а для спрацювання
захисту на сигнал – значення опору ізоляції статора
відносно землі. Контроль значення опору ізоляції
обмотки статора відносно землі можна реалізувати,
використовуючи метод накладання постійного
струму. Значення струму в місці замикання на землю можна розрахувати, використовуючи дані про
напругу на виводах генератора і значення опору та
ємності ізоляції обмотки статора відносно землі, а
також значення перехідного опору в місці замикання на землю. У свою чергу, значення перехідного
опору можна контролювати, доповнивши метод
накладання постійного струму використанням струму розряду попередньо зарядженого конденсатора.
Значення ємності ізоляції обмотки статора мало
змінюється в процесі експлуатації, тому значення
цього параметру можна внести в пам'ять мікроконтролера як постійну величину.
Функціональна схема такого пристрою захисту
приведена на рис. 1. До її складу входять наступні
елементи: U1–U3 – аналогово-цифрові перетворювачі;
U4 – мультиплексор; U5,U6 – підсилювачі вихідних
сигналів; U7 – джерело накладеного постійного струму; U8 – джерело живлення мікроконтролерів, аналогово-цифрових перетворювачів та інших напівпровідникових елементів; МК1–МК4 – мікроконтролери;
F – розрядник; С1 – розрядний конденсатор;
С2 – конденсатор для зменшення впливу напруги
нульової послідовності при виникненні однофазного
замикання на землю; R1 і R2 – резистори.
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Рисунок 2 – Криві перехідного процесу струму
в сенсорах R2 (а) і R1 (б) і насупних параметрах ізоляції
обмотки статора генератора ТВФ-120-2 відносно
землі: Rізол = 1 МОм, Rп = 10 кОм, С = 0,72 мкФ
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Рисунок 1 – Функціональна схема пристрою захисту
Запропонована схема працює наступним чином.
За нормальних умов функціонування генератора
ізоляція обмотки статора має високий рівень параметрів і струми, що протікають через сенсори пристрою захисту (R1, R2), рівні між собою. При виникненні замикання на землю в перший момент напруга
на попередньо зарядженому конденсаторі C1 змінюватися не буде, відповідно, не змінюватиметься і
струм, що протікає через резистор R1. У той же час
на струм, що протікає через резистор R2, накладатиметься струм розряду конденсатора, максимальне
значення якого буде зворотно пропорційним величині перехідного опору в місці замикання на землю.
Криві зміни струму через резистори пристрою при
виникненні однофазного замикання на землю за
умов: генератора типу ТВФ-120-2 Rізоляції = 1 МОм,
Rперехідний = 10 кОм, С = 0,72 мкФ, показані на рис. 2.
Криві зміни струму при інших умовах матимуть
аналогічний характер.
Після визначення величини струму замикання в
програмі МК відбувається порівняння його з уставкою й при її перевищенні формується сигнал, який
після перетворення надходить до пристроїв керування вимикачами на відкритих розподільчих пристрою.

Виконання пристрою захисту на основі чотирьох
мікроконтролерів пояснюється великою кількістю
обчислень та складністю їх реалізації на мові програмування asembler. Наприклад, здавалося б, проста операція ділення на мові assembler не реалізується однією єдиною командою. Для реалізації цієї
операції необхідне створення достатньо об’ємної
підпрограми й виконання саме операцій ділення чи
піднесення деякого значення до ступеня займатиме
левову частину часу підчас виконання розрахунків.
Саме з метою скорочення загального часу роботи
алгоритму з розрахунку значення струму замикання
на землю, а також прийняття захистом відповідного
рішення щодо сигналізації обслуговуючому персонал чи відключення агрегату було прийнято рішення
про паралельну обробку кількома мікроконтролерами даних із сенсорів пристрою.
Мікроконтролер МК1 обчислюватиме значення
робочої напруги генератора з урахуванням коефіцієнту трансформації трансформатора напруги, отримавши сигнал від трансформатора напруги й перетворивши його аналогово-цифровим перетворювачем:
U ген  kT uТН ,
(1)
де Uген – робоча напруга генератора, kT – коефіцієнт
трансформації трансформатора напруги; uТН – значення напруги, що отримане від трансформатора
напруги.
Мікроконтролер МК3 перетворюватиме значення
струму, який накладається на контрольовану мережу
в значення опору ізоляції обмотки статора, якому
дане значення струму відповідає:
1
Rізол 
,
(2)
aI1  b
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де Rізол – опір ізоляції обмотки статора синхронного
генератора, І1 – струм, що протікає у вітці з резистором R1, a та b – коефіцієнти, які залежать від параметрів схеми під’єднання: опору резисторів R1, R2,
ємностей конденсаторів С1, С2, параметрів обмотки
трансформатора напруги та напруги джерела живлення.
Мікроконтролер МК2 при виникненні однофазного замикання на землю обмотки статора перетворюватиме імпульс струму розряду конденсатора у
значення перехідного опору в місці замикання на
землю:
c  dI 2
Rп 
,
(3)
1  cI 2  eI22
де Rп – перехідний опір у місці замикання на землю;
І2 – струм розряду конденсатора С1; c, d, е – коефіцієнти, які залежать від параметрів схеми
під’єднання: опору резисторів R1, R2, ємностей конденсаторів С1, С2, параметрів обмотки трансформатора напруги та напруги попередньо зарядженого
конденсатора С1.
Після зазначених вище перетворень значення робочої напруги генератора, опору ізоляції обмотки
статора, а також опору в місці замикання на землю
надсилатимуться для подальших розрахунків на
входи мікроконтролера МК4.
Мікроконтролер МК4 здійснюватиме згідно з алгоритмом своєї роботи порівняння поточного опору
ізоляції обмотки статора генератора з деяким допустимим значенням опору ізоляції. У випадку, коли
опір ізоляції обмотки статора буде меншим за допустиме значення, захист формуватиме сигнал для
повідомлення про це обслуговуючому персоналу.
Наступним кроком в алгоритмі буде розрахунок
значення струму однофазного замикання на землю
.

ІОЗЗ=f (Uген; Rізол; Rп;; СГ). Отримане значення струму
замикання на землю порівнюватиметься зі значенням уставки, й у випадку її перевищення формуватиметься сигнал на відключення генератора від
електромережі. До складу програми МК4 входитиме
низка підпрограм для роботи з портами введення/виведення та формування відповідних сигналів.
ВИСНОВКИ. У роботі проаналізовано низку сучасних засобів захисту синхронних генераторів від
однофазних замикань на землю. У результаті аналізу
було виявлено такі недоліки засобів захисту, як
нечутливість захистів при поступовому зниженні
опору ізоляції статора, нечутливість до виникнення
однофазних замикань на землю обмотки статора
поблизу нейтралі, а також можливість хибних спрацювань при пусках блоків через несиметрію напруг
у фазах машини. Запропоновано захист, який дозволяє виявити пошкодження на ранній стадії його
розвитку й виключає хибні спрацювання, оскільки
опосередковано контролює струм у місці виникнення пошкодження.
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PERFECTION OF FACILITIES OF PROTECTING FROM SINGLE-PHASE EARTH-FAULTS IN STATOR
WINDING OF SYNCHRONOUS GENERATOR
V. Kutin, O. Shpachuk
Vinnytsia National Technical University
vul. Khmelnitske shose, 95, Vinnitsya, 21000, Ukraine. E-mail: vntu@vntu.edu.ua
Nowadays the market of relay protection and automation devices offers a wide range of remedies synchronous generators from all kinds of damage. Such terminals while providing complete protection of equipment, but not without
some drawbacks. Vividly revealed drawbacks in the implementation of protection of single-phase earth fault of stator
winding synchronous generator. The paper presents a method of realization of functional characteristics stator winding
synchronous generator from single phase earth fault based on the calculation leakage current through place of damage,
that based on measurement of generator voltage at the moment of closure, resistance of the stator winding relatively
earth, resistance in the place of damage and consideration of the parameters of the stator winding insulation, which are
considered the same.
Key words: synchronous generator, single phase earth fault, relay protection.
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УДК 621.313.048
МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ
НА СТАН ІЗОЛЯЦІЇ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
Д. Ю. Василенко, В. В. Карпенко, О. Ю. Ковальов
Державне підприємство завод «Електроважмаш»
просп. Московський, 299, м. Харків, 61055, Україна. Е-mail: iсteo@spetm.сom.ua
Запропоновано спосіб удосконалення технології виготовлення тягових електричних машин, які
відповідають сучасним вимогам та дозволяють знизити їх собівартість і підвищити надійність в эксплуатації.
Наведено результати експериментальних порівняльних досліджень вологостійкості електричної ізоляції зразків
тягових електричних машин нової конструкції із серійними зразками. Побудовано математичну модель
прогнозованих результатів випробувань. Спрогнозовано та приведено в аналітичному вигляді залежності
значення опору ізоляції тягових електричних машин від часу дії підвищеної вологості. Визначено
розрахунковий час, при якому ізоляція тягових електричних машин зберігає допустимі значення. Встановлено,
що зразки, виготовлені за новою технологією, мають достатньо високі характеристики ізоляції порівняно із
серійними зразками. З урахуванням результатів порівняльних випробувань знайдено технологічне рішення для
забезпечення утворення на поверхнях обмоток глянцевої плівки для протидії скупченню пилу.
Ключові слова: кліматичні випробування, електричні машини, зразки ізоляції, підвищена вологість.
МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
Д. Ю. Василенко, В. В. Карпенко, А. Е. Ковалев
Государственное предприятие завод «Электротяжмаш»
просп. Московский, 299, г. Харьков, 61055, Украина. Е-mail: iсteo@spetm.сom.ua
Предложен способ усовершенствования технологии изготовления тяговых электрических машин, которые
соответствуют современным требованиям и позволяют снизить их себестоимость и повысить надежность в
эксплуатации. Приведены результаты экспериментальных сравнительных исследований влагостойкости
электрической изоляции образцов тяговых электрических машин новой конструкции с серийными образцами.
Построена математическая модель прогнозированных результатов испытаний. Спрогнозированы и приведены в
аналитической форме зависимости значения сопротивления изоляции тяговых электрических машин от
времени воздействия повышенной влажности. Определено расчетное время, при котором изоляция тяговых
электрических машин сохраняет допустимые значения. Установлено, что образцы, изготовленные по новой
технологии, имеют достаточно высокие характеристики изоляции по сравнению с серийными образцами.
Учитывая результаты сравнительных испытаний, найдено технологическое решение для обеспечения
образования на поверхностях обмоток глянцевой пленки для противодействия скоплению пыли.
Ключевые слова: кліматичні випробування, електричні машини, зразки ізоляції, підвищена вологість.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. ДП завод «Електроважмаш» на сьогодні є лідером електромашинобудування на Україні. За останні роки завод освоїв випуск тягових електричних машин (ТЕМ) понад 36
найменувань для електровозів, тепловозів, дизельта електропоїздів, вагонів метрополітену, трамваїв,
тролейбусів тощо. На заводі постійно проводяться
роботи з удосконалення конструкції, технології виробництва, методів та методик випробувань системи
ізоляції ТЕМ [1].
Відомо, що одним із негативних чинників, які
суттєво знижують надійність системи ізоляції ТЕМ
в експлуатації, є кліматичні фактори, а саме підвищена температура довкілля та вологість повітря.
Протидіяти негативному впливу вказаних чинників
мають більш сучасні технології виробництва та випробувань, нові матеріали й т.ін.
У випробувальному центрі тягового електрообладнання заводу (ВЦ ТЕО) (атестат акредитації
№ ССФЖТ UA.01ЖТ.12ЦТ.00181 від 07 грудня
2009 р., свідоцтво акредитації в країнах СНД № 37)
постійно проводяться роботи по перевірці нових
конструктивно-технологічних рішень, спрямованих,
з одного боку, на підвищення надійності, а з іншого

– на зниження собівартості ТЕМ.
Досвід показує, що такі відомі фірми, як «General
Electric» (США), «Alstom» (Франція), «Siemens»
(ФРН) та інші не застосовують пофарбування внутрішніх частин ТЕМ, що, безумовно, знижує витрати
виробників на іх виготовлення. Адже проблема нанесення пофарбування на обмотку, яка була просочена в лаці або компаунді, досить складна, з урахуванням того, що фарба має досить низьку агдезію з
плівкою й в експлуатації мають місце полущення
фарби, що призводить до осідання її в ТЕМ, погіршення тепловіддачі й у подальшому до порушення
працездатності ТЕМ.
Тому, з одного боку, якщо не брати до уваги товарний вигляд, слід відмовитись від пофарбування
внутрішньої частини ТЕМ, що дасть виробнику значну економію матеріальних та трудових затрат, з
другого – це рішення не повинно призвести до зниження надійності ТЕМ.
Для вирішення цієї проблеми у ВЦ ТЕО проведено низку досліджень впливу кліматичних факторів
на стан ізоляції ТЕМ за умови, що фарба на ізоляції
обмоток ТЕМ відсутня.
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. З
урахуванням досвіду світових лідерів електротехнічної промисловості, на заводі були виготовлені дослідні зразки основних збіркових одиниць найбільш
поширених типів тепловозних ТЕМ: один ротор тягового генератора ГС 501АУ2 (тип Ι) та один статор
тягового електродвигуна (ТЕД) АД 917УХЛ1
(тип ΙΙ). Зразки були виготовлені без покриття обмоток ззовні емаллю, що значно знижує собівартість
ТЕМ. Щоб перевірити, чи не впливає це на стійкість
ізоляції, було проведено кліматичні випробування
зазначених зразків та порівняння їх показників із
кількома серійними зразками, які мали покриття
емаллю КО976, на дію підвищеної вологості повітря
(за методом 207-1) [2]. Зразки піддавали дії шести

безперервно слідуючих один за одним циклів (тривалість цикла 24 години), кожний із перших п´яти
циклів складався з двох етапів: 16 годин при температурі 40±2 °С і відносній вологості 95±3 % і вісім
годин при температурі 35±2 °С і відносній вологості
95–100 %. В останньому, шостому, циклі: 16 годин
при температурі 40±2 °С и відносній вологості
95±3 % і вісім годин при температурі 25±2°С і відносній вологості 95–100 %.
На рис. 1 зображено результати вимірювань опору ізоляції зразків типів Ι и ΙΙ в умовах дії підвищеної вологості у вигляді залежностей у часі Rиз=f(t),
де t – тривалість випробування в годинах, а Rіз –
усереднені значення опору ізоляції зразків в n-му
циклі, які відповідають кожному етапу.
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Рисунок 1 – Залежності опору ізоляції відносно корпусу від часу дії підвищеної вологості
З рис. 1 видно, що дослідні зразки у процесі
випробувань за значеннями опору ізоляції не
поступались більшості серійних зразків та ці
значення були не нижче допустимих (для обмоток
роторів допустиме значення не нижче 0,5 МОм, для
обмоток статорів – 1 МОм).
При дії підвищеної вологості залежність опору
ізоляції від часу дії підвищеної вологості має
експоненціальний вид [3]:
Rиз=Feγt,
(1)
де t – час, годин.; F, γ – коефіцієнти, які залежать від
фізичних властивостей ізоляції.
При експлуатації ТЕМ можлива більш тривала

дія високої вологості, ніж та, якій піддавались зразки при випробуваннях. За отриманими залежностями можна спрогнозувати, яким буде опір ізоляції
через 10, 20 і більше діб, а також прогнозувати, через який час Rіз досягне допустимого значення. Для
цього знайдемо значення t із виразу (1):
1 R
t = ln из .
(2)

F
На рис. 2 наведено математичні моделі залежності опору ізоляції від часу дії підвищеної вологості,
які отримані апроксимацією експериментальних
значень (рис. 1) та подовжені до 504 годин (21 доби).
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Рисунок 2 – Прогнозовані залежності опору ізоляції відносно корпуса від часу дії підвищеної вологості

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
399

ПРОБЛЕМИ АВАРІЙНОСТІ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНАХ

Обрано саме цей період, оскільки вироби тропічного виконання піддають випробуванням 21 добу.
Час, який може пропрацювати ТЕМ в умовах
підвищеної вологості, можна розрахувати аналітично за виразом (2) або за допомогою графіків (рис. 2).
Для дослідного ротора за прогнозом опір ізоляції
досягне допустимого значення через 340 годин
(14,2 діб), для дослідного статора – через 726 годин
(30,2 діб). Порівняно із серійними зразками це один
із середніх показників.
При зовнішньому огляді дослідних зразків після
випробувань було виявлено ворсистість поверхні
ізоляції обмоток, що може призвести до скупчення
пилу на поверхні й, як наслідок, призведе до зниження опору ізоляції, пробою ізоляції або міжвитковому замкненню.
ВИСНОВКИ. 1. Позитивні результати порівняльних кліматичних випробувань та дослідження методом математичного моделювання показали можливість упровадження у виробництво ТЕМ без покриття емаллю поверхні обмоток за умови вторинної
пропитки для утворення поверхневої глянцевої плівки.
2. Розроблені математичні моделі дали можли-

вість спрогнозувати значення опору ізоляції після дії
на неї підвищеної вологості протягом заданого часу
та визначити, за який час опір ізоляції досягне критичних значень у цих умовах, і можуть бути застосовані у перспективі для досліджень доцільності тих
чи інших конструктивних чи технологічних нововведень.
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TECHNIQUE AND RESULTS OF EFFECT OF CLIMATIC FACTORS ON A CONDITION
OF HAULING ELECTRIC MACHINE’S INSULATION
D. Vasilenko, V. Karpenko, A. Kovalyov
State Enterprise Factory «Electrotyazhmash»
prosp. Moscowskyi, 299, Kharkiv, 61055, Ukraine. E-mail: iсteo@spetm.сom.ua
In article is presented the way of improvement of manufactured techniques of the hauling electric machine’s (HEM),
which conform to modern requirements and allow to reduce prime cost and to increase reliability of hauling electric
machine in operation. The results of experimental comparative researches of moisture resistance of electrical insulation
of samples of the hauling electric machine of a new design with serial samples are given. The mathematical model of
predicted results of tests is constructed. Dependences of value of resistance of hauling electric machine’s insulation on
time of influence of the raised humidity are predicted and these dependences are given in an analytical form. The
estimated time at which hauling electric machine’s insulation keeps admissible values is determined. It is established
that the samples made on new technology have insulation characteristics rather high in comparison with serial samples.
Considering results of comparative tests the technological decision for ensuring creation on surfaces of windings of a
glossy film for counteraction to a dust congestion is found.
Кey words: climatis tests, electric machines, examples of insulation, raised humidity.
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УДК 255:29.1
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ДРОССЕЛЕЙ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
А. В. Свистун, В. А. Огарь
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: profi268@i.ua
Рассматривается возможность применения тепловизионного оборудования для мониторинга и контроля состояния электрооборудования на основе анализа снимков тепловой картины процесса нагрева электротехнических устройств. В качестве примера использования применен тепловизионный контроль двух дросселей со
стальным сердечником при введении одного из них в режим насыщения, а для второго – при внесении в зазор
его магнитопровода материалов для появления вихревых токов. Приведены их тепловые картины с учетом проявления этих явлений в локальном нагреве дросселя, а также графики, отображающие зависимости потерь от
температуры дросселя и температуры от напряжения питания.
Ключевые слова: дроссель, тепловизионное оборудование, потери в стали, тепловая картина, локальный
нагрев дросселя.
ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАНУ ДРОСЕЛІВ ЗІ СТАЛЬНИМ ОСЕРДЯМ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ
А. В. Свистун, В. О. Огарь
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: profi268@i.ua
Розглядається можливість застосування тепловізійного обладнання для моніторингу та контролю стану електрообладнання на основі аналізу знімків теплової картини процесу нагріву електротехнічних пристроїв. Як приклад використання застосовано тепловізійний контроль двох дроселів зі сталевим осердям при введенні одного з
них у режим насичення, а для другого – при внесенні в зазор його магнітопровода матеріалів для появи вихрових струмів. Наведено їх теплові картини з урахуванням прояву цих явищ у локальному нагріві дроселя, а також графіки, що відображають залежності втрат від температури дроселя і температури від напруги живлення.
Ключові слова: дросель, тепловізійне обладнання, втрати в сталі, теплова картина, локальний нагрів дроселя.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В современном мире параллельно с развитием номенклатуры электротехнических устройств идет развитие способов идентификации их состояния и параметров. Так, необходимым, а иногда и обязательным является наличие на
предприятиях систем идентификации параметров
электромеханических преобразователей и электротехнических устройств, в том числе трансформаторов
и дросселей, например, на основе их теплового состояния [1]. При определении теплового состояния
электродвигателей такие системы опираются на измеренные значения напряжений и токов якорной (для
двигателей постоянного тока) или статорной (для
двигателей переменного тока) цепей. Далее строится
тепловая модель двигателя, в которую заносятся измеренные значения. Такой способ является целесообразным для двигателей, в которых нет несимметрии,
дефектов в конструкции или изменений в магнитной
системе, потому что вследствие их появления тепловое состояние двигателя изменяется, но локализовать
эти изменения невозможно, т.к. это не всегда отображено во временных зависимостях тока и напряжения
двигателя.
Альтернативным способом контроля изменения
теплового состояния трансформаторов и дросселей
может служить измерение температуры рассматриваемого объекта или его тепловой картины. На данный момент существует ряд исследований по тепловой диагностике электрооборудования [2–5]. Ее
перспективность доказывается многими фактами

применения тепловизионного и инфракрасного оборудования на промышленных предприятиях и системах электроснабжения. Для примера использования такого способа можно рассмотреть тепловую
картину дросселя со стальным сердечником.
Так как одним из основных источников локального повышения температуры в магнитопроводе дросселей являются изменения в их магнитной системе и
появления вихревых токов, то рассмотрение их возникновения и влияния является важным вопросом.
Так, в [6] проведены исследования по определению
потерь в стали сердечника дросселя при внесении в его
зазор эквивалента вихревых токов, а также при его
насыщении. Так как потери в стали являются греющими, то появление вихревых токов, кроме увеличения
потерь, должно отразиться и на нагреве сердечника.
Целью работы является исследование с помощью
тепловизионного оборудования тепловой картины
дросселя со стальным сердечником при внесении в
его магнитную систему пластин для создания вихревых токов.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В соответствии с [6], для проведенных экспериментов были получены снимки тепловой картины
для двух дросселей, которые обозначим как Д1 и Д2,
соответственно. Их параметры приведены в
табл. 1, 2. Дроссели подключались к источнику питания по схеме, представленной на рис. 1, и являлись конечной нагрузкой, т.е. вся потребляемая
мощность рассеивалась на дросселях.
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Таблица 1 – Параметры исследуемых дросселей Д1
Размеры
Диаметр Количество
R др
сердечника
провода
витков
броневой тип
0,194
(Ш)
1,9 мм
90
Ом
159x140x42
Таблица 2 – Параметры исследуемых дросселей Д2
Размеры
Диаметр Количество
R др
сердечника
провода
витков
броневой тип
(ШЛ)
143x80x26

1,6 мм

150

0,4 Ом

Lдр
Um(t )
to

Рисунок 1 – Схема подключения дросселя
к источнику напряжения
Экспериментальные исследования проводились
для дросселя Д1 при внесении пластин для вихревых токов в виде пластины из электротехнической
стали и алюминия толщиной 2 мм, без введения его
в режим насыщения. Для дросселя Д2 – при внесении пластин для создания вихревых токов в виде
фольги и пластины из электротехнической стали
толщиной 0,01 и 0,5 мм, соответственно, при введении его в режим насыщения. На рис. 2 приведены
фотографии дросселей Д1 и Д2, на которых: «1»
соответствует обозначению обмотки, «2» – месту
внесения пластин и фольги в зазор, «3» – выводу
контактов (проводов).

