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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
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енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика".
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діагностики
електромеханічних
систем,
оптимізації
та
автоматизації
електротехнічних комплексів, питань якості освіти та підготовки кадрів, інновацій в освіті
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Шидловський Анатолій Корнійович та академік-секретар Національної академії наук
України, директор Інституту електродинаміки Кириленко Олександр Васильович.
Конференція має широке представництво відомих науковців країн Центральної та Східної
Європи, інших країн: Berdai Abdelmajid, Ph.D., аssoc. prof. (Вища національна школа
електромеханіки, ENSEM, Hassan II Ain Chok University, Касабланка, Марокко); Klapita
Gzhegozh – Ph.D., prof., (Сілезький технічний університет, м. Глівіце, Польща); Krzysztof
Kluszczyński – prof., dr hab. inž., (Сілезький технічний університет, м. Глівіце, Польща);
D. Kováč, prof. Ing. PhD. (Кошицький технічний університет, Словакія); Damijan Miljavec –
Dr. Sci., Professor (Університет Любляни, Словенія); Головко В.А. – д.т.н., професор
(Брестський державний технічний університет, м. Брест, Білорусь); Іньков Ю.М. – д.т.н.,
професор (Московський державний університет шляхів сполучення, м. Москва, Росія);
Жаксибаєва Г.Ш. – к.т.н., професор (Карагандинський державний індустріальний
університет, м. Теміртау, Казахстан); Павленко О.В. – д.т.н., професор (ПівденноРосійський державний технічний університет, м. Новочеркаськ, Росія); Ryszard Strzelecki –
prof., dr. hab. inž. (Морська Академія, Гдиня, Польща); д.т.н., проф. Б.Й. Фіраго (Білоруський
національний технічний університет, м. Мінськ, Білорусь); проф. Сівякова Г.О.
(Карагандинський державний індустріальний університет, м. Теміртау, Казахстан;
Стогній Б.С. – д.т.н., академік НАН України (ІЕД НАН України, м. Київ, Україна).
Членами програмного комітету конференції є провідні науковці Інституту
електродинаміки Національної академії наук України та вищих навчальних закладів нашої
держави.
У конференції беруть участь представники близько 25 вищих навчальних закладів
Росії, Казахстану, Марокко,Німеччини, України, Словаччини, трьох наукових академічних
установ та промислових підприємств. У збірник матеріалів конференції увійшло 80
дайджестів наукових статей, присвячених проблемам енергоресурсозбереження в
електротехнічних системах.
Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи, перспективного фахового
спілкування та нових наукових здобутків.

З повагою,
Голова програмного комітету,
член-кореспондент Національної академії
педагогічних наук України,
заслужений діяч науки і техніки України,
д.т.н., професор,
ректор Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
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ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

УДК 621.34
УМОВИ ПЕРСИСТНОСТІ ЗБУДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАДАНОГО ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ
В СИСТЕМАХ БЕЗДАВАЧЕВОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ
С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, В. О. Благодір
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. E-mail: sergei.peresada@gmail.com
Надано результати розробки та експериментального тестування алгоритму формування заданого потокозчеплення в системах бездавачевого векторного керування асинхронними двигунами, який забезпечує виконання
умов спостережуваності кутової швидкості ротора у всіх режимах роботи двигуна. Запропоноване рішення дозволяє розширити зону стійкої роботи систем бездавачевого керування асинхронними двигунами, в тому числі
при генераторних моментах навантаження, а також підвищити показники якості регулювання механічних координат при роботі двигуна в зоні нульових швидкостей.
Ключові слова: асинхронний двигун, бездавачеве векторне керування, персистність збудження.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Системи векторного
керування асинхронними двигунами (АД) без вимірювання кутової швидкості на сьогодні сформували
промисловий стандарт для технологічних використань з низькими й середніми вимогами до статичних
та динамічних показників регулювання координат
АД [1]. Одним із принципових факторів, які обмежують сфери застосування цих систем, є деградація якості керування в діапазоні низьких швидкостей та навіть втрата стійкості в генераторних режимах роботи.
У [2] авторами надано загальнотеоретичне рішення
проблеми бездавачевого керування АД, в якому вперше подано математичне формулювання персистності збудження, що визначає необхідні умови для оцінювання кутової швидкості. Висновки [2] співпадають із результатами [3, 4] щодо загальних властивостей спостережуваності моделі АД. У [5] надано розвиток алгоритму [2] з метою підвищення властивостей робастності відносно немодельованої динаміки в
контурах регулювання струму статора.
Метою даного дослідження є розробка методу
формування умов персистності збудження при бездавачевому керуванні за рахунок специфікації заданого потокозчеплення для розширення діапазону регулювання кутової швидкості.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Алгоритм бездавачевого керування [5]. Рівняння алгоритму керування кутовою швидкістю в полеорієнтованій системі координат (d  q) мають вигляд:
– регулятор потокозчеплення
i*d  ( *   * ) Lm ;
ˆ  Lm i*q *  v0 * ;
0  

(1)
~
ˆ  Lmiq * ] ~id ,
v0  1 [(1  1 )
– спостерігач польової компоненти струму статора
~
~

î d   î d  0 iq  *   1u d  k1 id ;
(2)
– регулятор швидкості
 *  *  k e  M̂ c ) * ;
i*q  ( 

M̂ c  k i e ;
– спостерігач кутової швидкості
~

ˆ   1u q  k o ~iq ;
îq   îq  0 id  * 
~
~ ˆ
e  k oi iq ,
 *  e ;

(3)

(4)

– регулятори струмів
~
u d  ( i*d  0 i*q  *  id*  k i id  xd );
ˆ *  i*q  k i ~iq  x q );
u q  ( i*q   0i*d  
(5)
~
x d  k ii id ;
~
x q  k ii iq ,

де * – задана кутова швидкість; * – задане потокозчеплення; i*d , i*q – задані значення для польової id та
моментної iq компонент струму статора; id  id  i*d ,
iq  iq  i*q – похибки відпрацювання струмів; xd , xq

– інтегральні складові регуляторів струму; îd , îq –
~
~
~
~
оцінки струмів; id  id  îd , iq  iq  îq – похибки
оцінювання струмів id , iq ; ud , uq – компоненти вектора напруги статора; ̂ – оцінена кутова швидкість
 ; M̂ c – оцінене значення константи M c J ; M c –
момент навантаження; J – момент інерції; додатні
константи  ,  ,  ,  , які залежать від електричних
та механічних параметрів двигуна, визначено стандартним чином [4]; Lm – індуктивність намагнічуючого
контуру; ( ki ,kii )  0 – коефіцієнти пропорційних та
інтегральних
складових
регуляторів
струму;
( ko ,koi )  0 , k1  0 – параметри налаштування спостерігача кутової швидкості й польової компоненти
струму статора; v0 – коригуючий зворотній зв’язок;
1  0 – коефіцієнт налаштування; без втрати загальності в моделі АД прийнято одну пару полюсів.
Метод формування заданого потокозчеплення.
Теоретичний результат відносно стійкості системи
бездавачевого керування АД, побудованої з використанням алгоритму (1)–(5), базується на умовах персистності збудження, які формулюються наступним
чином. Згідно з дослідженням [1], cигнал
 ( t )   cos 0r  * sin 0r 0 
   a   
(6)
r
*
r

  b ( t )    sin  0   cos  0 0 
є таким, що персистно збуджує, якщо існують додатні константи T, k, які забезпечують виконання умови
t T



        d   kI
t
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 *  M c J 1 ) * .
де  r0  r0  *  Lm iqr * ; iqr  ( 
Аналітичне дослідження умов (7) не може бути
виконано при розгляді загальних режимів роботи
АД, але принципові висновки можуть бути отримані
з розгляду усталених режимів. Припустимо, що завдання для кутової швидкості * , потокозчеплення
* , а також момент навантаження M c є постійними. За цих умов в усталеному режимі 0r є постійною й тому  0r  0 r t . Якщо 0 r  0 , що відповідає
збудженню АД постійним струмом, то розрахунок
матриці (7) дає
t T
t T   2
* 
T

d , (8)
 Ω Ω  d  
*
* 2
t
t 
( ) 

тобто матриця є напівдодатно визначеною й тому
умови персистності збудження не виконуються.
За умови, коли 0 r  0 , визначимо T  2 0 r ,
тоді маємо:

рушійному режимі, в той час як максимальне потокозчеплення вводиться тільки в генераторних режимах роботи АД. Рішення (11) гарантує уникнення
умов збудження АД постійним струмом.
Стратегія селекції заданого потокозчеплення активується тільки при низьких частотах напруги живлення та високих значеннях моментного струму.
При роботі з високими частотами живлення умови
спостережуваності завжди забезпечуються, тому задане значення потокозчеплення встановлюється рівним номінальному значенню. Більш того, робота з
малими моментними струмами при низьких частотах напруги живлення не є критичною з практичної
точки зору, оскільки малий момент двигуна співвимірний з моментом тертя.
ˆ , Нм
JM
c

t

  2

I 2 ,* .
2
* 2

0r
 ( ) 

(9)

У (10) є ступінь свободи для селекції * так,
щоб значення | 0n | було максимальним, при
*  [ *m ,  *M ] . Обмеження *m відповідає мініма-

льному значенню, а *M – максимальному з урахуванням насичення магнітної системи АД. Наступний
алгоритм дозволяє уникнути збудження АД постійним струмом:
*m if ( *  M̂ c )  0;
*  
(11)
*M if ( *  M̂ c )  0
  * *  M̂ c 
1  1
1 

.

;


 
 L
 * 2 2  *m2 *M2 
* 2 
 m
На рис. 1 показано, як необхідно вибирати заданий потік залежно від * та M̂ c . Відмітимо, що мінімальний рівень потокозчеплення вибирається в



,
рад с

0

Таким чином, умови персистності збудження виконуються в усіх сталих режимах за виключенням
режиму збудження постійним струмом, що виникає
при роботі на низьких швидкостях, коли до валу
прикладається генераторний момент навантаження,
а також при нульовій швидкості на холостому ходу.
Оскільки 0r залежить від * , M c та * , то завдання для потокозчеплення може бути використано
як додатковий ступінь свободи для виключення умови 0 r  0 . Для досягнення цієї мети пропонується
використовувати селекцію завдання для потокозчеплення так, щоб його максимізувати з урахуванням фізичних обмежень, що пов’язані з насиченням магнітної системи. Сформуємо для усталеного режиму допоміжну синхронну швидкість обертання у вигляді
0 n  *  Lm ( *  M̂ c ) *2 .
(10)

1

    *M

    *m

T
 ΩΩ d 

з

    *m

    *M

t T

2
* 2
   (  )


0 r 
0


0  0 при   m
0  0 при   M

Рисунок 1 – Задане потокозчеплення
Результати експериментального тестування.
При виконанні тестів алгоритму (11) було встановлено наступні параметри алгоритму вибору заданого
потокозчеплення: мінімальне та максимальне потокозчеплення дорівнють ±10 % від значення
*  0,86 Вб, яке використовується при високих частотах

живлення,

тобто

*m  0, 77 Вб,

*M  0,95 Вб. Результуючий сигнал завдання потокозчеплення формується нелінійним фільтром [5] з
максимальними значеннями першої та другої похідних, що дорівнюють 2 Вб/с та 50 Вб/с2. Відповідно
до рис. 2, для тесту використано послідовність операцій керування, яка включає відпрацювання заданої траєкторії кутової швидкості з усталеним значенням *  7, 5 рад/с (5 % від номінальної) та компенсацію постійного номінального генераторного
моменту навантаження на інтервалі часу 0,6–1,3 с.



Mc

Рисунок 2 – Послідовність операцій керування
У першому тесті, графіки перехідних процесів
якого показано на рис. 3,а, використовується задане
потокозчеплення *  *m , що призводить до
0  0 , тобто до втрати персистності збудження під
час компенсації генераторного моменту навантаження. З рис. 3,а видно, що кутова швидкість оцінюється некоректно, а тому виникають похибки відпрацювання кутової швидкості. При виконанні дру-
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гого тесту (рис. 3,б) задане потокозчеплення формується відповідно до рівняннь (11). У цьому випадку
синхронна швидкість не дорівнює нулю, умови персистності збудження виконуються, що дозволяє забезпечити нульові похибки оцінювання та відпрацювання кутової швидкості.

Рисунок 3 – Перехідні процеси
ВИСНОВКИ. На основі аналізу режимів роботи
асинхронного двигуна в системі бездавачевого керування встановлено, що умови персистності збудження,
які визначають спостережуваність кутової швидкості,
не виконуються для режимів збудження двигуна постійним струмом, які утворюються при роботі з генераторними моментами навантаження на малих швидкостях та при нульовій швидкості на холостому ходу.
Запропонований алгоритм формування заданого
потокозчеплення дозволяє уникнути режиму роботи з

постійним струмом у статорі й забезпечити стійкість
системи у всьому діапазоні регулювання кутової
швидкості. Результати експериментальних досліджень підтверджують ефективність запропонованого
рішення.
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A new flux reference selection algorithm is developed with the aim of imposing the flux which maximizes the modulus of the synchronous speed, considering constraints on the minimum and maximum flux levels. Proposed solution
guarantees persistency of excitation condition, which is related to observability properties of the induction motor model,
in every operating point and therefore improves stability and speed tracking performances under regenerative loads at zero speed regions. Experimental results confirm the effectiveness of the proposed approach.
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УДК 621.77
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВУХМАССОВЫХ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С АНИЗОТРОПИЙНЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ
ПРИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОМ СИНТЕЗЕ
Б. И. Кузнецов, Т. Б. Никитина, Б. Б. Кобылянский, В. В. Хоменко
Институт технических проблем магнетизма Национальной академии наук Украины
ул. Индустриальная, 19, г. Харьков, 61106, Украина. Е-mail: bikuznetsov@mail.ru
Решена задача многокритериального синтеза анизотропийных регуляторов двухмассовых электромеханических систем, что позволяет удовлетворить разнообразным требованиям, которые предъявляются к работе систем в различных режимах. Многокритериальный синтез анизотропийных регуляторов выполнен на основе стохастических мультиагентных алгоритмов оптимизации роем частиц. Проведены исследования динамических
характеристик двухмассовых электромеханических систем с анизотропийными регуляторами и с типовыми регуляторами при работе систем в различных режимах. Показано, что синтезированная система имеет меньшую
чувствительность к изменению параметров объекта управления по сравнению с системой с типовыми регуляторами. Установлено, что применение синтезированных анизотропийных регуляторов по сравнению с типовыми
регуляторами позволило повысить плавность работы системы при движении объекта управления на низких
скоростях, уменьшить время регулирования и одновременно уменьшить ошибки отработки гармонического задающего воздействия
Ключевые слова: двухмассовая электромеханическая система, анизотропийный регулятор.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Применение анизотропийных регуляторов позволяет создавать электромеханические системы с малой чувствительностью к изменению параметров объекта управления
[1, 2]. С помощью анизотропийных регуляторов минимизируется анизотропийная норма системы. Синтез анизотропийных регуляторов сводится к решению четырех связанных алгебраических уравнений
Риккати, уравнения Ляпунова и вычисления уровня
анизотропии входного сигнала по выражению специального вида [3]. Эти системы уравнений численно решаются с помощью метода гомотопий, включающего векторизацию матриц и итерации по методу Ньютона [4]. Вектор цели стохастического робастного комбинированного управления [5–10] определяется в виде решения многокритериальной задачи нелинейного программирования [11–14] на основании стохастической мультиагентной оптимизации
роем частиц [15–16].
При синтезе анизотропийных регуляторов предполагается, что система работает при случайных
внешних воздействиях и при случайных помехах
измерения. Однако синтезированная система с анизотропийными регуляторами должна работать в различных режимах и при различных внешних воздействиях: ступенчатых, линейно-изменяющихся, гармонических и т.д. [1, 17].
Целью данной работы является исследование
динамических характеристик двухмассовых электромеханических систем с анизотропийными регуляторами, синтезированными при многокритериальном синтезе, и их сравнение с динамическими характеристиками систем с типовыми регуляторами
при работе систем в различных режимах.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Приведем вначале типовые технические требования
[1, 17], которые предъявляются к системам наведения и стабилизации объектов, расположенных на
подвижном основании: время регулирования при

подаче определенных входных сигналов, перерегулирование, время первого согласования, статическая
ошибка при отработке ступенчатого сигнала заданной величины, время отработки заданного угла рассогласования, время разгона до максимальной скорости, время останова с максимальной скорости,
ошибка отработки гармонического сигнала заданной
амплитуды и частоты, максимальная ошибка отработки гармонических сигналов в заданном диапазоне частот, максимальный выброс амплитудночастотной характеристики, точность отработки заданного минимального значения скорости – неравномерность движения рабочего органа на минимальной скорости, дисперсия стабилизации заданного случайного изменения задающего воздействия
при действии случайных возмущающих воздействий, максимальная скорость наведения, минимальная скорость наведения. При этом необходимо учитывать ограничения на компоненты вектора состояния и на вектор управления. Все эти требования необходимо выполнить при изменении параметров
объекта управления в заданной области. В частности, для таких систем наиболее сильно изменяется
момент инерции объекта управления.
Исследование динамических характеристик.
Рассмотрим теперь исследование динамических характеристик и чувствительность к изменению параметров объекта управления двухмассовой электромеханической системы [17] с синтезированными
анизотропийными регуляторами. Фактически в системе управления имеются нелинейные элементы.
Это, в первую очередь, касается наличия сухого
трения как в исполнительном двигателе, так и в объекте управления. Кроме того, в системе имеются нелинейные характеристики элементов упругости между исполнительными двигателями и приводными
механизмами за счет люфтовыбирающих пружин.
Рассмотрим влияние этих элементов на динамические характеристики системы. При этом будем рас-
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сматривать динамические характеристики системы
для трех значений моментов инерции рабочего механизма – номинального и отличающихся от номинального значения в два раза в большую и меньшую
стороны.
Одним из напряженных критериев при синтезе
системы является неравномерность движения объекта управления при наведении на малых скоростях,
который в значительной степени определяет потенциальную точность работы системы в одном из самых ответственных режимов работы системы. Анизотропийный регулятор имеет астатизм второго порядка, однако синтезированная система при наведении на малых скоростях с учетом всех нелинейностей при разных значениях момента инерции объекта управления имеет установившуюся ошибку по
углу поворота объекта управления, а сам объект
управления движется неравномерно с участками остановки и трогания.
При синтезе системы напряженным критерием
является также режим движения объекта управления
на больших – перебросочных – скоростях. При этом
особенно остро проявляются энергетические ограничения приводного двигателя. При движении на
перебросочных скоростях синтезированная система
с учетом всех нелинейностей и при разных значениях момента инерции объекта управления также имеет установившуюся ошибку по углу поворота объекта управления, однако объект управления движется
плавно и без остановок.
Время переходного процесса в режиме отработки
малых углов также является напряженным критерием при синтезе системы. Переходные процессы незначительно изменяются при изменении момента
инерции рабочего механизма и удовлетворяют техническим требованиям, предъявляемым к системе.
Точность отработки гармонических воздействий
заданных частот также является напряженным критерием при синтезе системы. Этот критерий связан с
работой системы управления, установленной на подвижном основании объекта, движущегося по неровной дороге с заданной скоростью и заданными
параметрами неровностей дороги. Синтезированная
система с учетом всех нелинейностей и при разных
значениях момента инерции объекта управления
имеет допустимую ошибку отработки заданного
гармонического сигнала.
ВЫВОДЫ. Проведенные исследования двухмассовой электромеханической системы с анизотропийными регуляторами показали, что синтезированная система удовлетворяет всем предъявляемым
к ней требованиям и имеет меньшую чувствительность к изменению параметров объекта управления
по сравнению с системой с типовыми регуляторами.
Установлено, что применение синтезированных
анизотропийных регуляторов по сравнению с типовыми регуляторами позволило повысить плавность
работы системы при движении объекта управления
на низких скоростях, уменьшить время регулирования и одновременно уменьшить ошибки отработки

гармонического задающего воздействия.
При изменении момента инерции объекта управления можно использовать один анизотропийный
регулятор, синтезированный для одного – центрального объекта управления, и, следовательно, можно
реализовать основную парадигму робастного управления – управлять с помощью одного анизотропийного регулятора не одним, а целым классом объектов управления.
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RESECH OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF TWO-MASS ELECTROMECHANICAL SYSTEMS
WITH ANISOTROPIC REGULATORS AT MULTICRITERION SYNTHESIS
B. Kuznetsov, T. Nikitina, B. Kobylyanskiy, V. Khomenko
Institute of Technical Problems of Magnetism National Academy of Sciences of Ukraine
ul. Industrialnaya, 19, Kharkov, 61106, Ukraine. E-mail: bikuznetsov@mail.ru
Solved the problem of multi-criteria synthesis of anisotropic regulators of two-mass electromechanical systems that
can satisfy the various requirements that apply to the operation of the systems in different modes. Multicriteria synthesis
of anisotropic regulators made on the basis of stochastic multi-agent particles swarm optimisation algorithms. The dynamic characteristics of the two-mass electromechanical systems with anisotropic controllers and with types controller
of systems at work in different modes. It is shown that synthetic system has less sensitivity to changes in the parameters
of the control object compared with the system controller types. It was found that the use of synthetic anisotropic regulators compared of regulators types allowed to increase the smoothness of the system while moving object control at
low speeds, reducing the time control while reducing errors mining harmonic reference variable.
Key words: two-mass elektromenhanical system, anisotropic regulator.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИТЕРАЦИОННОГО ДВУХКАНАЛЬНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОДАЧИ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ СИЛОВОЙ ЧАСТИ
УТОЧНЯЮЩЕГО КАНАЛА
А. А. Худяев, В. В. Поленок
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
ул. Фрунзе, 21, г. Харьков, 61002, Украина. E-mail: vitaliy_polenok@inbox.ru
Применительно к электроприводу механизма подачи станка модели ИР800ПМФ4 получена структурноалгоритмическая схема итерационного двухканального дифференциального электропривода подачи с различными типами силовой части уточняющего привода и подчиненной настройкой каналов управления. Двухканальная система управления привода учитывает подключение компенсаторов динамического взаимовлияния
между каналами по нагрузке. Выполнен сравнительный анализ показателей качества динамических и точностных характеристик предлагаемого двухканального электропривода и аналогичных одноканальных приводов
подачи, применяемых на станках рассматриваемого типа. Приведены результаты компьютерного моделирования динамических и точностных характеристик, позволяющие оценить потенциальную эффективность применения предлагаемого двухканального дифференциального электропривода подачи с различными типами силовой части привода уточняющего канала.
Ключевые слова: двухканальный дифференциальный электропривод, точность управления.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одним из наиболее
простых и надежных вариантов технической реализации многоканальных следящих электроприводов
(ЭП), построенных по итерационному принципу,
является двухканальный привод с суммирующим
дифференциальным редуктором – механическим
дифференциалом (МД) [1, 2]. В итерационных двухканальных ЭП с МД при условии компенсации негативного динамического взаимовлияния каналов
(ДВВК) по нагрузке обеспечивается возможность
применения унифицированной типовой настройки
автономных приводов по принципу СПР.
Быстродействие и точность двухканального
дифференциального ЭП подачи станка или механизма могут зависеть не только от полосы пропускания, но и от перегрузочной способности по моменту уточняющего привода [3]. Поэтому в зависимости от типа привода, применяемого во втором
уточняющем канале, эффективность соответствующего двухканального ЭП подачи в целом может
быть различной.
Целью работы является сравнительная оценка
потенциальной эффективности (с точки зрения повышения быстродействия и точности управления)
итерационного двухканального дифференциального
компенсированного ЭП с СПР-настройкой каналов
и различными типами силовой части привода уточняющего канала применительно к подаче рабочего
органа (РО) металлорежущего станка.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Рассматривается двухканальный дифференциальный ЭП подачи РО (рабочего стола с изделием)
многоцелевого станка с ЧПУ повышенной точности
модели ИР800ПМФ4. Двухканальный ЭП подачи,
построенный по итерационному принципу, включает первый (основной) К-1 и второй (уточняющий)
К-2 каналы управления по углу с соответствующими подчиненными контурами скорости, настроенными на симметричный оптимум.
Электроприводы основного К-1 и уточняющего
К-2 каналов целесообразно строить на базе типовых

транзисторных ЭП постоянного тока с силовыми частями типа ШИП–ДПТ. В качестве ИД Д1 основного и
Д2 уточняющего приводов дифференциального приводного механизма предполагается использовать
одинаковые высокомоментные ДПТ с постоянными
магнитами типа 2ПБВ 132S ( Pi, ном = 1,94 кВт,
M i, ном = 37 Н·м, I i, ном = 51 А, i = 1,2). Как вариант,

второй, уточняющий канал К-2 может быть построен
на базе широкополосного ЭП переменного тока с
частотно-токовым векторным управлением (типа
ПЧТ–АД) и сопоставимым по мощности АД типа
АИР112МВ8
специального
исполнения
( P2,ном = 3 кВт, M 2,ном = 40,35 Н·м, I 2,ном = 7,8 А).
Сравнение производится с аналогичным по назначению традиционным одноканальным (автономным)
безредукторным ЭП подачи типа ТПН–ДПТ, установленным на действующих станках данной модели.
В качестве ИД тиристорного ЭП может быть использован высокомоментный электродвигатель постоянного тока типа ПБВ 112L ( Pавт,ТПН = 1,1 кВт,
M авт,ТПН = 21 Н·м). Как вариант для сравнения рас-

сматривается современный одноканальный глубокорегулируемый ЭП подачи типа ШИП–ДПТ на базе
высокомоментного ДПТ НВ типа 2ПБВ 112L
( Pавт, ШИП = 1,15 кВт, M авт, ШИП = 22 Н·м).
На рис. 1 приведена структурно-алгоритмическая схема двухканального дифференциального ЭП
подачи станка с СПР-настройкой каналов и различными типами силовой части привода уточняющего
канала К-2. Возможность реализации силовой части
типа ШИП–ДПТ вместо ПЧТ–АД показана пунктирными линиями; компенсация негативного взаимовлияния каналов К-1 и К-2 по нагрузке выполнена с помощью компенсаторов ДВВК С12 и С 21 .
Характерные результаты сравнительного компьютерного моделирования электродинамических характеристик предлагаемого двухканального и традиционных одноканальных ЭП подачи, полученные
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с учетом технических характеристик станка, приведены на рис. 2 и 3. На рисунках обозначены: цифрами «1*» и «2*» – графики характеристик приводов
основного К-1 и уточняющего К-2 каналов, работающих в итерационном режиме в составе двухканального ЭП с уточняющим приводом типа ШИП–
ДПТ; цифрами «1+2*» и «1+2» – аналогичные гра-