а)

в)
Рисунок 2 – а) дроссель Д1; б) дроссель Д2, вид
спереди; в) дроссель Д2, вид сбоку
Снимки проводились с помощью тепловизионного аппарата фирмы Fluke Corporation, модели
Ti25, диапазон измерений которого от –20 до
+350 0С, погрешность измерений ±2 %, температурная чувствительность ≤0,07 0С при 30 0С. Условия
проведения снимков: частота питающего напряжения 50 Гц; напряжение питания для дросселя Д1
изменялось от 0 до 190 В; для дросселя Д2 – от 0 до
70 В; суммарное время от начала до конца нагрева
дросселей при измерениях – 3 минуты.
Тепловые картины представлены для окончания
процесса нагрева: для «Дросселя Д1» – рис. 3,а–б;
для «Дросселя Д2» – рис. 3,в.

а)

б)
б)
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0,01 мм и пластина из электротехнической стали
толщиной 0,5 мм (где зависимость для дросселя Д2
для металлической фольги обозначается как
,
а для пластины из электротехнической стали – как
).
Таблица 3 – Температура сердечника дросселя и
потери в стали для разных уровней напряжения
Дроссель 1
U эфф , В
Pст , Вт
T ,0 С

в)
Рисунок 3 – Тепловые снимки нагрева дросселя
при внесении пластин для вихревых токов:
а) для дросселя Д1 – пластина из электротехнической стали толщиной 2 мм; б) для дросселя Д1 –
алюминиевая пластина, толщиной 2 мм;
в) для дросселя Д2 – пластина из металлической
фольги толщиной 0,01 мм
Полученные изображения тепловых процессов
указывают на места локального нагрева дросселя
(осветленные участки на рис. 3), которые соответствуют внесенному в зазор сердечника материала для
вихревых токов, т.е. металлической фольги ( Fe2 O3 ),
пластины из электротехнической стали и алюминия.
При создании вихревых токов виден увеличенный
нагрев обмотки дросселя (на рис. 3,б более светлый
тон), что соответствует росту потребляемого тока
дросселя [5].
Для сравнения в табл. 3 приведены значения измеренной температуры в области зазора для соответствующих напряжений питания, а также рассчитаны величины потерь в стали. Это наглядно иллюстрирует зависимость увеличения температуры магнитопровода сердечника от греющих потерь в стали.
В табл. 3 приняты следующие обозначения:
U эфф , В – эффективное напряжение на зажимах

Алюминиевая пластина 2 мм
21,26421
17,69
7,29161
34,96634
17,78
19,73245
48,93467
18,44
39,55679
55,2013
19,16
51,21888
Пластина из электротехнической стали 2 мм
20,82376
14,75
1,97615
35,65946
15,16
5,89058
50,08636
16,00
12,46013
62,77269
17,66
20,62517
82,00762
20,88
38,80224
Дроссель 2
U эфф , В
Pст , Вт
T ,0 С
Металлическая фольга 0,01 мм
11,316
20,06
2,889
20,533
20,38
7,626
28,876
20,94
12,266
40,219
21,44
24,375
50,181
21,56
29,388
57,59
21,72
39,401
Пластина из электротехнической стали 0,5 мм
10,638
19,94
1,594
21,237
20,34
5,65
32,026
21,78
12,015
40,143
23,44
20,31
50,89
25,00
32,746
61,69
26,06
37,967

Pст , Вт

источника питания лабораторного автотрансформатора; Pст , Вт – потери в стали сердечника дросселя;
T ,0 C – средняя температура в области нагрева сердечника, т.е. в области внесения в зазор пластины
или фольги. В табл. 3 не приведены значения температур для случая отсутствия материала в зазоре, т.к.
это не привело к нагреву дросселя.
Кривые, отображающие рост потерь в стали от
температуры в области нагрева сердечника, приведены на рис. 4,а–в, а на рис. 4,г–е приведены зависимости температуры дросселя от напряжения питания при внесении материалов для вихревых токов:
а), г) для дросселя Д1 – алюминиевая пластина толщиной 2 мм; б), д) для дросселя Д1 – пластина из
электротехнической стали толщиной 2 мм; в), е) для
дросселя Д2 – металлическая фольга толщиной

T ,0 C
а)
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Pст , Вт

22

T 0 ,C

21.5

21

20.5

T ,0 C

U ,B
20

10

20

30

40

50

60

д)
б)

T 0 ,C

Pст , Вт

U ,B
T ,0 C

Рисунок 4 – Зависимости изменения Pст
и температуры в области нагрева сердечника

в)
0

T ,C

U ,B

г)

е)

Полученные зависимости потерь в стали от температуры в области нагрева магнитопровода сердечника (зазора с внесенными пластинами из различных материалов) указывают на рост этих величин при увеличении напряжения питания. Кроме
этого, при внесении пластин из различных материалов для оценки вихревых токов вид кривых потерь в
стали от температуры отличается друг от друга, что
объясняется типом вносимых материалов, типом
сердечников и габаритной мощностью дросселей.
ВЫВОДЫ. В работе проведены исследования
тепловой картины процесса нагрева дросселей со
стальным сердечником с помощью тепловизионного
оборудования. Большое соотношение «потери в стали/температура нагрева» объясняется тем, что сам
дроссель является нагрузкой для сети и вся потребляемая из сети мощность рассеивается на нем.
Поскольку при получении тепловых картин промежутки между измерениями были относительно
короткими, суммарное время нагрева, возможно,
недостаточно для полной достоверности полученных значений, а также получено небольшое количество измерений, то это позволяет говорить пока
лишь о постановочности таких исследований.
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Вследствие этого в дальнейшем необходимо провести дополнительные исследования с устранением
вышеприведенных недостатков, что позволит при
использовании такого оборудования иметь возможность анализировать состояние электротехнических
устройств по их тепловым картинам, отмечать недиагностируемые обычными способами локальные
увеличения температур.
Информация, полученная с использованием тепловизионного оборудования, может быть использована для расчета тепловых схем замещения дросселя
и положена в основу их синтеза.
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MEASUREMENT OF THERMAL STATE OF INDUCTOR WITH THE STEEL CORE USING
THE THERMAL IMAGE HARDWARE
A. Svystun, V. Ogar
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. Е-mail: profi268@i.ua
This article considers the possibility of using the thermal hardware for monitoring and control of the electrical devices state basing on the analysis of thermal image of the process of electrotechnical devices heating. As an example of
such using, the thermal control of two inductors with the steel core is applied. One inductor was using for creating saturation effect, second – for creating of the eddy currents by the insertion of materials in its core. Thermal images considering the influence of these effects, which results in local heating of inductor and the curves, which describe the dependence of steel loss from the inductor’s temperature and the temperature from supply voltage, are given.
Key words: inductor, thermal image hardware, steel loss, thermal image, local inductor heating.
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УДК 621.311
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ,
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Елена Ю. Бабенко, Ольга Ю. Бабенко, В. Б. Вильнер, А. М. Галиновский
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
просп. Победы, 37, г. Киев, 03056, Украина. E-mail: ntuukafem@ua.fm
В основу испытаний по определению начальной надежности радиоэлектронного изделия положен применяемый во многих конструкторских бюро метод граничных испытаний, предусматривающий изменение критичных параметров для получения области работоспособности изделия. Метод не дает количественной оценки
надежности.
Наиболее простым и в то же время универсальным методом оценки схемной надежности является получение области работоспособности изделия в координатах внешних воздействий. На испытания ставится определенное количество образцов, определяемое необходимой степенью достоверности результатов. Границы области работоспособности являются случайными функциями. Законы распределения их могут быть найдены по результатам измерений отдельных образцов. Вероятность пересечения рабочей области с какой-либо из границ
области работоспособности определяет начальную надежность изделия (РН). Вычислять РН проще при использовании выражений условной плотности распределения, т.е. при изменении одного внешнего воздействия при
постоянных значениях других внешних воздействий.
При независимости случайных величин внешних воздействий λ1 и λ2 не имеет значения, при каком значении
λ2 вычисляется условная плотность распределения f(λ1 / λ2). Если же случайные величины λ1 и λ2 зависимы, то
надо знать связывающее их уравнение регрессии, тип которого определяется по виду графика границы области
работоспособности.
В устройствах преобразовательной техники, для которых проводились граничные испытания, границы области работоспособности представляют кривую, хорошо аппроксимируемую линейным уравнением регрессии.
Область работоспособности может быть ограничена несколькими границами и быть замкнутым контуром.
Практически количество случайных границ можно уменьшить, если при испытаниях определить непосредственно плотность распределения системы нескольких случайных величин, т.е. границы области безотказной работы определять при одновременном анализе всех критериев. Количество случайных величин можно уменьшить до двух, если учитывать не фиксированное значение, а фиксированный диапазон других воздействий.
В общем случае область безотказной работы в пространстве n координат образует поверхность, вероятность
пересечения которой с рабочей областью в n-мерном пространстве определяет начальную надежность. В этом
случае вычисление начальной надежности также сводится к однократному интегрированию условной плотности распределения, но при этом важно определить те фиксированные значения внешних воздействий, которые
должны поддерживаться постоянными во время испытаний.
Ключевые слова: область работоспособности, граничные испытания, условная плотность распределения,
регрессия, функция Лапласа.
ГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ НАДІЙНОСТІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ,
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ
Олена Ю. Бабенко, Ольга Ю. Бабенко, В. Б. Вільнер, А. М. Галіновський
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. E-mail: ntuukafem@ua.fm
В основу випробувань із визначення початкової надійності радіоелектронного виробу покладено вживаний у
багатьох конструкторських бюро метод граничних випробувань, який передбачає зміну критичних параметрів
для отримання області працездатності виробу. Метод не дає кількісної оцінки надійності.
Найбільш простим і в той же час універсальним методом оцінки схемної надійності є одержання області
працездатності виробу в координатах зовнішніх впливів. На випробування ставиться певна кількість зразків, що
обумовлена необхідною мірою достовірності результатів. Границі області працездатності є випадковими функціями. Їх закони розподілу можуть бути знайдені за результатами вимірювань окремих зразків. Імовірність перетину робочої області з будь-якою з границь області працездатності визначає початкову надійність виробу
(РН). Обчислювати РН простіше при використанні виразів умовної щільності розподілу, тобто при зміні одного
зовнішнього впливу при постійних значеннях інших зовнішніх впливів.
При незалежності випадкових величин зовнішніх впливів λ1 і λ2 немає значення, при якому значенні λ2 обчислюється умовна щільність розподілу f(λ1 / λ2). Якщо ж випадкові величини λ1 і λ2 залежні, то треба знати зв'язуюче їх рівняння регресії, тип якого визначається за видом графіка границі області працездатності.
У пристроях перетворювальної техніки, для яких проводились граничні випробування, границі області працездатності є кривою, що добре апроксимується лінійним рівнянням регресії.
Область працездатності може бути обмежена кількома границями й бути замкнутим контуром. Практично
кількість випадкових границь можна зменшити, якщо при випробуваннях визначити безпосередньо щільність
розподілу системи кількох випадкових величин, тобто границі області безвідмовної роботи визначати при одночасному аналізі всіх критеріїв. Кількість випадкових величин можна зменшити до двох, якщо враховувати не
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фіксоване значення, а фіксований діапазон інших впливів.
У загальному випадку область безвідмовної роботи в просторі n координат утворює поверхню, ймовірність
перетину якої з робочою областю в n-мірному просторі визначає початкову надійність. У цьому випадку обчислення початкової надійності також зводиться до однократного інтегрування умовної щільності розподілу, але
при цьому важливо визначити ті фіксовані значення зовнішніх впливів, які повинні підтримуватися постійними
під час випробувань.
Ключові слова: область працездатності, граничні випробування, умовна щільність розподілу, регресія, функція Лапласа.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Применяемый для
исследования преобразовательных устройств метод
граничных испытаний позволяет оценить правильность выбора значений проверяемых параметров, но
не дает количественной оценки. Целью работы является анализ способов проведения граничных испытаний в координатах внешних воздействий для
определения вероятностных параметров случайных
границ области работоспособности и вычисления
начальной надежности.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В основу испытаний на определение начальной надежности изделия положен метод граничных испытаний, предусматривающий изменение критичных
параметров для получения области работоспособности преобразователя. Критичным параметром может
быть как внешнее воздействие, так и параметры
применяемого в изделии элемента (сопротивление
резистора, емкость конденсатора, параметры полупроводниковых элементов и т.д.).
При проведении испытаний по приведенной ниже методике применен вероятностный метод, при
котором критичными параметрами являются только
внешние воздействия.
При испытаниях по определению начальной надежности необходимо оценить влияние разброса
внутренних параметров и внешних условий на область работоспособности аппаратуры. Внутренние
параметры аппаратуры при испытаниях на начальную надежность не меняются, а оценка их воздействия производится за счет того, что на испытания
ставится определенное количество образцов, определяемое необходимой степенью достоверности
результатов испытаний [1]. Система координат для
построения областей работоспособности определяется внешними воздействиями. На рис. 1 приведен
возможный вид графика граничных испытаний в
двухмерной системе координат внешних воздействий λ1 и λ2.

Рисунок 1 – График граничных испытаний
в двухмерной системе координат случайных
воздействий λ1, λ2

На графике показаны границы области работоспособности λ1В и λ1Н.
λ1Н – нижняя граница области работоспособности, т.к. она ограничивает эту область при уменьшении значения внешнего воздействия λ1, т.е. при значении внешнего воздействия, равного λ1Н, хотя бы
один из критериев оценки работоспособности изделия выйдет за допустимые пределы, соответственно,
λ1В – верхняя граница области работоспособности.
Во многих случаях область работоспособности может быть замкнутой областью. Тогда выделение
верхней и нижней границы может быть произведено
условно. Номинальным значением внешних воздействий λ1ном и λ2ном соответствует на плоскости в указанных координатах точка М, которую назовем рабочей точкой. В силу случайности величин внутренних параметров аппаратуры каждый испытуемый образец будет иметь свои границы области работоспособности. Сплошной линией на графике показаны средние значения границ. Таким образом,
границы области работоcпособности являются случайными, законы распределения их могут быть найдены по результатам измерений отдельных образцов. Пунктирной линией показан разброс границ в
пределах 3σ. Если аппаратура работает при номинальных внешних воздействиях, то выход рабочей
точки за пределы границ области работоспособности (нахождение рабочей точки выше границы λ1В
или ниже λ1Н) является отказом аппаратуры. Каждое
внешнее воздействие λi имеет допуск, согласно которому оно может изменяться от минимального значения λ1min до максимального λ1max. Поскольку аппаратура должна работать при крайних состояниях
значений внешних воздействий, то рабочая точка
может оказаться в любом месте этой допусковой
области на внешние воздействия. Назовем эту область, чтобы не путать с допусковой областью на
параметры элементов, рабочей областью (или рабочей зоной). Аппаратура работает безотказно, если
рабочая точка, попадая в любое место рабочей области, находится внутри области работоспособности, т.е. рабочая область не должна пересекаться
границами области работоспособности λ1Н и λ1В. Таким образом, начальная надежность определяется
как вероятность пересечения рабочей области с какой-либо границей области работоспособности.
Каждая граница области работоспособности является случайной функцией внутренних параметров
и внешних воздействий и в координатах внешних
воздействий характеризуется плотностью распределения системы двух величин.
Из рис. 1 видно, что при изменении расположения границ области работоспособности относитель-
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но рабочей области (различные реализации границ),
рабочая область может быть пересечена верхней
границей в точке с координатами λ1max, λ2min и нижней границей в точке λ1min, λ2max.
Это означает, что начальную надежность аппаратуры можно определять, зная не законы распределения системы случайных величин, а только условные
законы распределения.
Рассмотрим верхнюю границу λ1B как случайную
функцию внутренних параметров аппаратуры при
минимальном значении внешнего воздействия
λ2=λ2min, а нижнюю границу λ1H – как случайную
функцию внутренних параметров при максимальном значении внешнего воздействия λ2=λ2max:
1B  1 (1 , 2 ,..., n ,  2 min );
(1)
1H   2 (1 ,  2 ,..., n ,  2 max ).
Тогда начальная надежность равна вероятности
выполнения следующих условий:
1max  1 (1 ,  2 ,...,  n ,  2 min )  ;
(2)
   2 (1 , 2 ,...,  n ,  2 max )  1min .
Для доказательства этого положения рассмотрим
сначала каждую границу в отдельности.
Вероятность того, что рабочая область будет пересечена верхней границей λ1B, т.е. вероятность отказа по верхней границе в начальный момент обозначим QHB. Тогда начальная надежность по верхней
границе определится как
PHB  1  QHB .
(3)
Вероятность отказа QHB равна вероятности попадания случайной точки верхней границы λ1B в рабочую область R.:
Q HB  P[(  1 ,  2 )  R ] 

 f ( , 
1

2

) d 1 d  2 .

(4)

(R )

Согласно теории умножения законов распределения:
f (1 , 2 )  f1 ( 2 ) f (1 /  2 ),
(5)
где λ1/λ2 – условная плотность распределения.
Подставим это выражение в выражение вероятности отказа (4):
Q HB 

 f ( 
1

2

)  f ( 1 /  2 ) d  1 d  2 .

(6)

(R )

Рассмотрим пределы интегрирования. Как будет
показано дальше, они зависят от тех значений
внешнего воздействия λ2, при которых находится
условная плотность распределения f(λ1/λ2), но в общем случае выбираем пределы интегрирования, руководствуясь тем, что отказ происходит при попадании λ2 на участок от λ2min до λ2max и при этом λ1
меньше λ1max. В определении начальной надежности
указывалось, что она определяется вероятностью
пересечения границы области работоспособности с
рабочей областью, но при таком определении допущено пренебрежение малой величиной вероятности
попадания границы области работоспособности λ1В
при значении внешнего воздействия λ2 в интервале
λ2min до λ2max на участок от -∞ до λ1min. Ecли верхняя
граница области работоспособности λ1B проходит ниже
рабочей области, нигде ее не пересекая, то такой случай также является отказом, т.к. рабочая область находится вне пределов области работоспособности.

Поэтому пределами интегрирования по λ являются значения -∞ и λ1max:
 2 max 1max

QHB 

 

 2 min

f1 ( 2 ) f (1 /  2 )d 1d  2 .

(7)



В выражениях (5–7) f1(λ2) является плотностью
распределения тех случайных значений параметра,
которые он может принимать в процессе эксплуатации аппаратуры, т.е. эта плотность зависит от условий эксплуатации и не зависит от внутренних параметров аппаратуры. Вторая составляющая f(λ1/λ2)
является плотностью распределения допустимых
значений λ1 при определенных значениях внешнего
воздействия λ2. Внешние воздействия при эксплуатации аппаратуры являются в значительной степени
случайными величинами, определяемыми теми условиями, в которые попала уже выпущенная с производства аппаратура, и надежность при эксплуатации конкретных образцов может определяться с
учетом этого. Но при выпуске аппаратуры должна
быть гарантирована работа в любых условиях внешних воздействий в пределах заданного допуска. Поэтому при определении начальной надежности значение величины λ2 становится не случайным, а условная плотность распределения λ1 определяется
при таком значении неслучайного параметра λ2, при
котором обеспечивается наиболее тяжелый режим
работы аппаратуры, т.е. при котором имеет место
наибольшая вероятность отказа. С учетом этого,
выражение (7) будет иметь вид:
1max

QHB 



f (1 / 2i )d 1.

(8)



При независимости случайных величин λ1 и λ2
пределы интегрирования не изменяются от того, при
каком значении λ2 вычисляется условная плотность
распределения f(λ1/λ2). Если же случайные величины
λ1 и λ2 зависимы, то надо знать связывающее их
уравнение регрессии. Тип уравнения регрессии определяется по виду графика границы области работоспособности. В большинстве практических случаев ограничиваются уравнением первой степени
[1, 2]:

m1B / 2  m1B  r 1B (2  m2 )  a  в2 ,
(9)
2
где r – коэффициент корреляции;


a  m1B  r 1B m2 ; в  r 1 B .
2
2
Вычисляя интеграл (8) с помощью функций Лапласа и подставив в него уравнение линейной регрессии, нетрудно убедиться, что наибольшая вероятность отказа (или наименьшая начальная надежность) имеет место при λ2=λ2min, если коэффициент
корреляции r положительный, и при λ2=λ2max, если
коэффициент корреляции отрицательный.
В случае нелинейной регрессии значение величины λ2, при которой определяется условная плотность распределения f(λ1/λ2), также должно быть
определено по виду графика как наиболее опасная
точка пересечения границы области работоспособ-
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ности с рабочей зоной либо из уравнения регрессии.
Во многих случаях по условиям эксперимента значительно проще получить закон распределения для
значения λ2=λ2i, отличающегося от неблагоприятного значения, например, λ2min (рис. 1). В этом случае
для вычисления начальной надежности необходимо
либо с помощью уравнения регрессии величин λ1 и
λ2 пересчитать условную плотность распределения
f(λ1/λ2j) по известной условной плотности f(λ1/λ2i ),
либо изменить пределы интегрирования. Hапример,
сравнивая функцииЛапласа, получим уравнение для
выбора предела интегрирования при линейной регрессии
 a  в  2 i  1i 
 a  в  2 min  1max 
Ф
(10)
 Ф
,




 1 B
 1 Bi




откуда предел интегрирования равен
a  в  2 min  1max
1i  
 1iB  a  в  2 i .
(11)
 1 B
Или в случае равенства среднеквадратических
отклонений
1i  1max  в ( 2i   2 min ).
(12)
С учетом изложенного, начальная надежность по
верхней границе определится по выражению:
1max

PHB  1 





f (1 /  2i )d 1 





f (1 /  2i )d 1 .

(13)

1max

Таким образом, граница области работоспособности λ1B является случайной функцией от λ2 и вероятностью безотказной работы в сечении этой функции при λ2=λ2i определяется начальная надежность.
Выражению (13) можно придать другой вид, если
задавать значения не величины λ2, а величины λ1:
 2 min

PHB 



f ( 2 / 1i )d  2 .

(14)



В этом случае граница безотказной работы аппаратуры λ1B рассматривается как случайная функция
от λ1, а начальная надежность определяется в сечении этой функции при λ1=λ1i. Аналогичным образом
начальную надежность по нижней границе можно
определить по одному из следующих выражениий:
1min

PHH 



f (1 /  2i )d 1 ;

(15)



f ( 2 / 1i )d  2 .

(16)




PHH 

2 max

Если границы области безотказной работы являются монотонно убывающими или возрастающими
функциями, то значениями λ2i или λ1i, при которых
определяется начальная надежность, являются
крайние значения внешних воздействий λ1min, λ1max,
λ2min, λ2max, что наглядно видно на рис. 1. Хотя в исследуемых преобразователях и устройствах автоматики [2, 3] практически не наблюдалось случаев определения начальной надежности не при крайних
значениях внешних воздействий, на рис. 2 показан
пример возможного вида графика работоспособности, где λ2min<λ2i <λ2max.

Рисунок 2 – Возможный вид графика
работоспособности не при крайних значениях
внешних воздействийλ1,λ2
Выражения (13) и (14), а также (15) и (16) при
определении начальной надёжности являются для
приведенных случаев монотонно убывающей или
возрастающей функции равноценными, и выбор их
зависит от удобства проведения эксперимента при
определении условного закона распределения границ области работоспособности. В условиях испытаний выбираются переменными внешние воздействия, которые легче поддаются регулировке; остальные воздействия остаются постоянными и, исходя
из этого, для определения начальной надежности
выбирают подходящие из указанных выражений.
Например, если внешними воздействиями являются
температура окружающей среды и напряжение питания, то, вследствие трудности регулирования температуры и инерционности аппаратуры к изменению температуры, испытание легче проводить при
неизменных значениях температуры и изменении
напряжения питания. Как указано выше, отказом
аппаратуры считается такой случай, при котором
рабочая область выходит за границы области работоспособности, т.е. границы области работоспособности пересекают рабочую область. При этом обязательно должно быть четное количество пересечений, т.к. каждая реализация границ области работоспособности, если она пересекает рабочую область,
должна войти и выйти из нее.
В устройствах преобразовательной техники, для
которых приходилось проводить граничные испытания, границы области работоспособности, как
правило, представляют собой кривую, хорошо аппроксимируемую линейным уравнением регрессии.
Такая граница, при наличии отказа, пересекает рабочую зону дважды – один раз вдоль границы λ1=A
и второй раз вдоль границы λ2=B (на рис. 1 A=λ1max,
B=λ2min). Таким образом, если испытание проводится при λ1=const, то находятся все реализации, пересекающие границу λ2=B, и, соответственно, при условиях испытаний λ2=const находятся все реализации, пересекающие рабочую область по границе
λ1=A. Поскольку число входов и выходов границы
области работоспособности в рабочую область равны, то количество реализаций, пересекающих рабочую область при одном и другом способе испытаний, одно и то же. Следовательно, принципиально
не имеет значения, какое из внешних воздействий
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принять при испытаниях за постоянную величину и
какое – за переменную.

PH 

 f (

1B

, 1H )d 1B d 1H 

(Д)
1min



(17)



 

f (1B , 1H )d 1B d 1H .

 1max

В случае, когда обе случайные величины (границы) λ1H и λ1B, независимы, то начальная надежность
равна произведению начальных надежностей по
каждой границе
1min

PH 



Ри
сунок 3 – Пример невозможности получения
границ области работоспособности для любых
внешних воздействий λ1, λ2
В практических работах по проведению граничных испытаний c преобразовательными устройствами подтверждаются эти положения о равноценности
выражений (13) и (14). Но теоретически возможны
такие конфигурации области работоспособности,
при которых одна из этих формул не может быть
применена. Например, на рис. 3 показана часть границы возможной области работоспособности сложной конфигурации. Предполагается, что п испытуемых образцов изделия дали п реализаций границ
области работоспособности, среднее значение и разброс которых показаны на рис. 3, соответственно,
сплошной и пунктирными линиями. Наглядно видно, что, проверяя расположение границ области работоспособности при значении внешнего воздействия λ2min,, можно найти точки пересечения всех реализаций этих границ с рабочей областью, в то же
время нет такого одного значения λ1, при котором
можно было бы найти все указанные пересечения.
Это означает, что в данном частном случае вероятность безотказной работы надо определять при фиксированном значении λ2=λ2min путем нахождения
условного закона распределения λ1f(λ1/λ2min) и нельзя
определить вероятность безотказной работы изделия, исследуя условный закон распределения λ2.
Начальная надежность аппаратуры определяется
как вероятность выполнения условий работоспособности по обеим границам.
Случайные значения верхней границы при λ2min
обозначим λ1B, а случайные значения нижней границы при λ2max – λ1H. Тогда в координатах λ1B, λ1H начальная надежность определится как вероятность
попадания случайной точки М(λ1Bi ,λ1Hi ) в прямоугольник, ограниченный линией λ1max, параллельной
оси λ1H, и линией λ1min, параллельной оси λ1B (рис. 4).

Рисунок 4 – Область работоспособности
в координатах границ внешнего воздействия λ1





f (1B )d1B
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f (1H )d1H 

1max

(18)



f (1 / 2min )d1



f (1 / 2max )d1  PHB PHH .

1max

На рис. 1 была рассмотрена типичная для практики область работоспособности с двумя границами.
Во многих случаях область работоспособности может быть ограничена несколькими границами и
быть замкнутым контуром [2]. Рассмотрим несколько типичных примеров. В простейшем случае, если
случайные значения границ работоспособности по
λ1, и λ2 независимы, область работоспособности
имеет вид прямоугольника, т.е. ограничена четырьмя границами λ1В, λ1Н, λ2В, λ2Н (рис. 5).

Рисунок 5 – Область работоспособности при
независимых границах случайных воздействий λ1, λ2
В этом случае начальная надежность по каждой
границе находится по выражениям (13–16), с учетом
того, что f(λі /λj)=f(λі ), т.е. безразлично, при каком
фиксировании значений λj определит плотность распределения λі . Здесь следует иметь в виду, что, хотя
расположение границ не зависит от выбора фиксированного значения внешнего параметра, сами границы между собой могут оказаться зависимыми.
Рассмотрим наиболее общий случай замкнутой
области работоспособности.

Рисунок 6 – Область работоспособности
при независимых критериях отказа при случайных
воздействиях λ1, λ2
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На рис. 6 представлен замкнутый контур области
работоспособности, который можно условно разбить на К границ, обозначенных 1, 2, 3,..., К. Работоспособное состояние аппаратуры определяется по
нахождению в установленных допусках критериев
оценки работоспособности. Для каждого критерия в
отдельности могут быть найдены свои границы области работоспособности. Совокупность всех этих
границ и определяет область работоспособности
аппаратуры.
Область работоспособности в виде отдельных
пересекающихся отрезков может быть получена,
если имеется несколько критериев отказа и граница
определяется для критерия отдельно. Если же один
критерий отказа или же граница ОБР определяется
для всей совокупности критериев отказа, то образуется замкнутая область без пересечений.
Из рис. 6 можно установить, что опасными точками, в которых рабочая область может войти в соприкосновение с одной из границ, являются
М1(λ1max, λ1min), М2(λ1max, λ2max)и М3(λ1min, λ2max).
Для определения начальной надежности достаточно каждую границу рассматривать как случайную величину λ1 при фиксированных значениях λ2
(λ2min или λ2max) или как случайную величину λ2 при
фиксированных значениях λ1 (λ1min или λ1max). Предположим, что фиксированными являются значения
внешнего воздействия λ2. Тогда, соответственно,
номеру каждой границы присвоим значения случайного параметра внешнего воздействия λ1 обозначения λ11, λ12, …, λК..
Начальная надежность по каждой границе Рі
определяется по выражению:
i

Pi 

 f ( i , 

2j

)d 1i ,

(19)

i

где λ2j – фиксированная величина внешнего воздействия λ2, принимающая, согласно вышеизложенному,
значение λ2min или λ2max.; αi и βi – пределы интегрирования, принимающие, соответственно, значения
λ1max, ∞ для опасных точек М1 и М2 и значения -∞,
λ1min – для точки М3.
В принципе не исключена возможность такой
конфигурации границ области работоспособности,
что опасными точками являются любые другие точки, расположенные на границе рабочей области,
например, М4 (λ1min, λ2r), M5(λ1min, λ2min) и т.д. В этом
случае в выражениях (10, 12) внешнее воздействие
λ2 и пределы интегрирования α и β примут значения,
соответствующие координатам опасной точки.
Начальная надёжность аппаратуры, учитывающая безотказную работу аппаратуры по всем границам, определяется по выражению:
1 2

k

PH    ...  f (11 / 21 , 12 / 22 ...1k / 2k )d 11...d 1k .
1 2

(20)

k

Для независимых случайных величин λ1i интеграл распадается на К отдельных интегралов, и его
вычисление не представляет труда. Для зависимых
случайных величин трудность заключается в том,
что неизвестной является плотность распределения
системы К случайных величин f(λ11(λ21,…, λ1к/λ2к).

Практически количество случайных величин К
можно значительно уменшить по сравнению с приведенным общим случаем, если при испытаниях
определить непосредственно плотность распределения системы нескольких случайных величин. Например, верхнее значение области работоспособности по воздействию λ1 при значении λ2=λ2min определяется двумя значениями λ1, соответствующими
границам 1 и К (рис. 6). Из двух полученных значений λ1 выберем меньшее, т.е. то, которое сужает
зону работоспособности аппаратуры, т.к. именно это
значение определяет область безотказной работы.
Тогда для n проведенных опытов получим п значений λ1, из которых т соответствует значениям, полученным по критериям отказов, определяющих
границу 1 и n–m, определяющих границу К.
Найденная по этим данным плотность распределения является плотностью распределения системы
двух случайных величин λ11 и λ1к – f(λ11(λ2min
,λ1к/λ2min). Если вероятность отказа аппаратуры при
значении внешнего воздействия λ2=λmin определяется
при количестве границ области безотказной работы,
равном Р, то аналогичным образом может быть получена плотность распределения системы Р случайных величин, характеризующая вероятность безотказной работы аппаратуры (начальная надежность)
при определенных значениях внешних воздействий
(в данном случае λ2min и λ1max). Такой подход в некоторых случаях позволяет уменьшить количество
характеристик случайных величин и облегчает определение начальной надежности аппаратуры. Так,
для случая рис. 6 начальная надежность аппаратуры
определяется вероятностью работоспособного состояния в точках М1, М2 и М3, т.е. начальная надежность определяется при рассмотрении вероятности
совместного выполнения условий работоспособности в трёх точках вместо рассмотрения вероятности
совместного выполнения условий работоспособности в направлении К границ:


PH 



 
1max 1max

1min

...



f (1B , 1B , 1H )d 1B d1B d 1H ,

(21)



где λ1в′ – случайная величина верхней границы области работоспособности вблизи точки М1 (при
λ2=λ2min), определенная, как указано выше, с учетом
действия всех критериев отказа; λ1в′′ – тоже вблизи
точки М2 (λ2=λ2max); λ1н – случайная величина нижней
границы области работоспособности вблизи точки
М3 (λ2=λ2max).
При независимости случайных величин λ1в′′ и λ1н
выражение (21) распадается на три самостоятельных
интеграла, каждый из которых определяет начальную надежность аппаратуры при значениях внешних воздействий, равных, соответственно, координатам точек М1, М2 и М3.
С целью облегчения математической обработки
опытных данных для вычисления начальной надежности аппаратуры можно уменьшить количество
случайных величин в выражении (21) до двух. Для
этого в каждом опыте из двух значений λ1в′ и λ1в′′ выбирается меньшее, в результате чего получим статистический ряд, обработка которого даст числовые
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характеристики случайной величины λ1в. Данная
случайная величина является верхней границей области, работоспособности аппаратуры с учетом изменения внешнего воздействия λ2 от минимального
до максимального значения.
Это означает, что для всего дискретного диапазона λ2.(от λ2min до λ2max) выбирается наиболее опасное значение λ2 или при их равнозначности снимается график для всех дискретных значений и для
каждой реализации берется одно худшее значение
(то, где λ1В меньшее).
Аналогичным образом может быть определена
нижняя граница области работоспособности λ1Н.
Характеристики верхней и нижней границы области работоспособности λ1В и λ1Н , по сути дела,
являются характеристиками системы случайных
величин λ1i, определяющих границы области работоспособности при увеличении и уменьшении величины внешнего воздействия λ1 в диапазоне изменений внешнего воздействия λ2 от минимального до
максимального значения. В результате анализа системы К случайных величин заменен анализом системы двух случайных величин. Начальная надежность в этом случае определяется по приведенным
выше выражениям (17, 18).
На практике часто приходится рассматривать
аппаратуру, подверженную влиянию более чем двух
внешних воздействий. Границы области работоспособности в этих случаях являются случайными точками (или случайными векторами) в пространстве
того или иного числа измерений. Например, на аппаратуру, построенную на полупроводниковых логических элементах с фиксацией выходного напряжения (т.е. выходное напряжение ограничивается
напряжением фиксации), действует четыре внешних
воздействия: напряжение смещения, напряжение
фиксации, напряжение питания коллекторов и температура окружающей среды, хотя в некоторых случаях можно учитывать и другие факторы: ядерное
излучение, магнитное поле, вибрация и т.п.
Границы области работоспособности в пространстве п координат образует поверхность, вероятность
пересечения которой с рабочей зоной в п-мерном
пространстве определяет начальную надежность.
Рассмотрим трехмерное пространство в координатах внешних воздействий λ1, λ2, λ3..
Характеристикой случайных границ области безотказной работы является плотность распределения,
которую можно выразить через условные плотности
распределения по следующему выражению:
f (1 ,  2 ,  3 )  f (1 /  2 ,  3 ) f 2,3 (  2 ,  3 ) 
(22)
 f ( 1 /  2 ,  3 ) f ( 2 ,  3 ) f ( 3 ).
Начальная надежность определяется трёхкратным интегралом:
PH   f (1 / 2 , 3 ) f (2 , 3 ) f ( 3 )d 1d  2 d 3 . (23)
( Д)

Для каждого образца аппаратуры граница области работоспособности принимает конкретную реализацию, и ее можно выразить в явном виде относительно одной из координат:

1i  ( 2 ,  3 ).
(24)
Для каждого нового образца изделия тем же значением λ2 и λ3 будут соответствовать новые значения координат λ1, т.е. можно представить, что граница области работоспособности изменяет свое положение, передвигаясь вдоль координаты λ1. Следовательно, определив такие значения координат λ2, λ3,
при которых возможно пересечение границы области работоспособности с рабочей областью, и выбрав
пределы интегрирования для данных значений λ2 и
λ3, можно определить начальную надежность. В
этом случае легко доказать так же, как это было показано для двухмерной системы координат, что вычисление начальной надежности по данной границе
сводится к однократному интегрированию условной
плотности распределения, например:


PHB 



f (1 /  2 ,  3 )d 1 .

(25)

1max

В случае n-мерной системы координат плотность
распределения системы п случайных величин равна:
f (1 ,  2 ,...,  n )  f (1 /  2 ,...,  n )  f ( 2 /  3 ,...,  n ) 
...  f ( n 1 /  n ) f ( n ).

(26)

Начальная надежность также определяется однократным интегрированием:


PH   f (1 /  2 ,...,  n )d 1.

(27)



Указанным выше методом функцию границы области работоспособности можно представить в явном виде относительно любого параметра. За переменную координату надо выбирать то внешнее воздействие, которое легко менять, а внешние воздействия, которые трудно изменять в процессе опыта,
следует принимать постоянными. При этом важно
определить те фиксированные значения внешних
воздействий, которые должны поддерживаться постоянными во время опыта. Эти условия выбираются из рассмотрения n-1 области работоспособности в
двухмерных координатах, полученных путем сечения n-мерного пространства внешних воздействий
плоскостями, параллельными координате изменяющегося внешнего воздействия и одной из фиксированных координат.
В каждом сечении выбираются значения внешних
воздействий, при которых система наименее надежна, для каждой границы области работоспособности.
Обычно фиксированные значения внешних воздействий соответствуют своим крайним значениям, т.к.
именно при крайних сочетаниях внешних воздействий аппаратура наименее надежна.
Определение начальной надежности по выражению (27) не исключает возможности вычислений
при любых произвольных значениях внешних воздействий, но при этом необходимо соответственно
изменить пределы интегрирования (меняются условия работоспособности).
Проведение испытаний при условиях, близких к номинальным, во многих случаях может упростить применяемую
аппаратуру контроля и значительно удешевить испытания.
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ВЫВОДЫ. Начальная надежность определяется
как вероятность пересечения одной из границ области работоспособности с рабочей зоной. Причем
не имеет значения, какое из внешних воздействий
принять на испытаниях за постоянную величину, а
какое – за переменную. Если зона работоспособности является замкнутым контуром или имеет несколько границ, то для всего диапазона внешнего
воздействия λ выбирается наиболее опасное (худшее
для изделия) значение. При воздействии на изделие
нескольких внешних воздействий вычисление РН
сводится так же, как и при двух воздействиях к однократному интегрированию условий плотности
распределения.
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GRAPHIC DETERMINATION OF TRANSFORMER'S INITIAL RELIABILITY,
TERMS OF CARRYING OUT EXPERIMENT
H. Babenko, О. Babenko, V. Vilner, О. Galinovsky
National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»
prosp. Pobedy, 37, Kiev, 03056, Ukraine. E-mail: ntuukafem@ua.fm
The method of boundary tests providing changing of critical parameters for receiving area of capacity of a product,
applied in much design offices is put in a basis of tests by determination of initial reliability of a radio-electronic product. The method doesn't give a quantitative assessment of reliability.
The simplest and the universal method of the assessment of circuit reliability is receiving area of capability of a
product in coordinates of external influences. The certain quantity of samples determined by necessary degree of reliability of results is put on tests. Borders of the area of capacity are stochastic functions. Laws of their distribution can be
founded by results of measurements of separate samples.
The probability of crossing of the working area with any of limits of the area of capacity defines initial reliability of
a product (РH). It is simpler to calculate РH with using formulas of conditional density of distribution, i.e. with changing
of one external influence and constant values of other external influences.
When random variables of external influences λ1 and λ2 are independent it has no value, with what value λ2 the conditional density of distribution of f(λ1/λ2) is calculated. If random variables λ1 and λ2 are dependent, it is necessary to
know the equation of the regression connecting them, type of which is defined by the form of graphics of borders of the
area of capacity.
In devices of converting equipment for which boundary tests were carried out, borders of the area of capacity represent a curve which is well approximated by the linear equation of regression.
The area of capacity can be limited to several borders and be the closed contour. Practically the quantity of casual
borders can be reduced if at tests to determine directly density of distribution of system of several random variables, i.e.
to define borders of area of no-failure operation in the simultaneous analysis of all criteria. The quantity of random variables can be reduced to two if to consider not fixed value, but the fixed range of other influences.
Generally the area of no-failure operation in n-dimensional space forms a surface probability of crossing of which
with working area in n-dimensional space defines initial reliability. In this case calculation of initial reliability also is
reduced to single integration of conditional density of distribution, but it is thus important to define those fixed values
of external influences which have to be supported by constants during tests.
Key words: area of capacity, boundary testing, conditional density of distribution, regression, Laplace's function.
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Розглянуто місце комп’ютеризованих навчально-методичних комплексів з інтегрованими віртуальними лабораторними комплексами у складі навчального пакету дисципліни та в організації навчання студентів технічних спеціальностей. За стандартом IDEF0 засобами пакету BPWin побудовано модель вивчення дисципліни
навчального плану підготовки фахівців із використанням КНМК з інтегрованим ВЛК. Зазначені можливості
використання ВЛК цілком відповідають видам діяльності студента при виконанні лабораторної роботи на фізичному стенді.
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Рассматривается место компьютеризированных учебно-методических комплексов с интегрированными виртуальными лабораторными комплексами в составе учебного пакета дисциплины и в организации процесса обучения студентов технических специальностей. Средствами пакета BPWin в стандарте IDEF0 построена модель
изучения дисциплины учебного плана подготовки специалистов с использованием КНМК с интегрированным
ВЛК. Указанные возможности использования ВЛК соответствуют видам деятельности студента при выполнении лабораторной работы на физическом стенде.
Ключевые слова: виртуальный лабораторный комплекс, организация обучения, стандарт IDEF0 .
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Навчальний процес
у вищих закладах освіти – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньокваліфікаційному рівні, відповідно до державних
стандартів освіти. Він охоплює всі компоненти навчання: учасників навчального процесу (викладачів,
студентів), засоби, форми й методи навчання [1].
Поняттям процесу навчання як системи є мета
навчання, діяльність викладача (викладання), діяльність студентів (навчання) і результат. Змінними
складовими цього процесу виступають засоби керування. Вони у загальному вигляді включають зміст
навчального матеріалу (відбір та структурування
матеріалу, підбір прикладів тощо), методи навчання,
організаційні форми навчання (лекції, семінари,
практичні та лабораторні заняття, самостійну роботу) як процесу й навчальної діяльності студентів.
Зв'язок і взаємна зумовленість засобів навчання залежать від мети навчання і його кінцевого результату.
Сучасні процеси реорганізації освіти об'єктивно
призводять до реорганізації навчально-методичної
роботи, принципів і технології впровадження комп'ютерної та пов'язаних із нею інформаційних та

телекомунікаційних технологій, корінним чином
змінюють характер і стиль взаємодії викладача і
студента – на перший план виступає самостійна робота, спланувати, забезпечити і спрямувати яку –
найважливіше завдання викладача. Особливого значення набувають концепції, принципи та реалізація
технологій зі створення й використання в навчальному процесі комп'ютерних засобів навчального
призначення, а також вирішення питань забезпечення доступу до них. Загальним є те, що всі вони передбачають розробку електронних засобів навчання
(підручників, навчальних посібників тощо), спеціально призначених для самостійного вивчення при
консультативній підтримці викладача, і вирізняються особливим способом подачі матеріалу (діалогова
інтерактивна форма з достатньою кількістю питань і
завдань для самоконтролю розуміння матеріалу й
рефлексії) [2].
Однією з особливостей побудови програм навчання є модульна технологія навчання. Існує декілька підходів до визначення модуля. Автори [3] під
модулем розуміють такий обсяг навчального
матеріалу, завдяки якому забезпечується набуття
теоретичних знань, практичних умінь і навичок для
виконання конкретної професійної діяльності. Оди-

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
415

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

ницею навчання є модуль, тобто доза, певний обсяг
навчальної інформації, необхідної для виконання
якої-небудь конкретної професійної діяльності на
заданому рівні навчання.
Навчальний модуль як педагогічне поняття є засобом реалізації та формою втілення змісту освіти в
контексті діяльності викладача й студента [3]. Викладення теоретичного матеріалу може прирівнюватися до традиційних лекцій і мати вигляд послідовно-паралельного подання інформації з коментарями
автора. Набуття практичних умінь може прирівнюватися до традиційних практичних і семінарських
занять, лабораторних робіт, тренінгів тощо. Перевірка рівня отриманих знань і вмінь може прирівнюватися до традиційних контрольних заходів, запитань для самоперевірки, завдань для самостійного
виконання тощо. Модуль пред'являється студентові
у вигляді навчального пакета, що складається з компонентів, які узгоджуються з переліком основних
складових навчально-методичного комплексу дисципліни (НМКД), зокрема електронного НМКД
(ЕНМКД). Навчальний пакет пропонується розширити запропонованими комп’ютеризованими навчально-методичними комплексами (КНМК) з інтегрованими віртуальними лабораторними комплексами
(ВЛК).
За суттю КНМК з інтегрованим ВЛК є
комп’ютеризованим засобом навчання, який містить
навчальні модулі, передбачені робочою навчальною
програмою (РНП) дисципліни [4–6]. Комплекс може

бути використаним для різних форм навчання (очна,
заочна, дистанційна, екстернатна).
МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Моделювання організації навчання з використанням
КНМК з інтегрованим ВЛК виконано за структурнофункціональним підходом засобами пакета BPWin
(All Fusion Process Modeler компанії Computer
Associates) [7]. На рис. 1 наведено розроблену за
стандартом IDEF0 контекстну діаграму модельованої системи із зазначенням контенту, мети та точки
зору.
Вивчення дисципліни навчального плану (рис. 1)
здійснюється на основі використання КНМК з
інтегрованим ВЛК [8] та з урахуванням накопичених знань, умінь і навичок (ЗУН). Окреме виділення
«Попередні (накопичені) ЗУН» як входу враховує як
відповідність зазначеному в освітньо-професійній
програмі рівню сформованості необхідних умінь,
так і відповідає сучасним концепціям щодо реалізації індивідуалізації навчання.
Для спрощення сприйняття у моделі під керуванням «Правила та процедури» (рис. 1) зазначено
комплекс нормативних документів, відповідно до
якого здійснюється навчальний процес з підготовки
фахівців, зокрема: «Положення про організацію навчального процесу в КрНУ», правила та процедури
доступу (кейс/Internet/Intranet, необхідність реєстрації тощо) до комплексу тощо.