фики двухканального ЭП с уточняющим приводом
соответственно типа ШИП–ДПТ и типа ПЧТ–АД;
цифрами «1тпн» и «1шип» – аналогичные графики
характеристик сравниваемых одноканальных ЭП подачи соответственно типа ТПН–ДПТ и ШИП–ДПТ.
В работе показано, что быстрое насыщение по
тока привода второго канала К-2, возникающее при
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Рисунок 1 – Структурно-алгоритмическая схема итерационного двухканального дифференциального ЭП
подачи с СПР-настройкой каналов и различными типами силовой части привода уточняющего канала К-2
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Рисунок 2 – Сравнительные переходные процессы положения, линейной скорости и тока двухканального
дифференциального ЭП и одноканального (автономного) ЭП с различными типами приводов при отработке особо
*
малых (а), малых (б) и больших (в) перемещений РО: а) S М
= 0,05 мкм; б) S М = 0,5 мкм; в) S Б = 500 мм
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отработке двухканальным ЭП с уточняющим приводом типа ПЧТ–АД сравнительно больших перемещений РО (  мм  S РО  1000 мм ) приводит к
необходимости существенного снижения коэффици-

ента усиления k2 второго и увеличения коэффициента усиления k1 первого (основного) каналов
управления. Как следствие, это вызывает сужение
полосы пропускания двухканального ЭП в целом.
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Рисунок 3 – Сравнительные графики отработки синусоидального управляющего сигнала UЗП (t )  UЗП,max sin2ft
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ВЫВОДЫ. 1. Получена структурно-алгоритмическая схема итерационного двухканального дифференциального ЭП подачи с различными типами
силовой
части
уточняющего
привода
и
СПР-настройкой каналов управления, учитывающая
подключение компенсирующих перекрестных связей.
2. Показаны значительные потенциальные преимущества в быстродействии и точности управления предлагаемого итерационного двухканального
дифференциального ЭП подачи с различными типами силовой части уточняющего привода и оптимальной подчиненной настройкой каналов по сравнению с аналогичными одноканальными безредукторными ЭП подачи типа ТПН–ДПТ и ШИП–ДПТ,
традиционно применяемыми на станках рассматриваемого типа.
3. Показано, что с точки зрения повышения бы-

стродействия управления подачей РО двухканальный ЭП с силовой частью уточняющего привода
типа ШИП–ДПТ значительно эффективнее аналогичного двухканального ЭП с уточняющим приводом типа ПЧТ–АД.
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EFFICIENCY OF ITERATIVE TWO-CHANNEL DIFFERENTIAL FEEDING ELECTRIC DRIVE
WITH DIFFERENT TYPES OF CLARIFYING CHANNEL POWER PART
A. Khudiayev, V. Polenok
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
ul. Frunze, 21, Kharkоv, 61002, Ukraine. E-mail: vitaliy_polenok@inbox.ru
The block diagram of iterative two-channel differential feeding electric drive with different types of clarifying drive
power part and subordinate tuning of control channels applied to feed electric drive of machine-tool model
ИР800ПМФ4 is obtained. Two-channel drive control system takes into account connection of compensators of dynamic interconnection between channels by load. The quality indexes comparative analysis of dynamic and accuracy
characteristics of proposed two-channel electric drive and similar one-channel feeding drives, applied on the machinetools such type are done. The computer simulation results of dynamic and accuracy characteristics which allow to estimate a potential efficiency of the proposed two-channel differential feeding electric drive with different types of clarifying drive power part applying are given.
Key words: two-channel differential electric drive, accuracy of control.
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОЇ МОДЕЛІ ПРИ СИНТЕЗІ СИСТЕМИ
АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ОБ’ЄКТАМИ
А. О. Лозинський, Л. І. Демків
Національний університет «Львівська політехніка»
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна. E-mail: lozynsky@polynet.lviv.ua, demkivl@gmail.com.
Запропоновано підхід до апроксимації нелінійностей в електромеханічних системах. Даний підхід передбачає синтез нечіткого регулятора, що забезпечує перемикання між векторами керуючих впливів залежно від
значення сигналу на вході в нелінійність, що апроксимують. Пропонований підхід апробовано на прикладі нелінійної моделі дугової сталеплавильної печі. Проведено порівняння пропонованого підходу з класичними, а
саме з випадком застосування лінійних регуляторів, що синтезовані для лінійної та нелінійної моделей дугової
сталеплавильної печі, та зроблено висновки про доцільність їх застосування. Одержані якісні та кількісні результати свідчать про доцільність застосування пропонованого підходу, адже він забезпечує не лише належну
апроксимацію нелінійностей, а й бажані перехідні процеси як у вихідному сигналі системи, так і в проміжних,
що дозволяє покращити основні показники функціонування досліджуваної системи.
Ключові слова: нечітка логіка, нечіткий регулятор, динамічна система, апроксимація нелінійностей, дугова
сталеплавильна піч.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні при дослідженні електромеханічних систем актуальними є
задачі максимальної відповідності досліджуваної
моделі системи реальному об’єкту. Це дозволяє
синтезувати регулятори, що забезпечують бажані
перехідні процеси в системі. У багатьох роботах,
зокрема [1], використовується модальний регулятор, але при цьому не враховуються можливі наявні
в системі нелінійності, тому характеристики такого
регулятора будуть відрізнятися від бажаних.
Часто нелінійні системи синтезуються на основі
методів нелінійної теорії, які забезпечують стійку
роботу, не формуючи якісних показників. Це, наприклад, методи систем зі змінною структурою [2],
методи на основі теорії Ляпунова, теорії збурень [3]
тощо. Сучасні методи, такі як feedback лінеаризація
[4], методи геометричної теорії керування [5], у
багатьох випадках складно застосувати, тому вони
не набули значного поширення. Останнім часом все
частіше застосовують нечіткі регулятори [6, 7].
Метою даної роботи є запропонування підходу
до апроксимації нелінійностей в електромеханічних
системах, який передбачає синтез нечіткого регулятора, що забезпечує перемикання між векторами
керуючих впливів залежно від значення сигналу на
вході в нелінійність, що апроксимують.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У
роботі запропоновано підхід до апроксимації нелінійностей у системі за допомогою апарату нечіткої
логіки, який дозволяє синтезувати нечіткий регулятор, що
а) враховує існуючі нелінійності в системі;
б) забезпечує бажані перехідні процеси;
в) має базу правил невеликого розміру (розмір
бази правил визначається, в першу чергу, характером нелінійності).
Традиційно в електротехнічних системах для
апроксимації нелінійностей функцію наближають
прямою f  x   f1  x   Ktp1 x , розкладаючи цю нелінійну функцію в ряд Тейлора на початку координат
та нехтуючи доданками вище другого порядку.

Однак таке наближення справедливе лише в невеликій області зміни арґумента вхідної напруги.
Для апроксимації функції запропоновано застосовувати апарат нечіткої логіки, а саме наближати
функцію не однією прямою, а кількома:
f i  x   K tpi x, i  1...n, K tpi  K tpi 1 .
Залежно від значення вхідного сигналу в нелінійності, що апроксимують, відбувається перемикання між цими функціями. У такому випадку
n

f  x    i  x  f i  x  , де i  x  – функція належi 1

ності. Застосування апарату нечіткої логіки забезпечує плавне перемикання між функціями, що наближають нелінійну функцію в різних точках. У
роботі розглянуто лінеаризацію типових нелінійностей типу насичення, крива намагнічення, зміщення
(рис. 1).
Для реалізації пропонованого підходу було застосовано нечіткий регулятор типу Такагі–Сугеноз
лінійними функціями належності.
База правил має вигляд

IF  x in U i  THEN u  t   gi  x  ,
де gi  x  – відповідні функції вектора станів системи, U i – області розбиття. Для кожної з функцій

gi  x  синтезовано відповідний регулятор за повним вектором станів, який має такий вигляд:
gi  x   Ki x  t  , i  1...n,

де K i визначає налаштування на ту чи іншу стандартну лінійну форму. При такому підході фазифікують лише одну змінну, а тому кількість правил
дорівнює кількості областей розбиття. Дефазифікацію проводитимемо спрощеним гравітаційним
методом. Тоді
n

u  t    i  x  gi  x .
i 1
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а)

б)

в)
Рисунок 1 – Наближення функції а) насичення,
б) зміщення, в) намагнічення за допомогою апарату
нечіткої логіки; 1 – крива, яку апроксимують;
2 – результат апроксимації
Запропонований підхід розглянуто на прикладі
системи з типовою нелінійністю – нелінійний тиристорний перетворювач. Дослідження проводилось
на прикладі нелінійної двомасової моделі системи

керування переміщення електрода. Цю систему
можна описати системою диференціальних рівнянь
першого порядку [1].
Традиційно таку систему лінеаризують і для неї
синтезують регулятор, але синтезовані таким чином коефіцієнти не забезпечують бажаних перехідних процесів у нелінійній системі. Неврахування
нелінійності тиристорного перетворювача призводить до спотворення перехідних процесів у системі.
Дослідження проводилось для випадку, коли
тиристорний перетворючач моделюється за допомогою рівняння (1)
 

f U tp  p    Ktp cos   U tp  p   ,
(1)
 2 20

де U tp  p  – напруга на вході тиристорного перетворювача.
Запропоновано застосовувати нечіткий регулятор (рис. 2), який забезпечує адекватну поведінку
системи при насиченні вхідної напруги тиристорного перетворювача.
При дослідженні нелінійної системи для апроксимації нелінійної моделі тиристорного перетворювача було застосовано підхід, що полягає в перемиканні між регуляторами, що синтезовані для різних
значень коефіцієнтів підсилення лінеаризованого
тиристорного перетворювача.
Було проведено порівняння проведеного підходу з класичним. При моделюванні значення середньогеометричного кореня було покладено рівним
0  12 . Одержані результати (рис. 3) свідчать, що
застосування пропонованого підходу дозволяє одержати перехідні процеси, які відповідають реальній
системі. Крім того, у випадку застосування нечіткого регулятора, тобто при максимальній відповідності моделі реальній ДСП, відсутні перерегулювання
довжини дуги, відсутня статична похибка в усталеному режимі, швидший вихід вихідного сигналу
системи на задане значення. При цьому в проміжних координатах системи також відсутні неприпустимі перерегулювання тощо.

Рисунок 2 – Модель досліджуваної системи з чітким та нечітким регуляторами
Наведені дані свідчать про перевагу при
застосуванні нечіткого регулятора, адже в цьому
випадку вихідні сигнали всіх досліджуваних
координат вектора стану системи близькі до бажаних.

ВИСНОВКИ. Отже, запропонований підхід до
апроксимації нелінійностей дозволяє одержати адекватну модель системи та синтезувати регулятор із
використанням класичної теорії керування, щоб
забезпечити бажані перехідні процеси в системі.
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а)

б)
Рисунок 3 – Залежності від часу а) довжини дуги
електрода; б) вихідного сигналу тиристорного
перетворювача від часу для випадків:
1) лінійний регулятор; 2) нечіткий регулятор
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FUZZY MODELS APPLICATION FOR SYNTHESIS OF SYSTEMS OF NONLINEAR OBJECTS
AUTOMATIC CONTROL
A. Lozynskyy, L. Demkiv
National University "Lviv Polytechnic"
vul. S. Bandery, 12, Lviv, 79013, Ukraine. E-mail: lozynsky@polynet.lviv.ua, demkivl@gmail.com.
An approach to the approximation of nonlinearities in electromechanical systems is proposed. This approach involves the synthesis of fuzzy controller, which provides switching between the vectors of control actions depending on
the value of the signal at the input of non-linearity, which is approximated. The proposed approach is tested on the example of nonlinear model of the electric arc furnace. A comparison of the proposed approach with classical, namely the
cases of linear regulators, synthesized for linear and nonlinear models of electric arc furnace are held and conclusions
about the appropriateness of their use is made. Qualitative and quantitative results which indicate the feasibility of its
application are obtained. They indicate the feasibility of the proposed approach, because it provides not only a proper
approximation of nonlinearities, but also allows your transients in the output signal of the system and in the interim,
thereby improving key performance indicators of it.
Key words: fuzzy logic, fuzzy controller, dynamical system, approximation of nonlinearities, electric arc furnace.
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УДК 621.314.2
АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
Г. С. Сергієнко
Донецький національний технічний університет
пл. Шибанкова, 2, м. Красноармійськ, 85300, Україна
С. С. Старостін
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: starostin7@yahoo.de
Виконано порівняльний аналіз дискретних математичних моделей асинхронного двигуна, отриманих на основі неперервних прототипів у нерухомій та обертовій системах координат. Визначено, що модель в обертовій
системі є більш складною щодо математичних перетворень та потребує більшого часу для реалізації. Однак
з'ясовано, що така модель суттєво краще відповідає прототипу, ніж дискретна модель у нерухомій системі координат.
Ключові слова: асинхронний двигун, дискретна модель, аналіз.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Навантажувальні
випробування силових перетворювачів частоти на
стадії розробки нових типів та під час серійного виробництва можуть виконуватися шляхом емуляції
електричних машин – відтворення їх властивостей
за допомогою силових навантажувальних перетворювачів з відповідним керуванням [1–4]. Це здійснюється на основі дискретної математичної моделі
електричної машини, яку може бути реалізовано
відповідно до різних варіантів. Виникає питання про
визначення властивостей моделей щодо часу, необхідного для реалізації, та точності відповідності неперервному прототипу. Отже, мета роботи полягає в
порівняльному аналізі основних варіантів дискретних моделей асинхронного двигуна (АД).
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Завдання на фазні струми iSa, iSb, iSc, формування яких
має забезпечити навантажувальний перетворювач,
визначаються у функції виміряних середніх величин
фазних напруг випробуваного перетворювача ūa, ūb,
ūc (рис. 1) з урахуванням дискретної моделі асинхронного двигуна.

при реалізації алгоритмів керування навантажувальним перетворювачем. При цьому використовуємо
підхід, який було розглянуто в [6], приймаючи до
уваги неперервний прототип, поданий на рис. 2.

Рисунок 2 – Неперервна математична модель АД
у нерухомій системі координат 'α–β'
У структурній схемі (рис. 2) маємо такі передавальні функції та параметри:
Wi ( p ) 

Рисунок 1 – Визначення завдань для системи
управління навантажувальним перетворювачем
Синтез дискретної моделі АД виконується на основі неперервного прототипу, який може бути поданий у нерухомій або обертовій системі координат. У
попередніх розробках [1–3] основну частину моделі
реалізовано в обертовій системі. Між тим фактично
вхідні та вихідні величини (рис. 1) відповідають нерухомій системі, що ставить питання щодо доцільності використання обертових координат.
Математичну модель асинхронного двигуна визначаємо у дискретному вигляді, що дозволяє врахувати дискретність функціонування силових перетворювачів та безпосередньо застосувати цю модель
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де Rs, Ls – відповідно активний опір та індуктивність
статора; Rr, Lr – відповідно активний опір та індуктивність ротора; σs, σr –відповідно коефіцієнти розсіювання статора та ротора; Np – число пар полюсів
двигуна; J – сумарний момент інерції, зведений до
валу двигуна.
Для визначення дискретної моделі виходимо з
того, що дискретний вплив силового перетворювача
на двигун наближено враховує імпульсна модель
перетворювача [6], схему якої зображено на рис. 3.
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Рисунок 3 – Імпульсна математична модель
силового перетворювача
В імпульсній моделі (рис. 3) дискретні властивості перетворювача частоти враховано двома імпульсними елементами ІЕ з періодами: Tu, який дорівнює
періоду широтно-імпульсної модуляції перетворювача, та Tp = Tu / 2. Параметр ku відповідає коефіцієнту передачі перетворювача за напругою. Передавальну функцію Wi(p) визначено в (1). Фіксуючий
елемент ФЕ та елемент усереднення ЕУ характеризують передавальні функції:
 pT

 pTu

u
1 e
.
(2)
Tu p
p
На основі методики, розглянутої в [6], з урахуванням модифікованого z-перетворення отримуємо
дискретну математичну модель зі структурною схемою відповідно до рис. 2 з передавальними функціями:
k ψ1z u1  k ψ2 z u2
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Wi (z u ) 
; Wψ (z u ) 
;
2
1  d r2 z u1
1  d s z u1
(3)
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Wω (z u ) 
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де

1 e

δiα(β) 

q2 

p 0  d sμ ( 1  d s2 )( 1  d r )(σTs  σTr ) / σ Ts ;
zu = exp ( pTu ) – оператор z-перетворення.
Порівняння отриманої дискретної моделі з моделлю в обертовій системі координат 'd–q', розглянутої в [5], дає результати щодо необхідних математичних операцій для їх реалізації, зведені до табл. 1.
Таблиця 1 – Кількість математичних операцій
для реалізації варіантів моделей
Система координат
Математичні операції
'α–β'
'd–q'
Додавання / віднімання
21
18
Множення
30
30
Ділення
–
1
Тригонометричні
–
4
Отже, реалізація моделі в обертовій системі координат 'd–q' потребує більш складних математичних перетворень та, відповідно, вимагає більших
витрат часу. Це підтверджують експериментальні
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де Inom – номінальний струм двигуна.
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дослідження, виконані за допомогою мікропроцесорного контролера DS1104 фірми "dSpace". У результаті визначено, що час реалізації dq-моделі становить 29 мкс. Це в 1,5 разів більше, ніж необхідно
при застосуванні моделі в нерухомій системі координат 'α–β'.
Шляхом комп'ютерного моделювання здійснено
аналіз відповідності обох варіантів дискретних моделей їх неперервним прототипам. Характерні результати подано на рис. 4, де відображено змінення
відносних похибок у дискретні моменти часу kTu
між α- та β-складовими струму статора у неперервному та дискретних варіантах моделей асинхронного двигуна при лінійному зростанні частоти вихідних сигналів силового перетворювача. Відносні
похибки визначено за рівнянням
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Рисунок 4 – Змінення відносних похибок
дискретних моделей у системах координат 'α–β'
і 'd–q' для α-компоненти (а) и β-компоненти (б)
струмів статора
ВИСНОВКИ. 1. Дискретна математична модель
асинхронного двигуна в обертовій системі координат
потребує більш складних математичних перетворень і

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3)
32

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

часу реалізації в 1,5 рази більшого, ніж модель у нерухомій системі координат.
2. Точність відповідності дискретної моделі неперервному прототипу є суттєво вищою у моделі в обертовій системі координат, що надає підстави для її
практичного використання за допомогою програмованого контролера з достатніми обчислювальними можливостями.
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The comparative analysis of discrete-time mathematical models of asynchronous motor is carried out based on continuous prototypes in stationary and rotating frames. There are defined that the model in a rotating frame is more complex and requires more time to implement. However, it is found that such model significantly better meet the prototype
than discrete-time model in a stationary frame.
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УДК 621.31:62-53
СИНТЕЗ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ РОЮ ЧАСТИНОК ЗА ВИКОРИСТАННЯМ
ДРОБОВИХ СТАНДАРТНИХ ФОРМ
Б. Л. Копчак
Національний університет «Львівська політехніка»
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна. Е-mail: kopchak@mail.ru
Запропоновано підхід до синтезу дробових регуляторів для контурів керування електромеханічних систем
методом рою частинок. Оригінальність такого підходу полягає в тому, що передбачається вибирати бажану
якість перехідного процесу за параметрами однієї з гами стандартних дробових форм Баттерворта або
біноміальної. Розглянуто два варіанти синтезу параметрів регулятора методом рою частинок: за використанням
перехідної функції бажаної стандартної дробової форми, за характерними точками перехідної функції бажаної
стандартної дробової форми (час першого досягнення 95 % від усталеного значення перехідного процесу (t095),
перерегулювання (ymax), час досягнення максимуму перерегулювання (tmax)). Наведено результати аналізу
ступеня співпадання отриманих у результаті синтезу перехідних функцій з еталонною. Показано, що кількість
ітерації методу рою частинок можна задавати вручну або вводити процедуру припинення ітераційного процесу,
коли абсолютне середньоквадратичне відхилення найкращої частинки від положення на еталонній кривій стане
меншим за задане. Варіант синтезу за характерними точками перехідної функції як більш швидкодіючий і
такий, що забезпечує задовільну точність, рекомендовано для самоналагодження параметрів регулятора
швидкості електроприводів із мікропроцесорними системами керування.
Ключові слова: електромеханічна система, синтез, перехідна функція, дробовий регулятор.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ.. Дослідження низки
авторів показали, що застосування в електромеханічних системах (ЕМС) регуляторів дробового порядку
для об’єктів керування цілого порядку дозволяє
отримати кращу гнучкість у налагодженні та якість
динамічних характеристик, ніж використання регуляторів цілого порядку [1]. Ця якість робить керування
дробового порядку потужним інструментом у проектуванні робастних систем керування з меншою кількістю параметрів налагодження. Основна перевага
такого керування полягає в тому, що, використовуючи декілька параметрів для налаштування, регулятор
дробового порядку досягає подібну робастність, що й
контролери цілого, але значно вищого порядку. Так
само, як дробові числа знаходяться між цілими числами, схеми керування дробового порядку будуть
поширюватися, доповнюючи існуючі схеми керування цілого порядку в їх дробових дублікатах.
Аналіз і синтез лінійних та лінеаризованих систем автоматичного керування (САК) зазвичай
здійснюється за допомогою передаточних функцій
(ПФ) цілого порядку. Як показано в публікаціях
останніх років, такі системи є частковим випадком
більш загального їх надання за допомогою ПФ
дробового порядку. За результатом синтезу різноманітних систем, що описуються ПФ дробового
порядку, отримуються відповідні регулятори, які
описуються ПФ дробового порядку.
У низці літературних джерел, зокрема [1, 2], наведено результати синтезу ЕМС із регуляторами
дробового порядку за використанням методу рою
частинок (МРЧ), моделювання в пакеті Ninteger у
середовищі MATLAB тощо. Аналіз цих результатів
показує їх складність і недосконалість, що призводить до суттєвої розбіжності результатів, отриманих
шляхом синтезу, й бажаних.
Метою даної роботи є запропонування модифікації МРЧ для синтезу ЕМС, який базується на використанні стандартних дробових форм із можливістю його використання в самоналагоджувальних

системах.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для
проведення досліджень візьмемо об’єкт керування,
який запозичений із [2] з метою порівняння ефективності запропонованого методу синтезу з МРЧ, за
використанням якого розраховано параметри дробового ПІД-регулятора :
W p ( s ) = K p  Ti s   Td s ;
(1)
для об’єкта керування з ПФ:
1
.
(2)
0 ,8 s  0 ,5 s0 ,9  1
У дробовому ПІД-регуляторі, I-і та Д-дробові
складові дають більш широкі рамки синтезу. Природно, що крім значень пропорційної, диференціальної та інтегральної складових K p ,Ti ,Td відповідWH ( s ) 

2 ,2

но є ще два параметри: степінь s в інтегралі й похідній – λ і δ відповідно. Пошук вектора
 K p ,Ti ,Td ,  ,  як оптимального рішення даного
процесу, таким чином, вимагає оптимізації в п'ятимірному просторі.
На рис. 1. показано структурну схему САК із такими об’єктами керування WH ( s ) , дробовим регулятором WP ( s ) і зворотним зв’язком із коефіцієнтом
K зз .

Рисунок 1 – Структурна схема САК
На рис. 2 (крива «1») показано перехідну функцію об’єкта керування, яка відповідає ПФ (1). У [2]
автор, задавшись параметрами перехідного процесу
в САК із ПФ (1): максимальним перерегулюванням
10 % і часом наростання 0,3 с., у результаті синтезу
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отримав ПФ регулятора
W p ( s )  442,38  324 ,03s 1,5  115,27 s1 ,41
і перехідний процес із наступними параметрами: час
наростання 0,03 с. і перерегулювання 0,5 %, які значно відрізняються від заданих (рис. 2, крива «2»).
Слід зазначити, що ці параметри синтезованого регулятора складно реалізувати на практиці.
Нами запропоновано два варіанти синтезу параметрів регулятора за використанням МРЧ:
– за використанням перехідної функції бажаної
стандартної дробової форми;
– за характерними точками перехідної функції
бажаної стандартної дробової форми (час першого
досягнення – 95 % від усталеного значення перехідного процесу (t095); перерегулювання (ymax); час досягнення максимуму перерегулювання (tmax)).
У першому випадку як приклад використаємо
стандартну перехідну функцію дробового порядку
(форма Баттерворта) [3] з бажаною якістю перехідного процесу, t095= 0,28 с., δп=7,32 %, tmax=0,52 с., яка
відповідає ПФ (3) для ос  10 с-1 [4]:

oc
.
(3)
s   oc
Алгоритм вибору параметрів дробового ПІДрегулятора для оптимізації контуру з об’єктом керування (1) за застосуванням модифікованого МРЧ [4]
і всієї перехідної функції бажаної стандартної дробової форми полягає в наступному.
1. Вносимо в пам'ять комп’ютера еталонну перехідну функцію (3) з дискретизацією в часі за період 2 с. і кількістю розрахункових точок М=200, тобто крок 0,01с.
2. Для дробового ПІД-регулятора з ПФ будуємо
п’ятивимірний простір рою (за кількістю параметрів: K p ,Ti ,Td ,  , ) [4].
3. На кожній ітерації для кожної частинки рою
(координата параметрів регулятора у п’ятивимірному просторі) й набутих нею в процесі руху в
просторі параметрів знаходиться її перехідна функція й відбувається порівняння її з еталонною. Частинка, параметри якої забезпечать найменше абсолютне середньоквадратичне відхилення й менше від
попередньої ітерації, буде визначена як найкраща на
даній ітерації, а її параметри будуть визначати траєкторії руху інших частинок на наступній ітерації.
4. Кількість ітерацій можна або задавати в ручному режимі, або вводити процедуру припинення
ітераційного процесу, коли абсолютне середньоквадратичне відхилення найкращої частинки стане меншим за задане.
Для порівняння точності збігу перехідної функції, отриманої за використанням дробового ПІДрегулятора й бажаної, для кожного елементу рою на
кожній ітерації розрахуємо похибки апроксимації у
вигляді абсолютного середньоквадратичного відхилення  :
Wст.Бат.( s ) 

 

1
M

1,2

M

( yi  yie )2
i1

,

(4)

де уі – значення отриманої перехідної функції в і-й
точці; уіе – значення бажаної перехідної функції в
і-й точці; M – кількість точок опрацювання перехідного процесу.
 п – відносна похибка апроксимації перехідної
функції, знайдена за виразом
(5)
 п   y 100 %,
y
де уу – усталене значення перехідної функції.
Для зменшення часу синтезу, зокрема для можливості його використання для реалізації самоналагоджувальної системи керування ЕМС, нами запропоновано підхід до синтезу дробового ПІДрегулятора за характерними точками перехідної функції бажаної стандартної дробової форми або будьякої іншої (час першого досягнення 95 % від усталеного значення перехідного процесу (t095), перерегулювання (ymax), час досягнення максимуму перерегулювання (tmax)).
Відмінність алгоритму такого підходу порівняно
з попереднім полягає в наступному: порівняння перехідної функції з еталонною відбувається лише у
певних характерних точках перехідного процесу t095,
ymax і tmax.
Для цього в алгоритм запропоновано ввести функцію якості для пошуку дробового ПІД-регулятора
J, яка в програмному середовищі МАТЛАБ записана
у вигляді
J  kt( t095  t095i )2  ky( y max  y max i )2 

 kt max ( t max  t max i )2  y max plus ,

(6)

де kt, ky, ktmax – вагові коефіцієнти, які враховують
ступінь важливості кожної з характерних точок, і їх
можна корегувати у процесі синтезу.
На кожному кроці ітерації відбувається порівняння біжучих параметрів кожного елемента рою з
еталонними і розрахунок функції якості. У процесі
роботи МРЧ функція якості J мінімізується (в ідеальному випадку вона дорівнює нулю).
На рис. 2 показані перехідні функції:
крива 1 – об’єкта керування з ПФ (1);
крива 2 – результат, отриманий у [2] за використанням регулятора з ПФ:
W p ( s )  442,38  324 ,03s 1,5  115,27 s1 ,41 ;
крива 3 – результат, отриманий МРЧ за використанням перехідної функції бажаної стандартної дробової форми (3) з ПФ дробового ПІД-регулятора:
W p ( s )  7 ,017  13,54 s 1.397  7 ,63s 1.021 ;
крива 4 – результат, отриманий МРЧ за використанням характерних точок перехідної функції бажаної стандартної дробової форми (3) з ПФ дробового
ПІД-регулятора (для випадку kt=0,1; ky=1; ktmax=1):
W p ( s )  15,369  27.25 s 1.157  9 ,41s1.185 .
Основні параметри (характерні точки) перехідних функцій, які визначаються автоматично в процесі розрахунку в програмному середовищі
MATLAB, а також ступінь збігу отриманих перехідних функцій із вибраною стандартною формою Баттерворта зведено до табл. 1.
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дробової форми забезпечує достатній ступінь наближення до неї (  п =4,7 %), задовільну швидкодію
й може бути запропонований для реалізації самоналагоджувальної системи керування ЕМС за використанням програмованого логічного контролера перетворювача частоти.
2. Розроблена методика синтезу придатна для
вибору параметрів як дробових, так і цілочисельних
регуляторів, які є частковим випадком дробових.

Рисунок 2 – Перехідні функції: об’єкта керування –
крива «1», за різними варіантами МРЧ – криві «2, 3, 4»
Таблиця 1 – Основні параметри перехідних функцій
Перехідні
функції
Стандартна
дробова форма (3)
МРЧ за перехідною
функцією
МРЧ за характерними точками

Параметри ПФ
t095 [c] δп [%] tmax [c]
0,28

7,3

0,75

Похибка
 п [%]
-

0,273

8,9

0,81

1,52

0,213

7,04

1,05

4,7

ВИСНОВКИ. 1. Запропонований підхід до синтезу дробового ПІД-регулятора за характерними
точками перехідної функції бажаної стандартної
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SYNTHESIS ELECTROMECHANICAL SYSTEMS USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION
AND FRACTIONAL STANDARD FORM
B. Kopchak
National University “Lvivska Politekhnika ”
vul. S. Bandery, 12, Lviv, 79013, Ukraine. Е-mail: kopchak@mail.ru
The approach to the synthesis of fractional controllers for electromechanical systems control circuits by a particle
swarm optimization method has been proposed. Novelty of this approach lies in the idea that one is supposed to choose the
desired quality of the transition process by the parameters of one of the standard fractional Butterworth forms or the binomial one. The paper considers two variants of the controller parameters synthesis by a particle swarm optimization: using
the transition function of desired standard fractional form; using the characteristic points of transition function of desired
standard fractional form (the first achievement of 95 % of the fixed value of the transition process (t095), overshooting
(ymax), achieving maximum overshooting (tmax)). The results of coincidence degree analysis have been presented as obtained from the synthesis of transition functions with the standard one. It has been shown that the number of particle swarm
optimization method iteration can be set manually or through the procedure of iterative process termination when the absolute standard deviation of particle best position on the standard curve will be lower than specified. Synthesis at specific
points of transition functions as a faster one that provides satisfactory accuracy has been recommended to apply for the
purpose of self-tuning the parameters of electric speed controller with microprocessor control system.
Кey words: electromechanical system, synthesis, transition function, fractional controller.
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УДК 62.83.52
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО УПРУГОМУ МОМЕНТУ
В. М. Чермалых, Е. И. Алтухов, А. В. Данилин, А. В. Босак
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
просп. Победы, 37, г. Киев, 03057, Украина. Е-mail: alla_koz@ukr.net
Рассмотрены метод построения структурных схем и компьютерное моделирование электромеханической системы, обеспечивающей реализацию заданного момента двигателя на основе использования обратной связи по
упругому моменту в линии передачи от двигателя к рабочему механизму. Подтверждена достоверность косвенного определения действительного упругого момента, используя ток двигателя и производную скорости по
времени, а также показано, что оптимизация системы по динамическим нагрузкам достигается формированием
ускорения по трапецеидальному закону с параметрами, соответствующими периоду собственных колебаний
упругой системы. Этот режим обеспечивается при любом изменении коэффициента упругости, не меняя параметры заданного момента. Предложенная структура оптимальной системы управления применима для любого
типа электропривода, включая позиционный с многоканальными задающими устройствами.
Ключевые слова: оптимизация управления, электромеханические системы, нечеткая коррекция, задающая
модель.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Характерным для
электромеханических систем ряда промышленных
установок является наличие упругих звеньев в линиях передач, что вызывает колебательные процессы, ухудшающие работу установки как с точки зрения срока службы механических звеньев, так и в
отношении построения системы управления позиционным электроприводом. Поэтому управление
такими установками должно реализовывать оптимальный динамический режим, исключающий колебательные процессы.
Целью данной работы является построение структурной схемы и компьютерное моделирование
электромеханической системы, обеспечивающей
реализацию заданного динамического момента
двигателя, используя обратную связь по упругому
моменту в линии передачи от двигателя к рабочему
механизму.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Одним из способов оптимизации системы по динамическим нагрузкам является формирование движущего момента (тока) по трапецеидальному закону с
периодом нарастания и уменьшения, равным периоду
собственных упругих колебаний. Однако такой метод
при переменной частоте колебания вследствие изменяющихся параметров упругой системы не обеспечивает устойчивый динамический режим, поэтому
предлагается использовать замкнутую по упругому
моменту систему управления.
Так как получение непосредственно сигнала, пропорционального упругому моменту, представляет
сложную задачу, то целесообразно такую обратную
связь определять по току и скорости двигателя, ис1
пользуя зависимость  д 
(М дв  М у ) , откуда
J1 p
d д
, где д – частота вращения
dt
вала двигателя. Для подтверждения данного решения
рассмотрена двухмассовая упругая система, приведенная на рис. 1.
M *у  М дв  J 1

Рисунок 1 – Схема косвенного определения
упругого момента M *у
На рис. 1 приняты обозначения: M дв  С д i я –
движущий момент двигателя; J 1 , J 2 – моменты
инерции двигателя и рабочего механизма;
С у , С дф – коэффициенты упругости и демпфирования.
Для анализа упругой системы можно перенести
точки присоединения 1 и 2 на выходы интеграторов
1
. Тогда упругий момент
p
M у ( р)  (1   2 )(Сдф р  С у ) 
 М дв ( р)

(Сдф р  С у ) J 2

.
J 1 J 2 p 2  (Сдф р  С у )( J 1  J 2 )
Компьютерное моделирование схемы (рис. 1) показало, что при постоянных параметрах соблюдается
равенство М *у  М у т.е. сигнал, пропорциональный
М *у , может быть использован в качестве обратной

связи. В замкнутой системе сигнал заданного упругого момента может быть реализован по сигналу ускорения, формируемого по трапецеидальному закону в
задающей модели второго порядка ЗМ–2 [1].
Так как основным переменным параметром является С у , то его изменение компенсируется нечетким регулятором [2], функционирующем по ошибке
e , равной разности между сигналами заданного
трапецеидального момента М ОПТ и М *у .
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Рисунок 2 – Simulink – модель многосвязной ЭМС
Формирование сигнала ускорения выполнено из
расчета значения коэффициента С ун , соответст-

гих моментов заданного (показано штриховой линией) и действительного при двух значениях коэффициента
упругости:
C y  С ун  1800
(а)
и

вующего наиболее ответственному режиму. Период
2
t1  t 2 
, где  у – частота свободных колебаy
ний,

определенная

коэффициентом

C y  600 (б). Рассмотрены два варианта схемы

рис. 2 (с фаззи-регулятором и без него).

С ун .

На рис. 3 представлены графики изменения упру700
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Рисунок 3 – Графики заданных (1) и действительных (2) упругих моментов
при C y  600 (а, б) и C y  1800 (в)
Оптимизация системы по упругому моменту позволяет оптимизировать и процесс позиционирования, используя вместо ЗМ–2 задающее устройство
третьего порядка ЗМ–3, в котором формируются три

управляющих воздействия, пропорциональных соответственно ускорению ( U a ), скорости ( U c ) и
положению ( U П ) (рис. 4).

Рисунок 4 – Задающая модель третьего порядка
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Если при работе системы все переменные достигнут ограничений, то коэффициенты будут равны:
0,5K 2
U c.m
U a .m
K a1 
; K a 2  0,5K 3 (

);
K1U  .m
K 2U a .m K1U  .m
K3 

mK П
Vm K П
a K
; K 2  m П ; K1 
.
U c.m
U a.m K 3
U  .m K 2 K 3

Здесь Vm , am , m – заданные реальные максимальные значения скорости, ускорения и рывка;
K П – коэффициент обратной связи по положению;
U c.m , U a .m , U .m – перемещения модели, соответствующие реальным перемещениям.
В системе позиционного управления оценка качества регулирования определяется по ошибке
e П  U П  K П  П , где  П – текущее значение реального перемещения (рис. 2). Чтобы при любых
возмущающих воздействиях ошибка e П была близка
к нулю, она должна подаваться на фаззи-регулятор.
Тогда по подаче на вход системы (рис. 2), кроме сигналов скорости U c , ускорения U a и сигнала U П ,
последний будет отрабатываться по ошибке
e П  U П  K П  П , где сигнал  П представляет собой дискретное перемещение рабочего органа.
На рис. 5 приведены графики сигналов ускорения, скорости перемещения и упругого момента при
подаче на вход ЗМ–3 постоянного сигнала U П .m .
Как следует из рис. 5, заданный упругий момент
по форме совпадает с графиком ускорения, который
в данном варианте позиционного управления выполнен по трапецеидальному закону. С учетом коэффициента упругости C y , обратная связь по моменту имеет преимущество в тех случаях, когда используется
корректировка
фаззи-регулятором
(рис. 3), где приведены графики для двух коэффициентов C y при одном и том же периоде собственных

Рисунок 5 – Графики упругого момента М *у ,
перемещения  П , скорости U c и ускорения U а
ВЫВОДЫ. 1. Использование обратной связи по
упругому моменту позволяет исключить упругие
колебания, что дает возможность оптимизировать
управление позиционным электроприводом.
2. Реализация заданного упругого момента
должна осуществляться с помощью фаззирегулятора.
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колебаний, соответствующих C y  1800 .
OPTIMIZATION OF DINAMIC MODEL ELECTROMECHANICAL SYSTEM WITH FEEDBACK
ON ELASTIK MOMENT
V. Chermalykh, Ye. Altukhov, A. Danilin, A. Bosak
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
prosp. Peremogy, 37, Kyiv, 03057, Ukraine. E-mail: alla_koz@ukr.net
The methods of constructing block diagrams and computer modeling of electromechanical systems, providing
through the use of feedback on the elastic moment in the transmission line from the engine to the working mechanism
are considered. Confirmed the accuracy of the indirect determination of the actual elastic torque using the current
engine speed and the derivative with respect to time, and it is shown that optimization of the system for dynamic loads
achieved by forming trapezoidal acceleration law with parameters corresponding period of the natural oscillations of an
elastic system. This mode is provided for any change in the coefficient of elasticity, without changing the parameters of
a given moment. The proposed structure of the optimal control system is applicable to any type of actuator, positioned
including multichannel specified device.
Кey words: drive of optimization, electromechanical systems, fuzzy correction, specified model.
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УДК 621.313.3
РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ІЗ САМОЗБУДЖЕННЯМ
ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОГО РЕГУЛЯТОРА НАВАНТАЖЕННЯ
М. В. Печеник, В. С. Бовкунович, M. В. Пушкар
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: pushkar.mykola@gmail.com
Розглянуто використання аналітичних залежностей для границь самозбудження та статичних характеристик
напруги трифазного автономного асинхронного генератора при розробці систем регулювання його напруги на
основі електронного регулятора навантаження. Надано модель системи стабілізації напруги за допомогою
електронного регулятора навантаження асинхронного генератора в середовищі MATLAB. Показано, що
використання аналітичних залежностей при аналізі генератора дозволяє отримати значення ємностей
конденсаторів самозбудження аналітичним шляхом, що може бути широко використане на практиці при
розробці подібних систем регулювання напруги асинхронного генератора.
Ключові слова: асинхронний генератор, самозбудження, регулювання напруги, електронний регулятор
навантаження.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Серед сучасних автономних систем генерування електричної енергії
все більш розповсюдженими стають автономні генераторні установки на основі асинхронних генераторів із самозбудженням (АГ). Зазвичай генератори
в таких установках приводяться в обертання дизельними або бензиновими двигунами, система керування якими підтримує постійною частоту обертання вихідного валу приводного двигуна. Це вирішує
питання сталості частоти генерованої напруги АГ,
але питання стабілізації напруги АГ є все ще актуальним і може бути вирішене багатьма способами.
Зазвичай при розробці серійних автономних АГ багато уваги приділяється тому, як зробити систему
більш дешевою й простою в обслуговуванні, але
надійною та з високими показниками якості генерованої напруги.
Серед сучасних тенденцій на ринку таких систем
найбільшого розповсюдження здобули системи з
регулюванням напруги АГ за допомогою статичного
компенсатора (STATCOM) [1] та з використанням
електронного регулятора навантаження [2, 3] (ЕРН).
Останній порівняно з першим є більш простим підходом до реалізації надійної та високоефективної
системи регулювання напруги АГ, та на відміну від
статичного компенсатора є більш дешевим і надійним, адже не містить дорогих елементів, таких як
інвертор та система керування ним.
Для розробки таких систем потрібно аналізувати
АГ з точки зору режимів самозбудження та статичних режимів роботи, для того щоб підвищити динамічні показники якості генерованої напруги. У [4, 5]
були отримані аналітичні залежності, які спрощують
цю задачу.
Метою даного дослідження є поширення підходу
запропонованого в [4, 5] для розробки системи стабілізації напруги АГ за допомогою електронного
регулятора навантаження.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Функціональну схему системи керування напругою
АГ за допомогою електронного регулятора навантаження зображено на рис. 1.
АГ приводиться в обертання за допомогою при-

відного двигуна М, швидкість обертання якого підтримується постійною. Для самозбудження АГ використовується паралельна батарея конденсаторів
С, включених у трикутник. Генератор підключено
до навантаження, яке під час роботи може змінюватись у діапазоні від 0 до 100 % від номінального
значення.

VT
RЕРН
ШІМ

CЕРН

ДН

ω=const

ЕРН

М
Випрямляч

С

АГ

С

С

Навантаження

Рисунок 1 – Функціональна схема системи
керування напругою за допомогою електронного
регулятора навантаження
Паралельно до навантаження та генератора підключається електронний регулятор навантаження,
який складається з випрямляча, фільтруючого конденсатора СЕРН та баластного резистора REРН, який
залежно від навантаження на АГ комутується за
допомогою електронного ключа VT.
Сигнали керування ключем поступають від ШІМ
контролера, який залежно від величини напруги,
отриманої з датчика напруги ДН, дає сигнал на замикання ключа.
Конденсаторна батарея С у таких системах розраховується так, щоб АГ самозбудився від неї при
підключеному номінальному навантаженні.
Завданням електронного регулятора навантаження є підтримка сталого навантаження АГ, що у

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3)
40

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

свою чергу робить сталою й величину генерованої
напруги АГ. У випадку, коли величина навантаження змінюється, підключається баластне навантаження RELC, так щоб величина загальної потужності на
генераторі залишалася незмінною [3]:
Pзаг  PL  Pбал ,
(1)
де Pзаг – загальна електрична потужність на генераторі; PL – електрична потужність, яку споживає навантаження, підключене до АГ; Pбал – електрична
потужність, яку споживає баластний резистор REРН.
Електрична потужність Pбал може бути використана корисно, наприклад, для обігріву, зарядки акумуляторів і. т.п.
Для точного розрахунку ємності конденсаторної
батареї необхідно розрахувати границі самозбудження АГ у координатах C   та статичні характеристики напруги АГ, які обчислюються за допомогою виразів, наданих у [4, 5].
Границі самозбудження АГ при роботі з активним навантаженням обчислюються за рівнянням

R (1  YL RS )  e*2CRR L*S 
1
   e*  * R
.
(2)
nP 
e YL  L*S L*R  L*2M   RS L*R C 


Статичні характеристики напруги АГ отримуються за рівнянням
e* L*M iM*
, (3)
U S* 
(1  YL RS  Ce*2 L S ) 2  e*2 (YL L S  CRS ) 2





де U S – генерована напруга АГ; RS і RR – активні
опори статора та ротора; n p – кількість пар полюсів;

 – кутова швидкість ротора АГ; e – кутова швидкість обертання довільної системи координат F–G;
С – ємність конденсаторної батареї; LM  f (iM ) –
індуктивність намагнічування АГ, яка є статичною
функцією iM – амплітуди намагнічуючого струму
АГ; YL = 1/RL – величина провідності навантаження;
L s – індуктивність розсіювання статора.
За допомогою рівняння (2) отримуємо діапазон
ємностей і швидкостей, за якими самозбудження АГ
є можливим (границі самозбудження), і, користуючись рівнянням (3), розраховуємо значення ємності,
яка забезпечить бажану величину напруги при заданих швидкості та навантаженні.
Дослідження й розрахунки проводилися для АГ
на основі трифазного асинхронного двигуна
АИР112М4У3 потужністю 5,5 кВт, номінальною
напругою 380 В, частотою 50 Гц, кількістю пар полюсів – 2. Наступні параметри генератора було отримано експериментально: RS = 0,94 Ом; RR = 0,7 Ом;
L S  L R = 0,124 Гн; LM =0,118 Гн.
Границі самозбудження АГ, отримані за допомогою виразу (2), зображено на рис. 2.
Розрахунки проводились для трьох випадків: роботи без навантаження, при роботі з номінальним
навантаженням RL = 30 Ом та при роботі з навантаженням 50 % від номінального RL = 60 Ом.

Виходячи з (3), було розраховано ємність конденсаторної батареї, яка забезпечить величину генерованої напруги 380 В при швидкості обертання
валу АГ  = 157 рад/с та навантаженні RL = 30 Ом,
яке відповідає номінальному навантаженню АГ.
ω, рад/с
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Рисунок 2 – Границі самозбудження АГ
АИР112М4УЗ
Ця ємність становить С = 153,37 мкФ, а її значення лежить у діапазоні границь самозбудження
даного АГ.
Для дослідження процесів, що відбуваються у
системі керування напругою АГ, було проведено
математичне моделювання в середовищі MATLAB.
При дослідженні використовувалась наступна
послідовність операцій керування:
– під час початкового інтервалу часу 0–0,2 с АГ
під навантаженням розганяється до швидкості
 = 157 рад/с;
– на інтервалі часу 0,2–3,4 с АГ самозбуджується
та виходить на стале генерування вихідної напруги;
– на інтервалі часу 4–6 с відбувається скидання
50 % навантаження ( RL = 60 Ом).
Результати математичного моделювання приведено на рис. 3.
З наданих графіків видно, що після збудження,
на інтервалах часу 3,4–4 с та 6–8 с, АГ працює в
сталому режимі під повним активним навантаженням ( RL = 30 Ом), при цьому значення амплітуди
лінійної напруги складає 537 В, а амплітуда фазного
струму сягає значення 17,7 А. Разом з тим АГ генерує електромагнітний момент, який складає 34 Нм.
Зауважимо, що на даних проміжках часу ЕРН не
працює, що видно з графіку струму ключа електронного регулятора навантаження.
На інтервалі часу 4–6 с відбувається зменшення
активного навантаження до 50 %. У той же час АГ
починає генерувати більшу за амплітудою напругу,
але оскільки до АГ підключено ЕРН, то відбувається
погашення надлишкової енергії на баластному резисторі електронного регулятора, що видно з графіків
струму та напруги в ЕРН, де значення струму через
ключ складає 35,8 А, а напруга на конденсаторі лан-
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ки постійного струму ЕРН складає 537 В. Водночас
момент АГ зменшується до 25,5 Нм, а амплітуда
фазного струму зменшується до 17,4 А, у той час як

амплітуда лінійної напруги не перевищує 537 В і
залишається сталою на всьому інтервалі часу 3,4–8с.
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Рисунок 3 – Результати математичного моделювання системи стабілізації напруги АГ
Таким чином, з графіків перехідних процесів
встановлюємо, що електронний регулятор навантаження дозволяє стабілізувати вихідну напругу АГ.
ВИСНОВКИ. Вирази для зон самозбудження АГ
та статичних характеристик напруги дозволяють
проводити аналіз та вибір ємностей для збудження
генератора та можуть бути використані на практиці
для розробки систем стабілізації напруги АГ за допомогою електронного регулятора навантаження.
Створена модель в середовищі MATLAB дозволяє
аналізувати роботу системи АГ-ЕРН за різними режимами та видами навантаження.
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VOLTAGE CONTROL OF SELF EXCITED INDUCTION GENERATOR
WITH ELECTRONIC LOAD CONTROLLER
М. Pechenyk, V. Bovkunovych, M. Pushkar
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. Е-mail: pushkar.mykola@gmail.com
The implementation of analytical dependencies for self-excitation boundaries and static characteristics of threephase induction generator for the design of voltage regulating system based on electronic load controller is considered.
The MATLAB model of system of induction generator voltage stabilization based on electronic load controller is
presented. It is shown that the use of analytical dependencies in the analysis of generator is helpful to get a value of selfexcitation capacitors analytically and can be widely used in practice in the design of voltage control systems of
induction generator.
Key words: induction generator, self-excitation, voltage control, electronic load controller.
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УДК 621.314
АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У НАПІВПРОВІДНИКОВОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
З ВОСЬМИЗОННИМ РЕГЮЛЮВАННЯМ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ ТА
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ АВАНТАЖЕННЯМ
В. І. Сенько, В. В. Михайленко, К. В. Трубіцин
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна. E-mail: VladislavMihailenko@i.ua
М. М. Юрченко, О. М. Юрченко
Інститут електродинаміки Національної академії наук України
просп. Перемоги, 56, Київ, 03056, Україна
Виконано аналіз електромагнітних процесів в електричних колах із напівпровідниковими комутаторами.
Створено математичну модель напівпровідникового перетворювача з електромеханічним навантаженням. Розроблено нові математичні моделі електромагнітних процесів у трифазних електричних колах напівпровідникових перетворювачів із багатоканальним зонним регулюванням фазних напруг без урахування енергетичних
втрат у напівпровідникових комутаторах для швидкої оцінки впливу параметрів навантаження на рівень і форму вихідної напруги. Розвинуто метод багатопараметричних функцій, які входять до алгоритмічних рівнянь
аналізу усталених і перехідних процесів у розгалужених електричних колах із напівпровідниковими комутаторами й реактивними елементами в напрямку врахування особливостей використання фазних напруг мережі
електроживлення. Для структурної організації напівпровідникових перетворювачів із високочастотним широтно-імпульсним регулюванням вихідної напруги доцільно використовувати інвертори випрямленої напруги для
формування проміжної високочастотної напруги. При цьому для моделювання та аналізу процесів регулювання
напруги в силовому тракті попереднього формування постійної напруги ефективним є застосовування математичної моделі процесу формування вихідної напруги, розробленої на основі методу багатопараметричних модулюючих функцій. Розроблено методики підвищення швидкості регулювання та визначення енергоефективних режимних параметрів напівпровідникових комутаторів електромеханічних систем.
Ключові слова: електромагнітні процеси; вихідні напруга та струм; двигун постійного струму; метод багатопараметричних модулюючих функцій.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Якісне перетворення
електричної енергії, а також успіхи в розвитку
напівпровідникової
техніки
дозволяють
використовувати в перетворювальних установках
ланку високої частоти з частотою перемикання
вентилів значно більшої від частоти змінної напруги
промислової мережі [1]. У роботах [2, 3] показана
доцільність використання структур перетворювачів
частоти (ПЧ) з однократною модуляцією при
побудові систем вторинного електропостачання для
комплексів
діагностики
електромеханічних
пристроїв із різноманітним видом вхідної енергії. У
даній
роботі
проводиться
аналіз
аспекту
використання
тієї
ж
структури
для
електромеханічних
комплексів
із
широтноімпульсним регулюванням (ШІР) постійної напруги
при восьмизонному керуванні.
Метою роботи є виконання аналізу електромагнітних процесів
в
електричних колах з
напівпровідниковими комутаторами та розробка
математичної моделі напівпровідникового перетворювача з електромеханічним навантаженням.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Структурну схему перетворювача наведено на
рис. 1. На структурній схемі позначені: СМА, СМВ,
СМС – силові модулятори (СМ) фазних напруг А, В і
С відповідно; ВВ – високочастотний випрямляч;
навантаження D – двигун постійного струму (ДПС).
Сукупність СМ, підімкнених до енергетичної мережі паралельно й з’єднаних на виході послідовно, є
ланкою високої частоти перетворювача.

При складанні математичної моделі перетворювача з комп'ютерною орієнтацією її застосування
використовуємо метод багатопараметричних модулюючих функцій, який передбачає попереднє представлення алгоритмічного рівняння перетворювача.
При цьому приймаємо такі припущення: вхідна енергетична мережа симетрична і її внутрішній опір
дорівнює нулю, транзистори і діоди інверторів випрямленої напруги (ІВН) представляються ідеальними ключами, узгоджувальні трансформатори в
кожній з зон регулювання вихідної напруги не мають втрат.

i 2( t )

i1 ( i ,t )
A

u1(i,t )

CMA u 2M ( i,t )

i H ( t ) R0

B
CMB u (t )
2

BB

uH (t )

D

L0

C
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0

Риcунок 1 – Структурна схема напівпровідникового
перетворювача
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Вихідну напругу НПП знаходимо з виразу виду
uH  t  

1
kT

N

3

  u1 (i,t ) B (i,t ) (n,N ,t ) BB (t ) ,

(1)

n 1 i 1

де u1 (i,t ) – миттєві значення вхідних фазних напруг
мережі живлення;  B ( i,t ) – функції прямокутного
синуса, що співпадають за часом з положенням відповідних фазних напруг мережі; n = 1, 2, 3,  , N –
номери зон регулювання вихідної напруги;
 (n, N , t ) – множина еквівалентних модулюючих
впливів i-х інверторів СМ;  BB (t ) – функція прямокутного синуса, що співпадає за часом з положенням вихідної напруги u2  t  ланки високої частоти
напівпровідникового перетворювача (НПП); kT –
коефіцієнт трансформації вихідних трансформаторів
СМ.
Двигун постійного струму (ДПС), що задає вихідний струм НПП, описується системою алгебраїчних рівнянь, яка подає миттєві значення струму кола
якоря та його кутової швидкості з урахуванням пускового режиму у вигляді
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де iH k  t  , iH k 1  t  , nk  t  , nk 1  t  – струм якоря та
кутова швидкість обертання ДПС на k -ому та в
k  1 -ому інтервалі відповідно;  ch ,  a – відносні
падіння напруги на щітках і обмотці якоря;
 M ,  M 0 – відносні моменти опору на валу;

дкості обертання й лінеаризованої кривої намагнічування.
Діаграми струмів кола якоря ДПС для випадку
восьмизонного регулювання вихідної напруги НПП
наведені на рис. 2. Крива 1 відображає струм кола
якоря в процесі пуску ДПС під дією максимальної
величини напруги (3), а крива 2 – струм кола якоря в
процесі пуску ДПС під дією напруги (3) з восьмизонним широтно-імпульсним регулюванням (ШІР).
Вихідний струм i2 ( t ) визначаємо із співвідношення
i2 ( t )  iH k ( t ) BB (t ) .