Рисунок 1 – Контекстна діаграма
Також для спрощення візуального сприйняття у
моделі не зазначено адміністратора комплексу (системи комплексів), обов’язками якого є технічна
підтримка роботи КНМК.
Відповідно до прийнятих положень, викладених
у [4–6, 8] щодо використання КНМК з інтегрованим ВЛК у навчальному процесі, з урахуванням

визначеної мети та точки зору побудови моделі,
розроблено діаграму А0 першого рівня декомпозиції (рис. 2). Визначені функціональні блоки цілком
відповідають змісту, структурно–організаційним
формам (навчальні заняття, індивідуальні завдання,
самостійна робота) навчання та забезпечують на-
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вчальну діяльність студентів за консультативної
підтримки викладача.
За функціональним призначенням наведений на
рис. 2 блок «Виконати самостійну роботу (підготовка до ЛР, робота з ВЛК)» слід розглядати як виконання самостійної роботи студента, зазначеної у
РПН дисципліни, у тому числі й виконання самостійної роботи з використанням ВЛК як тренажеру
– при підготовці до лабораторної роботи, так і дослідницького засобу – для проведення наукових

досліджень, виконання розрахунків, створення проектів та виконання дослідних робіт [5].
Зазначені можливості використання ВЛК цілком
відповідають видам діяльності студента при виконанні лабораторної роботи на фізичному стенді,
проведення наукових досліджень тощо. Розроблену
діаграму декомпозиції «Виконати самостійну роботу (підготовка до ЛР, робота з ВЛК)» наведено на
рис. 3.

Рисунок 2 – Діаграма декомпозиції першого рівня

Рисунок 3 – Діаграма декомпозиції «Виконати самостійну роботу (підготовка до ЛР, робота з ВЛК)»
Окремо слід зазначити, що після опрацювання
навчального матеріалу дисципліни, виконання
завдань (лабораторної та самостійної роботи)
студенти формують звіти та, залежно від вимог й
організації (форми) навчання, мають можливість
надати їх (звіти) для перевірки викладачеві або
власноруч, або, використовуючи комунікаційні засоби, «закачують» на сервер. Захист лабораторних
робіт здійснюється тільки в очній формі.

ВИСНОВКИ. В актуальній проблемі забезпечення необхідного рівня успішності та якості навчання
визначено місце КНМК з інтегрованим ВЛК в організації навчального процесу за модульною технологією навчання. Побудована модель вивчення дисципліни навчального плану підготовки фахівців технічних спеціальностей із використанням КНМК із
інтегрованим ВЛК віддзеркалює основні складові,
які відповідають видам діяльності студента при ви-
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конанні лабораторної роботи на фізичному стенді,
проведення наукових досліджень.
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ORGANIZATION OF EDUCATING ON BASIS OF THE COMPUTERIZED EDUCATIONAL
AND METHODICAL COMPLEXES WITH THE INTEGRATED VIRTUAL LABORATORY COMPLEXES
Yu. Lashko, О. Chоrnyi
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: lyv968@gmail.com
Miralem Hadžiselimović
Univerza v Mariboru
Enota Velenje, Koroška cesta 62a, SI – 3320 Velenje, Slovenia, E-mail: miralem.h@uni-mb.si
Considered the place of the computerized educational and methodical complexes with the integrated virtual laboratory complexes in composition the educational package of discipline and in organization of process of teaching of students of technical specialities. By facilities of package of Bpwin in the standard of IDEF0 build the model of study of
discipline of training curriculum of teaching of specialists with the use of CEMC with integrated VLC. Possibilities of
the use of VLC correspond to the types of activity of student at implementation of laboratory work on a physical stand.
Кey words: virtual laboratory complex, organization of educating, standard of IDEF0.
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UDC 621.3
OBJECT WEIGHT ESTIMATION FOR TEACH-ROBOT USING MOVEMENT TIME TRACKING
T. Vince
Technical University of Košice
Letná, 9, Košice, 04200, Slovak Republic. E-mail: tibor.vince@tuke.sk
The article presents the possibility of estimating weight of the object using Teach-Robot movement time
observation. Teach-Robot is simple 5 axles manipulator built on servo motors used for education purposes. Servo
motors based on DC motor slow down due to the increased load. It is possible to estimate object weight by measuring
time interval required to reach specific positions.
Кey words: Teach-Robot, weight estimation, time tracking.
ОЦІНЮВАННЯ ВАГИ ОБ’ЄКТА НАВЧАЛЬНИМ РОБОТОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ЧАСУ РУХУ
Т. Вінсе
Технічний університет Кошице
вул. Лєтна, 9, м. Кошице, 04200, Словаччина. Е-mail: tibor.vince@tuke.sk
Досліджено можливість оцінювання ваги об’єкта на основі спостереження часу руху навчального робота.
Навчальний робот є найпростішим маніпулятором із п’ятьма ступенями свободи, побудований на основі
використання серводвигунів і використовуваний для навчальних задач. Робота серводвигунів базується на
уповільненні швидкості обертання пропорційно збільшенню навантаження. Таким чином, існує можливість
оцінювання ваги об’єкта на основі вимірювання часового інтервалу, необхідного для досягнення заданого
положення.
Ключові слова: навчальний робот, оцінювання ваги, відслідковування часу.
INTRODUCTION. In field of automation or
measuring systems there are sometimes situations, where
necessary parameters can be obtained only by indirect
way. Also when simple machine is used without special
sensors, side design properties can be used to observe
much more parameters than it seems at first sight.
The Teach-Robot is not equipped with a sensor that
would allow direct weight measurement of the object
which the robot is manipulating. It is simple
manipulator, which gives information about static
position and change the position according to command
received from manual controller or from PC.
This article shows the way, how to estimate weight
of the object and classify it in to five levels of weights.
TEACH-ROBOT. The Teach-Robot is a robot model
for educational purposes. The construction is derived from
an industrial robot and is equipped with 5 axles. Therefore
the Teach-Robot is a realistic open scale model for
educational purposes and can be used to explain the world
of robotics through motion studies. The robot can be used
in combination with the educational software appliances
for used computer technique and as an example for the use
of so called fieldbus-technology.
Robot specifications:
– Number of axles: 5;
– Number of drives: 6 (nr. 1 is gripper);
– Type of drives: dc servo motors;
– Vertical reach max.: 500 mm;
– Horizontal reach max.: 450 mm;
– Rotation max.: 270 °;
– Resolution ± 2 mm;
– Load capacity max. 0,2 kg;
– Wight 2,5 kg;
– DC voltage 15 V;
– Current max. 0,3 A/motor.
Each motor runs under control of an independent

microcontroller. The communication between Teach-Box
and Teach-Robot is done by TRBus. This “mini-computer”
drives the Teach-Robot and handles the communication
between the PC and the Teach-Robot. It allows to move
the robot to any point of its working area and to store such
moving to a chip card. The Teach-Box has a twofold
purpose. It allows that the user to use the Teach-Robot
manually with only the box. It is also the interface between
the microcontroller, which looks after control and the
robot. The interface has a chip card reader. The data
transport between the interface and the robot takes place by
the Teach-Robot bus system. Teach-Robot itself is shown
on Fig. 1.

Figure 1 – Teach-Robot
WEIGHT LOAD ESTIMATION. Teach-Robot is a
simple handler that does not have load, torque, acceleration
or other similar sensors. User can obtain static position and
status flags only. It does not provide any direct information
from which to determine the weight of the object. The aim
of this article is to show the possibility of object weight
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estimation using indirect indicators. Weight estimation is
based on principle that loaded servo motor is slower than
unloaded [1]. The description of the robot in the previous
chapter among other things specifies that the maximum
load is 0,2 kg. The goal of the weight estimation is to
classify objects into five level of weight: 0 g, 50 g, 100 g,
150 g and 200 g.
In order to reach that the motor movement time would
reflect the object weight as much as possible, motor
movement must cause vertical movement of the object. In
case of Teach-Robot, two motors cause vertical movement
– motor M3 and motor M4, according to Fig. 2.
Due to the possible interactions of engines M3 and M4
for estimating weight of an object, only one of them will
operate in time.

requests for information on the state of the robot or the
requirements to change the position of the robot. In case
that a request is to change the position one of the motors,
Communication Unit stops the communication with the
computer. It will communicate again after reaching the
specified position or after time-out. As the communication
unit is silent during the moving process, time tracking of
the time of this silence gives possibility to determine
moving duration of the robot.
Object weight is estimate using time duration, when
Teach-Robot reaches upper position (Fig. 3) from lower
position (Fig. 4) and back.

M3

M4

Figure 2 – Movement motors M3 and M4
Comparing the movement time difference of motor
M3 and M4 with no load and under the load is shown in
Tab. 1. The table displays the movement time of motors
M3 and M4 with no load and with 100 g load, 50 % of
maximum load capacity by directions up and down. All
times are given as the average time in ten-fold
measurements.

Figure 3 – Upper position

Table 1 – Motors M3 and M4 movement time without
loud and under load 100 g.
motor

No load
[ms]

Movement
up [ms]

Movement
down [ms]

M3

1466

1593

1650

M4

1500

1830

1950

According to the Table 1 data, movement time of
motor M4 is much more affected by object weight than
movement time of motor M3. Therefore, motor M4 is
used for weight estimation.
MOVING TIME OBSERVATION. The Teach-Robot
itself or controlling element (Teach-Box) is not equipped
with a sensor that would allow direct measurement of the
movement speed or time duration. Therefore, the time
tracking should be done using some of the side properties
of the robot.
Communication Unit (Teach-Box) is constructed so
that at idle sends special data - to confirm the connection.
On request it sends information about the position and
status flags of motors. Communication unit receives

Figure 4 – Lower position
MEASUREMENTS. For all load levels: 0 g, 50 g,
100 g, 150 g and 200 g was carried out a series of 50
measurements of time tracking by reaching the upper and
the lower position of the robot. Movement is measured in
the upwards and downwards Fig. 5 to Fig. 9 shows the
measured frequency intervals of the robot at different
object weight. Time Intervals are the size of 20 ms.
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The average time of movements according to the specific
object weight are shown in Table2. From the data, it is
possible to create a graph of the average time related to the
weight of the object, as shown in Figure 10.
Table 2 – Average movement time.
Object
weight
Direction

Figure 5 – Movement time by 0 g load

time
[ms]

0g

up

down

50g

up

down

100g

up

down

150g

up

down

200g

up

down

1613 1510 1722 1690 2012 1792 2310 1918 2560 2009

Figure 6 – Movement time by 50 g load
Figure 10 – Average time move according the load
weight graph

Figure 7 – Movement time by 100 g load

Figure 8 – Movement time by 150 g load

Figure 9 – Movement time by 200g load

The measured data shows that with increased object
weight the upwards movement time duration increased as
well as downwards move. The difference between those
times is increased as well. The problem is that by
increasing the mass of the object, the scatter of the
measured values is increased too. Interval values measured
in one object weight even overlap with the interval of
measured values of another object weight. Therefore, to
increase the success rate of determining the object's weight
level more multiple measurements should be done. In our
case, the classification was performed by triplicate
measurements where the average time upwards, the
average down time and the average time difference was
taken into account.
CONCLUSIONS. Teach-Robot is simple 5 axles
manipulator used for education purposes. Movement is
made by DC servo motors. Using communication unit
Teach-Box it is possible to set motors position, get motor
position and few simple command like RESET, HOME
position, STOP and similar. It does not give any
information about torque, speed, real-time position during
the move.
Using property of DC servo motors to slow down due
to the increased load, it is possible to estimate the object
weight by tracking movement time. Classification of
object weight to five different levels was achieved by
such time observation. Classification success was
achieved up to 95 %, when 3 measurements were
proceeding and average time was take in consideration.
Higher success rate can be reached for instance by larger
number of measurements. On the software side could be
higher success rate achieved by using elements of
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artificial intelligence, especially Artificial Neural
Network or Fuzzy Logic. On hardware site could be
accuracy increased by implementation of new sensor
giving information about motor speed, torque or weight
of the object directly.
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ОЦЕНКА ВЕСА ОБЪЕКТА УЧЕБНЫМ РОБОТОМ НА ОСНОВЕ СЛЕЖЕНИЯ
ЗА ВРЕМЕНЕМ ДВИЖЕНИЯ
Т. Винсе
Технический университет Кошице
ул. Парк Коменского, 3, г. Кошице, 04200, Словакия. Е-mail: tibor.vince@tuke.sk
Приведены исследования относительно возможности оценки веса объекта на основе наблюдения за
временем движения учебного робота. Учебный робот представляет собой простейший манипулятор с пятью
степенями свободы, построенный на основе использования серводвигателей и используемый для учебных
задач. Работа серводвигателей основывается на замедлении скорости вращения пропорционально увеличению
нагрузки. Таким образом, существует возможность оценки веса объекта на основе измерения временного
интервала, необходимого для достижения заданного положения.
Ключевые слова: учебный робот, оценка веса, слежение за временем.
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UDC 621.3
PROPOSAL OF ACCESS SYSTEM BASED UPON MICROCONTROLLER
J. Molnár
Technical University of Košice
Letná, 9, Košice, 04200, Slovak Republic, jan.molnar@tuke.sk
This article deals with proposal of universal access system which would utilize the standard input-output ports of
microcontroller. The whole proposal is based upon the ATmega64 processor, which makes the access system universal
and very flexible. The main problem of this proposal is the USB communication decoding and creation of custom USB
driver for TouchaTag reader.
Кey words: ATmega64, USB, Touchatag.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДОСТУПУ НА ОСНОВІ МІКРОКОНТРОЛЕРА
Я. Мольнар
Технічний університет Кошице
вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04200, Словаччина. Е-mail: jan.molnar@tuke.sk
Розглянуто розробку універсальної системи доступу, яка б могла застосовувати стандартні порти введення–
виведення мікроконтролера. Запропонована система базується на процесорі Tmega64, який надає змогу
розробити універсальну гнучку систему доступу. Основною проблемою при розробці є декодування з’єднання
за інтерфейсом USB та розробка спеціалізованого USB-драйвера для читання даних з карти Touchatag.
Ключові слова: процесор ATmega64, інтерфейс USB, карта Touchatag.
PROBLEM STATEMENT. The goal of this article
is to create the access system based upon ATmega64
processor. Universal USB Mifare Touchatag reader and
door opening device. Block scheme of the system is
pictured on Fig. 1.

Figure 1 – Block scheme of access system connection
The main problem of this proposal is that the ATmega64 microcontroller doesn’t support the direct USB
communication with reader. Therefore, the creation and
programming of custom software, which would function
as a standard USB driver, is needed. This custom software should allow the communication between the
processor and reader. Due to high importance of this
problem, USB decoding analysis and solution will be
the main part of this article as its proper understanding
is crucial for the proposal of the whole system.
Door opening block consist of electrical lock and the
electronic needed for its control. The system should
function automatically, after the access card placement,
its number should be scanned and compared to stored
data file in memory. After that, the electrical lock would
be initialized and the door would open for 10 seconds.
After that, the lock would get locked again.
ATMEGA64. This series of AVR microcomputers
from the Atmel company production is based upon

completely new architecture. The circuits are true RISC
architecture, where the inner crystal timing frequency is
not separated. This means, that for example 10MHz
control crystal allows the flow of commands up to 10
million of instructions per second.
Due to relatively low operational frequency the current consumption is very low. All the AVR models have
the programmable flash type memory as well as
EEPROM type data memory, where the system can be
programmed. Flash memories of OnChip type can be
easily programmed by command transfer. The memory
programming process doesn’t need voltage conductors
connection.
The AVR circuit has 32 equal registers which allow
parallel access. Instruction set contains 120 instructions,
therefore very effective programs can be made.
Microcontroller has the input-output interfaces:
8
10bit A / D converters
2
16-bit time switches
2
8-bit time switches
Clock Speed
0 MHz - 16 MHz
2 kB
Memory (EEPROM)
64 kB
Memory FLASH
53
I / O pins
4 kB
Memory (RAM)
1
Interface SPI
1
Interface TWI
2
UART
Feeding voltage of microcontroller is je UCC
4,5–5,5 V.
STK600 kit which allows the tuning and testing of
the driver was used for programming. The STK 600
developer board is pictured on Fig. 2. Because the ATmega64 processor doesn’t support the direct USB communication, for the creation of USB driver the I/O pins
labeled PORTA were used. These pins can be easily
programmed, the main problem is the USB decoding in
order to program the custom communication protocol
which would behave as an USB driver for the device.
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AVRStudio 6 tool was used software creation. This
software supports wide range of AVR processors and
together with STK 600 kit are strong developer’s tool as
it allows the creation, compilation and tuning of custom
written programs. It allows to load the software directly
to the processor utilizing the standard communication
protocols.

transferred). The confirmation of transfer (handshake)
indicates whether the data transfer was successful. Data
sent by USB are transferred by NRZI (Non Return to
Zero Invert, Fig. 4) method. Logical zero is represented
by change of voltage levels on data conductors and
logical one is represented by absence of this change.
Cycling signal is not used for transfer, therefore the
synchronization sample at the beginning of each packet
is dispatched, which serves for synchronization of data
receiving device.
Synchronization sample consists of 7 zeroes followed by 1 in NRZI encoding. For the synchronization
keeping purposes, zero is inserted if there is 1111111
sequence.

Figure 2 – STK 600
USB BUS. This bus was developed as a replacement
of older serial and parallel ports which were slow, needed lot of drivers and weren’t standardized enough.
Devices can connect to this ports via Plug&Play which
means that the operating system can recognize the device and install the necessary drivers.
Therefore this interface was chosen for the purposes
of microcontroller communication in this proposal. The
interface is user friendly as it utilizes only two data
conductors D+ and D-. Another two conductors are used
for device feeding, where one conductor has +5V and
the other one 0V (GND) voltage. For the communication speed selection between the MASTER and SLAVE
devices the connection with pull-up resistor is used.
This resistor has 1 k5 value and is connected to
3,3 V voltage.
For FULL-SPEED regime the resistor has to be connected to D+ conductor (12 MB/s transfer speed), the
device would then ask for higher transfer speed for
communication with computer.
For the LOW-SPEED regime the resistor has to be
connected to D- conductor (1,5 MB/s) transfer speed.
For the HIGH-SPEED regime the resistor has to be
connected to D+ conductor by program controlled
switch with fulfilled special protocol. The selection of
the possible regimes is shown on Fig. 3.

Figure 4 – NRZI sample encoding
Next is the PID (packet identificator), type, packet
format and method of packet errors detection. The data
transfer is in differential way. That means that the conductors have following levels: 3,3 V on D+ and 0V on
D-, or 0V on D+ and 3,3 V on D- (invert value on both
conductors). Data transferred via USB are organized
into packets and start of the packet has to be labeled as
SOP (start of packet) and end as a EOP (end of packet).
The transfer begins when the MASTER device sends
the TOKEN type packet, followed by packet or announcement if the data aren’t transferred.
The transfer can be realized as a data stream (doesn’t
have the fixed structure) or message (defined structure).

Figure 5 – Format of packets transferred via USB

Figure 3 – USB connection for low (left) and full(right)
speed regime
Communication by USB is initialized by MASTER
type device. Each transfer begins by sending of token
type packet from controlling PC. Packet of data is then
followed (or the announcement that the data aren’t

Field in TOKEN packet labeled as PID specifies the
packet type (IN,OUT,SETUP), field labeled as ADDR
is one of 127 possible addresses in system and each
represents one function. ENDP field specifies the source
or the target of data. The data packet consists of PID
field, DATA field which can have 0–1023 bytes and
CRC (system of errors correction). The special packet
SOF (start of frame) includes the FRAME NUMBER
field (number of data framework) Data framework is
sent by computer with 1ms period, microframework is
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1/8 size of framework, therefore its length is 125 us.
MEASUREMENT AND ANALYSIS OF USB
COMMUNICATION. In order to write a custom software for USB driver, standard PC USB communication
had to be measured and analyzed. For communication
measurement 4 channel digital oscilloscope Tektronix
TPS 2014 was used. USB interface communication runs
on data conductors D+ and D-, therefore this need to be
measured.
After the USB reader is connected, data communication runs on data conductors which determine the device
and set the communication transfer speeds. Fig. 6 shows
such communication.

be ready for card placement. If the reader is activated,
the reading from card can begin. Following figures
(Fig. 8, 9) shows two different data transfers for testing
card 1 and 2.
Based upon analysis of transfer we can determine
the data with which the card represents itself, like the
card number, which is needed for our system in order to
identify the permission for access into he object.

Figure 8 – Test card 1 reading
Figure 6 – Connection and activation of reader
This picture shows the measured signals on data
conductors of USB port. Channel 1 represents the signal
on D+ data conductor, channel 2 is on conductor D-.
After the analysis, it is evident, that it is a HIGHSPEED transfer because the data conductor D+ is connected to positive potential +3,3 V.
End of the transferred data is represented by pair of
bits of logical 0 value. This communication framework
represents the communication when detecting the device
by USB port.
Following picture (Fig. 7) shows the initialization of
reader.

Figure 9 – Test card 2 reading
On the first look it seems that the difference is marginal, but it is not true. The important information from
data communication are marked by red lines. It is the data
framework representing the data information about the
placed card number. Data framework is transferred by
NRZI encoding, and Table 1 can be used for decoding.
Table 1 – NRZI decoding table

Figure 7 – Initialization of reader
This data framework initializes the reading and
reader is activated to turn on state and is ready for card
placement. This is very important framework because it
has to be transmitted continuously to reader in order to

Bus state

Level
D+

Level
D-

Differential ‚1‘

H

L

Differential ‚0‘

L

H

L

L

end of packet,
reset...