(3)

Вхідні струми i1 ( n,i,t ) знаходимо з виразу
i1 ( n,i,t ) 

i2 ( t ) B (i,t ) (n, N ,t )
.
kT

(4)

Для визначення струмів i-х фаз мережі у всьому
діапазоні регулювання вихідної напруги НПП підсумуємо вхідні струми ІВН, що беруть участь у
процесі регулювання вихідної напруги в кожній з
i-й фазі. Загальний вираз для струмів i-х фаз мережі
подамо у вигляді
i1 ( i,t )  i1(1,i,t )  i1( 2,i,t )    i1 ( N,i,t ) ,

(5)

де i1 ( 1,i,t ) , i1 ( 2,i,t ) , i1 ( N ,i,t ) – вхідні струми інверторів i-х фаз на інтервалах першої, другої, та
N -ї зони регулювання.
iH k ( t ),

1

iH k ( t )

u H (t )

2
uH ( t )

t

Рисунок 2 – Діаграми струмів і напруг
кола якоря ДПС
Діаграми вхідних струмів та напруг, побудовані
за (5), зображено на рис. 3.

u (t )
c( t )  H
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t
2TM
a3   M 
; Tab та TM – електромагнітна та меt
ханічна постійні часу двигуна; t – інтервали часу,
за якими проводяться розрахунки процесів.
Система (2) вирішується за допомогою методу
припасовування з попереднім записом початкових
умов при t = 0 та припущеннями відносно лінійної
залежності моменту опору на валу двигуна від шви-
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Рисунок 3 – Діаграми вхідних струмів i-х фаз
мережі в координатах фазних напруг

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3)
45

t

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Створено нові схемотехнічні рішення напівпровідникових комутаторів
із високочастотним
широтноімпульсним регулюванням їх вихідної
напруги при зміні параметрів навантаження в
широких межах, які дозволили підвищити
швидкодію електротехнологічних систем.
ВИСНОВКИ. У данні роботі було виконано аналіз електромагнітних процесів в електричних колах
з
напівпровідниковими
комутаторами.
Використовуючи
метод
багатопараметричних
модулюючих функцій, було знайдено струм і
напругу навантаження, а також вхідні струми
перетворювача. Узагальнюючі функції багатопараметричного виду ефективні й для інших перетворювачів модуляційного типу.
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ANALYSIS OF ELEKTROMAGNETIC PROCESSES IN THE SEMICONDUCTOR CONVERTER
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It is competed analysis of electromagnetic processes in electric circuit with semiconductor commutators. For this
purpose, it created a mathematical model of the semiconductor converter with an electromechanical load. New
mathematical models of electromagnetic processes were designed in a three-phase electric circuit of semiconductor
converters with multi-channel zone regulation phase voltages disregarding losses in the semiconductor commutator for
a quick estimation of load parameters, influence on the level and shape of the output voltage. It is developed a method
of multivariable function, which is a part of algorithmic equations for steady-state and transient processes analysis in
networks with semiconductor commutators and reactive elements for using of phase voltage. For the structured
organization of semiconductor converters with high-frequency pulse-width regulation of the output voltage it is
reasonable to use rectified voltage inverters for creating the intermediate high-frequency voltage what which, in tarn,
forms the intermediate radio-frequency voltage. For modeling and analysis processes of voltage regulation in power
circuit of the preliminary shaping the DC voltage it is efficient to use a mathematical model of the shaping the output
voltage, is process based on the method of multiparametrical modulating functions. It is worked out methods of
regulation speed rising and determination energy-effective regime parameters of semiconductor commutators of the
electromechanical systems.
Key words: electromagnetic processes; the output voltage and current; the engine of the direct current; method of
multivariable modulating function.
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УДК 621.313
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УПРАВЛЯЕМОГО ЗАПУСКА
В. К. Тытюк
Криворожский национальный университет
ул. XXII партсъезда, 11, г. Кривой Рог, 50027, Украина. Е-mail: dinalt2006@gmail.com
Снижение показателей работы предприятия, вызванное процессами запуска, особенно для мощных электроприводов, является недооцененным и малоизученным. Развитие элементной базы современных электромеханических систем позволяет реализовать любую траекторию движения. Задача выбора оптимальной траектории из
множества доступных является нерешенной до настоящего времени научной проблемой, которая позволит
повысить экономические показатели работы предприятия. Изучена структура входных и выходных продуктов
процесса запуска. Используя агрегирования всех типов входных и выходных продуктов в один класс с применением стоимостных оценок, получены интегральные стоимостные оценки входных и выходных продуктов
процесса запуска. Обоснована формулировка показателя эффективности процесса запуска. Синтезирована
структура электромеханической системы, реализующая сбор и обработку необходимых данных и вычисление
коэффициента эффективности процесса запуска данных, показан универсальный характер разработанной
структуры.
Ключевые слова: запуск, критерий, оптимизация, эффективность.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Подавляющее
большинство технологических процессов начинается с запуска электрического двигателя, потому что
именно они являются основным источником механической энергии. Наряду с общеизвестными отрицательными факторами процесса запуска, такими
как повышенные пусковые токи, ускоренный нагрев, процесс запуска сопровождается целым рядом
менее изученных явлений: повышенным износом
электромеханического и технологического оборудования, недополученной прибылью, связанной с вынужденным простоем и недовыпуском продукции
после неудачного запуска. Отрицательное влияние
пусковых процессов, особенно электроприводов
большой мощности, на экономические показатели
технологического процесса и предприятия в целом
является недооцененным и малоизученным. Именно
поэтому разработка теории оптимальных электромеханических систем управляемого запуска (ЭМС
УЗ), которая позволит учесть влияние вышеупомянутых разнородных факторов процесса запуска,
является первоочередной задачей, что и определяет
общую актуальность работы.
Целью работы является разработка оптимальной
по критерию эффективности использования ресурсов ЭМС управляемого запуска, интегрирующей в
структуру ЭМС блоков и подсистем, необходимых
для отыскания наилучшей траектории запуска из
множества доступных траекторий ограниченного
техническими возможностями преобразовательного
устройства.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Процесс запуска ЭМС, как и любой другой производственный процесс предприятия, использует
материальные и энергетические продукты и производит выходные продукты. Особенностью пусковых процессов ЭМС является то, что состав входных и выходных продуктов является чрезвычайно
разнородным. Для выполнения запуска ЭМС потребляет из сети электроэнергию. Именно в ходе

процесса запуска намного сильнее изнашивается
электромеханическое и технологическое оборудование. Особенностью пусковых процессов является
то, что при запуске мощных электроприводов может возникать ущерб, связанный с недовыпуском
продукции из-за неудачного запуска и последующего вынужденного простоя или остановки смежных энергопотребителей, вызванный снижением
напряжения при запуске.
На выходе ЭМС УЗ формируется вектор
выходных продуктов технологического процесса.
Важным отличием ЭМС УЗ является то, что
выходной продукт включает в себя кинетическую
энергию движущихся частей ЭМС. Очевидно,
что механизм, находящийся в состоянии равномерного движения, обладает более высокой ценностью,
чем тот же механизм, находящийся в состоянии
покоя.
Дать количественную оценку влияния процессов запуска на снижение экономических показателей работы предприятия достаточно сложно из-за
различной природы влияющих факторов.
Практическая важность пусковых процессов находит свое отражение в большом объеме научных
публикаций, посвященных проблеме управляемого
запуска ЭМС [1–4].
Развитие элементной базы преобразовательных
устройств, совершенствование приводных двигателей, разработка специальных методов управляемого
запуска для механизмов со сложными условиями
запуска позволяют реализовать любую траекторию
движения. Проблема выбора оптимальной траектории из множества доступных является той нерешенной до настоящего времени научной проблемой,
которая сдерживает дальнейшее развитие ЭМС УЗ.
Решение данной задачи состоит из двух основных этапов: обоснование показателя качества траектории процесса запуска и синтез структуры ЭМС,
реализующий управление пусковым процессом по
выбранному показателю.
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где ff – функция штрафа, учитывающая ущерб, связанный с недовыпуском продукции.
На рис. 1 представлена разработанная структурная схема кибернетической модели ЭМС УЗ в форме логической диаграммы прохождения сигналов.
Структурная схема (рис. 1) была реализована в
математической модели и исследована во взаимодействии с электроприводами различных типов.
Выполненные исследования подтвердили универkE 
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Рисунок 1 – Структурная схема определения
кибернетических показателей ЭМС УЗ

α

Uу

 pe  re 2

(1)
 max ,
pe re te 2
где pe – стоимостная оценка исходных продуктов
запуска; re – стоимостная оценка входных продуктов запуска; te – время запуска.
Применительно к процессу запуска выражение
для коэффициента эффективности процесса запуска
примет вид
kE 

сальность предложенного расширения структуры
ЭМС УЗ.
На рис. 2 показана зависимость показателя эффективности процесса запуска от управляющего
воздействия – времени линейной развертки управляющего напряжения.
Полученная зависимость имеет выраженный экстремальный характер.

mIntRT

При анализе качества работы ЭМС УЗ необходимо кардинально изменить точку зрения на процесс запуска. Необходимо осознать тот факт, что
ЭМС УЗ, как и все прочие производственные системы, должна оцениваться с позиций достижения
системной цели предприятия, а эту цель нельзя
сформулировать вне экономического контекста.
Разнородная физическая природа входных и выходных продуктов ЭМС УЗ требует полного агрегирования всех типов входных и выходных продуктов
в один класс, что предполагает приведение к сопоставимым единицам измерения. При использовании
технических систем для получения сопоставимых
единиц измерения целесообразно использовать
стоимостные оценки входных и выходных продуктов как экономически обоснованную разновидность
метода экспертных оценок.
При использовании этого подхода векторы входных и выходных продуктов ЭМС УЗ преобразуются
в сигналы стоимостных оценок и агрегируются в
одномерные сигналы суммарной стоимостной оценки входных и выходных продуктов. Выполняя интегрирование сигналов стоимостных оценок входных и выходных продуктов за время запуска Top, мы
получаем на момент окончания запуска скалярные
величины интегральных стоимостных оценок входных продуктов ЭМС УЗ RE (экономические затраты) и выходных продуктов ЭМС УЗ PE (экономический доход). Эти показатели процесса запуска, в
силу их универсальности, независимости от технической реализации ЭМС, следует отнести к кибернетическим характеристикам ЭМС УЗ.
Выполнен анализ известных критериев управления, использующих эти кибернетические показатели. За основу критерия качества процесса запуска
был принят критерий эффективности использования
ресурсов [5], обеспечивающий максимальную скорость роста добавленной стоимости при минимуме
стоимости входных продуктов:

α

t

Рисунок 2 – Зависимость показателя эффективности
процесса запуска от управляющего воздействия
ВЫВОДЫ. Обоснована необходимость применения для анализа ЭМС УЗ интегральных стоимостных оценок входных и выходных продуктов процесса запуска. Обоснована необходимость применения
для оценки качества процессов запуска техникоэкономического показателя – коэффициента эффективности процесса запуска. Синтезирована структура ЭМС УЗ, реализующая сбор и обработку необходимых данных и вычисление коэффициента эффективности процесса запуска данных, показан универсальный характер разработанной структуры.
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THE DEVELOPMENT OF OPTIMAL ELECTROMECHANICAL SYSTEMS
WITH CONTROLLED STARTUP THEORY
V. Tytyuk
Kryvyі Rih National University
ul. XXII partsyezda, 11, Krivoy Rog, 52027, Ukraine. E-mail: dinalt2006@gmail.com
Reduced enterprise profit due to the startup process, especially for high-power electric drives, is undervalued and
poorly studied.The hardware of modern electromechanical systems allow to implement any motion path. The task of
selecting the optimal trajectory of the many available is unresolved scientific problem, which will improve the economic performance of the enterprise.The structure of the input and output products of launch process is described. Using the aggregation of all types of input and output products in the same class with the use of valuations, obtained integral input and output products valuations of starting process. Substantiated formulation performance criterion of startup
process. Synthesized structure electromechanical system that implements the acquisition and processing of data and the
calculation of the coefficient of efficiency of the process of starting data shows the universal character of the developed
structure.
Key words: starting, criterion, optimization, efficiency.
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
ПУСКА СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СЕКЦИИ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ
А. П. Черный, К. Н. Богатырев, А. Ю. Романов
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: apch@kdu.edu.ua
Бердай Абдельмажид
ENSEM Университет Хассан II Касабланка, PO Box 8118, Оасис, Касабланка. Марокко.
E-mail: a.berdai@gmail.com
Приведены исследования на математической модели процесса прямого асинхронного пуска синхронных
двигателей электроприводов секции шаровых мельниц, которые запускаются последовательно один за другим.
Обоснован принцип формирования математической модели. Показано, что моделирование общей питающей
линии и кабельных линий подключения двигателей необходимо производить в трехфазной координатной
системе с преобразованием напряжения на статоре каждого синхронного двигателя в ортогональное с учетом
угла поворота его ротора. Такая математическая модель позволяет учесть взаимное влияние электромагнитных
процессов в запускаемых двигателях. Данная задача решается для обеспечения улучшения условий пуска
синхронных двигателей, повышения надежности системы, уменьшения влияния их пусковых режимов на
снижение напряжения в сети при пуске и на режимы работы электрического оборудования или других
электрических двигателей, присоединенных к этой же сети. Это осуществляется за счет поддержания
напряжения в сети, к которой подключены синхронные двигатели, путем перевода двигателей, которые
запущены, в режим перевозбуждения на период запуска двигателей запускаемых. Результаты моделирования
приведены для пуска синхронных двигателей с учетом и без учета форсирования напряжения возбуждения.
Ключевые слова: электропривод, синхронные двигатели, пусковой режим, форсирование возбуждения,
математическая модель.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вопрос пуска синдинатных систем d , q каждого из СД. При питании
хронных двигателей (СД) в настоящее время исследвигателей от одного источника преобразованного
дован достаточно полно. Известно, что пусковые
напряжения это практически невозможно, т.к. в
режимы приводят к ускоренному выходу СД из
уравнение питающего напряжения для СД входит
строя по таким причинам, как динамические нагрузугол поворота только его ротора (табл. 1).
ки на подшипниковые узлы, высокие пусковые токи,
В табл. 1 приведены уравнения моделей четырех
перегрев обмоток статора и ротора, уменьшение
СД, которые запускаются последовательно.
срока службы изоляции и т.д. [1]. Указанная проУказанной проблемы можно избежать, если паблема пуска актуальна для СД шаровых мельниц
дение напряжение в питающей линии от токов кажгорно-обогатительных комбинатов и требует безотдого двигателя моделировать в трехфазной коордилагательного изучения. Причиной тому является
натной системе, а потом вычислять преобразованное
необходимость осуществления последовательного
напряжение питания для каждого СД отдельно с
пуска мощных СД. На обогатительной фабрике
учетом угла поворота его ротора.
Полтавского ГОКа каждая секция мельниц содерВ таком случае напряжение сети запишем в виде
жит четыре агрегата с приводными СД мощностью
U A  U m cos( t ) , U B  U m cos( t  B ) ,
2500 кВт каждый. Безусловно, при запуске СД на(1)
U C  U m cos( t  C ) .
пряжение в сети снижается и запуск следующего
двигателя усложняется, а уже работающие СД могут
Учтем падение напряжения в линии с учетом
даже выпасть из синхронизма, поэтому вопрос посуммы токов всех СД. Тогда напряжение на шинах
следовательного запуска группы СД, подключенных
будет иметь вид, например, для фазы А:
к общей системе шин сети ограниченной мощности,
dI
требует изучения.
U AШ  U A  U A  U A  I A RЛ  LЛ A ,
(2)
dt
Целью работы является синтез математической
модели группы СД для исследования процессов их
где суммарный ток фазы включает в себя сумму
последовательного запуска.
токов фазы А всех СД:
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
I A  I A1  I A2  I A3  I A4 .
(3)
Моделирование пусковых режимов СД также не
Ток фазы каждого двигателя получаем путем
является проблемой. Существует целый ряд матемапреобразования из его ортогональных токов, напритических пакетов и программ, которые позволяют
мер, для первого СД:
быстро и просто выполнить моделирование [2, 3].
Однако такие известные модели записаны в уравнеI A1  I d 1 cos  1   I q1 sin  1  .
(4)
ниях Парка–Горева и при моделировании режимов
Окончательно рассчитываем преобразованное
работы нескольких СД, которые некоторое время
ортогональное напряжение питания для каждого
вращаются с разными скоростями, приводит к необдвигателя, например, для первого СД:
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Таблица 1 – Уравнения для моделирования секции синхронных двигателей
Уравнения 1-го СД
U d 1  U m cos( t  1 )

Уравнения 2-го СД
U d 2  U m cos( t   2 )

Уравнения 3-го СД
U d 3  U m cos( t   3 )

Уравнения 4-го СД
U d 4  U m cos( t   4 )

U q1  U m sin( t  1 )

U q 2  U m sin( t   2 )

U q 3  U m sin( t   3 )

U q 4  U m sin( t   4 )

d d 1
d d 2
d
 U d1  id1ra1  1q1
 U d 2  id 2 ra2  2 q 2 d 3  U d 3  id 3ra3  3 q3
dt
dt
dt
d  q1
d q2
d  q3
 U q1  iq1ra1  1 d 1
 U q 2  iq 2 ra 2  2  d 2
 U q 3  iq 3 ra 3  3  d 3
dt
dt
dt
d f 1

d f 2

 U f 1  i f 1r f 1
dt
d ed1
 ied1red1
dt
d  eq1
 ieq1req1
dt
M 1  (  d1iq1   q1id 1 )

H J1

d 1
 M1  M C
dt
d 1
 1
dt

Ud1 

d f 3

 U f 2  i f 2 rf 2
dt
d ed 2
 ied 2 red 2
dt
d  eq 2
 ieq 2 req 2
dt
M 2  (  d 2iq 2   q 2id 2 )

HJ2

HJ3

(5)
2
U Aш sin 1   U Bш sin 1   B  
3
 U Cш sin  1  C .
Аналогично по (2)–(5) рассчитываем токи и напряжения для других фаз всех синхронных двигателей.
С использованием рассмотренной модели последовательного пуска СД выполнено моделирование
пуска двух СД без нагрузки на валу (рис. 1, 2). На
рисунках обозначено: 1 – двигатели, у которых после окончания разгона форсируется возбуждение;
U q1 

1

СД1

2
1.04

СД2
1

 U f 4  i f 4 rf 4
dt
d ed 4
 ied 4 red 4
dt
d  eq 4
 ieq 4 req 4
dt
M 4  (  d 4iq 4   q 4id 4 )

d 3
 M3  M C
dt
d 3
 3
dt

HJ4

d 4
 M 4  MC
dt
d 4
 4
dt

2 – двигатели с неизменным уровнем возбуждения
после запуска. Из рис. 1, 2 видно, что при пуске
первого двигателя СД1 длится 38 с при понижении
напряжения на шинах на 20 % от номинального. По
окончании разгона двигатель переводится в режим
перевозбуждения, что повышает напряжение на 4 %
выше номинального. На 54 с подключается второй
двигатель – СД2, который разгоняется 31 с, а напряжение на шинах снижается уже только на 15 %
от номинального. По окончании разгона СД2 также
перевозбуждается, повышая напряжение на шинах,
что позволяет обеспечить более легкий пуск последующих СД.

2
U Aш cos 1   U Bш cos 1   B  
3
 U Cш cos 1  C ;

U,
в.о.

d f 4

 U f 3  i f 3 rf 3
dt
d ed 3
 ied 3red 3
dt
d  eq 3
 ieq 3 req 3
dt
M 3  (  d 3iq 3   q 3 id 3 )

d 2
 M 2  MC
dt
d 2
 2
dt

d d 4
 U d 4  id 4 ra4  4 q 4
dt
d q4
 U q 4  iq 4 ra 4  4  d 4
dt

СД3

1.047

СД4
1.043

1.034

1
0.86

0.85 1
0.84
0.8

0.8
0.78

2

2

1
2

0.73

0.76

0.6

0.4

0.2

0

50 54

96 101

143 148

191 t,c

Рисунок 1 – Зависимости напряжения на статоре СД при их последовательном пуске
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Рисунок 2 – Зависимости угловой частоты вращения СД при их последовательном пуске
ВЫВОДЫ. Математическая модель синхронного
электропривода, в которой моделирование сети
питания осуществлено в трехфазной системе координат, а непосредственно синхронных двигателей в
ортогональной системе координат, позволяет исследовать режимы пуска группы двигателей при произвольном подключении их к сети. Такой подход позволяет учесть взаимное влияние электромагнитных
процессов в запускаемых двигателях. Исследование
перевода двигателей, которые запущены, в режим
перевозбуждения на период запуска двигателей
запускаемых показало улучшение условий пуска
синхронных двигателей, повышение надежности
системы, уменьшение влияния их пусковых режи-

мов на снижение напряжения в сети при пуске и на
режимы работы электрического оборудования или
других электрических двигателей, присоединенных
к этой же сети.
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: apch@kdu.edu.ua
Berdai Abdelmajid
ESE Research Group, Department of Electrical Engineering National School of Electricity and Mechanics
(ENSEM), University Hassan II, Casablanca, Morocco. E-mail: a.berdai@gmail.com
The paper presents research on mathematical models of consecutive starts synchronous motors of electrical drive of
ball mill section which start successively one after another. The principle of elaboration of the mathematical model is
justified. It was shown that the modeling of the mains power supply and wiring lines connecting the motors must be
carried out in a three-phase system with a conversion of the voltage on the stator of each synchronous motor in an orthogonal coordinate system and taking account of rotation angle of its rotor. This mathematical model allows taking
into account the mutual influence of electromagnetic processes during motor starting. This study is resolved to ensure
improved conditions for starting synchronous motors, to increase system reliability and to reduce the impact of their
startup modes, to reduce the voltage during startup, and also for improving the operating modes of the other electrical
equipment and other electrical motors connected to the same network. This is realized by maintaining the voltage of the
network to which the synchronous motors are connected, by transfer motors that are running in over excitation mode for
a start-up period of Launched motors. Simulation results are shown for a starting of synchronous motors with
and without reinforcing the excitation voltage.
Key words: electric drive, synchronous motor, starting mode, forcing excitation, mathematical model.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕРЕГУЛЬОВАНИХ АСИНХРОННИХ
ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПРИ РОБОТІ З ЧАСТИМИ ПУСКАМИ
Н. Д. Красношапка, В. С. Бовкунович
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: krasnat@ukr.net
Розглядаються питання покращення енергетичної ефективності нерегульованих асинхронних електроприводів при роботі з частими пусками. Для вирішення даної задачі запропоновано використовувати асинхронні двигуни спеціальної конструкції з торцевими масивними феромагнітними екранами подовжених стрижнів ротора
та короткозамикаючих кілець поза робочим повітряним зазором. Розглянуто питання вибору геометричних
розмірів таких екранів при виконанні умови максимуму пускового моменту й накладанні обмежень на жорсткість механічної характеристики на робочій ділянці. Проведені дослідження показали збільшення величини
пускового моменту при обмеженні пускового струму таких двигунів. Аналіз пускових процесів в електроприводах із запропонованими двигунами показав зменшення часу пуску, величини споживаної енергії й втрат активної потужності. Найменші час пуску та споживану енергію має електропривод із двома торцевими екранами
на всі стрижні. За необхідністю більшого обмеження величини пускового струму й втрат активної потужності
може бути рекомендований електропривод з двигуном, який має один масивний феромагнітний торцевий екран
елементів роторного контуру.
Ключові слова: асинхронний двигун, електропривод, енергетична ефективність, феромагнітні екрани, максимальний пусковий момент.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Не менше 60 % усієї
генерованої електроенергії перетворюється в механічну роботу, проте значну кількість серед усіх використовуваних електроприводів все ще складають нерегульовані асинхронні. Таке поширення обумовлене
високою надійністю та відносно низькою вартістю
асинхронних електродвигунів (АД) порівняно з іншими типами електричних машин. Одним з головних
недоліків АД є відносно невеликий пусковий момент
при значній величині пускового струму. Застосування
регульованих асинхронних електроприводів з перетворювачами частоти дозволяє уникнути даних недоліків і організувати енергоефективний пуск АД при
різних характерах навантажень. Однак висока вартість даного обладнання обмежує їх використання у
випадках, коли немає потреби в регулюванні швидкості обертання двигуна. Використання пристроїв
плавного пуску з обмеженням величини пускових
струмів супроводжується зменшенням пускового
моменту й при складних умовах пуску (момент навантаження на валу АД під час пуску близький до номінального й значний сумарний приведений момент
інерції електропривода) може бути неможливим або
призводити до значних втрат енергії внаслідок затягування часу пуску й, як наслідок, тривалої роботи
АД із значними величинами струмів.
Метою даної роботи є вирішення проблеми застосуванням АД із підвищеним пусковим моментом
при обмеженні пускових струмів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для
вирішення даної задачі пропонується застосовувати
модифікований АД з масивними торцевими феромагнітними екранами подовжених частин стрижнів та
короткозамикаючих кілець роторної обмотки поза
робочим повітряним зазором. Такі екрани в пускових режимах вносять у роторний контур додаткові
частотно-залежні опори, які дозволяють збільшити
величину моменту при зменшенні величини струму.
У [1] розглянуті питання щодо застосування двигу-

нів із двома такими екранами, які охоплюють усі
стрижні роторної обмотки, що дозволяє реалізувати
механічну характеристику модифікованого АД
«екскаваторного» типу для покращення пускових
характеристик асинхронних електроприводів. Проте
вибір такої конструкції масивних торцевих екранів
призводить до зростання втрат в усталеному режимі
роботи (при забезпеченні пускового моменту на
рівні двократного номінального та обмеженні струму на рівні шестикратного при відповідних показниках серійного двигуна на рівні 1,4 від номінального моменту й семикратного номінального струму): ковзання при номінальному моменті навантаження зростає майже удвічі.
Розглянемо можливі конструкції двигунів із масивними торцевими феромагнітними екранами, які б
дозволили покращити енергетичні показники процесу пуску електропривода при зменшенні величини
додаткових втрат у номінальному режимі.
Порівняємо три можливі конструкції модифікованого АД:
1) два масивних торцевих феромагнітних екрана
на всі стрижні роторної обмотки (конструкція 1,
рис. 1);

Рисунок 1 – Ескіз конструкції АД з двосторонніми
феромагнітними екранами фрагментів роторної
обмотки: 1 – трифазна статорна обмотка;
2 – подовжені частини стрижнів ротора;
3 – короткозамикаюче кільце; 4 – феромагнітні
дискові екрани; 5 – ротор АД
2) два масивних торцевих феромагнітних екрана,
які охоплюють стрижні через один (один стрижень
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буде охоплений екраном з правої сторони, а наступний – з лівої, тобто на кожному стрижні екран буде
тільки з однієї сторони (конструкція 2);
3) один масивний торцевий феромагнітний екран
на всі стрижні роторної обмотки (конструкція 3).
Розглянемо реалізацію даних конструктивних
рішень на базі асинхронного двигуна 4A160S2У3 з
наступними паспортними даними: номінальна потужність 15 кВт; номінальне ковзання 2,1 %; пусковий момент 1,4 від номінального, пусковий струм –
семикратний. Двигун такої потужності дозволяється
пускати при прямому підключенні до мережі живлення. При визначенні оптимальних розмірів екранів за методикою [2] будемо виходити із забезпечення максимального пускового моменту при забезпеченні ковзання при номінальному моменті навантаження не більше 3 %.
Отримані величини пускових моментів і струмів
для всіх трьох варіантів та базового (серійного) АД
наведено в табл. 1. Аналіз результатів показує, що
застосування АД конструкції 1 при забезпеченні
ковзання не більше 3 % при номінальному моменті
призводить до зменшення розмірів феромагнітних
екранів і, відповідно, їх впливу на пускові властивості електроприводу.
Таблиця 1 – Пускові характеристики АД
Пусковий
момент, в. о.
1,4

Пусковий
струм, в. о.
6,80

конструкція 1

1,83

6,42

конструкція 2

1,79

6,09

конструкція 3

1,82

6,09

Тип АД
серійний

ковзання (в. о.)