H

H

not allowed

Single Ended
Zero (SE0)
Single Ended
One (SE1)
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With this table we can encode the data framework
and convert it to standard binary code or into any other
number system. After this analysis, we should be able to
program microcontroller so it could handle such communication. There can be additional problems with
timing and speed of communication, but it will have to
be solved by experimentCONCLUSIONS. This paper dealt with proposal of
access system based upon microcontroller. As can be
seen from Figure 1, the hardware proposal pictured by
block scheme is not very difficult.
The most problematic part of the whole proposal
which was the most part of this article is the decoding of
USB communication. For proper decoding, several
testing measurements had to be conducted, so we could
gain insight into problem. After such analysis, the development of driver can be conducted. For USB reader
control, the standard I/O pins of microcontroller will be
used.
The main asset of this article is that with similar way
we can write a code for driver for different device than
Mifare Touchatag reader which opens broad possibilities of microcontroller ATmega64 utilization.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДОСТУПА НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА
Я. Мольнар
Технический университет Кошице
ул. Парк Коменского, 3, г. Кошице, 04200, Словакия. Е-mail: jan.molnar@tuke.sk
Рассмотрен процесс разработки универсальной системы доступа, которая могла бы использовать стандартные порты ввода–вывода микроконтроллера. Предложенная система разработана на процессоре Tmega64, который предоставляет возможность разработки универсальной гибкой системы доступа. Основной проблемой при
разработке является дешифровка соединения по интерфейсу USB и разработка специализированного
USB-драйвера для чтения данных с карты Touchatag.
Ключевые слова: процессор ATmega64, интерфейс USB, карта Touchatag.
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УДК 621.313
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ПІДВІСНОГО КОНВЕЄРА
І. А. Орловський
Запорізький національний технічний університет
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна. E-mail: i_orlovsky@mail.ru
Важливою складовою навчання студентів системам автоматизації технологічних процесів є отримання навичок монтажу, налагодження, обслуговування та використання сучасної елементної бази в проектах модернізації устаткування. Для удосконалення лабораторного практикуму у Запорізькому національному технічному
університеті на кафедрі електропривода та автоматизації промислових установок за участі студентів модернізовано систему керування лабораторного стенда підвісного конвеєра з використанням модуля LOGO. Для зручності налагодження програм керування конвеєром їх перевірка проводиться на малогабаритному стенді та шляхом
моделювання. Наведено технічний опис лабораторного стенда, який складається з механічної частини конвеєра,
електропривода, системи керування переміщенням конвеєра на модулі LOGO, імпульсних давачів положення,
пульта керування, комп’ютера та малогабаритного стенда дослідження електромашинного та фотоелектричного
давачів швидкості. Модернізація системи керування лабораторного стенда дозволила за розробленою методикою вдосконалити вивчення студентами як будови та особливостей керування підвісного конвеєра, так і системи автоматизації на логічному модулі LOGO.
Ключові слова: лабораторний стенд, модернізація, конвеєр, система керування, енкодер.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ПОДВЕСНОГО КОНВЕЙЕРА
И. А. Орловский
Запорожский национальный технический университет
ул. Жуковского, 64, г. Запорожье, 69063, Украина. E-mail: i_orlovsky@mail.ru
Важной составляющей обучения студентов системам автоматизации технологических процессов является получение навыков монтажа, наладки, обслуживания и использования современной элементной базы в проектах
модернизации оборудования. Для усовершенствования лабораторного практикума в Запорожском национальном
техническом университете на кафедре электропривода и автоматизации промышленных установок с участием
студентов модернизирована система управления лабораторного стенда подвесного конвейера с использованием
модуля LOGO. Для удобства отладки программ управления конвейером их проверка проводится на малогабаритном стенде и путем моделирования. Приведено техническое описание лабораторного стенда, который состоит из
механической части конвейера, электропривода, системы управления перемещением конвейера на модули LOGO,
импульсных датчиков положения, пульта управления, компьютера и малогабаритного стенда исследования электромашинного и фотоэлектрического датчиков скорости. Модернизация системы управления лабораторного стенда позволила по разработанной методике усовершенствовать изучение студентами как устройства и особенностей
управления подвесного конвейера, так и системы автоматизации на логическом модуле LOGO.
Ключевые слова: лабораторный стенд, модернизация, конвейер, система управления, энкодер.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Навчання студентів
системам автоматизації технологічних процесів повинно постійно удосконалюватися і відповідати вимогам сучасних технологій. Важливою складовою
навчання є отримання студентами навичок монтажу,
налагодження, обслуговування та використання сучасної елементної бази систем автоматизації у проектах модернізації устаткування. Отримання цих навичок покладено на лабораторний практикум з фахових дисциплін. В умовах практично відсутніх фінансових можливостей вищих навчальних закладів
(ВНЗ) на оновлення лабораторної бази, вирішення
поставленої задачі навчання можливо при модернізації за участю студентів систем керування існуючих лабораторних стендів зі збереженням складної,
коштовної електромеханічної частини.
Метою даної розробки є модернізація системи керування лабораторного стенда підвісного конвейєра типу

ЦПК 160Р з використанням логічного модуля LOGO.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Розробка власними силами лабораторних стендів
напряму підготовки «Електромеханіка» відбувається
у більшості ВНЗ України. Так, у Кременчуцькому
національному університет імені Михайла Остроградського [1] запропоновано концепцію побудови
малогабаритних лабораторних комплексів як ефективне рішення при оновленні лабораторної бази для
підготовки інженерів електротехнічних спеціальностей згідно із сучасними вимогами. У Запорізькому
національному технічному університеті на кафедрі електропривода та автоматизації промислових установок розроблено декілька стендів.
Модернізовано з використанням обладнання фірми
VIPA лабораторний стенд із маніпулятором М10П
[2]. Створено сучасні
лабораторні
стенди
комп’ютерного керування кроковим двигуном від
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SCADA–системи TRACE MODE [3] та дистанційного керування й контролю параметрів електропривода LENZE [4]. У Донбаському державному технічному університеті (м. Алчевськ) [5] розроблено універсальну експериментальну установку, яка призначена не тільки для навчального процесу при проведенні практичних і лабораторних робіт, а й для наукових досліджень алгоритмів ідентифікації, керування й спостереження різних електромеханічних
систем із невизначеними параметрами.
Актуальною є розробка сучасних лабораторних
стендів промислових механізмів, у тому числі підвісних конвеєрів. Це пов’язано з підвищенням вимог
до підвісних конвеєрів (від англ. convey – просувати), якими обладнані потокові лінії машинобудівних
і автомобільних заводів. У підвісних конвеєрах вантажезахоплювальні
пристосування
шарнірно
з’єднані з котками, що рухаються по монорельсу.
Тягове зусилля до котків передається від двигуна до
ланцюга через зірочку приводної станції. До різновидів підвісних конвеєрів належить канатна дорога
як транспортний засіб для пасажирських і вантажних перевезень.
Часто виробничий процес обслуговує група конвеєрів, об'єднаних спільним технологічним циклом в
єдину поточно-транспортну систему, наприклад, процес сумішоутворення в металургійному виробництві.
У такій системі конвеєри можуть утворювати кілька
паралельних або послідовних ланцюгів. При цьому
рухи тягнучих органів конвеєрів повинні бути строго
узгодженими, в іншому випадку може виникнути порушення технологічного процесу. У різних галузях
промисловості широко впроваджено централізоване
керування процесами пуску-зупинки конвеєрних ліній
із забезпеченням автоматичного захисту від аварій [6,
7]. В основу централізації керування покладено принцип автоматичного пуску конвеєра в лінії в послідовності, що зворотня руху вантажопотоку, з контролем
моменту пуску кожного конвеєра за швидкістю попереднього й зупинки в необхідній послідовності. Удосконалення автоматизації конвеєрних ліній здійснюється застосуванням спеціалізованих промислових
комп’ютерів та мікроконтролерів.
Із зазначеного вище (з урахуванням прикладів
успішної модернізації) витікає актуальність продовження модернізації систем керування існуючих
стендів. Одним із прикладів є стенд, розроблений
ще у 80-і роки минулого сторіччя на кафедрі ЕПА
ЗНТУ для вивчення властивостей електропривода
(ЕП) конвеєра й особливостей його систем керування. Відпрацювання переміщень конвеєра з необхідною швидкодією та точністю позиціювання покладається на систему завдання та керування переміщенням конвеєра, яка на існуючому стенді реалізовувалася застарілим та незручним у програмуванні
на мові Асемблер контролером К1–20 з восьмироз-

рядним процесором К–580 (Intel 8080).
До того ж студенти для синтезу дискретних систем керування вивчають теорію синтезу дискретних
автоматів, просту реалізацію якої зручно робити на
програмовному логічному контролері LOGO
Siemens, він же модуль керування малої автоматизації або інтелектуальне реле (у подальшому в роботі
– модуль LOGO), або на схожих блоках, що випускають практично всі фірми-виробники обладнання з
автоматизації. Потреби часу вимагають використання цього блока як задавача циклу роботи конвеєра та
його системи керування за положенням.
У зв’язку з відсутністю сучасних лабораторних
стендів, призначених для вивчення систем керування конвеєра з використанням модуля LOGO, розробка такого стенда є актуальною задачею.
При створенні та модернізації стенда враховувалася частина вимог до сучасних систем керування
конвеєрів [6], а саме: керування конвеєрною лінією з
пульта керування; можливість як автоматичного, так і
роздільного пуску будь-якого маршруту розгалуженої конвеєрної лінії; оперативне відмикання всієї
конвеєрної лінії з пункту керування та автоматичне
повернення системи в початкове положення після
цього відмикання; блокування повторного вмикання
зупиненого через аварію конвеєра без ручного повернення системи захисту в початковий стан; сигналізація на блоках керування та в системі оперативного
диспетчерського контролю про несправний стан і
причини несправності конвеєра.
Для зручності налагодження програм керування
достатньо потужного конвеєра доцільно їх перевірку проводити на малогабаритному стенді та шляхом
моделювання.
Технічний опис лабораторного стенда конвеєра.
Лабораторний стенд дослідження конвеєра складається (рис. 1) з механічної частини, ЕП, системи
керування переміщенням конвеєра, пульта керування, малогабаритного стенда дослідження електромашинного та фотоелектричного давачів швидкості,
комп’ютера (ПК). Малогабаритний лабораторний
стенд, розроблений Кременчуцьким національним
університетом імені Михайла Остроградського [1],
складається з регульованого приводного мікродвигуна постійного струму, тахогенератора постійного
струму з постійними магнітами, фото-імпульсного
давача швидкості, перетворювача частота–напруга
для перетворення імпульсного сигналу з давача в
аналоговий.
До складу підвісного конвеєра ЦПК–160Р стенда
(рис. 2) входять: тяговий ланцюг (крок ланцюга
t =160 мм); каретки з підвісками; ходовий шлях і
елементи його з’єднання; приводні й поворотні пристрої; вимикачі аварійні; пристрій керування та сигналізації; підтримуючі металоконструкції та огороджувальні сітки.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
428

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

При модернізації вибрані імпульсні давачі
(рис. 3), які складаються з оптичної пари та системи
захисту від засвітлення. Інфрачервоний діод через
резистор R (1,5 кОм) підмикається до мережі живлення 24 В, його номінальний струм є 15 мА.

Рисунок 1 – Структурна схема лабораторного
стенда дослідження системи керування конвеєра:
1 – пульт керування; 2 – ЕП конвеєра; 3 – ПК; 4 –
малогабаритний стенд; 5 – конвеєр;
6 – імпульсний давач; 7 – блок живлення; 8 – LOGO;
9 – блок аналогових виходів
Як тяговий пристрій у конвеєрі застосовуються
тягові розбірні ланцюги. Ходовий шлях конвеєра,
основою якого є двотаврові балки, складається з
горизонтальних прямолінійних ділянок і поворотів.
Ходова частина приводиться в рух кутовим приводом, який складається з рами, де змонтовано електродвигун, з'єднаний муфтою зі спеціальним
п’ятиступеневим циліндричним редуктором типу
КДВ з приводною зірочкою, і відрізком ходового
шляху в горизонтальній площині під кутом 180 °.

Рисунок 2 – Загальний вигляд лабораторного
стенду з конвеєром ЦПК–160Р
На стенді встановлено аварійний вимикач, призначений для аварійної зупинки конвеєра не з
технічних причин, а з технологічних, наприклад, для
зупинки в місці завантаження й розвантаження.
Пристрій керування та сигналізації. Дистанційне й автоматичне керування приводами і механізмами конвеєра здійснюється типовим пристроєм керування та сигналізації УУС 5101. На передній панелі
пристрою знаходяться лампи сигнальні «Наявність
живлення», «Аварія», «Увімкнення конвеєра», перемикачі режиму робіт конвеєра та пошуку аварії,
кнопковий пост керування. Модернізується на стенді власне пристрій керування.

Рисунок 3 – Схема оптичного імпульсного давача:
VD – інфрачервоний діод; VT – фототранзистор
Системою захисту від засвітлення є трубка з непроникного для світла матеріалу. Кріпляться давачі
до нерухомої частини конвеєра. Фототранзистор
підмикається до аналогового входу LOGO. При перемиканні ланцюгом світла генерується сигнал,
який сприймається програмою керування логічного
модуля.
Характеристики модулів LOGO. Ці модулі є
компактними, функціонально закінченими універсальними виробами, призначеними для побудови нескладних пристроїв автоматики з логічною обробкою інформації. Вони мають розвинену систему
під’єднання вхідних і вихідних сигналів виконавчих
механізмів та пультів керування. Алгоритм функціонування модулів задається програмою, складеною з
набору вбудованих функцій.
Залежно від моделі модуль LOGO може мати кілька каналів аналогового й дискретного вводувиводу і релейних виходів. Починаючи з версії
0BA3, підтримується модульна архітектура (до семи
модулів розширення). Модуль LOGO активно застосовується в таких вузлах: керування зовнішнім і
внутрішнім освітленням; керування комутаційною
апаратурою; керування технологічним обладнанням
(помпами, вентиляторами, компресорами, пресами);
у системах опалення та вентиляції; у системах керування дорожнім рухом; у конвеєрних системах та
для керування підіймачами. Цей модуль програмується за допомогою мов FBD (Function Block
Diagram) або LAD (Ladder Diagram) із використанням програмного пакета LOGO! Soft Comfort або
безпосередньо клавішами на його лицьовій панелі.
Всі модулі LOGО випускаються в компактних пластикових корпусах, призначених для встановлення на
стандартній 35 мм профільній шині DIN. У верхній
частині корпусу розташовані клеми для підімкнення кола живлення, а також давачів або органів ручного керування. Клеми для підімкнення навантаження (реле, контакторів, соленоїдних вентилів)
розташовані в нижній частині корпусу. Набір решти
елементів залежить від типу конкретного модуля.
Характеристики модуля LOGO наведено у табл. 1.
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Живлення на транзисторні виходи надходить безпосередньо з модуля. Виходи оснащені захистом від
коротких замикань і перевантаження. Максимальне
навантаження на кожен вихід складає 0,3 А при напрузі 24 В. Виходи виконано у вигляді ізольованих
один від одного контактів реле. Для живлення навантаження необхідне зовнішнє джерело живлення.

зують отримані результати.

Таблиця 1 – Характеристики модуля LOGO12/24RC
Напруга живлення, В
Цифрові входи, шт
Швидкодіючі входи, шт
Вхідна напруга, В
Аналогові входи, шт
Вхідна частота, Гц
Захист вхідних реле, А
Опір аналогових входів, кОм
Час цикла сигнала, мс

12/24
8
4
5
4
4
16
72
300

Метою створення математичної моделі в пакеті
MATLAB є математичне відтворення руху реального конвеєра та налагодження його параметрів. Математичний опис системи керування, який реалізований відповідними блоками у Logo Soft Comfort,
відтворюється аналогічними блоками в пакеті
Matlab. На математичній моделі відпрацьовується
такий же цикл роботи конвеєра, як і на стенді.
Порядок виконання лабораторних робіт на стенді. Встановлення сучасної системи керування на
модулі LOGO дозволяє отримати нові характеристики стенда. Мета лабораторних робіт – вивчення
підмикання й організації обміну інформацією модуля LOGO з пультом керування, здавачами та ЕП, а
також отримання практичних навичок розробки та
налагодження програм керування конвеєром на мові
програмування модуля LOGO. Пульт оператора
складається з кнопок, модуля LOGO, блока живлення, світлодіодів для індикації стана обладнання стенда та вольтметра для виміру напруг на аналогових
виходах модуля LOGO.
При підготовці до лабораторних робіт студенти
вивчають будову стенда, програмування модуля
LOGO, математичну модель привода конвеєра та
приклади програм, наведених у методичних вказівках. Складають програму роботи циклу конвеєра з
урахуванням різних законів його розгону та гальмування відповідно до заданого варіанту. Перевіряють
розроблені програми у Logo Soft Comfort. Коректують і перевіряють програми (рис. 4) на малогабаритному стенді. Здійснюють керуванням конвеєра з
використанням розроблених програм. Відповідно до
заданого варіанту розробляють програми й здійснюють одночасне керування двома стендами (малогабаритним стендом та реальним конвеєром). Модулюють роботу конвеєра в системі MATLAB. Аналі-

Рисунок 4 – Програма в LOGO керування
малогабаритним стендом
ВИСНОВКИ. Модернізація системи керування
лабораторного стенда підвісного конвеєра дозволяє
за розробленою методикою вдосконалювати навчальний процес вивчення студентами як будови та
особливостей керування підвісного конвеєра, так і
системи автоматизації на логічному модулі LOGO.
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MODERNIZATION OF THE LABORATORY BENCH HOOKED CONVEYOR
I. Orlovskyi
Zaporizhzhya National Technical University
vul. Zhukovskoho, 64, Zaporizhzhya, 69063, Ukraine. E-mail: i_orlovsky@mail.ru
An important component of student learning process automation systems is to provide skills installation,
commissioning, maintenance and use of modern element base in the projects of modernization of equipment. To
improve laboratory practice in the Zaporizhzhya National Technical University, Department of drive and automation of
industrial plants with students modernized management system laboratory bench with overhead conveyor module
LOGO. For ease of debugging programs conveyor control their verification is done on a space-saving stand and by
modeling. The technical description of the laboratory bench, which consists of a mechanical part of conveyor, motor,
control the movement of the conveyor on modules LOGO, pulse position sensors, control panel, computer and compact
stand and photoelectric study of the rotary speed sensors. Modernization of the laboratory bench to allow the developed
technique to improve student learning as a unit and control features overhead conveyor and automation system at the
logic module LOGO.
Key words: laboratory bench, modernization, conveyor, control system, encoder.
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ники, энергосбережения и систем управления
С 17 по 22 сентября в Крыму (пгт. Николаевка,
(ИЭЭСУ) КрНУ, г. Кременчуг; Онищенко Г.Б.,
пансионат «Энергетик») состоялась XIX Междунад.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техродная научно-техническая конференция «Пробленики Российской Федерации, почетный член Акамы автоматизированного электропривода. Теория и
демии электротехнических наук Российской Федепрактика» (ПАЭП–2012).
рации, г. Москва; Frank Palis, Prof Dr.-Ing. hab., ИнОрганизаторами проведения конференции были
ститут систем электроснабжения (IESY), МагдеУкраинская ассоциация инженеров-электриков,
бургский университет, г. Магдебург (Германия).
Кременчугский национальный университет имени
На протяжении многих лет Почетным председаМихаила Остроградского и Национальный техничетелем конференции является Шидловский А.К.,
ский университет «Харьковский политехнический
д.т.н., профессор, академик НАН Украины, Почетинститут».
ный председатель УАИЭ, г. Киев [1].
В Президиум организационного комитета конМеждународный форум открыл председатель
ференции вошли известные ученые в области элекПрезидиума организационного комитета конферентромеханики: Клепиков В.Б., д.т.н., профессор, преции профессор Клепиков В.Б.
зидент
Украинской
ассоциации
инженеровэлектриков (УАИЭ), заслуженный деятель науки и
техники Украины, заведующий кафедрой «Автоматизированные электромеханические системы» Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (НТУ «ХПИ), г.
Харьков; Загирняк М.В., д.т.н., профессор, членкорреспондент Национальной академии педагогических наук Украины, заслуженный деятель науки и
техники Украины, ректор Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского (КрНУ), г. Кременчуг; Кириленко А.В., д.т.н.,
профессор, академик Национальной академии наук
(НАН) Украины, директор Института электродинамики (ИЭД) НАН Украины, г. Киев; Черный А.П.,
Открытие конференции
д.т.н., профессор, директор Института электромехаЕлектромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
432

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Прозвучало приветственное слово к участникам
конференции
ректора
КрНУ,
профессора
Загирняка М.В. и профессора Ф. Палиса (Германия).

Профессор Родькин Д.И.
об актуальных вопросах оценки энергопроцессов
в электромеханических системах
Свой доклад об истории и перспективах развития релейных систем управления электроприводами в скользящих режимах» профессор Садовой А.В. посвятил памяти профессора
Зеленова А.Б., профессор Клепиков В.Б. рассмотрел вопросы электропривода и мехатроники
в аспекте высшего образования».

Приветственное слово к участникам конференции
ректора КРНУ, профессора Загирняка М.В.
и профессора Ф. Палиса (Германия)
С докладом о научной деятельности Кременчугского национального университета имени Михаила
Остроградского
выступил
ректор
КрНУ,
профессор Загирняк М.В.
Доклад профессора Садового А.В., посвященный
памяти профессора Зеленова А.Б.

Доклад о научной деятельности КрНУ ректора,
профессора Загирняка М.В.
Актуальные вопросы оценки энергопроцессов
в электромеханических системах осветил заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий кафедрой систем автоматического
управления и электропривода (САУЭ) КрНУ,
д.т.н., профессор Родькин Д.И. [2].

Профессор Клепиков В.Б. о вопросах
электропривода и мехатроники в аспекте высшего
образования
На пленарном заседании были также заслушаны
доклады по законченным диссертационным работам.
Выступления участников вызывали неизменный
интерес и много вопросов у присутствующих, а организаторам конференции было что обсудить после пленарного заседания.
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VI специализированная выставка «Современные
технологии в образовании и производстве».
В рамках конференции состоялась VI специализированная выставка "Современные технологии в
образовании и производстве», где были представлены разработки участников конференции, предназначенные для использования в учебном процессе и
внедрения в промышленность.

Ученые из разных вузов внимательно слушают
выступления своих коллег

Лабораторное оборудование,
разработанное на кафедре САУЭ КрНУ

После пленарного заседания.
Обсуждение важных научных и организационных
вопросов
Материалы конференции нашли отражение в тематическом выпуске «Проблеми автоматизованого
електропривода. Теорія і практика» ежеквартального научно-производственного журнала «Електромеханічні і енергозберігаючі системи», который выпускает Институт электромеханики, энергосбережения и систем управления КрНУ.

Кроме физических экспонатов и разработок по
программному обеспечению, на выставке были
представлены специально подготовленные информационные плакаты, отражающие историю проведения Международной научно-технической конференции «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика »с 2007 по 2011 гг.,
опыт проведения кафедрой САУЭ международных
конференций за последние 10 лет и разработки
ученых КрНУ.

Информационные плакаты

Ежеквартальный научно-производственный
журнал «Електромеханічні і енергозберігаючі
системи»
Авторы материалов, опубликованных в журнале,
явились представителями 44 высших учебных заведений, академических учреждений и 14 предприятий из девяти стран. 177 статей опубликовано на
660
страницах
журнала,
из
них
свыше
50 работ представили для публикации зарубежные
авторы [3].

Предварительное знакомство
с экспонатами выставки
На выставку были подготовлены экспонаты по
следующим тематическим разделам:
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– научно-методические разработки и издания
(учебные пособия, монографии, учебники, периодические издания);
– информационно-программное обеспечение
(электронные учебно-методические комплексы
дисциплин, виртуальные комплексы и тренажеры,
специализированные программные средства);
– программно-аппаратные комплексы учебного процесса (образцы лабораторного оборудования).

Ф. Палис, подводя итоги конкурса, отметил высокий
научный уровень, мастерство изложения, четкость
ответов на вопросы, умение соблюдать регламент
практически всех участников. Были определены
шесть победителей, которые получили заслуженные
награды – дипломы и ценные подарки.
Первое место единодушно было присуждено
Дымко С.С., аспиранту НТУУ «КПИ» (г. Киев), за
доклад «Векторное управление асинхронными электроприводами с минимизацией соотношения
момент–ток статора».

Ассистент Романенко С.С. демонстрирует
достижения кафедры САУЭ КрНУ
Выставка учебных пособий и научных изданий
неизменно вызывала живой интерес посетителей.

Профессор Ф. Палис поздравляет аспиранта
НТУУ «КПИ» Дымко С.С. за первое место
в конкурсе
Два вторых места завоевали Гончар А.С., ассистент НТУ «ХПИ», за доклад «Рекуперативные режимы электропривода электромобиля с суперконденсаторами» и Ломонос А.И., старший преподаватель кафедры САУЭ (КрНУ), за доклад «Электротехнический комплекс для испытания машин постоянного тока без механического соединения валов».

Участники конференции на выставке
учебных пособий
Конкурс молодых ученых. Большое внимание
участников конференции привлек конкурс докладов
молодых ученых (до 30 лет), в котором приняли
участие 26 участников с 27 сообщениями, из них
один представитель академических учреждений, два
зарубежных участника, один представитель производства, остальные – представители вузов.
Оценка докладов осуществлялась согласно Положению «О конкурсе молодых ученых», в котором
учитывались следующие критерии:
– актуальность темы;
– оригинальность научной идеи;
– теоретическое обоснование научных результатов;
– новизна научных результатов;
– наличие экспериментального подтверждения;
– практическая значимость;
– мастерство изложения материала;
– соблюдение регламента.
Председатель жюри конкурса, профессор Магдебургского университета имени Отто фон Герике

Заслуженную награду получает
старший преподаватель кафедры САУЭ КрНУ
Ломонос А.И.
Три третьих места заняли Маслий А.С., аспирант
Украинской государственной академии железнодорожного транспорта (г. Харьков), за доклад «Математическое моделирование векторно-индукторного
двигателя для электропривода стрелочного переброса», Батрак А.М., аспирант Донбасского государственного технического университета (г. Алчевск), за
доклад «К вопросу выбора гиперповерхностей
скольжения в релейных системах», Божко В.В., аспирант Донецкого национального технического
университета (г. Донецк), за доклад «Особенности
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векторного управления синхронными двигателями с
постоянными магнитами при учете потерь в стали».
Особо отмечены дипломами молодые ученые: Черная В.О. (КрНУ), Коротаев П.А. (НТУ «ХПИ»), Ребедак О.А. (Конструкторско-производственный
центр «НКМЗ–Автоматика», г. Краматорск), Романенко В.И. (Институт электродинамики НАН Украины, г. Киев), Рафальский А.А. (Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, г. Харьков), Чавычалов М.В. (Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, Россия) [1]. Другие участники получили благодарности
Как отметили члены жюри конкурса молодых
ученых, главный результат конференции – появление новых молодых лиц, которые показали высокий
потенциал, и, без сомнения, возросший уровень докладов молодых ученых.
Творческое общение – неотъемлемая часть любой конференции, не менее важная, чем доклады,
конкурсы или заседания. Участие в подобного рода
форумах привлекательно еще и возможностью пообщаться с коллегами, поделиться своими мыслями,
идеями и планами. В этом смысле нынешняя конференция удалась как нельзя лучше!