Механічні характеристики даних двигунів наведено на рис. 2, а електромеханічні – на рис. 3. На
рис. 2, 3 позначено: 1 – характеристики двигуна з
двома екранами на всі стрижні; 2 – характеристики
двигуна з двома екранами через стрижень; 3 – характеристики двигуна з одним екраном на всі стрижні:

Момент двигуна (в. о.)

Рисунок 2 – Механічні характеристики
модифікованих АД

ковзання (в. о.)

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Струм двигуна (в. о.)

Рисунок 3 – Електромеханічні характеристики
модифікованих АД
Для визначення величини втрат в асинхронних
електроприводах при використанні наведених двигунів скористаємось відомою моделлю АД в
-координатах (1) [3]:
di
di 

u1  r1i1  L1 1  L0 2 ;

dt
dt

di1
di2 
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;

dt
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d
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,
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d
L2 i2   dL2 i2  L2 di2 ; u1, u1, i1, i1 – наdt
dt
dt
пруги й струми статора відповідно; i2, i2 – приведені струми ротора; r1, r2 – активні опори статорного й роторного контурів відповідно; L1, L′2 и L0 –
власні та взаємна індуктивності статорного й роторного контурів відповідно; М,  – електромагнітний
момент та швидкість обертання ротора двигуна;
Мс – статичний момент навантаження; J – сумарний
приведений момент інерції електропривода.
Відмінністю розробленої моделі є змінні активний опір та індуктивність роторного контуру, які
враховують витискання струму в стрижнях білячої
клітки під час пуску, вплив масивних феромагнітних
екранів та зміну опору внаслідок подовження стрижнів.
Вплив масивних феромагнітних торцевих екранів може бути врахований шляхом введення в роторний контур відомої Т-подібної схеми заміщення
АД додаткових еквівалентних опорів [1].
Енергетичні показники пускових режимів залежать від умов пуску електропривода: моменту навантаження на валу двигуна та сумарного приведеного
моменту інерції електропривода.

де
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У табл. 2 надано результати проведених досліджень для одного з найскладніших з енергетичного
режимів пуску – при постійному моменті навантаження на валу двигуна, що дорівнює номінальному,
і сумарному приведеному моменту інерції електропривода, який дорівнює чотирикратному моменту
інерції ротора двигуна 4A160S2У3.
У таблиці позначено: tp – час пуску електропривода; Wp – сумарні втрати енергії за час пуску;
Рc – середні втрати активної потужності за час
пуску; KW – відношення втрат за час пуску електропривода з двигуном даної конструкції до відповідних втрат при використанні серійного АД.

ширяє можливості застосування в електроприводі
пристроїв плавного пуску, особливо при незмінних
моментах навантаження, близьких до номінального.
Найменші час пуску й споживання електричної
енергії в електроприводі з двигуном конструкції 1,
проте втрати активної потужності будуть дещо більшими, ніж в електроприводах з двигунами конструкцій 2 і 3, що пояснюється меншою величиною
обмеження пускових струмів (6,42 проти 6,09). Електроприводи з АД конструкцій 2 і 3 мають близькі
енергетичні показники, тому з урахуванням, що
конструктивно простішою є модифікація двигуна з
одним торцевим екраном на всі стрижні роторної
обмотки, можна рекомендувати АД конструкції 3.

Таблиця 2 – Дослідження пускових режимів
tp , с

Wp, кДж

Рc,
кВт

KW, в.о.

серійний

3,52

151,8

43,1

1

конструкція 1

2,20

68,2

31,1

0,45

конструкція 2

2,76

72,5

26,3

0,48

конструкція 3

2,56

70,7

27,6

0,47

Тип АД

ВИСНОВКИ. Аналіз отриманих результатів показує, що при застосуванні в електроприводах, які працюють з частими пусками, модифікованих АД з частотно-залежними параметрами споживання електричної енергії в процесі пуску зменшується на 52–55 %.
Збільшення величини пускового моменту роз-

ЛІТЕРАТУРА
1. Красношапка Н.Д. Пускові режими асинхронних електроприводів з властивостями джерела моменту і з системами обмеження пускових струмів:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн.
наук: спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та
системи». – К., 2006. – 21 с.
2. Красношапка Н.Д. Особенности определения
параметров динамической модели асинхронного
двигателя ферромагнитными экранами частей короткозамкнутой роторной обмотки // Праці Інституту
електродинаміки НАН України. – К.: Інститут електродинаміки НАН України, 1999. – Вип. Електротехніка. – С. 98–104.
3. Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин: учеб. для вузов. – М.:
Высш. шк., 1987. – 248 с.

THE INCREASING OF THE POWER EFFICIENCY OF UNREGULATED ASYNCHRONOUS DRIVE
UNDER FREQUENT STARTS
N. Krasnoshapka, V. Bovkunovich
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: krasnat@ukr.net
The problem of increasing the power efficiency of unregulated asynchronous drive under frequent starts is considered. To solve this problem the implementation of induction motors of special construction with frontal massive ferromagnetic screens of elongated rotor rods and short-circuited circles outside the air gap is proposed. The ways of election
of the geometrical parameters of such screens in terms of maximal starting torque under the saturation of starting current is observed. The analysis of starting transients in electrical drives with the proposed induction motors has revealed
the decreasing the starting time, the value of consumed energy and the active power losses. The minimal starting time
and consumed energy has the electrical drive with two frontal screens on all the rods. If it is necessary to saturate the
starting current and active power losses the electrical drive with the motor that has one massive ferromagnetic screen of
the parts or rotor contour is recommended.
Key words: induction motor, electric drive, power efficiency, ferromagnetic screens, maximal starting torque
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НА БАЗЕ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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При проектировании систем запуска синхронных двигателей необходимо решать задачи, связанные с разработкой адекватной математической модели двигателя, оценкой и выбором наиболее подходящего для конкретного случая способа формирования выходных форм кривых тока и напряжения широтно-импульсного преобразователя, синтезом системы регулирования и анализом переходных процессов в электротехническом комплексе
управляемого пуска. Проведен анализ переходных процессов при управлении пуском синхронного двигателя с
использованием замкнутой системы регулирования на базе модели широтно-импульсного преобразователя и
математической модели синхронного двигателя, построенной в координатах тока статора и потокосцепления
статора. Также приведены графики потребления электроэнергии в системе с трапецеидальным фазным напряжением и в системе с синусоидальным фазным напряжением.
Ключевые слова: синхронный электрический двигатель, широтно-импульсный преобразователь.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Пуск мощных синхронных электрических двигателей (СЭД), имеющих большие моменты инерции, как правило, производится при помощи пусковых устройств, в том
числе на основе полупроводниковых преобразователей электрической энергии [1, 2]. При этом алгоритмы формирования требуемых выходных электрических параметров таких пусковых устройств
могут быть различными [2].
Улучшить точность регулирования скорости и
быстродействие при пуске СЭД с сохранением и
улучшением энергетики можно с помощью замкнутых систем регулирования.
При проектировании систем запуска необходимо
решать задачи, связанные с разработкой адекватной
математической модели синхронного двигателя
(СД), оценкой и выбором наиболее подходящего из
возможных способа формирования выходных форм
кривых тока и напряжения широтно-импульсного
преобразователя (ШИП) при широтно-импульсной
модуляции (ШИМ), синтезом системы регулирования и анализом переходных процессов в электротехническом комплексе управляемого запуска
[3, 4].
Целью работы является анализ переходных процессов при управлении пуском СД с использованием замкнутой системы регулирования на базе модели ШИП и математической модели синхронного
двигателя, построенной в координатах тока статора
Is и потокосцепления статора ψS [4–6].
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Для исследования использована математическая
модель СЭД, в основу построения которой положена обобщенная система дифференциальных уравнений СЭД Парка – Горева в векторной форме записи [6].
Для реализации ШИМ управления автономным
инвертором использован алгоритм формирования
пространственного вектора напряжения [7]. При
моделировании приняты параметры серийного СД

ДС260/44-36УХЛ4. Решение поставленной задачи
проводилось в программной среде Фортран.
Структурная схема частотного регулирования
скорости и стабилизации магнитного потока представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема замкнутой
системы регулирования по частоте вращения
и напряжению
Замкнутый контур регулирования обеспечит повышение быстродействия и точность регулирования
скорости. Контур с обратной связью, воздействующий на напряжение синхронного двигателя, предназначен для поддержания необходимой перегрузочной способности. При этом осуществляется стабилизация магнитного потока [3].
Рассмотрим и сравним процессы в системе с
трапецеидальным фазным напряжением и в системе
с синусоидальным фазным напряжением. Рассмотрим систему с контурами регулирования тока и напряжения при синусоидальной форме фазного напряжения с коэффициентами датчика частоты вращения и напряжения КОС = kДН =0,2 и
КОС = kДН =0,4.
Переходный процесс по частоте вращения приведен на рис. 2.
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зволит определить величину потребляемой электроэнергии и параметры выходного фильтра широтноимпульсного преобразователя частоты, что значительно улучшит тепловой режим синхронного двигателя.

Рисунок 2 – Переходный процесс по частоте
вращения
На рис. 2 приняты следующие обозначения:
ωзад – заданная частота вращения; ωtr – частота вращения при трапецеидальном напряжении разомкнутой системы; ωsi – частота вращения при синусоидальном
напряжении разомкнутой системы;
ω4 – частота вращения замкнутой системы регулирования с коэффициентом обратной связи КOC=0,4;
ω2 – частота вращения замкнутой система регулирования с коэффициентом обратной связи КOC =0,2.
По результатам расчета видно, что наиболее точно отрабатывает заданное воздействие система регулирования с коэффициентом обратной связи
КOC =0,4. После достижения времени t=1,25 с графики переходных процессов замкнутых систем регулирования при трапецеидальном напряжении
практически одинаковы. Наибольшее расхождение
до 50 % наступает при t=0,5 с.
На рис. 3 приведены переходные процессы по
частоте вращения ω и, соответственно, по моменту
М для исследуемых систем. Максимальные пиковые
моменты присутствуют в замкнутой системе и превышают пиковые моменты других систем на 20 %.

Рисунок 4 – Переходные процессы по частоте
вращения ω и току статора I синхронного двигателя
На рис. 4 приняты, соответственно, следующие
обозначения: Itr – частота вращения и момент при
трапецеидальном напряжении разомкнутой системы; I4 – момент замкнутой системы регулирования
с коэффициентом обратной связи КOC = 0,4; I2 – момент замкнутой системы регулирования с коэффициентом обратной связи КOC = 0,2.
Окончательный выбор системы и настройки коэффициентов следует производить после анализа
энергетических характеристик синхронного двигателя, которые приведены на рис. 5.

Рисунок 5 – Переходные процессы по частоте
вращения и потреблению электроэнергии
синхронным двигателем
Рисунок 3 – Переходные процессы по частоте
вращения ω и моменту М синхронного двигателя
На (рис.3) приняты соответствующие обозначения: Мtr – момент при трапецеидальном напряжении
разомкнутой системы; Мsi – момент при синусоидальном
напряжении разомкнутой системы;
М4 – момент замкнутой системы регулирования с
коэффициентом обратной связи КOC = 0,4; М2 – момент в замкнутой системе регулирования с коэффициентом обратной связи КOC = 0,2.
Графики переходных процессов по частоте вращения и тока статора приведены на рис. 4. Пики
тока в замкнутых системах регулирования отличаются не большее, чем на 10 %.
Определение содержание высших гармонических составляющих в расчетных токах статора по-

На рис. 5 приняты обозначения: Etr – потребляемая электроэнергия при трапецеидальном напряжении разомкнутой системы; Esi – потребляемая электроэнергия при синусоидальном напряжении разомкнутой системы; E4 – потребляемая электроэнергия замкнутой системы регулирования с коэффициентом обратной связи КOC = 0,4; E2 – потребляемая
электроэнергия замкнутой системы регулирования
с коэффициентом обратной связи КOC = 0,2.
ВЫВОДЫ. Анализ результатов моделирования
процесса пуска СЭД с использованием САР показывает, что за время пуска двигателя в течение 2,5 с
потребление электроэнергии на 10 % меньше в замкнутой САР с коэффициентом обратной связи
КOC=0,2, чем при коэффициенте КOC=0,4 и трапецеидальном напряжении.
По результатам моделирования следует считать
оптимальной систему с замкнутой САР по частоте
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вращения и напряжению с коэффициентом обратной
связи КOC=0,2 и синусоидальным фазным напряжением.
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When designing systems starting of synchronous motors it is necessary to solve the problems associated with the
development of adequate mathematical models of the engine, evaluation and selection of the most suitable for a particular sluca the method of forming the output forms of the curves of current and voltage to pulse width converter, the synthesis system of regulation and analysis of transient processes in electrical complex managed start-up. In work the analysis of transients, control of starting of synchronous motor using a closed system of regulation based on the model of
the PWM Converter and the mathematical model of the synchronous motor constructed in the coordinates of the stator
current and stator flux linkage. Also shows graphs of power consumption in the system with trapezoidal phase voltage
and in the system with a sinusoidal phase voltage.
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АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ТРОГАНИИ
О. А. Хребтова, А. И. Гладырь
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
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Проведён анализ тепловых режимов асинхронного двигателя в системе «преобразователь частоты–
асинхронный двигатель». Результаты экспериментальных исследований получены на базе специализированного лабораторного комплекса, который обеспечивает пошаговое уменьшение частоты питающего напряжения
(от 50 Гц до 10 Гц) при его заданном действующем значении с циклически нарастающим пусковым моментом
при заторможенном роторе. Установлено, что при формировании циклического пускового момента нагрев обмоток статора происходит медленнее по сравнению с нагревом при длительном режиме работы асинхронного
двигателя с заторможенным ротором, что позволяет выполнять многократные попытки трогания с повышением
пускового момента за счет кратковременного превышения каталожного значения пускового момента.
Ключевые слова: параметры питающего напряжения, трогание, нагрев.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Процессы трогания
и
пуска
системы
«электродвигатель–
технологический механизм» связаны с кратковременным созданием значительных пусковых моментов, имеющих импульсный характер [1]. Способ
определения соотношения действующего значения и
частоты питающего напряжения для формирования
требуемого момента трогания, предложенный в [1],
предполагает ограничение максимально допустимого пускового момента при условии соблюдения допустимой перегрузки по току. При наличии достаточно больших моментов сопротивления, превышающих пусковой момент асинхронного двигателя
(АД), наступает стопорение ротора машины. Для
обеспечения трогания и пуска технологических механизмов формирование пускового момента может
осуществляться без указанных ограничений при
условии, что, задание параметров питающего напряжения (частоты ( fc ) и действующего значения
( Uc )) для обеспечения повышенного пускового момента осуществляется за счет кратковременного
превышения каталожного значения пускового тока
Ic  I пуск. макс. .
Ток статора АД при трогании с заторможенным
ротором соответствует току короткого замыкания и
является источником нагрева обмоток асинхронной
машины. Температура нагрева зависит от эффективного значения тока и времени его действия
  F( Ic, t) [2]. Для предотвращения перегрева обмоток двигателя при формировании пусковых моментов процесса трогания необходимо контролировать время работы АД.
Экспериментальное исследования температурных режимов асинхронного двигателя при трогании
на лабораторном комплексе позволяет получить
реальные характеристики процесса нагрева, оценить
его влияние на состояние изоляции асинхронного
двигателя [3], подтвердить адекватность косвенного
метода определения температуры нагрева обмоток
асинхронного
двигателя
при
формировании
циклического пускового момента в процессе
трогания.
Целью данной работы является сравнение результатов экспериментальных исследований и аналитического расчета температурных режимов обмо-

ток статора асинхронного двигателя.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
При трогании, когда ротор находится в неподвижном состоянии, воздух, заключенный внутри закрытого двигателя, неподвижен. В связи с этим имеет
место нагрев обмоток при практическом отсутствии
теплообмена с окружающей средой   0 [4]. При
выполнении трогания длительность формируемого
пускового момента составляет 0 , 02  1 сек [5]. Тепло, выделяющееся в проводниках обмоток статора
при отсутствии принудительного охлаждения и
кратковременности теплового процесса, не успевает
передаваться воздуху, что может привести к превышению максимально допустимой температуры обмотки. Определять температурные режимы обмоток
статора по нагреву корпуса двигателя для данного
режима недопустимо. Применение прямого метода
измерения температуры обмоток статора при трогании очень затруднительно, т.к. датчики температуры имеют значительную инерционность, что может
привести к некорректной фиксации измеряемого
параметра, поэтому аналитический метод определения нагрева обмотки статора позволит получить
более точный результат.
Расчет температурных режимов может быть выполнен различными методами на основе построения
эквивалентных тепловых схем (ЭТС), но расчет нагрева указанными методами очень трудоемкий и
требует значительных машинных ресурсозатрат.
Эквивалентные тепловые схемы описывают
сложные тепловые процессы, происходящие в асинхронной машине при д  0 и при д  0 . При расчете частного случая, когда ротор машины неподвижен, большая часть переменных в уравнениях
ЭТС равна нулю. С другой стороны, в указанном
режиме источником нагрева будет пусковой ток,
протекающий по обмоткам статора. Следовательно,
в большей степени, по сравнению с другими частями асинхронной машины, будут нагреваться именно
обмотки статора и являться источником нагрева
соприкасающихся частей асинхронной машины. Так
как одной из задач при трогании является предотвращение перегрева асинхронной машины, то контроль температуры рационально выполнять по на-
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греву обмоток статора, без применения ресурсозатратных ЭТС.
В работе [4] получены математические зависимости для расчета температурных режимов обмоток
статора при формировании циклического пускового
момента для выполнении трогания, учитывающие
изменение начальных условий трогания для каждого
цикла и изменение свойств обмоток статора при
нагреве.
Для
экспериментального
подтверждения
предложенного аналитического метода расчета
нагрева обмоток статора разработан лабораторный
комплекс на базе асинхронного двигателя
4АА71А6УЗ
со
следующими
параметрами:
P  0,37 кВт,
U  Y /   380 / 220 В,
I  Y /   1,1 / 1,9 А,   920 об/мин, Rc  15,7 Ом.
При проведении экспериментальных исследований
температурных режимов асинхронного двигателя
при
трогании
с
заторможенным
ротором
необходимо фиксировать не только действующие
значения тока и напряжения, но и мгновенные
значения токов по всем трем фазам, т.к. при
заторможенном роторе существует возможность
электромагнитной несимметрии обмоток статора
электрической машины. Лабораторный комплекс
оснащен блоком датчиков тока и напряжения, что
позволяет записывать мгновенные значения
параметров
с
помощью
аналого-цифрового
преобразователя
(АЦП)
на
персональный
компьютер (ПК) в текстовом файле для дальнейшей
математической обработки в соответствии с
разработанным алгоритмом расчета температурных
режимов. В состав блока датчиков входят датчики
тока (ДТ) LTS 25-NP с диапазоном измерения тока
8–12–25 А, датчики напряжения (ДН) LV 25-P с
диапазоном измерения 10–500 В, класс точности ДТ
и ДН 1 %. Функциональная схема лабораторного
комплекса приведена на рис. 1.

работы двигателя, значения температуры в течение
цикла с заданными значениями времени работы
tp  3 сек. и времени паузы tn  20 сек., что
позволило имитировать формирование пускового
момента при многократном трогании (рис. 1).
Максимально допустимое начальное напряжение
питания при трогании составляет 40 % U nom  152 В
от возможного (380 В), его частота изменялась в
диапазоне 50–10 Гц с шагом 5 Гц, циклограмма
приведена на рис. 1.
Для регистрации температуры нагрева обмотки
статора двигателя использовался пирометр типа
Laser radiation, который выполняет измерения на
расстоянии 100–200 мм.
При проведении
эксперимента была снята крышка асинхронного
двигателя для обеспечения доступа к лобовым
частям обмоток статора. При этом вал ротора
жестко зафиксирован с
целью избежания
разбалансировки
асинхронной
машины
и
возможности имитации эффекта заторможенного
ротора при большом моменте сопротивления на
валу АД. Падение напряжения при пуске составляло
около 8 %. За один период работы АД выполнялось
по два измерения пирометром на каждой фазе и
фиксировалось усредненное значение.
С помощью полученных мгновенных значений
тока на ПК выполнен расчет действующих значений
тока одной фазы статора. Во время проведения
эксперимента действующие значения тока обмотки
статора дополнительно фиксировались амперметром
с классом точности 2 %. Экспериментальные и
расчетные значения исследуемых параметров
асинхронного двигателя приведены на рис. 2.

Рисунок 2 – Экспериментальные( э ) и расчетные
значения ( р ) температуры и тока ( Ic )
обмоток статора

Рисунок 1 – Функциональная схема
лабораторного комплекса
При проведении эксперимента фиксировались
мгновенные значения токов при каждом цикле

Однако при управлении процессом трогания
расчет нагрева необходимо выполнять для каждой
обмотки статора, т.к. условия симметрии параметров обмоток асинхронного двигателя может не
выполняться.
Результаты экспериментальных исследований
при заданных параметрах управления и расчетные
значения температуры нагрева с учетом начальных
условий представлены в табл. 1. Относительная
погрешность расчетных значений температуры
нагрева обмоток статора составляет 7,5 %.
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Частота питающего напряжения f, Гц

Расчетный ток обмотки статора
Iср., А

Фактический ток обмотки статора Iс, А

Активное сопротивление обмотки статора R, Ом

Начальное значение температуры Θо, °C

Температура нагрева обмоток
статора Θ, °C

1
2
3
4
5
6
7
8
9

50
45
40
35
30
25
20
15
10

8,08
8,08
8,1
8,12
8,26
8,49
8,65
9,18
10,2

8
8
8
8
8,1
8,3
8,5
9
10

15,9
15,89
15,87
15,86
15,85
15,85
15,85
15,85
15,85

20
22
24
26
27
28
29
30
31

23
25
27
29
31
32
33
34
36

Расчетная температура
Θр, °C обмотки статора за рабочее время, tp, c.

№

Таблица 1 – Результаты экспериментальных
исследований при заданных параметрах управления

2,9
3,05
3,2
3,36
3,575
3,851
4,143
4,612
5,4

На рис. 3 приведены кривые изменения сопротивления и температуры обмотки статора в функции
тока статора.

Рисунок 3 – Графики экспериментальных
зависимостей температуры и активного
сопротивления при нагреве обмоток пусковым
током (Ic) в течение 90 сек.

ВЫВОДЫ. Разработанный лабораторный комплекс позволяет проводить исследования температурных режимов обмотки статора при трогании
асинхронного двигателя с заторможенным ротором
при задании различных значений амплитуды и частоты питающего напряжения. Результаты исследований указывают, что математические зависимости,
выведенные в [4], позволяют обеспечить контроль
температуры нагрева аналитическим методом. В
целом при трогании с применением пошаговой подачи питающего напряжения пониженной частоты
для получения повышенного пускового момента
нагрев обмоток статора происходит медленнее по
сравнению с нагревом при длительном режиме работы асинхронного двигателя с заторможенным
ротором, что позволяет выполнять многократные
попытки трогания на пониженной частоте с большой амплитудой питающего напряжения.
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ANALYSIS OF THERMAL CONDITIONS OF ASYNCHRONOUS MOTORS WHEN STARTING
O. Khrebtova, A. Gladyr
KremenchukMykhailoOstrohradskyiNationalUniversity
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine.E-mail: 34092@ukr.net
The analysis of thermal conditions of the induction motor in the "frequency converter - induction motor." The results of experimental studies are obtained on the basis of a specialized laboratory facilities, providing a step by step reduction of the frequency of the supply voltage (10 Hz to 50 Hz) when given the current value of a cyclically increasing
starting torque at zatormozhёnnom rotor. It was found that the formation of cyclic heating the starting torque of the stator windings is slower compared to heating with continuous operation of the induction motor locked rotor that allows
multiple attempts pulling torque boost at the expense of short-term excess of the catalog value of the starting torque.
Key words: Parameters of the supply voltage, drive off, heating.
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УДК 621.3.076
РОБАСТНА СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ
ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА
М. Я. Островерхов, В. М. Пижов
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: ostroverkhov@list.ru
За своєю природою вентильно-індукторний електродвигун є взаємопов’язаним об’єктом керування. При обчисленні параметрів схеми заміщення двигуна виникають похибки, що обумовлені допущеннями відповідної
методики. Внаслідок нагрівання чи зміни кінематики механізму параметри електродвигуна та електропривода
змінюються. Вказані причини обумовлюють координатні та параметричні збурення, що призводять до погіршення заданої якості керування електроприводом. Закони керування електроприводом розроблено на основі
концепції зворотної задачі динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій, що забезпечує робастність та динамічну декомпозицію системи. Задачею зворотної задачі динаміки є знаходження такого закону керування, який забезпечує наперед задану його якість. В основу методу покладено ідею
зворотності прямого метода Ляпунова по дослідженню стійкості. Це дозволяє знаходити закон керування, при якому
замкнутий контур має наперед задану функцію Ляпунова у вигляді миттєвого значення енергії. Особливістю оптимізації є досягнення не абсолютного мінімуму функціонала якості, як у класичних системах, а деякого мінімального
значення, що забезпечує допустиму за технічними вимогами динамічну похибку системи. Ще однією характерною
особливістю отриманих законів керування є відсутність у них параметрів об’єктів керування та операцій диференціювання, що обумовлює простоту їх реалізації.
Ключові слова: вентильно-індукторний електропривод, закони керування, робастність.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останнім часом альтернативу найбільш поширеному асинхронному електроприводу в багатьох галузях складає перспективний електропривод з вентильно-індукторним двигуном [1]. Його основна перевага полягає у дешевизні
та простій конструкції з ротором без обмотки, що
обумовлює високу надійність та технологічність; високий ККД у всьому діапазоні керування швидкістю;
близький до одиниці коефіцієнт потужності; розширений діапазон керування швидкістю в зоні послаблення поля; виділення теплових втрат у статорі, які
легко відводяться.
Існує декілька класів індукторних двигунів, зокрема із самозбудженням (SRM – Switched Reluctance
Motor) та з незалежним електромагнітним збудженням, конструкція та електромеханічні властивості
яких відрізняються. У роботі розглядається електропривод на основі вентильно-індукторного двигуна з
незалежним збудженням, який складається з пасивного ротора з явно вираженою зубцевою структурою, статора з класичною розподіленою трифазною
обмоткою, з’єднаною у «зірку». На статорі додатково розташовується обмотка збудження, що живиться
постійним струмом. Електромагнітний момент двигуна за своєю природою є активним, на відміну від
реактивного моменту двигуна класу SRM.
При визначені параметрів схеми заміщення двигуна за паспортними даними виникають похибки,
обумовлені допущеннями в методиці обчислень та
недостатньою вихідною інформацією. Під час роботи двигуна електричні опори обмоток змінюються
внаслідок нагрівання, як і приведений момент інерції електропривода при зміні кінематики механізму.
У результаті цих параметричних збурень розрахункові значення параметрів відрізняються від реальних, що призводить до погіршення заданої якості
керування координатами електропривода. За своєю
природою вентильно-індукторний двигун з незалежним збудженням, як і інші типи двигунів змінного

струму, є взаємопов’язаним об’єктом, причому із
суттєвим впливом дії вихрових струмів. Керування
електроприводом у таких умовах пов’язане з компенсацією впливу існуючих координатних збурень.
Вирішення вищенаведених проблем класичними
методами теорії автоматичного керування підвищує
громіздкість системи внаслідок додаткових алгоритмів ідентифікації, адаптації чи компенсації.
Метою роботи є підвищення якості керування
вентильно-індукторним електроприводом в умовах
невизначеності математичної моделі шляхом розробки законів керування на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій [2, 3],
що забезпечує слабку чутливість до параметричних
та координатних збурень, простоту реалізації.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Математична модель вентильно-індукторного двигуна з
незалежним збудженням у системі координат (d–q),
орієнтованій по магнітній осі ротора, надається відомою системою рівнянь (1)
 did
 Ls dt  Rs id  U d  F1 ;

 diq
 Ls dt  Rs iq  U q  F2 ;

 di f
 Ls dt  R f i f  U f  F3 ;

 d r
 J dt  M  M c ;

  d  Ls id  Lm i f ;

  q  Ls iq ;
  L i  L i ;
f f
m d
 f
 M  3Z  i  i  ,
p  d q
q d


(1)

де id , iq та U d , U q – струми та напруги статора по
осям d і q; i f та U f – струм та напруга збуджен-
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ня;   Z pr ; r ,  – кутова й електрична швидкість ротора; Z p – число пар полюсів; J – момент
інерції; M , M c – електромагнітний момент двигуна
й момент навантаження;  d ,  q ,  f – потокозчеплення по осям d і q та обмотки збудження;
Ls , L f , Lm – індуктивність фази, обмотки збудження
та взаємна індуктивність; Rs , R f – активний електричний опір обмотки статора та збудження.
di f
Координатні
збурення
F1  Lm
  q ,
dt
di
F2   d , F3  Lm d показують взаємопов’язаний
dt
вплив координат двигуна. При синтезі системи керування ці збурення трактуються як невизначені,
проте обмежені за величиною: F1  F1 max , F2  F2 max ,
F3  F3 max , причому рівня керуючих напруг U d , U q ,
U f достатньо для їх парирування.

Розглянута конструкційна особливість двигуна
дозволяє застосувати для керування швидкістю традиційну систему векторного керування з орієнтацією до положення ротора. З точки зору керування
двигун наближається до класичного синхронного
двигуна. Система керування відповідно до перших
рівнянь (1) складається з трьох контурів регулювання струму статора id по осі d, струму статора iq по
осі q, струму збудження i f , а також четвертого контуру регулювання кутової швидкості двигуна r .
Контур регулювання швидкості є зовнішнім до локального контуру струму iq , значення якого визначає величину електромагнітного моменту двигуна.
Магнітний потік від струму id може як підмагнічувати, так і розмагнічувати основний потік від обмотки збудження. Зазвичай завдання цього струму
встановлюється рівним нулю, проте за надвисокими
швидкостями в зоні послаблення поля його від’ємне
значення хоча й призводить до збільшення втрат,
проте дозволяє забезпечити необхідну потужність
двигуна при меншій напрузі. Завдяки керуванню
струмом збудження i f діапазон послаблення поля
може досягати 1:8, що значно розширює зону керування швидкістю з постійною потужністю.
Об'єкт локального контуру керування струмом
статора id згідно з першим рівнянням системи (1)
описується лінійним диференціальним рівнянням
першого порядку, на який діє керуюча напруга U d
та координатне збурення F1 . Задачею зворотної задачі динаміки є знаходження такого закону керування, який забезпечує наперед задані (бажані) динамічні та статичні властивості системи. Бажане
рівняння замкнутого контуру струму id , за допомогою якого встановлюються необхідні показники
якості керування, також задається рівнянням першого порядку [3]
z  0i z  0i id* ,
(2)
d

*

де id – заданий струм. Рівняння (2) забезпечує астатизм першого порядку за керуючою дією та тривалість
монотонного (без перерегулювання) перехідного процесу струму, що дорівнює tn  3 / 0id , яка задається
величиною коефіцієнта рівняння 0id .
Ступінь наближення реального процесу керування
струмом до бажаного оцінюється функціоналом, який
характеризує нормовану за індуктивністю миттєву
енергію магнітного поля від першої похідної струму:
G( u ) 

2
1
 t )  id ( t ) .
 z(
2

(3)

Мінімізація функціонала здійснюється за градієнтним законом першого порядку
du( t )
dG( u )
 id
,
dt
du

(4)

де id – константа.
Після підстановки (1) та (3) в (4) знаходиться закон керування струмом id
 t )  kid ( z  id ),
u(

(5)
де kid  id / Ls – коефіцієнт підсилення регулятора.
Змінна z у законі керування (5) виступає в ролі
необхідної похідної струму, яка знаходиться в реальному часі з рівняння (2) шляхом замикання зворотним зв’язком за складовою струму z  id :
z  0id ( id*  id ).

(6)
Після інтегрування обох частин рівняння (5) з
урахуванням (6) закон керування складовою струму
id приймає остаточний вигляд
U d ( t )  kid ( z  id );
t

z  0id  ( id*  id )dt.

(7)

0

Структурну схему регулятора струму id , що побудована на основі рівняння (7), показано на рис. 1.

Рисунок 1 – Структура регулятора струму
На відміну від класичних, розроблений регулятор
не містить параметрів об’єкту керування (1), а вміщує
тільки параметр 0i бажаного рівняння якості (2).
d

Диференціальне рівняння замкнутого контуру
керування струмом id із законом керування (7)

id  ( Rs / Ls  kid / Ls )id  ( kid 0id / Ls )id  ( kid 0id / Ls )id*

(8)
показує, що процес керування є асимптотично стійким, бо згідно з критерієм Гурвіца, (kid 0id / Ls )  0 ,

( Rs / Ls  kid / Ls )  0 . Важливо, що стійкість контуру керування зберігається при необмеженому підвищенні коефіцієнта підсилення регулятора kid   та
забезпечує повне співпадіння реального (8) та бажа-

d

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3)
63

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

ного (2) процесів керування. Це очевидно при діленні
всіх членів рівняння (8) на коефіцієнт kid / Ls . Ця
особливість забезпечує динамічну декомпозицію системи (1) та робастність до параметричних збурень.
Під час роботи взаємопов’язана система розпадається
на незалежні локальні контури керування, процеси в
яких протікають по траєкторіям, назначеним рівняннями бажаної якості виду (2). Звичайно, при допустимому з точки зору технічної реалізації коефіцієнті
підсилення існує похибка керування, допустима величина якої встановлюється технічними вимогами.
На основі другого рівняння системи (1) за аналогічною методикою отримується закон керування
струмом статора iq
U q ( t )  kiq ( z  iq );
t

z  0iq  ( iq*  iq )dt.

(9)

0

Як видно з (9), закон керування струмом статора
iq також не містить параметрів об’єкту (1).
Аналогічно на основі третього рівняння системи (1)
отримується закон керування струмом збудження i f :
U f ( t )  ki f ( z  i f );
t

z  0i f  ( i*f  i f )dt.

(10)

0

Закон керування швидкістю двигуна розроблюється на основі четвертого рівняння системи (1) при
мінімізації енергії прискорення маси:
i*q ( t )  k ( z  r );
t

z  0  ( r*  r )dt.

(11)

Для зменшення впливу динаміки контуру керування струмом iq на якість керування швидкістю
коефіцієнти регуляторів вибираються за умови
0iq  ( 3  5 )0 .
ВИСНОВКИ. Робастна система векторного керування швидкістю вентильно-індукторного двигуна
на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій забезпечує високу динамічну
точність, динамічну декомпозицію взаємопов’язаної
системи на локальні підсистеми, слабку чутливість
до параметричних збурень. Особливістю законів
керування є відсутність у них параметрів об’єктів,
що забезпечує простоту реалізацію.
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ROBUST SPEED VECTOR CONTROL SYSTEM OF GATED INDUCTOR-TYPE ELECTRICAL DRIVE
N. Ostroverkhov, V. Pyzhov
National Technical University of Ukraine "Kiev polytechnic institute"
prosp. Peremohy, 37, Kiev, 03506, Ukraine. E-mail: ostroverkhov@list.ru
Naturally, a gated inductor-type electrical motor is an interrelated control object. Miscalculations during identification of the parameters of the equivalent circuit of the electrical motor can be caused by assumptions used in an applied
methodology. Heating or changes of the kinematics may also result in changes of parameters of the electrical motor and
electrical drive. These reasons determine coordinate and parametric disturbances which lead to worsening the specified
quality of the electrical drive control. Purpose of this study is to analyse the possibility to improve the quality of control
of the gated inductor-type electrical drive under the uncertainties in a mathematical model. The control laws of this type
of motor are developed based on a concept of reverse task of dynamics in combination with minimization of local functionals of instantaneous values of energies, which ensure the robustness and dynamic decomposition of the system. The
reverse task of dynamics is to identify the control law which would ensure a given quality of control. The proposed
method is based on an idea of the reversibility of the Lyapunov direct method for the stability analysis. Another feature
of the developed control laws is the absence of the parameters of the control object, as well as operation of differentiation. This simplifies practical realization of the developed control laws.
Key words: switched reluctance motor, control laws, robustness.
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УДК 621.313.33
РАСЧЕТ И ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА
СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА МОНОШПАЛЬНОГО ТИПА
С. Г. Буряковский, Ар. С. Маслий
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта
пл. Феербаха, 7, г. Харьков, 61050, Украина. Е-mail: sergbyr@rambler.ru, a.masliy@bk.ru
Ан. С. Маслий
ООО НКП «Укртранссигнал»
ул. Луи Пастера, 2, г. Харьков, 61075, Украина. Е-mail: andrey.masliy@bk.ru
Наряду с усовершенствованием существующих стрелочных приводов путем замены ненадежных элементов,
мировыми компаниями производится работа над созданием новых их типов. Общая концепция новых стрелочных переводов как для обычного, так и высокоскоростного движения сводится к обеспечению максимальной
надежности и безопасности, а также к снижению затрат времени на укладку и обслуживание стрелочного перевода за счет отказа от предварительного монтажа на вспомогательной площадке, снижению энергопотребления,
расширению функциональных возможностей привода. Современные стрелочные переводы оснащаются модифицированной и оптимизированной системой привода, поэтому в данной работе предложена новая конструкция стрелочного перевода моношпального типа на базе линейного двигателя и рассмотрена методика расчета
тяговой характеристики привода. Предложенный расчет позволил получить необходимые параметры двигателя,
оптимизировать конструкцию привода методом покоординатного спуска для стрелочных переводов типа Р65
марки 1/11 с учетом различных условий эксплуатации.
Ключевые слова: стрелочный перевод, линейный электродвигатель, тяговая характеристика.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Внедрение в жизнь
скоростного движения в Украине ставит задачи перехода на новые, более эффективные, быстродействующие и надежные типы стрелочных переводов,
поскольку они являются одним из важнейших исполнительных элементов железнодорожной автоматики, обеспечивающих пропускную способность.
Одним из путей повышения интенсивности движения является создание стрелочных переводов, позволяющих сократить время перевода остряков.
Другим важным аспектом интенсификации движения является автоматизация процесса подбивки балласта специальными автоматизированными комплексами, которые работают в непрерывном режиме
движения по магистрали. Кратчайший путь решения
этой задачи применительно к стрелочному переводу
–внедрение приводов моношпального типа на базе
линейного двигателя. Таким образом, предлагаемый
путь создания новых стрелочных переводов является актуальным с точки зрения необходимости перехода к новой, современной, элементной базе.
Целью работы является получение, благодаря
предложенному расчету, необходимых параметров
двигателя, оптимизация конструкции привода методом покоординатного спуска для стрелочных переводов типа Р65 марки 1/11 с учетом различных условий эксплуатации.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Основными задачами при разработке моношпального вентильно-индукторного привода стрелочного
перевода [1] было упрощение кинематической линии, а также создание регулируемого микропроцессорного электропривода, что позволило обеспечить
возможность варьирования времени перевода, осуществлять плавный довод остряка к рамному рельсу, обеспечить защиту двигателя от перегрузок без
использования фрикционного сцепления. Значи-

тельная часть энергии стрелочного привода тратится
в механической части, а именно редукторе. Эту проблему можно решить путем применения в стрелочном переводе безредукторного привода на базе линейного электродвигателя (ЛД). На рис. 1 показаны
поперечное и продольное сечения предлагаемой
машины, помещенной в шпалу.

Рисунок 1 – Конструкция ЛД в шпале
В начале перевода расстояние между якорем и
статором соответствует расстоянию между остряком
и рамным рельсом и равно 152 мм. Создаваемая
машиной электромагнитная сила перемещает якорь
по направляющему стержню. Применение пружин
обусловлено недостаточным значением электромагнитной силы в начале перевода, а также обеспечением необходимого усилия в случае примерзания
остряка к рамному рельсу. Весь привод стрелочного
перевода состоит из двух представленных частей
для осуществления реверсивной работы.
Усилие перевода стрелки зависит от веса ее перемещаемых частей, типа рельсов, места закрепле-
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ния переводных тяг и коэффициента трения остряков о подушки. Все указанные величины, за исключением последней, известны. Величина коэффициента трения зависит от состояния стрелки, качества
смазки стрелочных подушек, чистоты обработки их
поверхностей, а также подошв остряков и других
факторов [1, 2].
По принципу Даламбера для осуществления перевода остряков необходимо, чтобы сумма трёх действующих в системе сил удовлетворяла следующее
неравенство:
(1)
 F (Fэл  2Fпр  Fс ) 0,
где Fэл – сила электромагнита (электродвигателя);
Fпр – сила пружины; Fс – сила сопротивления.
Выражение для электромагнитной силы может
быть представлено следующим образом:
Fэл  

d  μ0 i 2 S  μ0i 2 S


dx 
2x 
2x 2

,

(2)

где х – перемещение якоря; i – магнитодвижущая
сила обмотки ЛД; S – поперечное сечение якоря ЛД;
µ0 – магнитная проницаемость воздуха.
Важным звеном привода является пара пружин,
уравновешивающих друг друга в среднем положении якоря и создающих на него дополнительное
усилие в момент пуска, когда сила сопротивления
оказывает максимальное противодействие. Усилие
пружины зависит от степени её сжатия (перемещения якоря) и коэффициента жёсткости:
X 

Fпр  K  x  1  ,
2 


(3)

где K – коэффициент жёсткости пружины; X1 – максимальное расстояние между остряком и рамным
рельсом.
Силу сопротивления можно описать следующей
системой уравнений:
- b1 ;
- k x  b ;
 1
2
Fс  
- b3 ;
k 2 x - b4 ;

0, x1 
x1 , x 2  .
x2 , x3 
x3 , x1 

(4)

Предложенная конструкция стрелочного перевода
из-за большого числа параметров, таких как диаметры статора и якоря, площадь сечения катушки или
размеры пружины, значения которых могут изменяться в достаточно широких пределах, требует применения оптимизации, позволяющей, с одной стороны, минимизировать затраты при изготовлении самого привода, а с другой – обеспечить необходимое
тяговое усилие при переводе остряка.
Формальная постановка задачи условной оптимизации может быть записана следующим образом [3]:
 
(5)
min f ( x ), x  R N

при ограничениях в виде равенств hi x   0 ; i  1, m


и в виде неравенств g j x   0 ; j  1,l , a  x  b , где


f x  – целевая функция; x  x1 , x2 ,..., x N  – вектор


варьируемых параметров; a и b – векторы нижних

ственно. Ограничения определяют допустимую область



(6)
D  { x hi ( x )  0, i  1,m; g j ( x )  0, j  1, p }
и в пространстве варьируемых параметров опреде

ляют гиперпараллелепипед D  {x a  x  b } .
Для решения задачи оптимизации использован
пакет optlab для MATLAB, разработанный в НТУ
«ХПИ», который позволяет легко варьировать различными методами решения задач оптимизации. В
качестве целевой функции целесообразно принять
функцию, связывающую математическими зависимостями геометрические размеры электропривода и
силы, взаимодействующие в процессе перевода
стрелки. Следовательно, задача оптимизации может
быть описана следующим образом:
(7)
min f ( DК , LК , DН , H СП , K ПР ) ,
где D К – внешний диаметр катушки; LК – длина
катушки; DН – диаметр направляющей; H СП – высота спинки статора; K ПР – коэффициент жесткости
пружины.
Важным преимуществом такого подхода является то, что все аргументы целевой функции рассчитываются под конкретный стрелочный перевод. Это
позволит в перспективе оптимизировать параметры
новых электроприводов на этапе их разработки.
Наилучшие результаты по времени решения
поставленной задачи показал метод циклического
покоординатного спуска. На каждой итерации
метода в качестве направления спуска используется
одно из направлений d 1 , ..., d n , где d j – вектор,
все компоненты которого, за исключением j-ого,
равны нулю. Таким образом, при поиске по направлению d j меняется только переменная x j , в то время как все остальные переменные остаются зафиксированными.
Применив рассмотренный метод оптимизации,
были получены геометрические размеры привода
стрелочного перевода. Используя оптимальные размеры привода, в пакете MATLAB было проведено
цифровое моделирование работы стрелочного перевода по ранее описанным выражениям (1–4). Результаты распределения сил в приводе представлены на рис. 2, геометрические размеры сведены в
табл. 1.
Таблица 1 – Основные геометрические размеры
электропривода
Параметры
DК ,

Без оптимизации

С оптимизацией

м
,
м
LК
DН , м
H СП , м

0,19
0,52
0,01

0,144
0,503
0,0105

0,012

0,0117

K ПР , Н/м

31500

47333
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ры электропривода позволяют качественно оценить
распределение сил, а метод оптимизации – сократить расходы на его изготовление. Результаты служат основанием для создания полноценной математической модели ЛД, проведения исследования и
анализа его работы в приводе стрелочного перевода
при различных воздействующих факторах, синтезировать возможные схемы управления и оценить эффективность их работы.

a)

б)

Рисунок 2 – Характеристика распределения сил
линейного привода стрелочного перевода (а – без
оптимизации; б – с применением оптимизации):
1 – электромагнитная сила ЛД; 2 – сила пружины;
3 – сила сопротивления; 4 – сила, приложенная
к острякам со стороны ЛД
ВЫВОДЫ. Полученные геометрические разме-
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CALCULATION AND OPTIMIZATION OF THE GEOMETRIC DIMENSIONS OF LINEAR ELECTRIC
DRIVES OF THE SLEEPER TYPE TURNOUTS
S. Buryakovskiy, Ar. Masliy
Ukrainian State Academy of Railway Transport
pl. Feyerbakha, 7, Kharkov, 61050, Ukraine. E-mail: sergbyr@rambler.ru, a.masliy@bk.ru
An. Masliy
OLL Ukrtranssignal
ul. Lui Pastera, 2, Kharkov, 61075, Ukraine. E-mail: andrey.masliy@bk.ru
Along with the improvement of existing turnouts by replacing unreliable elements, global companies performed
work on the creation of new types. The general concept of the new turnouts for both conventional and high-speed
movement, is to ensure maximum reliability and security, in which the cost of current maintenance is minimal, and reduce time spent on laying turnout by eliminating the pre-assembly on the secondary site, reducing energy consumption,
expanding the functionality of the drive. Modern turnouts are equipped with a modified and optimized drive system.
Therefore, in this paper we propose a new design of the one sleeper turnouts type on the basis of the linear motor and
discussed methods of calculating the traction drive performance. The proposed calculation yielded the necessary parameters of the engine, to optimize the design of the drive method of descent for turnouts type P65 marks 1/11 with the
different operating conditions.
Key words: turnout, linear motor, traction characteristic.
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УДК 62.83.52
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КОНВЕЙЕРНОЙ УСТАНОВКИ
С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
А. В. Чермалых, В. Н. Пермяков, И. Я. Майданский, А. С. Иржавский
Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”
просп. Победы, 37, г. Киев, 03056, Украина. E-mail: ivanmaidanskyi@gmail.com
Рассмотрена методика исследования режимов работы конвейерных установок как единых технологических
комплексов в составе регулируемого электропривода и непосредственно ленточного конвейера. Разработана
универсальная комбинированная модель, содержащая две составляющие. Частотно-регулируемый электропривод с системой управления на основе цифрового ПИД-регулятора скорости синтезирован на принципах структурного моделирования в виде элементов с требуемыми передаточными функциями, а механическая часть
конвейера выполнена на базе специальных блоков, обеспечивающих реализацию необходимых математических
зависимостей. Таким образом, созданная модель объединяет электромеханическою и механическую систему
конвейерной установки. Такой подход следует считать актуальным, поскольку регулируемой координатой для
конвейера фактически является только скорость приводного двигателя, а на динамику и энергетические показатели комплекса в целом существенное влияние оказывают элементы конструкции в виде ленты, роликов, опор,
натяжных устройств и их взаимосвязь между собой. Алгоритм функционирования модели учитывает возможные и необходимые технологические режимы работы ленточного конвейера: запуск порожнего конвейера;
полную загруженность; изменение производительности, связанной с переменным характером поступающего
грузопотока; разгрузку перед остановкой. Исследована динамика системы электропривода при регулировании
скорости двигателя в функции производительности конвейера с учетом изменения коэффициента сопротивления движению ленты по роликам. При этом оценивалось энергопотребление установкой для вариантов нерегулируемого и регулируемого электропривода на основе реализации теоретических математических зависимостей, а также определялась механическая мощность на валу двигателя. Полученные результаты позволяют
сделать вывод о существенном снижении потребляемой мощности при регулировании скорости в зависимости
от производительности с возможностью стабилизации погонной нагрузки. Даны комментарии и сделаны выводы относительно целесообразности применения частотно-регулируемого электропривода для конвейерных
установок.
Ключевые слова: конвейер, частотное регулирование, моделирование, энергопотребление.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Технология функционирования конвейерных установок предполагает
продолжительную работу в течение значительного
промежутка времени вследствие загрузки, транспортирования и разгрузки материалов в непрерывном режиме. Характерной особенностью является
неравномерность грузопотока, поступающего на
ленту конвейера. В результате при постоянной скорости происходит недогруз конвейера, что приводит
к снижению статической нагрузки электропривода.
При этом ухудшаются энергетические показатели,
т.к. большая часть энергии тратится на перемещение
ленты по роликам с одновременным увеличением
удельного расхода энергии на транспортирование
полезного груза. Снижение энергопотребления возможно за счет применения регулируемого электропривода. Изменение скорости необходимо производить в функции грузопотока таким образом, чтобы
обеспечивать полную загруженность ленты, тем самым стабилизируя статическую нагрузку привода
конвейерной установки.
В большинстве литературных источников рассматриваются в отдельности или только электропривод, или непосредственно сам конвейер, что не
позволяет получить полную информацию об эффективности функционирования всей конвейерной установки. В этой связи представляет интерес и актуальность решение вопроса разработки универсальной модели конвейерной установки в целом.

Работа посвящена исследованию режимов функционирования ленточного конвейера как единого
технологического комплекса совместно с регулируемым электроприводом с помощью структурноматематической модели. Рассмотрена система частотного регулирования асинхронным электродвигателем на основе преобразователя частоты со звеном
постоянного тока. Выбор такой схемы связан с тем,
что сегодня при решении вопроса о необходимости
регулирования скорости конвейера все фирмыпроизводители в большинстве случаев предлагают
такой вариант с учетом его высокой энергоэффективности.
Целью работы является оценка динамических
показателей и энергопотребления конвейерной установки на основе исследования технологических
режимов работы ленточного конвейера с частотнорегулируемым электроприводом с помощью структурно-математической модели.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В случае постоянной скорости ленточного конвейера потребляемая мощность зависит от одного фактора – производительности, которая, в свою очередь, определяется степенью неравномерности поступающего грузопотока. Повышение энергетических показателей возможно применением регулируемого электропривода, т.к. в этом случае на энергопотребление влияют два фактора – производительность и скорость. Для проведения исследований
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и сравнительного анализа обоих вариантов в среде
MATLAB синтезирована модель конвейерной установки на базе блоков, входящих в библиотеки основного пакета Simulink [1]. При построении модели
решалась основная задача объединения системы
электропривода с механической частью конвейера,
поэтому предлагаемая модель (рис. 1) состоит из
двух взаимосвязанных частей – структурной и математической.