Творческое общение –
неотъемлемая часть любой конференции

Очень хорошо, что все большее число ученыхэлектромехаников проявляет желание участвовать в
этом научном форуме.
Благодаря достижениям в научной работе и других
сферах деятельности нашего университета, нам предоставилась возможность организовать эту конференцию и провести ее. Я убежден, что эта добрая традиция останется с нами. Мы все живем надеждой на то,
что молодые ученые, которые участвовали в конференции, составят будущее отечественной науки...».
Профессор Родькин Д.И., КрНУ:

Профессор Родькин Д.И.
«Если раньше мы говорили, что конференция
вообще – это большое событие, то нынешняя конференция – это явление, которое трудно переоценить, это факт состоявшегося научного форума. Поверьте, что выполнить такую работу впервые и в
полном объеме – очень и очень непростая задача.
Кафедра занималась этой работой на протяжении
всего учебного года. И все это время мы работали
очень напряженно. Работал практически весь коллектив, вся кафедра, и результаты, которые представлены здесь, говорят сами за себя...».
Профессор Клепиков В.Б., НТУ «ХПИ»:

В процессе неформального общения удалось поинтересоваться у организаторов и участников конференции, что они думают о состоявшемся форуме,
как оценивают подготовку и проведение данного
мероприятия.
Профессор Загирняк М.В., КрНУ:

Профессор Клепиков В.Б.

Профессор Загирняк М.В., ректор КрНУ
«Прежде всего, я хотел бы поприветствовать
всех участников конференции.

«Мы славно поработали и сейчас заканчиваем
рабочие заседания конференции. Было заслушано на
пленарных заседаниях 48 докладов, в том числе
шесть – по материалам докторских диссертаций.
Надо сказать, доклады были прекрасные. Рабочая
программа конференции закончена.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
436

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Хочется поблагодарить директора Института
электромеханики, энергосбережения и систем управления Черного А.П., заведующего кафедрой систем
автоматического управления и электропривода Родькина Д.И. и всех членов их коллектива, которые участвовали в подготовке этого мероприятия. Зная, как
дается проведение конференции, не сомневаюсь, что
сил в ее подготовку было вложено немало».
Д.т.н., профессор Бешта А.С., проректор по научной работе Национального горного университета, г. Днепропетровск:

Д.т.н., профессор Садовой А.В., заведующий кафедрой «Электрооборудование», проректор по научной работе Днепродзержинского государственного технического университета:

Профессор Садовой А.В.

Профессор Бешта А.С.
«XIX конференция прошла на очень высоком
уровне. Думаю, что главный результат конференции
– появление новых, молодых лиц, которые показали
высокий потенциал. Это большое, хорошее дело,
важное для электромеханики и для государства в
целом. Происходит кооперация не только в рамках
вузов Украины, но и кооперация международная,
потому что сюда съезжаются многие ученые из разных стран не только бывшего Советского Союза, мы
здесь видим представителей Северной Африки и
Западной Европы, в частности, Германии, и они высоко оценивают теоретический уровень этого мероприятия.
Появляются новые "изюминки". В течение 19 лет
конференция не стоит на месте, она развивается,
возникают новые идеи. Несколько лет назад появилась идея проводить конкурс докладов молодых
ученых. В этом году была организована выставка, я
думаю, что она будет расширяться и количество ее
участников увеличится.
Возникла идея мобильной выставки, которая будет перемещаться по различным университетам, для
того чтобы более широкий круг участников познакомился друг с другом и с достижениями своих коллег».

«Очень приятно, что конференция вернулась в
Николаевку, это замечательное место...
В холле прекрасная выставка – выставка изданий, учебных пособий, учебников. Здесь отображена
динамика развития нашей отрасли, точнее – нашей
специальности в рамках учебных заведений.
Здесь же отображена и динамика развития нашей
конференции.
И нам нужно продолжать работу в этом направлении. Необходимо отметить высокий уровень организации и проведения конференции: все было
сделано великолепно, проблем никаких не возникало.
Что касается качества докладов, то, в первую
очередь, поражает резкое повышение уровня докладов молодых ученых. Прекрасные выступления были заслушаны сегодня, и мы сейчас будем присутствовать при процедуре награждения победителей
этого конкурса. Очень приятно, что этот конкурс,
который родился в 2007 году здесь же, в Николаевке, стал важным и весьма привлекательным для молодежи.
Хочется пожелать, чтобы эта конференция развивалась и далее, чтобы мы находили новые формы
проведения подобных мероприятий, чтобы появлялись новые идеи...».
Презентация. 19 сентября, во время торжественного ужина, состоялась презентация КрНУ, Института электромеханики, энергосбережения и систем
управления, а также кафедры САУЭ, которую провел организатор XIX Международной научнотехнической конференции «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика»
Кременчугский национальный университет имени
Михаила Остроградского.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
437

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

К участникам конференции обратился наш великий земляк – Н.В. Гоголь, а преподаватели кафедры
САУЭ инсценировали отдельные фрагменты из повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» .

Презентацию проводит сотрудник кафедры
CАУЭ КрНУ Гордиенко Н.А.
Во время проведения презентации прозвучал рассказ, сопровождаемый показом слайдов, не только об
университете, институте и кафедре, но и о городе
Кременчуге, его достопримечательностях и в целом

Н.В. Гоголь в исполнении старшего преподавателя
кафедры СЭЭМ КрНУ Шокарева Д.А.

Город Кременчуг
о Полтавщине, которая, как известно, является родиной десятков и даже сотен выдающихся людей,
прославивших не только область, но и всю нашу
Украину.

Выдающиеся люди, чьи имена связаны
с Полтавщиной

«Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя
в исполнении преподавателей кафедры САУЭ
Судя по тому, с каким интересом участники
конференции, гости наблюдали за всем, что происходит на сцене, можно было сделать вывод, что
праздник удался! Организаторы форума выступили
своего рода новаторами, доказав, что в такое,
казалось бы, сухое понятие, как конференция,
можно внести живую, весьма привлекательную
струю.
В последний день пребывания в Николаевке присутствующих переполняли противоречивые чувства:
с одной стороны – удовлетворение оттого, что многое
из задуманного удалось реализовать, прозвучали
очень качественные доклады, выступления, была организована отличная выставка, состоялось творческое
общение, проводились научные дискуссии, а с другой
– было немного грустно от предстоящего расставания
с людьми, которые давно перестали быть просто коллегами, а стали хорошими, близкими друзьями, единомышленниками, людьми, проверенными многими
годами общения и сотрудничества.
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людьми. Хочется надеяться, что очень достойный
уровень организации и проведения данной конференции будет замечательным стимулом для вузов –
организаторов последующих конференций, которые
будут искать и находить все новые и новые методы
и формы их проведения.

Участники ХIХ Международной научнотехнической конференции
«Проблемы автоматизированного
электропривода. Теория и практика»,
20 сентября 2012 г.
Пройдет всего год, и ученые встретятся снова
уже на юбилейной, ХХ, конференции, чтобы поделиться своими задачами и замыслами, успехами и
достижениями, да и просто повстречаться с умными, талантливыми и очень близкими и дорогими
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NINETEENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
«PROBLEMS OF AUTOMATED ELEKTRIC. THEORY AND PRACTICE»
N. Gordienko
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: natalya.gordyenko @ gmail.com.
Prepared and presented material on the Institute of Electromechanics, energy conservation and management systems
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. XIX International scientific conference "Problems of
automated electric. Theory and Practice ", which reflects the important stages of a major international forum: plenary,
VI exhibition" Modern technologies in education and industry, "young scientists. All those present at the conference had
a high level of organization of the event and hoped that the conference will be further developed and will be a new,
effective ways of its implementation.
Key words: science and technology conference, plenary session, exhibition.
REFERENCES
1. Report on the XIX International scientific conference «Problems of automated electric. Theory and
Practice» (2012), KrNU, Kremenchuk, Ukrainе.]
2. Rodkin, D.Y. (2012), «Actual questions estimates of energy processes in electromechanical systems», Elektromekhanichni i enerhozberihayuchi systemy. Tematychnyy vypusk «Problemy avtomatyzovanoho elektropryvoda. Teoriya i praktyka. Vol. 20,
no. 4, pp. 77-82.

3. Elektromekhanichni i enerhozberihayuchi systemy. Tematychnyy vypusk «Problemy avtomatyzovanoho elektropryvoda. Teoriya i praktyka, (2012),
Vol. 19, no. 3.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
УДК 255:29.1
НАЗВА СТАТТІ (мовою оригіналу)
А. К. Іванов
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net
Авторське резюме (анотація) з ключовими словами (100–250 слів) надається трьома мовами: українською та
російською – на початку статті, англійською – наприкінці статті. Анотація має бути структурованою (подібно
до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною від основного
тексту.
Ключові слова: не більше п’яти слів. Словосполучення «Ключові слова» – напівжирним.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (російською)
А. К. Иванов
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net
Аннотация на русском языке выполняется по тем же требованиям, что и на языке оригинала.
Ключевые слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключевые слова» – полужирным.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стислий вступ із зазначенням мети роботи. Основний текст друкується
у дві колонки з автоматичним переносом слів. Відстань між колонками – 1 см, рівняння тексту по ширині. Текстовий редактор Microsoft Word 2003–2007.
Міжрядковий інтервал одинарний, шрифт Тimes
New Roman, 10 pt. Абзацний відступ – 0,5 см, поля
верхні і нижні – 2,5 см, ліві і праві – 2,0 см. Обсяг
статті – 7–15 повних сторінок разом з анотаціями та
літературою. Наявність УДК обов’язкова.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Рисунки подаються чорно-білими або у відтінках
сірого. Вісі на графіках повинні мати пояснювальну
назву (рис. 1).

Формули набираються тільки у редакторі
MS Equation Editor та нумеруються арабськими цифрами у дужках праворуч. Індекси лише латинськими
літерами. Розміри: звичайний – 10 пт, великий індекс
– 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ –14 пт,
малий символ – 10 пт. Усі змінні описуються у тексті
вище або безпосередньо після наведеної формули:
(1)
Af g 3  Bf k  C  0 .
Таблиці створюються за допомогою вбудованих
функцій редактора MS Word (експорт таблиць з MS
Excel не дозволяється), рівняння від центру. Перед
назвою таблиці та після неї – пустий рядок.
Таблиця 1 – Назва таблиці

Потокозчеплення (Ψ)

Опір R фазової обмотки, Ом
Самоіндукція L, Н

3,330
0,223

ВИСНОВКИ. Зазначити основні результати досліджень, їх практичну цінність та подальші перспективи.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ткаченко С.П. Порівняльна реклама. Правила
// Юридичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 39–40.
2. Годунов С.К. Уравнения математической
физики. – М.: Наука, 1979. – 392 с.

Струм в обмотках (А)

Рисунок 1 – Назва рисунку
Рисунки не можна створювати за допомогою
вбудованих функцій редактора MS Word, дозволяється вставка рисунків лише стандартних форматів
(JPEG, TIFF та ін.) або реалізованих у MS Visio. Рівняння від центру, пустий рядок перед рисунком та
після підпису.

Список використаних джерел подається двічі:
мовою оригіналу після статті й англійською мовою
після англомовної анотації.
На адресу редколегії надсилається електронний
варіант статті із зазначенням наукової рубрики
для подальшого рецензування та редагування. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори.
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Англомовна анотація має бути написана грамотною мовою, з використанням сучасною термінології,
прийнятої у зарубіжних виданнях. Англомовна анотація статті є єдиним інформативним джерелом для
міжнародної аудиторії, вона не є підстрочником з мови оригіналу, а є самостійною частиною документу.
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Кey words: не більше п’яти слів. Словосполучення «Кey words» – напівжирним.
REFERENCES
1. Tkachenko,
S.P.
(2003),
"Comparative
Advertising. Instructions", Yurydychnyi zhurnal, no. 1,
pp. 39–40. (in Ukrainian)

2. Godunov, S.K. (1979), Uravneniia matematicheskoi fiziki [The equations of mathematical
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Phase-winding ohmic resistance R, Ohm
Self-inductance L, H

3,330
0,223

Flux linkage (Ψ)
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be pointed out here.
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Потокосцепление (Ψ)

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Краткое введение с
указанием цели работы. Основной текст располагается в две колонки с автоматическим переносом
слов. Расстояние между колонками 1 см, выравнивание текста по ширине. Текстовый редактор
Microsoft Word 2003-2007. Межстрочный интервал
одинарный, шрифт Тimes New Roman, 10 pt. Абзацный отступ – 0,5 см, поля верхние и нижние –
2,5 см, левые и правые – 2,0 см. Объем статьи –
7–15 полных страниц вместе с аннотациями и литературой. Наличие УДК обязательно.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Рисунки выполняются черно-белыми или в оттенках
серого. Оси на графиках должны иметь поясняющее
название (рис. 1).

скобках по правому краю. Индексы должны быть
набраны только латинскими буквами. Размеры:
обычный – 10 пт, большой индекс – 7 пт, малый индекс – 5 пт, большой символ – 14 пт, малый символ
– 10 пт. Все переменные описываются в тексте выше
или сразу после формулы:
(1)
Af g 3  Bf k  C  0 .
Таблицы создаются с помощью встроенных функций редактора MS Word (экспорт таблиц из MS Excel
не допускается), выравнивание по центру. Перед названием таблицы и после нее – пустая строка.
Таблица 1 – Название таблицы
Сопротивление R фазовой обмотки, Ом
Самоиндукция L, Н

3,330
0,223

ВЫВОДЫ. Указать основные результаты исследований, их практическую ценность и дальнейшие
перспективы.
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Рисунок 1 – Название рисунка
Не допускается создание рисунков с использованием встроенных функций редактора MS Word,
разрешается функция вставки только стандартных
форматов изображений (JPEG, TIFF и др.) или реализованных в MS Visio. Выравнивание по центру,
пустая строка перед рисунком и после названия.
Формулы набираются только в редакторе MS
Equation Editor и нумеруются арабскими цифрами в

Список литературы подается дважды: на языке
оригинала после статьи и на английском языке после англоязычной аннотации.
В адрес редколлегии направляется электронный вариант статьи с указанием научной рубрики для дальнейшего рецензирования и редактирования. Ответственность за содержание материала несут авторы.

TITLE OF THE PAPER
A. Ivanov
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net
Англоязычная аннотация должна быть написана грамотно, с использованием современной терминологии,
принятой в зарубежных изданиях, т.к. является единственным источником информации для международной
аудитории. Она является самостоятельной частью документа и не должна быть подстрочником с языка оригинала. Машинный перевод не допускается.
Кey words: не более пяти слов. Словосочетание «Кey words» – полужирным.
REFERENCES
1. Tkachenko,
S.P.
(2003),
"Comparative
Advertising. Instructions", Yurydychnyi zhurnal, no. 1,
pp. 39–40. (in Ukrainian)

2. Godunov, S.K. (1979), Uravneniia matematicheskoi fiziki [The equations of mathematical physics], Nauka, Moscow, Russia. (in Russian)

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 1/2013 (21)
342

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Алтухов Євгеній Іванович, к.т.н., доц.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна.
Е-mail: alla_koz@ukr.net
Андреїшин Андрій Сергійович, асп.
Національний університет «Львівська політехніка»
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна.
E-mail: andriyandr@rambler.ru
Бабенко Олена Юріївна, студ.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна.
E-mail: ntuukafem@ua.fm
Бабенко Ольга Юріївна, студ.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна.
E-mail: ntuukafem@ua.fm
Бальзан Ігор Вікторович, асп.
Вінницький національний технічний університет
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна.
+38(097)602 48 20. E-mail: igor.balzan@gmail.com
Бачко Мартін
Технічний університет Кошице
вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04200, Словаччина.
Е-mail: martin.backo@tuke.sk
Бедерак Ярослав Семенович, інж.
Публічне акціонерне товариство "АЗОТ"
вул. Першотравнева, 72, м. Черкаси, 18014, Україна.
E-mail: ei@uch.net
Бердай Абдельмажид
ENSEM Університет Хасан II Аїн Щок
PO Box 8118, Оасис, Касабланка, Марокко.
E-mail: a.berdai@gmail.com
Березюк Андрій Олександрович, асп.
Національний університет біоресурсів
і природокористування України.
вул. Героїв Оборони, 8, м. Київ, 03057, Україна.
E-mail: aob.87@mail.ru
Бібік Олена Василівна, к.т.н.
Інститут електродинаміки НАН України
просп. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна.
Е- mail: mlins@ied.org.ua
Білик Олександр Анатолійович
Інститут електродинаміки НАН України
просп. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна.
Е- mail: mlins@ied.org.ua
Богатирьов Костянтин Миколайович, заст. гол. eнергетика
Відкрите акціонерне товариство
«Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»
вул. Будівельників, 16, м. Комсомольськ, 39802, Україна.
Е-mail: evnosach@mail.ru
Бойко Сергій Миколайович, асп.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
+38(097)310 33 42. E-mail:bsn1987@i.ua
Бойко Валерій Степанович, д.т.н., проф.
Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна.

INFORMATION ABOUT AUTHORS
Altukhov Yevgeniy, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03057, Ukraine.
E-mail: alla_koz@ukr.net
Andreyshyn Andriy, post-grad.
National University «Lviv Polytechnic»
vul. S. Bandery, 12, Lviv, 79013, Ukraine.
E-mail: andriyandr@rambler.ru
Babenko Olena, stud.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03057, Ukraine.
E-mail: ntuukafem@ua.fm
Babenko Olga, stud.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03057, Ukraine.
E-mail: ntuukafem@ua.fm
Balzan Viktor, post-grad.
Vinnitsa National Technical University
vul. Khmelnytske shose, 95, Vinnitsa, 21021, Ukraine.
+38(097)6024820. E-mail: igor.balzan@gmail.com
Bačko Martin
Technical University of Košice
Park Komenského 3, Košice, 04200, Slovak Republic.
E-mail: martin.backo@tuke.sk
Bederak Yaroslav, eng.
Public Joint Stock Company "AZOT"
vul. Pershotravneva, 72, Cherkassy, 18014, Ukraine.
E-mail: ei@uch.net
Berdai Abdelmajid
ENSEM, University Hassan II AIN Schok
PO Box 8118, Oasis, Casablanca, Morocco.
E-mail: а.berdai@gmail.com
Berezjuk Andrii, post-grad.
National University of Life and Environmental Sciences of
Ukraine.
vul. Heroiv Oborony, 8, Kyiv, 03057, Ukraine.
E-mail: aob.87@mail.ru
Bibik Olena, Cand.Sc. (Eng.).
Institute of Electrodynamics of National Academy
of Sciences of Ukraine
prosp. Peremohy, 56, Kyiv, 03680, Ukraine.
E-mail: mlins@ied.org.ua
Bilyk Olexander
Institute of Electrodynamics of National Academy
of Sciences of Ukraine
prosp. Peremohy, 56, Kyiv, 03680, Ukraine.
E-mail: mlins@ied.org.ua
Bogatyrev Kostiantyn, dep. chief power eng.
Open Joint Stock Company
«Poltava Mining and Processing Plant»
vul. Budivelnikiv, 16, Komsomolsk, 39802, Ukraine.
Е-mail: evnosach@mail.ru
Boyko Sergiy, post-grad.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
+38(097)3103342. E-mail:bsn1987@i.ua
Boyko Valeriy, D.Sc. (Eng.), Prof.
National Technical Universiti of Ukraine
«Kyiv Politechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
443

Боєв Анатолій Євгенович, асп.
Донецький національний технічний університет
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000, Україна.
Босак Алла Василівна, інж.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна.
Е-mail: alla_koz@ukr.net
Бредихіна Яна Олександрівна, студ.
Московський державний університет шляхів
сполучення
вул. Новосущівська, 22, м. Москва, 127994, Росія.
E-mail: teplovoz_777@mail.ru
Буряковський Сергій Геннадійович, к.т.н., доц.
Українська державна академія залізничного транспорту
пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна.
Е-mail: sergbyr@rambler.ru
Бялобржеський Олексій Володимирович, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
E-mail: byacva@mail.ru
Вансач Мартин
Технічний університет Кошице
вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04200, Словаччина.
Е-mail: martin.vansac@tuke.sk
Василенко Денис Юрійович, інж.
Державне підприємство завод «Електроважмаш»
просп. Московський, 299, м. Харків, 61055, Україна.
Е-mail: iсteo@spetm.сom.ua
Васильєв Д.С., асп.
Білоруський національний технічний університет
пр. Незалежності, 65, м. Мінськ, 220013, Республіка Білорусь.
Е-mail: soulvix@inbox.ru
Васильєв Леонід Олександрович, к.т.н., доц.
Донецький національний технічний університет
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000, Україна.
Е-mail: boev-anatoliy@mail.ru
Ващишин Дмитро Дмитрович, асп.
Національний університет біоресурсів і природокористування
України.
вул. Героїв Оборони, 8, м. Київ, 03041, Україна
E-mail: dubn0@meta.ua
Вершинін Дмитро Веніамінович
Товариство з додатковою відповідальністю «СКБСС»
вул. Сегедська, 25, м. Одеса, 65039, Україна.
E-mail: ukrniisip@gmail.com
Вінсе Тібор
Технічний університет Кошице
вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04200, Словаччина
Е-mail: tibor.vince@tuke.sk
Вільнер Валентин Борисович, к.т.н., доц.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна.
E-mail: ntuukafem@ua.fm
Волканін Євген Євгенович, асп.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
Е-mail: volkaninz@yandex.ua
Галіновський Олександр Михайлович, к.т.н., доц.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна.
+38(068)357 90 26. E-mail: alga40@mail.ru

Boyev Anatoliy, post-grad.
Donetsk National Technical University
vul. Artema, 58, Donetsk, 83001, Ukraine.
Bosak Alla, eng.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03057, Ukraine.
E-mail: alla_koz@ukr.net
Bredihina Yana, stud.
Moscow State University of Railwai
vul. Novosyshivska 22, Moscow, 127994, Russia.
E-mail: teplovoz_777@mail.ru
Buryakovskiy Sergiy, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Ukrainian State Academy of Railway Transport
pl. Feyerbaha, 7, Кharkiv, Ukraine.
Е-mail: sergbyr@rambler.ru
Byalobrzheski Oleksiy, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: byacva@mail.ru
Vansáč Martin
Technical University in Košice
Park Komenského, 3, Košice, 04200, Slovak Republic.
E-mail: martin.vansac@tuke.sk
Vasilenko Deniz, eng.
The state enterprise factory «Electrotyazhmash»,
prosp. Moscowsky, 299, Kharkov, 61055, Ukraine.
Е-mail: iсteo@spetm.сom.ua
Vasiliev D., post-grad.
Bilorys National Technical University
prosp. Nezalegnosty, 65, Minsk, 220013, Belarus Republic.
Е-mail: soulvix@inbox.ru
Vasiliev Leonid, Cand.Sc., Assoc. Prof.
Donetsk National Technical University
vul. Artema, 58, Donetsk, 83001, Ukraine.
Е-mail: boev-anatoliy@mail.ru
Vaschishin Dmitro, post-grad.
National University of biological resources
and nature using
vul. Gerojiv Oborony, 8, Kyiv, 03041, Ukraine
E-mail: dubn0@meta.ua
Vershinin Dmitry
Additional Liability Company "SKBSS"
vul. Segedska, 25, Odesa, 65039, Ukraine.
E-mail: ukrniisip@gmail.com
Vince Tibor
Technical University of Košice
Park Komenskeho, 3, Košice, 04200, Slovak Republic.
E-mail: tibor.vince@tuke.sk
Vilner Valentine, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine.
E-mail: ntuukafem@ua.fm
Volkanin Еvgen, post-grad.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: volkaninz@yandex.ua
Galinovsky Olexander, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine.
+38(068)3579026. E-mail: alga40@mail.ru

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
444

Гладир Андрій Іванович, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
E-mail: scenter@kdu.edu.ua
Гордієнко Наталія Олександрівна
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
E-mail: natalya.gordyenko@gmail.com.
Грабко Володимир Віталійович, д.т.н., проф., зав. каф.
Вінницький національний технічний університет
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна.
+38(097)602 48 20. E-mail: vgrabko@gmail.com
Гранкін Роман Вікторович, здобувач
Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут»
вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна.
Грань Олександр Миколайович, студ.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова
вул. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025, Україна.
Е-mail: lextcherno@gmail.com
Горбатюк Руслан Миколайович, ас.
Вінницький національний аграрний університет
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008, Україна.
E-mail: ruslangorbatyuk@gmail.com
Губін Ігор Володимирович, асп.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
Е-mail: seem@kdu.edu.ua
Гузан Мілан
Технічний університет Кошице
вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04200, Словаччина.
Е-mail: milan.guzan@tuke.sk
Гузов Едуард Семенович, к.т.н., доц.
Державний вищий навчальний заклад
«Криворізький національний університет»
вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна.
+38(056) 4091730. E-mail: speet@ukr.net
Гуров Анатолій Петрович, к.т.н., проф.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова
вул. Героїв Сталінграду, 9, м. Миколаїв, 54025, Україна.
+38(0512)441584. Е-mail: Angur45@mail.ru
Данілін Олександр Валерійович, к.т.н., доц.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна.
Диннік Лариса Миколаївна
Інститут електродинаміки НАН України
просп. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна.
Джура Олександр Васильович, к.т.н
Інститут електродинаміки НАН України
просп. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна.
Е-mail: mlins@ied.org.ua
Дзіак Джозеф
Технічний університет Кошице
вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04200, Словаччина.
Е-mail: jozef.dziak@tuke.sk, iveta.tomcikova@tuke.sk
Єлісовецький Олександр Олександрович, асп.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.

Gladyr Andriy, Cand.Sc (Eng.), Assoc. Prof.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: scenter@kdu.edu.ua
Gordienko Natalia
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: natalya.gordyenko@gmail.com.
Grabko Volodimir, D.Sc. (Eng.), Prof., head of dep.
Vinnitsa National Technical University
vul. Khmelnytske shose, 95, Vinnitsa, 21021, Ukraine.
+38(097)6024820. E-mail:vgrabko@gmail.com
Grankin Roman, competitor
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
vul. Borschagivska 115, Kyiv, 03056, Ukraine.
Gran Olexander, stud
National University of Shipbuilding named
by Admiral Makarov
vul. Heroes of Stalingrad, 9, Mikolaiv, 54025, Ukraine.
Е-mail: lextcherno@gmail.com
Gorbatyuk Ruslan, ass.
Vinnitsa National Agrarian University
vul. Soniachna, 3, Vinnytsia, 21008, Ukraine.
E-mail: ruslangorbatyuk@gmail.com
GubinI Igor, post-grad.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: seem@kdu.edu.ua
Guzan Milan
Technical University of Košice
vul. Park Komenského 3, Košice, 04200, Slovak Republic.
E-mail: milan.guzan@tuke.sk
Guzov Eduard, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
State Higher Educational Institution
«Kryvyi Rih National University»
vul. XXII Рartz’yizdu, 11, Kryvyi Rih, 50027, Ukraine.
+38(056) 4091730. E-mail: speet@ukr.net
Gurov Anatoliy, Cand.Sc. (Eng.), Prof.
National University of Shipbuilding named
by Admiral Makarov
vul. Geroev Stalingrada, 9, Mikolaiv, 54025, Ukraine.
+38(0512)441584. Е-mail: Angur45@mail.ru
Danilin Olexander, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03057, Ukraine.
Dynnik Larisa
Institute of Electrodynamics of National Academy
of Sciences of Ukraine
prosp. Peremohy, 56, Kyiv, 03680, Ukraine.
Dzhura Olexander, Cand.Sc. (Eng.)
Institute of Electrodynamics of National Academy
of Sciences of Ukraine
prosp. Peremohy, 56, Kyiv, 03680, Ukraine.
E-mail: mlins@ied.org.ua.
Dziak Jozef
Technical university in Košice
vul. Park Komenského 3, Košice, 04200, Slovak Republic.
E-mail: jozef.dziak@tuke.sk
Yelisovetskiy Olexandr, post-grad.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
445

Жуков Олексій Анатолійович, к.т.н., ст. викл.
Вінницький національний технічний університет
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна
Жуков Леонід Олександрович, асп.
Інститут електродинаміки НАН України
просп. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна.
Е- mail:mlins@ied.org.ua

Zhukov Olekciy, Cand.Sc. (Eng.), Sen. Lect.
Vinnytsia National Technical University
vul. Khmelnytske shose, 95, Vinnitsya, 21021, Ukraine
Zhukov Leonid, post-grad.
Institute of Electrodynamics of National Academy
of Sciences of Ukraine,
prosp. Peremohy, 56, Kyiv, 03680, Ukraine.
E-mail: mlins@ied.org.ua
Зайченко Стефан Володимирович, к.т.н., доц.
Zaichenko Stefan, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Національний технічний університет України
National Technical University of Ukraine
«Київський політехнічний інститут»
«Kyiv Polytechnic Institute»
вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна.
vul. Borschagivska 115, Kyiv, 03056, Ukraine.
Е-mail: sandulvm2007@yandex.ua
E-mail: sandulvm2007@yandex.ua
Зачепа Юрій Володимирович, ст.. виклад.
Zachepa Yuriy, Sen. Lect.
Кременчуцький національний університет
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
імені Михайла Остроградського
National University
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
vul. Pershotravneva,20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: zip1981@ukr.net
E-mail: zip1981@ukr.net
Земзюлин Михайло Олександрович, асп.
Zemzulin Myhailo, post-grad.
Східноукраїнський національний університет
East-Ukrainian Volodymyr Dal National University
імені Володимира Даля
kv. Molodezhniy, 20a, Lugansk, 91034, Ukraine.
кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ, 91034, Україна.
E-mail: ishved@i.ua
Е-mail: ishved@i.ua
Кабашта М., к.т.н, інженер.
Kabašta M., PhD, drive engineer (Eng.).
ABB s. r. o.
ABB s. r. o.
Na Rovince 879, Острава – Храброва, 72000, Чеська Республіка Na Rovince 879, Ostrava – Hrabova, 72000, Czech Republic
Е-mail: kabasta@gmail.com
Е-mail: kabasta@gmail.com
Кадушкевич О.В., студ.
Kadushkevich O., stud.
Національний технічний університет України
National Technical University of Ukraine
«Київський політехнічний інститут»
«Kyiv Polytechnic Institute»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна.
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03057, Ukraine.
E-mail: ivanmaidanskyi@gmail.com
E-mail: ivanmaidanskyi@gmail.com
Калініченко Антон Вікторович, асп.
Kalinichenko Anton, post-grad.
Кременчуцький національний університет
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
імені Михайла Остроградського
National University
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: kalina.heavy@mail.ru
E-mail: kalina.heavy@mail.ru
Калінов Андрій Петрович, к.т.н., доц.
Kalinov Andriy, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Кременчуцький національний університет
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
імені Михайла Остроградського
National University
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
+38(05366) 3 11 47. E-mail: scenter@kdu.edu.ua
+38(05366) 3 11 47. E-mail: scenter@kdu.edu.ua
Карпенко Володимир Владиславович, к.т.н., доц.
Karpenko Volodimir, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Державне підприємство завод «Електроважмаш»
The state enterprise factory «Electrotyazhmash»,
просп. Московський, 299, м. Харків, 61055, Україна.
prosp. Moscowskyi, 299, 61055, Kharkіv, Ukraine.
Е-mail: iсteo@spetm.сom.ua
Е-mail: iсteo@spetm.сom.ua
Карпенко Ольга Олександрівна, ас.
Karpenko Olga, ass.
Кременчуцький національний університет
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi
імені Михайла Остроградського
National University
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
+38(096)7748132
+38(096)7748132
Кобилянський Борис Борисович, к.т.н., ст. виклад.
Kobilyanskiy Boris, Cand.Sc. (Eng.),Sen. Lect.
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут
Educational and Scientific Professional Pedagogical Institute
“Українська інженерно-педагогічна академія”
Ukrainian Engineering
вул. Носакова, 9,а, м. Артемівськ, 84500, Україна.
and Pedagogical Academy
Е-mail: b.kobiliansky@yandex.ru
vul. Nosakova, 9,a, Artemovsk, 84500, Ukraine.
Е-mail: b.kobiliansky@yandex.ru
Ковальов О.Ю., к.т.н., доц..
Kovalyov А, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Державне підприємство завод «Електроважмаш»
The state enterprise factory «Electrotyazhmash»,
просп. Московський, 299, м. Харків, 61055, Україна.
prosp. Moscowsky, 299, Kharkiv, 61055, Ukraine.
Е-mail: iсteo@spetm.сom.ua
Е-mail: iсteo@spetm.сom.ua
Ковальчук Андрій Іванович, асп.
Kovalchuk Andriy, post-grad.
Національний університет «Львівська політехніка»
National University «Lviv Polytechnic»
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна.
vul. S. Bandery, 12, Lviv, 79013, Ukraine.
Е-mail: an_box@mail.ru
Е-mail: an_box@mail.ru

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
446

Ковальчук Вікторія Григорівна, асп.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
+38(05366) 3 11 47. E-mail: viktoria_kovalc@mail.ru
Ковач Доброслав
Технічний університет Кошице
вул.. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04200, Словаччина..
Е-mail: dobroslav.kovac@tuke.sk
Козій Володимир Богданович, молодш. наук. співр.
Національний університет «Львівська політехніка»
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна.
Е-mail: dian.ua@ukr.net
Коломієць Валерій Віталійович, к.т.н., доц.
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут
«Українська інженерно-педагогічна академія»
вул. Носакова, 9,а, м. Артемівськ, 84500, Україна.
Е-mail: b.kobiliansky@yandex.ru
Кондратенко Ігор Петрович, д.т.н
Інститут електродинаміки НАН України,
просп. Перемоги, 56, м. Київ, 03057, Україна.
E-mail: dep7ied@ukr.net
Конох Ігор Сергійович, к.т.н., ст. викл
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
Е-mail: vlrep@bk.ru
Коренькова Тетяна Валеріївна, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
+38(05366) 3 11 47. E-mail: saue@polytech.poltava.ua
Кутін Василь Михайлович, д.т.н, проф.
Вінницький національний технічний університет
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21000, Україна.
Е-mail: gramozeko89@mail.ru
Лашко Юрій Вікторович, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
+38(067)6874410. E-mail: lyv968@gmail.com
Лещук Олексій Юрійович, асп.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук,39600, Україна.
E-mail: scenter@kdu.edu.ua
Лісний Микола Іванович, асп.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
Літковець Сергій Петрович, асп.
Луцький національний технічний університет
вул. Доватора 51, м. Луцьк, 43024, Україна.
Е-mail: SergiyLitkov@mail.ru
Лосіна Катерина Іванівна, ас.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
E-mail: katice@mail.ru
Ломонос Андрій Іванович, к.т.н., ст. викл.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
+38(05366) 3 11 47. E-mail: ai_lomonos@ukr.net

Kovalchuk Viktoria, post-grad.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
+38(05366) 31147. E-mail: viktoria_kovalc@mail.ru
Kováč Dobroslav
Technical University of Košice
Park Komenského, 3, Košice, 04200, Slovak Republic.
E-mail: dobroslav.kovac@tuke.sk
Кoziy Volodymyr, Junior Researcher.
National University “Lviv Polytechnic”
vul. S. Bandera, 12, Lviv, 79013, Ukraine.
E-mail: dian.ua@ukr.net
Kolomiyets Valeriy, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Educational and Scientific Professional Pedagogical Institute
Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy
vul. Nosakova, 9,a, Artemіvsk, 84500, Ukraine.
Е-mail: b.kobiliansky@yandex.ru
Kondratenko Igor, D.Sc. (Eng.)
Institute of Electrodynamics of National Academy
of Sciences of Ukraine
prosp. Peremohy, 56, Kyiv, 03057, Україна.
E-mail: dep7ied@ukr.net
Konoh Igor, Cand.Sc. (Eng.), Sen. Lect.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
Е-mail: vlrep@bk.ru
Korenkova Tetyana, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
+38(05366) 31147. E-mail: saue@polytech.poltava.ua
Kutin Vasil, D.Sc. (Eng.), Prof.
Vinnytsia National Technical University
vul. Khmelnytske shose, 95, Vinnitsa, 21000, Ukraine.
Е-mail: gramozeko89@mail.ru
Lashko Yuriy, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
+38(067)687 44 10. E-mail: lyv968@gmail.com
Leschuk Olexiy, post-grad.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: scenter@kdu.edu.ua
Lіsniy Mykola, post-grad.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine.
Litkovets Sergiy, post-grad.
Lutsk National Technical University
vul. Dovatora 51, Lutsk, 43024, Ukraine.
Е-mail: SergiyLitkov@mail.ru
Losina Katerina, ass.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: katice@mail.ru
Lomonos Andriy, Cand.Sc. (Eng.), Sen. Lect.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva,20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
+38(05366) 3 11 47. E-mail: ai_lomonos@ukr.net

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
447

Лужнєв Антон Ігорович, асп.
Донецький національний технічний університет
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000, Україна.
E-mail: lugnev@mail.ru
Ляшенко Віктор Павлович, д.т.н., проф.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
Мазуренко Леонід Іванович, д.т.н., проф., зав. відділу
Інститут електродинаміки НАН України
просп. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна.

Luzhnev Anton, post-grad.
Donetsk National Technical University
vul. Artema, 58, Donetsk, 83001, Ukraine.
E-mail: lugnev@mail.ru
Liashenko Victor, D.Sc. (Eng.), Prof.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
Mazurenko Leonid, D.Sc. (Eng.), Prof., head of dep.
Institute of Electrodynamics National Academy
of Science of Ukraine
prosp. Peremohy, 56, Kyiv, 036800, Ukraine.
Майданський Іван Ярославович, ст. викл.
Maidanskyi Ivan, Sen. Lect.
Національний технічний університет України
National Technical University of Ukraine
«Київський політехнічний інститут»
«Kyiv Polytechnic Institute»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна.
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine.
+38(097)3411841. E-mail: ivanmaidanskyi@gmail.com
+38(097)3411841. E-mail: ivanmaidanskyi@gmail.com
Малякова Марія Сергіївна, асп.
Malaikova Maria, post-grad.
Кременчуцький національний університет
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
імені Михайла Остроградського
National University
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
Е-mail: marry_88@mail.ru
Е-mail: marry_88@mail.ru
Малигін Борис Вадимович, д.т.н., проф.
Malygin Boris, D.Sc. (Eng.), Prof.
Херсонська державна морська академія
Kherson state Maritime Academy
пл. Свободи, 1, м. Херсон, Україна.
pl. Svobody, 1, Kherson, 73000, Ukraine.
+38(066)9568245
+38(066)9568245
Макурін Андрій Віталійович, студ.
Makurin Andriy, stud.
Донбаський державний технічний університет
Donbass State technical university
просп. Леніна 16, м. Алчевськ, Луганська обл., 94204, Україна prosp. Lenin 16, Alchevsk, Lugansk reg., 94204, Ukraine.
E-mail: andrey57al@narod.ru
E-mail: andrey57al@narod.ru
Маслій Ар. С.
Masliy Ar. S.
Українська державна академія залізничного транспорту
Ukrainian State Academy of Railway Transport
пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, 61106, Україна.
pl. Feyerbaha, 7, Kharkiv, 61106, Ukraine.
Е-mail: masliy@bk.ru
Е-mail: masliy@bk.ru
Маслій Ан. С.
Masliy An. S.
Відкрите акціонерне товариство «Укртранссигнал»
Open Joint Stock Company «Ukrtransignal»
вул. Луї Пастера, 2, м. Харків, 61106, Україна.
vul. Lui Pastera, 2, Kharkiv, 61106, Ukraine.
Мацигін Андрій Богданович, асп.
Matsyhin Andriy, post-grad.
Національний університет «Львівська політехніка»
National University «Lviv Polytechnic»
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна.
vul. S. Bandery, 12, Lviv, 79013, Ukraine.
E-mail: Matsygin@ukr.net
matsygin@ukr.net
Мельников В'ячеслав Олександрович, асп.
Melnikov Vyacheslav, post-grad.
Кременчуцький національний університет
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
імені Михайла Остроградського
National University
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
+38(066)960 75 14. E-mail:scenter@kdu.edu.ua
+38(066)960 75 14. E-mail:scenter@kdu.edu.ua
Мольнар Ян
Molnár Jan
Технічний університет Кошице
Technical University Košice
вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04001, Словаччина.
Park Komenského, 3, Košice, 04001, Slovak Republic.
Е-mail: jan.molnar@tuke.sk
E-mail: jan.molnar@tuke.sk
Мосюндз Дар’я Андріївна, асп.
Mosyundz Daria, post-grad.
Кременчуцький національний університет
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
імені Михайла Остроградського
National University
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: darya_mosyundz@mail.ru
E-mail: darya_mosyundz@mail.ru
Мнускін Юрій Віталійович, к.т.н., доц.
Mnuskin Yuriy, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Донецький національний технічний університет
Donetsk National Technical University
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000, Україна.
vul. Artema, 58, Donetsk, 83001, Ukraine.
E-mail: lugnev@mail.ru
E-mail: lugnev@mail.ru
Нікітіна Тетяна Борисівна, д.т.н., доц.
Nikitina Tetyana, D.Sc. (Eng.), Assoc. Prof
Національний технічний університет
National Technical University
«Харківський політехнічний інститут»
«Kharkiv Polytechnic Institute»
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна.
vul. Frunze, 21, Kharkіv, 61002, Ukraine.
E-mail: bikuznetsov@mail.ru
E-mail: bikuznetsov@mail.ru
Носач Євгенія Володимирівна, ас.
Nosach Yevgenia, ass.
Кременчуцький національний університет
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
імені Михайла Остроградського
National University
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
Е-mail: evnosach@mail.ru
E-mail: evnosach@mail.ru

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
448

Оберемок А.О., студ.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна.
Огарь Віта Олександрівна, к.т.н., доц
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
Орловський Ігор Анатолійович, д.т.н., доц.
Запорізький національний технічний університет
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна.
+38(066)534 66 13. E-mail: i_orlovsky@mail.ru
Островерхов Микола Якович, д.т.н., доц.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна.
+38(050)254 10 67.
E-mail: ostroverkhov@fea.kpi.ua
Оцілка Матуш
Технічний університет Кошице
вул. Летна, 9, м. Кошице, 04200, Словаччина.
Е-mail: matus.ocilka@tuke.sk
Олейнік Сергій Володимирович, інж.
Відкрите акціонерне товариство
«Одеський припортовий завод»
вул. Заводська, 3, м. Південний, 65000, Україна.
E-mail: power_etl@opz.odessa.ua
Паранчук Ярослав Степанович, д.т.н., проф.
Національний університет «Львівська політехніка»
вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна.
+38(032)2582468. Е-mail: yparanchuk@yahoo.com
Пархоменко Роман Олександрович, ст. викл.
Державний вищий навчальний заклад
«Криворізький національний університет»
вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна.
+38(096) 5327772. Е-mail: speet@ukr.net
Перекрест Андрій Леонідович, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
E-mail: pks@kdu.edu.ua
Пермяков Віктор Миколайович, к.т.н., доц.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна.
E-mail: alvalrik@gmail.com
Пєтухов Микола Васильович, к.т.н., доц.
Луцький національний технічний університет
просп. Соборності, 17, м. Луцьк, 43024, Україна.
Е-mail: npetuhov@gmail.com
Погорлецький Дмитро Сергійович, асп.
Херсонська державна морська академія
пл. Свободи, 1, м. Херсон, Україна.
Е-mail: DIMON15.RU@bk.ru
Потапенко Євгеній Михайлович, д.т.н., проф.
Запорізький національний технічний університет
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна.
+38(097)405 93 89.
Ращепкін Анатолій Павлович, д.т.н., проф
Інститут електродинаміки НАН України,
просп. Перемоги, 56, Київ, 03680, Україна.
E-mail: dep7ied@ukr.net
Репецький Владислав Олександрович, студ.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600,Україна.
Е-mail: vlrep@bk.ru

Oberemok A, stud.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
vul. Borschagivska 115, Kyiv, 03056, Ukraine.
Ogar Vita, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
Orlovskyi Igor, D.Sc. (Eng.), Prof.
Zaporizhzhya National Technical University
vul. Zhukovskogo, 64, Zaporizhzhya, 69063, Ukraine.
+38(066)534 66 13. E-mail:i_orlovsky@mail.ru
Ostroverhov Mykola, D.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine.
+38(050)2541067.
E-mail:ostroverkhov@fea.kpi.ua
Ocilka Matus
Technical University of Košice
vul. Letná, 9, Košice, 04200, Slovak Republic.
E-mail: matus.ocilka@tuke.sk
Oleinik Sergiy, eng.
Open Joint Stock Company
«Odeskij Priportovij Zavod»
vul. Zavodskaja, 3, Pivddenyi, 65000, Ukraine.
E-mail: power_etl@opz.odessa.ua
Paranchuk Yaroslav, D.Sc. (Eng.), Prof.
National University «Lviv Polytechnic»
vul. S. Bandery, 12, Lviv, 79013, Ukraine.
+38(032)2582468. Е-mail: yparanchuk@yahoo.com
Parhomenko Roman, Sen. Lect.
State Higher Educational Institution
«Kryvyi Rih National University»
vul. XXII Рartz’yizdu, 11,Kryvyi Rih, 50027, Ukraine.
+38(096) 5327772. Е-mail: speet@ukr.net
Perekrest Andriy, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: pks@kdu.edu.ua
Permyakov Viktor, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine.
E-mail:alvalrik@gmail.com
Petukhov Mykola, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Lutsk National Technical University
prosp. Sobornosty 17, apt. 37, Lutsk, 43024, Ukraine.
Е-mail: npetuhov@gmail.com
Pogorletskiy Dmitro, post-grad.
Kherson state Maritime Academy
pl. Svobody, Kherson, 73000, Ukraine.
Е-mail: DIMON15.RU@bk.ru
Potapenko Yevgeniy, D.Sc. (Eng.), Prof.
Zaporizhzhya National Technical University
vul. Zhukovskogo, 64, Zaporizhzhya, 69063, Ukraine.
+38(097)405 93 89.
Rashchepkin Anatoliy, D.Sc. (Eng.), Prof
Institute of Electrodynamics National Academy
of Science of Ukraine
prosp. Peremohy, 56, Kyiv, 03680, Ukraine.
E-mail: dep7ied@ukr.net
Repetskyi Vladislav, stud.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
Е-mail: vlrep@bk.ru