ролики kd и неравномерности распределения нагрузки между центральным и боковыми роликами kb.
Коэффициенты сопротивлений качению ролика
по ленте kp и движению ленты по роликам ws.
Коэффициенты мощности, затрачиваемой на перемещение груза A и идущей на преодоление механических сопротивлений в узлах конвейера B:
Lg
A
 kws cos α  sin α  ;
3600η
L
kws  q pg  q px  2ql  cos α ,
1000η
где L – длина конвейера, м;  – КПД привода конвейера, о.е.; k = 1,1 – коэффициент, учитывающий
местные сопротивления; qpg, qpx – погонные нагрузки соответственно от вращающихся роликов груженой и холостой ветвей конвейера, Н/м.
Мощность при нерегулируемом электроприводе
Pc и при регулировании скорости конвейера Pv:
Pc  AQ  Bvnom ; Pv  AQ  Bvmin ,
где vnom – номинальная скорость конвейера, м/с;
vmin – минимальная скорость, при которой обеспечивается стабилизация погонной нагрузки, м/с.
Блок СU задает единичный начальный сигнал Uo
для обеспечения функционирования вычислителей
B2, B4.
Ключ Sw и таймер обеспечивают снятие сигнала
Pc в момент отключения конвейерной установки.
Визуализацию динамических процессов, протекающих в системе, обеспечивает осциллограф
Scope1, а графики энергопотребления электроприводом конвейерной установки позволяет получить
осциллограф Scope2.
В качестве примера рассмотрен горизонтальный
ленточный
конвейер
производительностью
Q = 300 т/ч, длиной L = 1000 м, шириной ленты
B0 = 1400 мм, скоростью ленты v = 1 м/с и мощностью привода P = 152 кВт.
Полученные диаграммы (рис. 2,а) показывают
достаточно высокое качество протекания переходных процессов в динамике и точность отработки заданных значений в статике как относительно угловой скорости, так и электромагнитного момента
двигателя.
B

Рисунок 1 – Структурно-математическая модель
конвейерной установки
Структурная составляющая модели частотнорегулируемого электропривода имеет типовую
структуру [2].
Блоки EQp, EQ и EMc формируют амплитудновременные диаграммы изменения величин соответственно поступающего грузопотока Qp, производительности на выходе конвейера Q и нагрузочного
момента электропривода Mc.
Математическая составляющая модели учитывает механическую часть ленточного конвейера с использованием методики и зависимостей, приведенных в [3].
Основными элементами являются вычислители
B1…B10, которые реализованы на основе универсального математического блока Fcn. С помощью
объединителей Mux1…Mux5 выбираются требуемые
входные сигналы для реализации соответствующих
формул. В названиях вычислителей в конце указаны, какие выходные параметры и переменные имеют место на их выходе.
Погонная нагрузка q от груза qg и ленты ql с учетом угла наклона конвейера .
Коэффициенты, учитывающие влияние инерционной силы при прохождении ленты и груза через

а

б

Рисунок 2 – Диаграммы переходных процессов:
а – динамических, б – энергетических
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Следует отметить, что в реальности получить
полную стабилизацию погонной нагрузки от перемещаемого материала не удается, т.к. при быстром
изменении грузопотока требуется определенное время для соответствующего изменения скорости, что
иллюстрируют соответствующие графики (рис. 2,а).
Диаграмма мощностей (рис. 2,б) позволяет провести анализ энергетических процессов для двух
теоретических вариантов – при постоянной скорости конвейера Pc и с регулируемым электроприводом Pv, а также относительно фактической мощности на валу электродвигателя Pw.
При запуске конвейера на холостом ходу потребляемая мощность при прямом пуске двигателя
Pc значительно превышает мощность Pw. Для номинального режима все три варианта практически однозначны. С уменьшением грузопотока эффективность регулирования скорости конвейера возрастает. Снижение энергопотребления для половинной
производительности составляет около 38 %, а при
производительности, в десять раз меньшей номинальной, потребляемая мощность уменьшается в три
раза. Следует отметить, что поддержание малой
скорости порожнего конвейера в течение длительных отрезков времени, особенно если такой режим
по технологии необходим, может обеспечить экономию мощности до 70 % и более.

ВЫВОДЫ. Полученные результаты показывают,
что имеется возможность построения универсальной структурно-математической модели конвейерной установки как единого технологического комплекса в составе электропривода и самого конвейера. Исследование возможных режимов работы конвейерной установки подтвердили эффективность и
целесообразность применения частотно-регулируемого асинхронного электропривода, позволяющего
обеспечить высокие динамические показатели, а
также стабилизировать погонную нагрузку на ленте
при снижении энергопотребления в зависимости от
грузопотока и текущей производительности.
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STUDY OF TECHNOLOGICAL MODES OF CONVEYING SYSTEMS
WITH FREQUENCY CONTROL ELECTRIC DRIVE
A. Cermalykh, V. Permyakov, I. Maidanskyi, A. Irjavskyi
National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"
prosp. Pobedy, 37, Kiev, 03056, Ukraine. E-mail: ivanmaidanskyi@gmail.com
The method of study modes conveyor systems as a single technological complex consisting of the variable speed
drive and belt conveyor directly. The universal combined model containing two components. VFD control system based
on digital PID speed synthesized on the principles of structural modeling in the form of elements with the required
transfer functions, and the mechanical part of the conveyor is made on the basis of special blocks for the
implementation of the necessary mathematical relationships. Thus, the proposed model combines the electromechanical
and mechanical conveyor system installation. This approach should be considered as relevant, because the conveyor for
the coordinate variable is actually only the speed of the drive motor, and the dynamics and energy parameters of the
complex as a whole is significantly influenced by the design elements in the form of tape rollers, supports, tensioning
devices and their relationship to each other. The algorithm takes into account the possible functioning of the model and
the necessary technological modes of operation of the belt conveyor: Launch of the empty conveyor; full load; change
in productivity associated with the variable nature of the incoming traffic; unloading before stopping. The dynamics of
the drive system in the regulation of the motor speed as a function of the performance of the conveyor to reflect changes
in the drag coefficient of the belt on the rollers. At the same time estimated power setting options for unregulated and
regulated electric drive based on the implementation of theoretical mathematical relationships, and also determines the
mechanical power at the motor shaft. The results obtained suggest a significant decrease in power consumption when
adjusting the speed depending on the performance, with the ability to stabilize the linear load. Dana's comments and
conclusions regarding the appropriateness of variable frequency drive for conveyor systems.
Key words: conveyor, frequency regulation, modeling, power consumption.
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РАЗРАБОТКА СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ ТЯГОВЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
О. Н. Синчук, Э. С. Гузов, И. О. Синчук, Д. О. Кальмус
Криворожский национальний университет
ул. ХХІІ Партсъезда, 11, г. Кривой Рог, 50024, Украина. Е-mail: speet@ukr.net
Рассмотрены способы и схемотехнические решения электрического торможения тяговых электроприводов
постоянного тока рудничных электровозов. Отмечена актуальность и необходимость модернизации эксплуатируемых решений в направлении поиска новых эффективных вариантов торможения этих видов тяговых электроприводов. Обосновано направление поиска. Установлен наиболее приемлемый вид – динамическое торможение. Показано, что ввиду высоких энергетических показателей, мягкости электромеханических характеристик и относительной простоты реализации схемных решений применяемые в качестве тяговых электрические
машины постоянного тока последовательного возбуждения достаточно эффективны. Отмечено, что применяемые для надежного возбуждения двигателей различного рода «подпитки» обмотки возбуждения от дополнительного источника питания – аккумуляторной батареи, созданием инициирующего импульса за счет энергии
заряда конденсатора и т.п., характеризуются общим и немаловажным недостатком – потребностью в дополнительных силовых элементах либо достаточно точной настройке. С целью устранения вышеотмеченных недостатков предложено авторское схемотехническое решение, минимизирующее эти одиозные моменты.
Ключевые слова: тяговый электропривод, самовозбуждение.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время
неотъемлемой частью систем торможения рудничных контактных электровозов продолжает оставаться механическое [1, 2]. Однако, как показывает анализ рейсовых диаграмм работы тяговых электроприводов (ТЭП) рудничных электровозов, около
70 % от общего режима торможения составляет
электрическое торможение [2, 3]. Поэтому проблема
модернизации структуры тяговых электроприводов
в направлении увеличения эффективности электрического торможения с перспективой реализации
этих решений в новые виды структур ТЭП является
актуальной задачей.
Целью работы является обоснование и разработка схемотехнических решений эффективного торможения тяговых электроприводов постоянного
тока рудничных контактных электровозов.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Как известно [3, 4], применительно к электрической
тяге наиболее приемлемыми являются следующие
способы электрического торможения: электродинамическое, рекуперативное, торможение противовключением и комбинация этих способов.
Следует отметить, что торможение противовключением сопровождается значительным расходом
электрической энергии и часто приводит к поломкам зубчатых передач редуктора. По этим причинам
торможение противовключением не рекомендуется
[3], однако на практике нередко используется как
аварийное.
Применение рекуперативного торможения в
электрической тяге на постоянном токе встречает
ряд затруднений [5]. Так, например, тяговые двигатели (ТД) последовательного возбуждения не могут
устойчиво работать в режиме рекуперации. К тому
же эффективность рекуперативного торможения во
многом зависит от наличия на тяговом участке потребителей энергии, а также параметров самой системы электроснабжения. Если этот вид торможения
довольно широко используется в магистральной
электровозной тяге, то в рудничных условиях при-

менение рекуперации энергии малоэффективно, а в
большинстве случаев вообще неприемлемо по техническим условиям. Так, средняя скорость движения рудничных локомотивов по магистральным выработкам не превышает 2 м/с, и кинетическая энергия, т.е. возможная энергия рекуперации, пропорциональная квадрату скорости, оказывается несущественной. В местах погрузки и разгрузки состава эти
показатели еще ниже [4]. Кроме того, работа рудничных контактных электровозов характеризуется
частыми отрывами токоприемника от контактного
провода, а нарушение контакта между токоприемником и контактным проводом ведет к срыву процесса рекуперации, нарушению нормального протекания процесса торможения.
Построение системы электрического торможения рудничных электровозов (РЭ) во многом зависит от способа возбуждения ТД. В электрической
тяге на постоянном токе могут применяться двигатели последовательного, независимого и смешанного возбуждения.
Двигатели последовательного возбуждения обладают мягкими электромеханическими характеристиками, что уменьшает различие нагрузок параллельно работающих двигателей, естественной форсировкой магнитного потока при перегрузках, обеспечивающей превышение кратности пускового момента над кратностью пускового тока [4, 5]. ТД последовательного возбуждения характеризуются независимостью тормозного режима от наличия напряжения в питающей сети и в то же время трудностями возбуждения при переходе в режим торможения на низких скоростях движения РЭ.
Двигатели независимого возбуждения имеют жесткие электромеханические характеристики, частота
вращения меньше зависит от нагрузки, что обеспечивает получение заданной производительности РЭ
и уменьшает буксование колесных пар при потере
сцепления, обладают возможностью осуществления
эффективного рекуперативного торможения. Вместе
с тем применение ТД независимого возбуждения
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связано с трудностями, создаваемыми жесткостью
их характеристик. Различие характеристик идеального холостого хода приводит к такому разбросу
нагрузок, что один из двигателей может работать в
двигательном режиме, а другой – в генераторном.
Следовательно, отсутствие выравнивания нагрузок
между ТД затрудняет реализацию преимуществ жестких характеристик и значительно ухудшает использование сцепного веса электровоза [5].
Поэтому на электровозах в качестве тяговых широкое применение находят электрические машины
постоянного тока последовательного возбуждения.
Это объясняется тем, что они имеют достаточно
высокий КПД, рациональные для целей тяги естественные характеристики, а также тем, что регулирование частоты вращения их якорей может быть
осуществлено сравнительно простыми средствами
[3]. Поэтому ниже рассмотрены особенности электродинамического торможения ТД последовательного возбуждения [4].
Электродинамическое реостатное торможение на
РЭ находит широкое применение, однако область
его действия при последовательном возбуждении
ТД определяется сопоставлением характеристик
E  F I t  , I t  E / Rd , где E , I t , Rd – ЭДС, тормозной ток, активное сопротивление ТД с учетом
ограничения тока по условиям допустимого на двигателе напряжения в начале торможения и сцепления.
Характерным недостатком реостатного торможения является значительное отклонение среднего
значения тормозного тока от максимально допустимого. Поэтому в случае необходимости увеличения
массы состава или его скорости возникает потребность в подтормаживании локомотива механическими средствами на протяжении всего процесса
электрического торможения. Кроме того, следует
отметить, что механическое торможение РЭ необходимо для полного останова поезда, при низких скоростях движения, когда в области ниже так называемой критической частоты вращения ТД не наступает его самовозбуждения. Надежное самовозбуждение ТД можно обеспечить путем создания начального тока якоря. Для электровозной откатки железорудных шахт механическое торможение электровозов типа К14, К14А осуществляется в основном в
диапазоне низких скоростей движения при выполнении маневровых работ, когда электрическое торможение ТД малоэффективно, а также в случае экстренного торможения совместно с электрическим.
Начальное возбуждение ТД в режиме электродинамического торможения позволяет значительно
уменьшить интервал скоростей движения РЭ, при
котором не происходит самовозбуждение ТД.
Одним из условий самовозбуждения является
наличие остаточного магнитного потока двигателя
такого знака, чтобы наводимая им ЭДС якоря вызывала ток возбуждения, увеличивающий этот поток.
Другим условием самовозбуждения можно выделить то, что оно может наступить только в том
случае, если наклон линейной части характеристики
E  F I t  больше или совпадает с наклоном прямой

I t  E / R , где E  cФ – ЭДС ТД; сФ – магнитная характеристика ТД; R – суммарное активное
сопротивление контура.
Для выполнения первого условия самовозбуждения, как правило, осуществляют реверсирование
якорной обмотки или обмотки возбуждения двигателя, однако больший интерес представляют схемы
перехода в режим торможения без реверсирования
обмоток двигателя.
Проанализировав второе условие самовозбуждения, очевидно, что самовозбуждение двигателя в
режиме торможения при малых скоростях вращения
якоря затруднено даже при небольших значениях
сопротивления тормозного резистора.
Для ускорения процесса возбуждения требуется
начальный ток в силовой цепи электропривода. Чаще всего для надежного возбуждения двигателей
применяют различного рода "подпитки" обмотки
возбуждения от дополнительного источника питания, например, аккумуляторной батареи либо создается инициирующий импульс за счет энергии заряда
конденсатора. Так, в схеме (рис. 1) для достижения
поставленной цели в силовую цепь электропривода
введены элементы стимуляции тормозных режимов
ТД–VD1, С. Необходимое возбуждение двигателя
при переводе его в тормозной режим осуществляется посредством реверса тока якорной обмотки и
включением двигателя на тормозной резистор R.
Импульс на возбуждение ТД подается за счет энергии заряда конденсатора С по цепи: C-KM2-LM-MR-C. К недостаткам рассматриваемой схемы следует
отнести зависимость времени действия и величины
начального импульса тока, создаваемого при переводе ТД в тормозной режим, от напряжения питающей сети; возможность самопроизвольного разряда
конденсатора С токами утечек схемы и самого конденсатора C при длительных исчезновениях напряжения на токосъемнике электропривода РЭ.

Рисунок 1 – Схема тягового ЭП с элементами
стимуляции тормозных режимов
Схема (рис. 2) не содержит дополнительных силовых элементов, а самовозбуждение двигателя при
переходе в тормозной режим осуществляется путем
кратковременного замыкания тиристора VS перед
отключением контактора КМ.
Иногда для инициации тормозных режимов ТД
практикуется дополнительное питание обмоток возбуждения от аккумуляторной батареи. Такая постановка решения вопроса позволяет получить стабильные тормозные характеристики независимо от
начальной скорости торможения. Однако при этом
возникает необходимость в специальном уходе за
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схемой возбуждения, связанном со спецификой эксплуатации аккумуляторных батарей.

линейной части характеристики E  F I t  совпадает или превышает наклон прямой I t  E / R .
3. Начальное возбуждение ТД постоянного тока
с последовательным возбуждением в режиме электродинамического торможения уменьшает диапазон
низких частот вращения ТД, при которых электрическое торможение РЭ неэффективно, однако при
этом значение начального тормозного тока должно
превышать 5–13 % часового тока ТД.

Рисунок 2 – Схема тягового ЭП с переходом
в режим торможения без реверсирования обмоток
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Анализируя рассмотренные выше схемные решения, следует также отметить, что все они характеризуются общим и немаловажным недостатком –
потребностью в дополнительных силовых элементах
либо настройках, необходимых для достижения поставленной цели.
ВЫВОДЫ. 1. Достаточно эффективным видом
электрического торможения ТД постоянного тока
последовательного возбуждения тяговых электроприводов рудничных электровозов как с реостатным
способом управления уровнем напряжения на зажимах двигателя, так и импульсном является электродинамическое.
2. При реостатном, как и при импульсном регулировании уровня напряжения на зажимах ТД последовательного возбуждения торможение последних наступает только при частотах вращения, превышающих критическое значение, когда наклон
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The article describes the methods and circuit solutions electric braking traction electric DC mine electric locomotives. The urgency of the need to modernize and operated in the direction of making the search for new effective variants of these types of braking traction drives. The directions search. Set the most suitable type of dynamical braking. It
is shown that in mind high energy performance, softness electromechanical characteristics and relative ease of implementation circuitry used as traction, electrical machinery DC series excitation are effective enough. Noted that the excitation used for reliable engines of various kinds "feeding" of the field winding of an additional power supply – the battery and the creation of the initiating pulse due to the energy charge on the capacitor and the like, characterized by a general and important drawback – the need for additional power components or sufficiently fine adjustment. In order to eliminate the aforementioned disadvantages prompted copyright circuit solution minimizes these odious moments.
Кey words: hauling electric drive, transformation of energy.
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ОЦІНКА ПОХИБОК РЕГУЛЮВАННЯ У ЗАМКНЕНИХ КОНТУРАХ СТРУМУ
ТА ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ В СИСТЕМАХ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ
В. О. Мельников
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: melnykow@gmail.com
Класичні методи побудови систем векторного керування передбачають оперування проекціями струму статора й потокозчеплення ротора в обертовій системі координат. Використання такого підходу та компенсація
перехресних зв’язків за проекціями струму статора дає можливість проводити налагодження системи керування
згідно з принципами підпорядкованого регулювання координат. На сьогодні відомі системи, в яких регулювання струму та потокозчеплення відбувається в нерухомій системі координат, тобто система керування оперує
гармонійними сигналами, при цьому питання регулювання періодичних сигналів у замкнених контурах струму
та потокозчеплення не розглядається, відповідно до чого постає питання синтезу та визначення коефіцієнтів
регуляторів векторних змінних у таких системах. У роботі проведено дослідження можливості використання
класичних методів синтезу регуляторів системи векторного керування для вирішення зазначеної задачі. Оскільки якість перехідних процесів у системах керування з гармонійними сигналами може бути визначена на основі
непрямих критеріїв, до яких належать частотні характеристики системи, було проаналізовано амплітудночастотні та фазочастотні характеристики контурів регулювання струму та потокозчеплення асинхронного двигуна. Проведені дослідження підтверджують можливість використання класичних підходів синтезу регуляторів
системи векторного керування при регулюванні періодичних сигналів, при цьому похибки регулювання залежать від частоти модуляції силових ключів автономного інвертора напруги.
Ключові слова: асинхронний двигун, векторне керування, періодичні сигнали.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Побудова систем векторного керування базується на наданні асинхронного двигуна математичною моделлю в обертовій
системі координат при напрямі осі d за просторовим
вектором потокозчеплення ротора [1]. Використання
такого підходу побудови системи керування та компенсація перехресних зв’язків за проекціями струму
статора дає можливість проводити налагодження
системи керування згідно з принципами підпорядкованого регулювання координат. Так, орієнтована
за вектором потокозчеплення ротора система векторного керування містить два незалежні зовнішні
контури зворотних зв’язків: за швидкістю обертання
й потокозчепленням ротора та два підпорядковані
контури за складовими струму статора, що створюють від’ємний зв'язок за вектором струму [2]. Синтез регуляторів зазвичай базується на розгляді
спрощеної лінеаризованої математичної моделі двигуна при векторному керуванні [3]. Причому регулятори моментоутворюючої та потокоутворюючих
складових струму статора, а також регулятор потокозчеплення ротора зазвичай синтезують на модульний оптимум, а регулятор швидкості залежно від
необхідності надання системі астатичних властивостей синтезують на модульний чи на симетричний
оптимум.
Класичні підходи побудови систем векторного
керування за принципами підпорядкованого керування передбачають оперування проекціями струму
статора та потокозчеплення ротора в обертовій системі координат, тобто сигналами постійної напруги.
Проте в наданій у роботі [4] системі роздільного
векторного керування регулювання зазначених
змінних відбувається в нерухомій системі координат, тобто система керування оперує гармонійними
сигналами, відповідно до чого постає питання син-

тезу та визначення коефіцієнтів регуляторів векторних змінних.
Метою роботи є оцінка можливості використання класичних підходів синтезу регуляторів системи
векторного керування при регулюванні періодичних
сигналів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для
досягнення поставленої мети було розглянуто методику синтезу регуляторів замкнутих контурів регулювання класичної системи векторного керування,
дослідження якої були проведені для двигуна серії
4A112М4У3 з даними: Pn  5,5 кВт; nn  1445 об/хв;
cos   0,85 ;   0,855 ; rs  1,036 Ом; rr  0,787 Ом;
ls  4,75  103 Гн; lr  7,94 103 Гн; l  0,171 Гн.

Передавальна функція оптимізованого за модульним оптимумом замкненого контуру регулювання
струму визначається наступним чином:
k pc pkic k fc 1/ re  Tcs p1
cl
,
Wc ( p )
k pc p kic k fc 1/ re k cs  p T fc p1 Te p1 Tcs p1



де T fc ,

Tcs


















, Te – сталі часу перетворювача частоти,

датчика струму та еквівалентна стала часу статорного
кола; k pc , kic – коефіцієнти пропорційної та інтегральної складової регулятора струму; k fc , k cs – коефіцієнти передачі перетворювача частоти та датчика
струму; re – сумарний активний опір фази двигуна.
Оптимізований контур регулювання струму є астатичною системою регулювання першого порядку
за керуванням. При частоті модуляції силових ключів автономного інвертора напруги, що дорівнює
8 кГц, таке налагодження системи дозволяє отримати наступні показники якості роботи: статична похибка за керуванням I  0 ; перерегулювання
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  5,3 %; час першого узгодження t1  0,36 103 с;
час регулювання t 2  0,68  103 с; запас стійкості за
амплітудою Lsm  18,07 дБ; запас стійкості за фазою

 sm  63,1  .
Якість перехідних процесів у системах керування з гармонійних сигналами може бути визначена на
основі непрямих критеріїв, до яких належать частотні характеристики системи [5], відповідно до чого
на основі наданих передавальних функцій були побудовані амплітудно-частотна (АЧХ) та фазочастотна характеристики (ФЧХ) контуру регулювання струму. Так, на рис. 1 наведено АЧХ та ФЧХ
розімкненого та замкненого контуру регулювання
струму при частоті модуляції перетворювача частоти, що дорівнює 8 кГц.
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При оптимізації контуру регулювання потокозчеплення внутрішній контур регулювання струму
зазвичай надається передавальною функцією оптимізованого контуру, відповідно до чого передавальна функція оптимізованого за модульним оптимумом замкненого контуру регулювання потокозчеплення визначається наступним чином:
k pfl pkifl Wccl l T fls p1
W flcl ( p)
,
k pfl pkifl Wccll k sfl  pTr p1 T fls p1





де

T fls












, Tr – стала часу датчика потокозчеплення та

еквівалентна стала часу роторного кола; k pfl , kifl –
коефіцієнти пропорційної та інтегральної складової
регулятора потокозчеплення; k sfl – коефіцієнт передачі датчика потокозчеплення; l  – індуктивність
намагнічування.
Оптимізований контур регулювання потокозчеплення є астатичною системою регулювання першого
порядку за керуванням. При частоті модуляції силових ключів автономного інвертора напруги, що дорівнює 8 кГц, таке налагодження системи дозволяє
отримати наступні показники якості роботи: статична похибка за керуванням   0 ; перерегулювання

  0,91 %; час першого узгодження t1  1,110 3 с;

Frequency (Hz)

а)

час регулювання t 2 1,8410 3 с; запас стійкості за
амплітудою Lsm  13,15 дБ; запас стійкості за фазою

0

 sm  66,2  . АЧХ та ФЧХ контуру регулювання потокозчеплення зображено на рис. 2.
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Рисунок 1 – АЧХ (а) та ФЧХ (б) розімкненого (1)
та замкненого (2) контуру регулювання струму
При регулюванні періодичних сигналів як критеріїв оцінки можуть бути використані амплітуда та
фаза сигналу, тому на основі розрахованих АЧХ та
ФЧХ були визначені похибки при регулюванні періодичних сигналів у замкненому контурі регулювання струму (табл. 1).