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
449

Рєзнік Олена Анатоліївна, ас.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
E-mail: dimareznik@yandex.ru
Розен Віктор Петрович, к.т.н., проф.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна.
Е-mail: auek@ukr.net
Сандул Віталій Миколайович, здобувач
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна.
Е-mail: sandulvm2007@yandex.ua
Свистун Антон Володимирович, асп.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600,Україна.
E-mail: profi268@i.ua
Середа Дар’я Сергіївна, асп.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
+38(097)310 33 42. E-mail:bsn1987@i.ua
Семенець Дмитро Анатолійович, ст. викл.
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут
«Українська інженерно-педагогічна академія»
вул. Носакова, 9а, м. Артемівськ, 84500, Україна.
Е-mail: b.kobiliansky@yandex.ru
Сенько Віталій Іванович, д.т.н., проф.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Сінчук Ігор Олегович, к.т.н., доц.
Державний вищий навчальний заклад
«Криворізький національний університет»
вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна.
+38(056) 4091730. E-mail: speet@ukr.net
Сотник Микола Іванович, к.т.н., доц.
Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна.
E-mail: nsotnik@mail.ru
Сліденко Віктор Михайлович, к.т.н., доц.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна.
E-mail: sandulvm2007@yandex.ua
Смотров Євген Олександрович, к.т.н., інж.
Науково-технічний центр «Станкосерт»
вул. Онілової, 16, м. Одеса, 65011, Україна.
E-mail: ukrniisip@gmail.com.
Суботін Віктор Володимирович
Одеський національний політехнічний університет
просп. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044, Україна.
E-mail: ukrniisip@gmail.com
Сусленко Олександр Юрійович, асп.
Одеський національний політехнічний університет
просп. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044, Україна.
E-mail: ukrniisip@gmail.com
Сулим Андрій Олександрович, молодш. наук. співр.,
Державне підприємство «Український науково-дослідний
інститут вагонобудування»
вул. І. Приходька, 33, м. Кременчук, 39621, Україна.
Е-mail: sulim1.ua@gmail.com

Reznik Olena, ass.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: dimareznik@yandex.ru
Rosen Viktor, Cand.Sc. (Eng.), Prof.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine.
Е-mail: auek@ukr.net
Sandul Vitaliy, competitor
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
vul. Borschagivska 115, Kyiv, 03056, Ukraine.
E-mail: sandulvm2007@yandex.ua
Svystun Anton, post-grad.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: profi268@i.ua
Sereda Daria, post-grad.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
+38(097)3103342. E-mail:bsn1987@i.ua
Semenets Dmitry, Sen. Lect.
Educational and Scientific Professional Pedagogical Institute
Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy
vul. Nosakova, 9a, Artemovsk, 84500, Ukraine.
Е-mail: b.kobiliansky@yandex.ru
Senko Vitaliy, D.Sc. (Eng.), Prof.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine
Sinchuk Igor, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
State Higher Educational Institution
«Kryvyi Rih National University»
vul. XXII Рartz’yizdu, 11, Kryvyi Rih, 50027, Ukraine.
+38(056) 4091730. E-mail: speet@ukr.net
Sotnyk Mikola, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Sumy StateUniversity
vul. Rimskogo-Korsakova, 2, Sumy, 40007, Ukraine.
E-mail: nsotnik@mail.ru
Slidenko Viktor, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
vul. Borschagivska 115, Kyiv, 03056, Ukraine.
E-mail: sandulvm2007@yandex.ua
Smotrov Yеvgen, Cand.Sc. (Eng.),eng.
Scientific-technical center "Stankosert"
vul. Onilovoy, 16, Odesa, 65011, Ukraine.
E-mail: ukrniisip@gmail.com
Subbotin Viktor
Odesa National Polytechnic University
prosp. Shevchenkа, 1, Odesa, 65044, Ukraine.
E-mail: ukrniisip@gmail.com
Suslenko Olexandr, post-grad.
Odesa National Polytechnic University
prosp. Shevchenkа, 1, Odesa, 65044, Ukraine.
E-mail: ukrniisip@gmail.com
Sulim Andriy, Junior Researcher
State Research Institute of Carbuilding
vul. Prihodkа, 33, Kremenchuk, 39621, Ukraine.
Е-mail: sulim1.ua@gmail.com

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
450

Сухнацький Богдан Михайлович, асп.
Луцький національний технічний університет
вул. Соборності, 17/37, м. Луцьк, 43000, Україна.
E-mail: syhnatsky@gmail.com
Сьомка Олександр Олександрович, асп.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
E-mail: oleksandrsmk@gmail.com
Татарченко Максим Олегович, асп
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна.
E- mail: bikuznetsov@mail.ru
Ткач Сергій Анатолійович, асп.
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
кв. Молодіжний, 20,а, м. Луганськ, 91034, Україна.
Е-mail: akjeres@bk.ru
Томчікова Івета
Технічний університет Кошице
вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04001, Словаччина.
Е-mail: iveta.tomcikova@tuke.sk
Топалов Андрій Миколайович, студ.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова
вул. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025, Україна.
Фадейкін Тимофій Миколайович, асп.
Московський державний університет шляхів
сполучення
вул. Новосущівська, 22, м. Москва, 127994, Росія.
E-mail: teplovoz_777@mail.ru
Хаджиселимович Міралем, доктор філософії, доц.
Університет Марібору
Єнота Веленьє, Корошка честа 62а, SI – 3320 Веленьє,
Словенія
+3863 7770 413. E-mail: miralem.h@uni-mb.si
Ходулікова Анна
Технічний університет Кошице
вул. Парк Коменського, 3, м. Кошице, 04001, Словаччина.
Е-mail: anna.hodulikova@tuke.sk
Черно Олександр Олександрович, к.т.н., доц.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова
вул. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025, Україна.
+38(068)267 34 28. E-mail:AlexTcherno@gmail.com
Чермалих Валентин Михайлович, д.т.н., проф.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна.
E-mail: alvalrik@gmail.com
Чермалих Олександр Валентинович, к.т.н., доц.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна.
Чорний Олексій Петрович, д.т.н., проф., директор
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
+38(067)541 79 00. E-mail: achernyj@rambler.ru
Чубик Роман Васильович, к.т.н.,доц
Дрогобицький державний педагогічний університет
вул. Стрийська, 3, м. Дрогобич, 82100, Україна.
E-mail: r_chubyk@yahoo.com
Чумачова Анна Вікторівна, асп.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
E-mail: avchumachova@gmail.com

Syhnatsky Bogdan, post-grad.
Lutsk National Technical University
vul. Sobornosty, 17/37, Lutsk, 43000, Ukraine.
E-mail: syhnatsky@gmail.com
Syomka Olexandеr, post-grad.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
Е-mail: oleksandrsmk@gmail.com
Tatarchenko Мaxim, post-grad.
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
vul. Frunze, 21, Kharkiv, 61002, Ukraine.
Е-mail: bikuznetsov@mail.ru
Tkach Sergii, post-grad.
East-Ukrainian Volodymyr Dal National University
kv. Molodizhniy, 20,a, Luhans’k, 91034, Ukraine.
E-mail: akjeres@bk.ru
Tomčíková Iveta
Technical University in Košice
Park Komenského, 3, Košice, 04001, Slovak Republic.
E-mail: iveta.tomcikova@tuke.sk
Topalov Andriy, stud.
National University of Shipbuilding named
by Admiral Makarov
vul. Heroes of Stalingrad, 9, Mikolaiv, 54025, Ukraine.
Fadeikin Timophei, post-grad.
Moscow State University of Railwai
vul. Novosyshivska, 22, Moscow, 127994, Russia.
E-mail: teplovoz_777@mail.ru
Hadžiselimović Miralem, Doc. Dr., Ass. Prof., Ph.D.
Univerza v Mariboru
Enota Velenje, Koroška cesta 62a, SI – 3320 Velenje,
Slovenia
+3863 7770 413. E-mail: miralem.h@uni-mb.si
Hodulíková Anna
Technical University of Košice
Park Komenského, 3, Košice, 04001, Slovak Republic.
E-mail: anna.hodulikova@tuke.sk
Tcherno Oleksandr, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
National University of Shipbuilding named
by Admiral Makarov
vul. Heroes of Stalingrad, 9, Mikolaiv, 54025, Ukraine.
+38(068)267 34 28. E-mail:AlexTcherno@gmail.com
Chermalykh Valentin, D.Sc. (Eng.), Prof.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine.
E-mail:alvalrik@gmail.com
Chermalykh Olexandr, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine.
Chornyi Oleksіy, D.Sc. (Eng.), Prof., director
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
+38(067)541 79 00. E-mail: achernyj@rambler.ru.
Chubyk Roman, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
Drohobych State Pedagogical University
vul. Stryiska 3, Drohobych, 82100, Ukraine.
E-mail: r_chubyk@yahoo.com
Chumachova Anna, post-grad.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
E-mail: avchumachova@gmail.com

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
451

Шведчикова Ірина Олексіївна, д.т.н., доц
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
кв. Молодіжний, 20,а, м. Луганськ, 91034, Україна.
Е-mail: akjeres@bk.ru
Шевчук Степан Прокопович, д.т.н., проф.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна.
Е-mail: sandulvm2007@yandex.ua
Шийка Андрій Андрійович, асп.
Запорізький національний технічний університет
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна.
Е-mail: AndreyShiyka@gmail.com
Шпачук О.О., асп.
Вінницький національний технічний університет
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21000, Україна.
Шуляк Анатолій Антонович, ст. викладач
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги 37, м. Київ, Україна.
Щербак Марина Анатоліївна, студ.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
Щербина Олександр Вікторович, студ.
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.
Щокін Вадим Петрович, д.т.н., доц., зав. каф.
Державний вищий навчальний заклад
«Криворізький національний університет»
вул. XXII партз’їду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна.
Е-mail: shchokin@rambler.ru
Щур Ігор Зенонович, д.т.н., проф.
Національний університет "Львівська політехніка"
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна.
+38(050)298 99 63. E-mail:i_shchur@meta.ua
Юрченко Микола Миколайович, д.т.н., проф.
Інститут електродинаміки НАН України
просп. Перемоги, 56, Київ, 03680, Україна.
E-mail: yion@ied.org.ua
Явір Віталій Володимирович, студ.
Дрогобицький державний педагогічний університет
вул. Стрийська, 3, м. Дрогобич, 82100, Україна.
E-mail: r_chubyk@yahoo.com
Ялова Олена Миколаївна, здобувач
Державний вищий навчальний заклад
«Криворізький національний університет»
вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна.
+38(096) 5327772. Е-mail: speet@ukr.net
Яремов Олег Іванович, асп.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна.
Е-mail: yaremoff@gmail.com

Shvedchikova Irina, D.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.
East-Ukrainian Volodymyr Dal National University
kv. Molodizhniy, 20,a, Luhans’k, 91034, Ukraine.
E-mail: akjeres@bk.ru
Shevchuk Stepan, D.Sc. (Eng.), Prof.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
vul. Borschagivska 115, Kyiv, 03056, Ukraine.
E-mail: sandulvm2007@yandex.ua
Shiyka Andriy, post-grad.
Zaporizhzhya National Technical University
vul. Zhukovskogo, 64, Zaporizhzhya, 69063, Ukraine.
Е-mail: AndreyShiyka@gmail.com
Shpachuk О., post-grad.
Vinnytsia National Technical University
vul. Khmelnytske shose, 95, Vinnitsa, 21000, Ukraine.
Shulyak Anatoliy, Sen. Lect.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy 37, Kyiv, Ukraina.
Scherbak Marina, stud.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
Scherbyna Olexander, stud.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi
National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.
Shchokin Vadym, D.Sc. (Eng.), Assoc. Prof.,
head of dep.
State Institution of Higher Education
«Kryvyi Rih National University»
vul. XXII Partz’yzdu, 11, Krivyi Rih, 50027, Ukraine.
Е-mail: shchokin@rambler.ru
Shchur Igor, D.Sc. (Eng.), Prof.
National University "Lviv Polytechnic"
vul. S. Bandery, 12, Lviv, 79013, Ukraine.
+38(050)298 99 63. E-mail:i_shchur@meta.ua
Yurchenko Mikola, D.Sc. (Eng.), Prof.
Institute of Electrodynamics National Academy
of Science of Ukraine
prosp. Peremohy, 56, Kyiv, 03680, Ukraine.
E-mail: yion@ied.org.ua
Yavir Vitaliy, stud.
Drohobych State Pedagogical University
vul. Stryiska 3, Drohobych, 82100, Ukraine.
E-mail: r_chubyk@yahoo.com
Yalova Olena, competitor
State Higher Educational Institution
«Kryvyi Rih National University»
vul. XXII Рartz’yizdu, 11, Kryvyi Rih, 50027, Ukraine.
+38(096) 5327772. Е-mail: speet@ukr.net
Iaremov Oleg, post-grad.
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine.
Е-mail: yaremoff@gmail.com

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
452

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ
А
Алтухов Є.І..................................200
Андреїшин А.С. ............................184
Б
Бабенко Олена Ю. .......................406
Бабенко Ольга Ю.........................406
Бальзан І.В...................................389
Бачко М........................................260
Бедерак Я.С. ................................290
Бердай Абдельмажид..................205
Березюк А.О.................................. 63
Бібік О.В. .....................................158
Білик О.А.............................. 158, 321
Богатирьов К.М. .........................205
Бойко В.С.....................................226
Бойко С.М....................................103
Боєв А.Є........................................ 29
Босак А.В. ....................................200
Бредихина Я.О. ............................336
Буряковский С.Г...........................124
Бялобржеський О.В............. 308, 366
В
Вансач М......................................327
Василенко Д.Ю. ...........................397
Васильєв Д.С................................233
Васильев Л.О............................29, 68
Ващишин Д.Д................................ 42
Вершинін Д.В. ..............................170
Вінсе Т. ........................................419
Вільнер В.Б...................................406
Волканін Є.Є................................. 58
Г
Галіновский О.М. ................... 72, 406
Гладир А.І. ..................................196
Гордієнко Н.О..............................432
Грабко В.В. ..................................389
Гранкін Р.В. .................................142
Грань О.М..................................... 25
Горбатюк Р.М.............................162
Губін І.В. ......................................295
Гузан М........................................356
Гузов Е.С.............................. 251, 256
Гуров А.П...................................... 25

К

Р

Кабаста М.................................... 93
Кадушкевич О.В.......................... 371
Калініченко А.В............................. 35
Калінов А.П.......................... 196, 340
Карпенко В.В. ............................ 397
Карпенко О.О............................. 233
Кобилянський Б.Б....................... 111
Ковальов О.Ю............................. 397
Ковальчук А.І. ............................. 330
Ковальчук В.Г. ............................ 135
Ковач Д.. .............................. 176, 260
Козій В.Б..................................... 153
Коломієць В.В. ............................ 111
Кондратенко І.П......................42, 63
Конох І.С................................93, 147
Коренькова Т.В. ........................... 135
Кутін В.М. .................................. 393

Ращепкін А.П. ......................... 42, 63
Репецький В.О............................... 93
Рєзнік О.А. .................................. 376
Розен В.П. ................................... 256

Л
Лашко Ю.В. ................................ 415
Лещук О.Ю. ................................ 196
Лісний М.І. .................................. 251
Літковець С.П. ........................... 298
Лосіна К.І.................................... 351
Ломонос А.І................................. 219
Лужнєв А.І.................................... 68
Ляшенко В.П. ............................... 58
М
Мазуренко Л.І. ..................... 158, 321
Майданский І.Я.................... 115, 371
Малякова М.С. ............................ 340
Малигін Б.В................................. 239
Макурін А.В. ............................... 382
Маслій Ар.С.. .............................. 124
Маслій Ан.С. ............................... 124
Мацигін А.Б. ............................... 100
Мельников В.О. ........................... 189
Мольнар Я................................... 423
Мосюндз Д. А. .............................. 275
Мнускін Ю.В. ...........................29, 68
Н
Нікітіна Т.Б.................................. 86
Носач Є.В.................................... 205
О

Д

С
Сандул В.М.................................. 142
Свистун А.В.........................210, 401
Середа Д.С. ................................. 308
Семенець Д.А. ............................. 111
Сенько В.І.................................... 103
Сінчук І.О.............................269, 272
Сотник М.І. ................................ 226
Сліденко В.М............................... 142
Смотров Є.О. ......................119, 170
Суботін В.В. ............................... 170
Сусленко О.Ю. ............................ 170
Сулим А.О. ...........................219, 282
Сухнацький Б.М. ......................... 246
Сьомка О.О................................... 46
Т
Татарченко М.О. .......................... 86
Ткач С.А. ....................................... 52
Томчікова І...........................180, 348
Топалов А.Н................................... 25
Ф
Фадейкін Т.М. ............................. 336
Х
Хаджиселимович Міралем.......... 415
Ходулікова А................................ 361
Ч
Черно О.О. .................................... 25
Чермалих В.М. .....................115, 200
Чермалих О.В.......................115, 371
Чорний О.П. .........................205, 415
Чубик Р.В. ................................... 162
Чумачова А.В. ............................. 128
Ш
Шведчикова І.О....................... 18, 52
Шевчук С.П..........................142, 303
Шийка А.А................................... 315
Шпачук О.О. ............................... 393
Шуляк А.А. .................................. 290
Щ
Щербак М.А. ............................... 103
Щербина О.В. ............................. 233
Щокін В.П................................... 286
Щур І.З........................................ 330

Є

Оберемок А.О. ............................ 303
Огарь В.О............................. 210, 401
Орловський І.А. ........................... 427
Островерхов М.Я. ........................ 80
Оцілка М. .................................... 176
Олейнік С.В................................. 290

Єлісовецький О.О. .......................295

П

Юрченко М.М.............................. 226

Ж

Паранчук Я.С................................... 100
Пархоменко Р.О................... 256, 265
Перекрест А.Л......................... 233, 376
Пермяков В.Н.............................. 371
Пєтухов М.В........................ 246, 298
Погорлецький Д.С. ...................... 239
Потапенко Є.М. ......................... 315

Я

Данілін О.В. .................................200
Диннік Л.М...................................321
Джура О.В...................................321
Дзіак Д. ........................................180

Жуков О.А....................................103
Жуков Л.О....................................158
З
Зайченко С.В................................303
Зачепа Ю.В. .................................147
Земзюлин М.О............................... 18

Ю

Явір В.В....................................... 162
Ялова О.М. ...........................251, 265
Яремов О.І..................................... 80

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
453

LIST OF AUTHORS
А
Altukhov Ye...................................200
Andreychyn A................................184
B
Babenko Olena..............................406
Babenko Olga. ..............................406
Balzan I. .......................................389
Bačko M........................................260
Bederak Yа....................................290
Berdai Abdelmajid.........................205
Berezjuk A...................................... 63
Bibik О. ........................................158
Bilik О. ................................. 158, 321
Bogatyrev K. .................................205
Bosak A.........................................200
Boyev A.......................................... 29
Boyko V. .......................................226
Boyko S.........................................103
Bredikhina Ya. ..............................336
Buryakovskiy S. .............................124
Byalobrzheskyy O.................. 308, 366
C
Chermalykh O. ...................... 115, 371
Chermalykh V. ...................... 115, 200
Chornyi O. ............................ 205, 415
Chubyk R. .....................................162
Chumachova A..............................128
D
Danilin O......................................200
Dynnik L. ......................................321
Dziak J..........................................180
Dzhura O......................................321
F
Fadeikin T.....................................336
G
Galinovsky O........................... 72, 406
Gladyr A. ......................................196
Gorbatyuk R..................................162
Gordienko N..................................432
Grabko V. .....................................389
Gran O. ......................................... 25
Grankin R. ....................................142
Gubin I. ........................................295
Gurov A. ........................................ 25
Guzan M. ......................................356
Guzov E. ............................... 251, 256

Kalinichenko A............................... 35
Kalinov A. ............................. 196, 340
Karpenko O.................................. 233
Karpenko V.................................. 397
Kobilyanskiy B ............................. 111
Kolomiyets V................................ 111
Kondratenko I. ..........................42, 63
Konoh I...................................93, 147
Korenkova T................................. 135
Kovalyov А................................... 397
Kovalchuk A................................. 330
Kovalchuk V................................. 135
Kováč D... ............................. 176, 260
Koziy V. ....................................... 153
Kutin V......................................... 393
L
Lashko Yu. ................................... 415
Leschuk O .................................... 196
Liashenko V................................... 58
Lіsniy M....................................... 251
Litkovets S.................................... 298
Lomonos A................................... 219
Losinа K. ..................................... 351
Luzhnev A ...................................... 68
M
Maidanskyi I ......................... 115, 371
Malaikova M.. .............................. 340
Malygin B. ................................... 239
Makurin A.................................... 382
Masliy An..................................... 124
Masliy Ar. .................................... 124
Matsyhin A................................... 100
Mazurenko L ......................... 158, 321
Melnikov V................................... 189
Mnuskin Yu. ..............................29, 68
Molnár J. ..................................... 423
Mosyundz D. ................................ 275
N
Nikitina T. ...................................... 86
Nosach Ye.. .................................. 205
O
Oberemok A. ................................ 303
Ocilka M...................................... 176
Ogar V.................................. 210, 401
Oleinik S. ..................................... 290
Orlovskyi I. .................................. 427
Ostroverhov M. .............................. 80
P

H
Hadžiselimović Miralem................415
Hodulíková A ................................361
I
Iaremov O...................................... 80
K
Kabašta M ..................................... 93
Kadushkevich O. ...........................371

Paranchuk Ya................................... 100
Parhomenko R....................... 256, 265
Perekrest A............................ 233, 376
Permyakov V................................ 371
Petukhov M. .......................... 246, 298
Pogorletskiy D.............................. 239
Potapenko Ye. .............................. 315

R
Rashchepkin A.......................... 42, 63
Repetskyi V..................................... 93
Reznik O....................................... 376
Rosen V........................................ 256
S
Sandul V....................................... 142
Semenets D................................... 111
Senko V........................................ 103
Sereda D. ..................................... 308
Scherbak M .................................. 103
Scherbyna O................................. 233
Shchokin V.. ................................. 286
Shchur I........................................ 330
Shevchuk S ............................142, 303
Shiyka A ....................................... 315
Shpachuk О.................................. 393
Shulyak A ..................................... 290
Shvedchikova I.......................... 18, 52
Sinchuk I. ..............................269, 272
Slidenko V. ................................... 142
Sotnyk M. .................................... 226
Smotrov Yе.. ..........................119, 170
Subbotin V.................................... 170
Sulim A..................................219, 282
Suslenko O ................................... 170
Svystun A...............................210, 401
Syhnatsky B .................................. 246
Syomka O. ...................................... 46
T
Tatarchenko М ............................... 86
Tcherno O. ..................................... 25
Tkach S. ......................................... 52
Tomčíková I...........................180, 348
Topalov A....................................... 25
V
Vansáč M. .................................... 327
Vaschishin D .................................. 42
Vasilenko D.................................. 397
Vasilyev D.. .................................. 233
Vasilyev L................................. 29, 68
Vershinin D.................................. 170
Vilner V........................................ 406
Vince T......................................... 419
Volkanin Ye.. .................................. 58
Y
Yalova O ...............................251, 265
Yavir V......................................... 162
Yelisovetskiy О. ............................ 295
Yurchenko M ................................ 226
Z
Zachepa Yu .................................. 147
Zaichenko S.................................. 303
Zemzulin M .................................... 18
Zhukov L. ..................................... 158
Zhukov O...................................... 103

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
454

Коректор Н. О. Гордієнко
Технічна верстка Алєксєєва Ю.О., Ромашихін Ю.В.
Відповідальні секретарі Карпенко О.О., Молодика І.С.

Підписано до друку _______. Формат А4. Папір офсетний
Умов.друк.аркушів ___. Наклад ____ прим. Друк разопринтний. Зам.155/10
Надруковано з готових оригіналів в друкарні ПП Щербатих О.В.
Кременчук, вул. 29 вересня, 11/19, тел. 79-63-38

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2
455