а)

Таблиця 1 – Похибки регулювання періодичних
сигналів у замкненому контурі струму
f pwm ,

кГц
2
4
8
16

Похибки,
%
A

A

A

A


25
0,2467
3,803
0,0733
1,882
0,019
0,938
0,0048
0,469

Частота, Гц
50
75
0,243 2,104
7,899 12,433
0,247 0,381
3,803
5,8
0,073 0,154
1,882 2,835
0,019 0,042
0,938 1,409

100
9,011
17,232
0,243
7,899
0,247
3,803
0,073
1,882

б)
Рисунок 2 – АЧХ (а) та ФЧХ (б) розімкненого (1)
та замкненого (2) контуру регулювання
потокозчеплення
Похибки при регулюванні періодичних сигналів
у замкненому контурі регулювання потокозчеплення зведено до табл. 2.
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Таблиця 2 – Похибки регулювання періодичних
сигналів у замкненому контурі потокозчеплення
f pwm ,

кГц
2
4
8
16

Похибки, %
A

A

A

A


25
6,564
12,571
1,572
6,263
0,387
3,127
0,097
1,563

Частота, Гц
50
75
26,883 51,493
24,828 35,034
6,564 15,252
12,571 18,839
1,572
3,61
6,263
9,412
0,387
0,877
3,127
4,693

100
69,69
42,53
26,88
24,83
6,564
12,57
1,572
6,263

ВИСНОВКИ. Проведені дослідження підтверджують можливість використання класичних підходів синтезу регуляторів системи векторного керування при регулюванні періодичних сигналів.
Показано, що похибки регулювання за амплітудою та фазою сигналів у замкнених контурах регулювання струму та потокозчеплення залежать від
частоти модуляції силових ключів автономного інвертора напруги. Так, при f pwm  8 кГц та частоті
сигналів регулювання, що дорівнює 50 Гц, похибки
за амплітудою та фазою в замкнених контурах
струму та потокозчеплення становлять 0,073, 1,882

та 1,572, 6,263 %, а при f pwm  16 кГц ці похибки
складають 0,019, 0,938 та 0,387, 3,127 %.
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EVALUATION OF PERIODICAL SIGNALS CONTROL ERRORS IN CLOSE-LOOPE CIRCUITS
OF CURRENT AND FLUX LINKAGE IN VECTOR-CONTROL SYSTEMS
V. Melnykov
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: melnykow@gmail.com
Classic methods for creation vector-controlled systems assume handling with projections of stator current and rotor
flux in rotating coordinate system. The use of such approach and compensation of interconnections for stator current
projections allows one conduct adjusting of vector-control system according to subordinate coordinate control. Nowadays it is known such control systems, where current and flux control are carried out in fixed coordinate system, i.e.
control system operates with harmonic signals, and control of periodical signals in closed loops of current and flux is
not considered. According to this, it arose a question of synthesis and determination the coefficients of regulators for
vector variables in such systems. In this work it was conducted research on the possibility of use the classic methods for
synthesis regulators for vector control systems in order to solve the mentioned task. As the quality of transient processes
in control systems with harmonic signals could be determined basing on indirect criterions, which are frequency characteristics of the system, it was analyzed amplitude-frequency and phase-frequency characteristics of current and flux
linkage control loops of the induction motor. The conducted researches confirm the possibility of use the classic approaches for synthesis regulators for vector control systems in tasks of periodic signals control. The control inaccuracy
depends on modulation frequency of power keys in autonomous voltage inverter.
Key words: induction motor, vector control, stator asymmetry, periodic signals.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ДЕБАЛАНСНОГО ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ
ПРИ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ
В. В. Осадчий
Запорожский национальный технический университет
ул. Жуковского, 64, г. Запорожье, 69063, Украина. E-mail: w.osadchiy@gmail.com
Повышение энергоэффективности виброагрегатов возможно путем применения управляемых вибрационных
машин. Регулируемый дебалансный вибровозбудитель, выгодно отличающийся массогабаритными и стоимостными показателями от электромагнитного, в чисто механическом исполнении не получил должного развития
ввиду сложности кинематических связей. В то же время заданное взаимное расположение вращающихся дебалансов, являющееся основой регулирования возмущающей силы, может быть достигнуто средствами автоматизированного электропривода. В большинстве случаев оси вращения дебалансов не совпадают с центром масс
подвижной платформы. Возникающий при этом вращательный момент исключает возможность рассмотрения
регулируемого дебалансного вибровозбудителя как материальной точки, поэтому исследование взаимодействия
вращающихся дебалансов при плоскопараллельном движении платформы является актуальной задачей. Предложена математическая модель регулируемого вибровозбудителя, учитывающая вращательный момент, создаваемый дебалансом, ось вращения которого не совпадает с центром масс платформы. Указанная модель может
быть использована при разработке системы управления регулируемым вибровозбудителем.
Ключевые слова: вибровозбудитель, дебаланс, угловое положение, плоско-параллельное движение, система управления.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В регулируемом
дебалансном вибровозбудителе [1] требуемая амплитуда вибрации обеспечивается за счет поддержания заданного фазового сдвига вращающихся
дебалансов. Следует отметить, что конструктивно
очень сложно и в большинстве случаев нецелесообразно совмещать оси вращения дебалансов с центром масс подвижной платформы [2]. В результате
этого появляется момент, вызывающий вращательные колебания вокруг указанного центра масс, что
исключает возможность рассмотрения регулируемого дебалансного вибровозбудителя как материальной точки. Поэтому исследование взаимодействия
вращающихся дебалансов при плоско-параллельном
движении платформы является актуальной задачей.
Целью работы является математическое описание процессов в регулируемом вибровозбудителе с
учетом вращательного момента, создаваемого дебалансом, ось вращения которого не совпадает с центром масс платформы.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Положение подвижной платформы (рис. 1) в неподвижной системе координат x y задано координатами ее центра масс x пл y пл (точка A) и углом поворота относительно указанного центра масс  пл .

Положение оси вращения дебаланса (точка B)
задано в подвижной системе координат x p y p , оси
которой жестко связаны с платформой, а начало
координат находится в точке A.
В общем случае при воздействии на платформу
нескольких вращающихся дебалансов её движение
описывается следующей системой уравнений
mпл 
xпл   Fx  k x x  cx xпл ;

yпл   Fy  k y y  c y yпл ;
(1)
mпл 
 

 J пл  пл   M  k   c пл ,
где mпл – масса платформы; x пл , y пл – координаты
центра тяжести платформы; J пл – момент инерции
платформы;  пл – угол поворота платформы относительно центра тяжести; Fx , Fy – проекции возмущающей силы, вызванной вращательным движением отдельного дебаланса; M – момент возмущающей силы дебаланса относительно центра тяжести платформы; k x , k y , k – коэффициенты вязкого трения; c x , c y , c – коэффициенты жесткости.
Вращательное движение дебаланса имеет вид
J дебдеб  M ДВ  M ВИБ  k дебдеб ,
(2)
где J деб – момент инерции дебаланса;  деб – угол
поворота дебаланса; M ДВ – момент двигателя;

Рисунок 1 – Дебаланс на подвижной платформе

M ВИБ – вибрационный момент; k деб – коэффициент вязкого трения дебаланса.
Положение точки платформы в неподвижной системе координат найдем из системы
 x  xпл  x р cos  пл  y р sin  пл ;
(3)

 y  yпл  y р cos  пл  x р sin  пл ,
где x p , y p – координаты точки в подвижной системе координат. При этом проекции скорости и ус-
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корения точки описываются следующими системами уравнений:
Vx  xпл   пл (  x р sin пл  y р cos  пл );
(4)


Vy  y пл  пл (  y р sin  пл  x р cos пл )
для скорости и
ax  
xпл  
 пл (  x р sin  пл  y р cos пл ) 

2
 пл (  x р cos  пл  y р sin  пл );
(5)

yпл  
 пл (  y р sin пл  x р cos  пл ) 
a y  
  2
пл (  y р cos пл  x р sin пл )
для ускорения.
Вибрационный момент, возникающий в результате движения оси вращения дебаланса [2], находится согласно выражению
M ВИБ  mдеб  ( a x sin  деб  a y cos  деб ) ,
(6)
где mдеб – масса дебаланса;  – эксцентриситет.
Воздействие дебаланса на подвижную платформу определяется системой уравнений
 Fx  mдеб  деб 2 cos деб ;

2
(7)
 Fy  mдеб  деб sin деб ; ,

 M  Fx x р  Fx y р ,
где Fx , Fy – проекции возмущающей силы;
M – вращательный момент относительно центра
тяжести платформы.
В процессе исследования проведено математическое моделирование четырехдебалансного регулируемого вибровозбудителя [1]. При этом дебалансы
с равными массами и эксцентриситетами располагались в углах квадрата 200 × 200 мм, пересечение
диагоналей которого совпадает с центром масс подвижной платформы. Заданные угловые положения
дебалансов поддерживались четырьмя однотипными
подсистемами, каждая из которых является двухконтурной следящей системой управления [4]. При
этом во внутреннем контуре скорости использовался релейный регулятор вида
если   0;
M p

M ДВ (  )  0 если    0;
 M если   0,
p



 lim – ограничение на входе регулятора;  – максимальное по модулю значение выхода регулятора.
Задание для контура скорости формировалось в
соответствии с выражением
 з  c   к ,
(10)
где c – синхронная скорость вращения дебалансов
регулируемого вибровозбудителя.
Задания для подсистем поддержания угловых
положений дебалансов определялись системой
уравнений
1  c t  ;

2  c t    ;

3  c t  ;
4  c t     ,


(11)

где 1  4 – заданное угловое положение соответствующего дебаланса;  – параметр, обеспечивающий регулирование амплитуды колебаний вдоль оси
x . В процессе моделирования при c = 188,5 с-1
параметр  в течение трех секунд линейно
нарастал от 0 до 180 °. При этом мощности
двигателей, усредненные за период вращения дебалансов, определялись в соответствии с выражением
PСР 

1
t

t  t

 M ДВдеб dt ,

(12)

t

где t – длительность одного оборота дебаланса;
деб – скорость вращения дебаланса.
На основании результатов моделирования путем
исключения времени получены зависимости мощности двигателей от параметра  (рис. 2). Следует
отметить, что значение максимума для суммарной
механической мощности дебалансов (кривая 3) значительно ниже учетверённого значения максимума
для отдельного дебаланса (кривые 1 и 2). Указанное
обстоятельство не позволяет определять требуемую
мощность двигателей отдельных дебалансов
регулируемого вибровозбудителя путем равномерного распределения необходимой суммарной
мощности.

(8)

где M p – вращательный момент переключения;

  – ошибка по угловой скорости дебаланса, а
внешний контур реализован на базе пропорционального регулятора с ограничением:
если    lim ;
  ,

  
к (  )  
, если   lim ;
(9)
 lim
 ,
если    lim ,

где к – коррекция заданной скорости вращения
дебаланса;   – ошибка по положению дебаланса;

Рисунок 2 – Зависимость мощности от параметра 
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ВЫВОДЫ. Наличие значительных отрицательных
значений механической мощности отдельных дебалансов свидетельствует о существенной взаимосвязи
подсистем поддержания их угловых положений, что,
в свою очередь, требует рассмотрения регулируемого
дебалансного вибровозбудителя как единой системы
с внутренними перекрестными связями.
Полученные путем моделирования зависимости
(рис. 2) позволяют определить необходимую мощность двигателей регулируемого дебалансного вибровозбудителя и требуют дальнейших исследований
в направлении поиска аналитических выражений
для определения значений экстремумов указанных
зависимостей.
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A MATH MODEL OF ADJUSTABLE UNBALANCED VIBRO-EXCITER
BY PLANE-PARALLEL MOTION
V. Osadchiy
Zaporizhzhiya National Technical University
ul. Zhukovskogo, 64, Zoporozhye, 69063, Ukraine. E-mail: w.osadchiy@gmail.com
Advanced power efficiency of vibratory drives is possible by applying adjustable vibratory drives. The adjustable
unbalance vibratory drives are cheaper and have more efficient dimensions and weight comparing to electromagnet
vibratory drive. But there was not paid an appropriate attention to developing unbalance vibratory drive due to the complex kinematic connections. At the same time mutual position of rotating unbalances is basis for controlling disturbing
force and may be designed by means of automatic electrical drive. In most cases axis of rotation of unbalances do not
match with the platform center of mass. So that there is no opportunity to model the adjustable unbalance vibratory
drive as a material particle because of the resulting torque. That’s why research of interaction between rotating unbalances placed on a platform moving parallel-plain is a problem of current interest. The designed mathematical model of
adjustable vibratory drive takes into account the resulting torque of unbalance witch axis of rotation do not match with
the platform center of mass. The model may be used in further development of adjustable unbalance vibratory drive
control system.
Key words: vibratory drive, unbalance, angular position, plane-parallel motion, control system.
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СИСТЕМА БЕЗДАТЧИКОВОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ РЕЛЕЙНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
І. А. Козакевич
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50024, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net
Проведено аналіз переваг та недоліків двох найбільш популярних систем частотного керування – векторного
та прямого керування моментом. Визначено позитивні та негативні якості кожної із систем, а на основі проведеного аналізу розглянуто питання синтезу системи частотного керування, що поєднує в собі принципи векторного керування та системи прямого керування моментом. Визначено, що серед вагомих переваг системи прямого керування моментом є відсутність координатних перетворень та використання простих релейних регуляторів, що забезпечує високі динамічні показники. Запропонована система базується на розділенні струмів на активний та намагнічуючий за принципами векторного керування та використання релейних регуляторів у контурах складових цих струмів. З метою усунення необхідності встановлення датчика швидкості на вал двигуна
використовується непряме оцінювання величин потокозчеплення та кутової швидкості ротора. Існуючі системи
демонструють значне погіршення показників якості керування при роботі в зоні низьких кутових швидкостей,
тому для бездатчикової оцінки змінних стану системи використано розширений фільтр Калмана. Надано аналітичні залежності, що дозволяють реалізувати функцію мінімізації втрат засобами системи керування.
Ключові слова: асинхронний двигун, векторне керування, бездатчикове керування, фільтр Калмана.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Постійне зростання
вартості електричної енергії призводить до все більшого впровадження частотно-регульованого електроприводу у технологічних установках промислових підприємств. Окрім того, вирішення задачі раціонального використання електроенергії здатне збільшити можливості по використанню таких систем
в транспортних засобах при живленні від автономного джерела енергії. До найбільш відомих способів
керування частотними асинхронними приводами
відноситься векторне керування та пряме керування
моментом. До переваг системи прямого керування
моментом можна віднести відсутність координатних
перетворень, виключення зі складу системи керування струмових контурів, більшу стійкість до зміни
параметрів двигуна, простішу реалізацію та високі
динамічні показники якості керування. У той же час
слід відзначити наявність низки недоліків, найбільш
суттєвими з яких є змінна частота комутації ключів,
наявність значних пульсацій статорного струму та
електромагнітного моменту машини, відсутність
струмового керування. Отже, синтез систем керування, що здатні поєднати переваги двох існуючих
підходів, є важливою науково-технічною задачею.
Метою роботи є аналіз переваг та недоліків двох
найбільш популярних систем частотного керування –
векторного та прямого керування моментом.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Структура системи керування, що розглядається
(рис. 1), поєднує в собі позитивні сторони двох існуючих систем – векторного керування та прямого керування моментом. Із системи векторного керування
успадковується роздільне керування складовими вектору струму статора двигуна, із системи прямого керування моментом – просте релейне керування, що
дозволяє формувати вектор напруги завдання, виходячи зі знаків сигналів похибки. Це дозволяє отримати більш просту структуру системи керування порівняно з векторним керуванням, у той же час не позбавляючись від струмового керування, що є недоліком
систем прямого керування моментом.
Бездатчикові асинхронні електроприводи дозво-

ляють отримувати високі показники якості керування без встановлення датчику швидкості на вал двигуна. Для оцінки величини потокозчеплення та ковзання використовуються доступні для виміру електричні величини – статорні струми та напруги. Такий
підхід призводить до суттєвого погіршення якості
керування при роботі на низьких кутових швидкостях. Для усунення цього недоліку пропонується
використовувати адаптивні системи із задаючими
моделями або розширений фільтр Калмана.
Рівняння стану асинхронного двигуна містять два
вхідних параметри та три змінних стану. Для бездатчикового оцінювання кутової швидкості та потокозчеплення двигуна використовується розширена модель у нерухомій відносно статора системі відліку. У
цьому випадку як змінні стану приймаються складові вектору статорного струму, складові вектору потокозчеплення ротора та кутова швидкість. Вхідними змінними вважають складові вектору напруги
статора, що можуть бути отримані шляхом безпосереднього виміру або обчислені із сигналів завдання
системи керування. Як один із можливих варіантів
реалізації підсистеми ідентифікації є використання
розширеного фільтру Калмана.
Фільтр Калмана – це рекурсивний алгоритм, що
використовує стохастичну модель динамічної системи разом із статистичною інформацією щодо
шуму вимірюваних сигналів для оцінки вектору
стану системи. При цьому приймається, що шуми
виміру та процесу оцінювання мають нульове математичне сподівання й є білими гаусовськими
шумами. Оптимальність оцінювання отримується
за рахунок мінімізації коваріації сигналу похибки.
Фільтр Калмана застосовується для лінійних систем, а для нелінійних – розширений фільтр Калмана
за рахунок лінеаризації системи в деякому околі її
поточного стану. У загальному випадку рівняння
асинхронного двигуна, як динамічної системи, для
використання розширеного фільтру Калмана можуть бути записані наступним чином:
dx̂t 
 f  x̂t ,u t   Gwt   Ax̂ t x̂t   But   Gwt ;
dt
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Рисунок 1 – Структура системи векторного керування з релейними регуляторами струму
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де x̂t  – вектор оцінки змінних стану системи;
f – нелінійна функція, що описує залежність
змінних стану системи від вхідних змінних;
A – матриця системи; B – матриця керування, що
містить вхідні параметри системи; H – матриця
виміру;
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wt  – шум процесу; v t  – шум вимірювання.
Матриці коваріації шуму процесу та шуму вимірювання можуть бути записані:
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де Rs , Rr – активні опори статорної та роторної
обмоток; Ls , Lr – індуктивності статорної та роторної обмоток; Lm – взаємна індуктивність обмоток;
L
–
індуктивність
розсіяння
обмоток;
u s , u s , is , is – проекції векторів напруги та
струму статора на вісі нерухомої системи відліку;
 r ,  r – проекції вектору потокозчеплення ротора на вісі нерухомої системи відліку;  – кутова
швидкість ротора; p – число пар полюсів.
З метою мінімізації втрат у двигуні вибір величини потокозчеплення завдання формується шляхом диференціювання виразу сумарних втрат за
намагнічуючим струмом двигуна. Сумарні втрати у
двигуні розраховуються за виразом
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Тоді сигнал завдання намагнічуючого струму
отримується наступним чином:
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Після розрахунку величини намагнічуючого
струму з використанням величини взаємної індук-
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тивності знаходиться рівень необхідного потокозчеплення двигуна, що дозволяє забезпечити мінімізацію втрат у двигуні.
ВИСНОВКИ. Надано систему частотного керування, що є комбінацією системи векторного керування та системи прямого керування моментом. Із сигналів завдання потокозчеплення та електромагнітного
моменту машини формуються задаючі величини для
контурів активного та намагнічуючого струму. Регулятори струму в запропонованій системі є релейними,
що дозволяє отримати високі динамічні показники
контуру керування та виключити необхідність розрахунку параметрів регуляторів. Для бездатчикового
оцінювання невимірюваних змінних стану використано розширений спостерігач Калмана. Розглянута система продемонструвала наявність суттєвих переваг
перед існуючими системами керування частотними
електроприводами.
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SENSORLESS VECTOR CONTROL SYSTEM WITH RELAY CONTROLLERS
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The work is devoted to the analysis of the advantages and disadvantages of the two most popular systems of
frequency control – vector control and direct torque control system. Positive and negative qualities of each of the
systems are defined, based on this analysis the question of synthesis of frequency control system that combines the
principles of vector control and direct torque control system. Determined that among the important advantages of direct
torque control system is the lack of coordinate transformations and use simple relay controllers that provides high
dynamic performance. The proposed system is based on the decoupling the active and flux current components using
principles of vector control system and the use of relay controllers in current component close loop control schemes. In
order to eliminate the need of installing the speed sensor of the motor shaft indirect flux and speed values estimation
uses. Existing systems show significant deterioration of performance in the area of low speeds, so for sensorless
estimation used extended Kalman filter. Analytical dependences that allow realizing the function of minimizing losses
by means of the control system are presented.
Кey words: induction motor, vector control, sensorless control, Kalman filter.
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КОРЕКЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДА З ВЕКТОРНИМ КЕРУВАННЯМ
ПРИ НЕСИМЕТРІЇ ОБМОТОК СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
В. О. Мельников, А. П. Калінов, І. М. Кочуров
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: melnykow@gmail.com
Робота асинхронного двигуна з електричною чи магнітною несиметрією обмоток статора призводить до нерівномірного розподілу втрат у міді статора за фазами двигуна та появи змінних складових електромагнітного
моменту та споживаної потужності. Такі режими роботи можуть бути значними як для двигуна, так і для робочого механізму в цілому, оскільки з’являються незгасаючі коливання моменту й швидкості двигуна та збільшуються гріючі втрати в окремих фазах статора. У роботі показана можливість компенсації впливу несиметрії
обмоток статора на динамічні та енергетичні характеристики систем електропривода з векторним керуванням.
Надано структури систем керування асинхронними двигунами, що залежно від обраного параметру дозволяють
компенсувати чи змінну складову електромагнітного моменту, чи змінну складову споживаної активної потужності. Показано, що при роботі запропонованих систем керування спостерігається зменшення теплового навантаження окремих фаз двигуна, проте кращі результати показує система векторного керування з компенсацією
змінної складової споживаної потужності.
Ключові слова: асинхронний двигун, векторне керування, несиметрія статора, компенсація.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Під час роботи асинхронного двигуна (АД) його параметри можуть
відхилятися від паспортних унаслідок різноманітних
пошкоджень [1]. Основними причинами виникнення
таких несправностей є вібрації двигуна, його перегрів та механічні впливи [2]. Зазначені чинники призводять до появи електричної та магнітної несиметрії двигуна, внаслідок чого в системах електропривода (ЕП) спостерігаються значна втрата якості керування, зниження показників енергетичної ефективності процесу перетворення енергії, суттєве збільшення втрати в АД та поява змінних складових електромагнітного моменту й споживаної активної потужності [3].
На сьогодні для вирішення задачі компенсації
енергетичних параметрів в електричних колах із
несиметричним навантаженням широкого застосування знайшли напівпровідникові силові активні
фільтри, алгоритми роботи яких базуються на використанні різноманітних теорій потужностей [4].
Можливість застосування для компенсації впливу
несиметрії АД безпосередньо перетворювача частоти в системі частотно-керованого ЕП зі скалярним
керуванням показано в роботі [5], в якій, окрім основних сигналів керування перетворювачем, вводяться компенсуючі сигнали, розраховані на основі
миттєвих значень струму та напруги.
Метою роботи є розробка підходів компенсації
впливу несиметрії обмоток статора асинхронного
двигуна на динамічні та енергетичні характеристики
систем електропривода з векторним керуванням.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для
корекції режимів роботи систем ЕП з несиметричним АД у роботі запропоновано два підходи, що
дозволяють проводити компенсацію змінної складової електромагнітного моменту або змінної складової споживаної потужності.
Компенсація змінної складової електромагнітного моменту. При роботі АД з несиметричними обмотками статора електромагнітний момент двигуна

може бути наданий сумою постійної та змінної
~ (t ) . Величина змінної
складових: m(t )  M 0  m
складової електромагнітного моменту може бути
виділена в системі керування на основі виразу
T

~ (t )  m(t )  1 m(t )dt ,
m
T



(1)

0

де m(t ) – електромагнітний момент двигуна;
T – період сигналу змінної складової моменту.
~ (t ) заводиться на вхід регуОтриманий сигнал m
лятора моментоутворюючої складової струму статора I sq в каналі регулювання швидкості.
Компенсація змінної складової споживаної активної потужності. Для задачі компенсації змінної
складової споживаної активної потужності АД у
складі ЕП з векторним керуванням може бути використана одна з відомих теорій потужностей. Так, у
роботі [6] запропоновано модифікований метод p–q
теорії потужності, відповідно до якого перехід від
сигналів фазних струмів та напруг у нерухомій системі координат до обертової відбувається на основі
співвідношень
 I sd 
 U s U s   I s 
1
I  

   , (2)
 sq 
U 2  U 2  U s U s   I s 
s

s

де U s , U s та I s , I s – проекції вектора напруги та
струму в нерухомій системі координат; I sd , I sq – проекції вектора струму в обертовій системі координат.
Отримані сигнали потокоутворюючої та моментоутворюючої складових струму статора в нерухомій системі координат можуть бути надані сумою
~
постійної та змінної складових: I sd  I sd 0  id ;
~
I sq  I sq 0  iq .
Для випадку компенсації змінних складових за
проекціями струму завдання на компенсацію в нерухомій системі координат буде визначатися як

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3)
83

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

 I c 
1
 
2
I
 c 
U s  U s2

U s
U
 s

 U s 
U s 

~
 id 
 ~.
  iq 

(3)

Отримані сигнали струму компенсації за допомогою прямих перетворень Кларка перетворюються
в обертову систему координат ( I cd , I cq ) та заводяться на входи відповідних регуляторів струму в
системі керування.
Перевірка запропонованих підходів щодо корекції режимів роботи систем ЕП з несиметричними
двигунами проводилися на математичних моделях,
асинхронний двигун в яких описувався диференціальними рівняннями в трифазній системі координат.
Система векторного керування була побудована в
ортогональній системі координат при орієнтації за
вектором потокозчеплення ротора, в якій потокозчеплення визначається непрямим методом, а вимірювання швидкості забезпечується встановленим на
вал двигуна датчиком швидкості.
Математичне моделювання систем ЕП було проведено для АД серії 4A112М4У3: Pn = 5,5 кВт;
nn = 1445 об/хв; cosφ = 0,85; η = 0,855; Rs = 1,036 Ом;
Rr = 0,787 Ом; Lsσ = 4,75∙10-3 Гн; Lrσ = 7,94∙10-3 Гн;
Lμ = 0,171 Гн. Дослідження було проведено для наступних випадків: несиметрія у фазі А складає 5 %
(режим № 1); несиметрія у фазі А складає 10 % (режим № 2); несиметрія у фазі А складає 5 %, у фазі С
– 3 % (режим № 3); несиметрія у фазі А складає
10 %; у фазі С – 7 % (режим № 4).
Графіки перехідних процесів за швидкістю, моментом та споживаною активною потужністю АД в
запропонованих системах ЕП наведено на рис. 1.
Результати надано для роботи АД з несиметрією у
фазі А, що дорівнює 10 %.
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Рисунок 2 – Змінні складові електромагнітного
моменту та споживаної потужності АД
при компенсації змінної складової моменту (а)
та змінної складової споживаної потужності (б)
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Пуск двигуна здійснюється при симетричному
статорі, в момент часу t1 до валу двигуна прикладається номінальне навантаження, у момент часу t 2
моделюється пошкодження фази А, у момент часу
t 3 вмикається система компенсації. На рис. 1 момент АД надано в масштабі 2:1, а споживану потужність – 1:50.
Порівняння змінних складових електромагнітного моменту та споживаної активної потужності АД
для наданих систем керування наведено на рис. 2, де
прийнято наступні позначення:
– до компенсації;
–після компенсації.

0.3

t1

0.4

t2

t3

t, c

б)
Рисунок 1 – Динамічні характеристики АД
при компенсації змінної складової моменту (а)
та змінної складової споживаної потужності (б)

Результати проведених досліджень показують, що
використання запропонованої методики компенсації
змінної складової електромагнітного моменту дозволяє зменшити її на ≈ 87 %, а змінну складову споживаної потужності – 41 % (рис. 2,а). У свою чергу при
використанні системи компенсації змінної складової
споживаної потужності спостерігається її зменшення
на ≈ 90 %, проте змінна складова електромагнітного
моменту в даному випадку не компенсується.
Аналіз енергетичних процесів за фазами двигуна
показав, що в системі з компенсацією змінної складової моменту двигуна величину відхилення втрат у
міді статора в найбільш навантаженій фазі можливо
зменшити в середньому на 30 % при несиметрії в одній фазі та на 25 % при несиметрії у двох фазах. А
при використанні системи компенсації змінної складової споживаної активної потужності – в середньому
на 59 % при несиметрії як в одній фазі двигуна, так і
при несиметрії у двох фазах.
Проведені дослідження показують, що для зменшення теплового первантаження окремих фаз АД
кращі результати показує робота системи ЕП із налаштуванням системи векторного керування на
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компенсацію змінної складової трифазної потужності. Проте при цьому спостерігається незначне збільшення змінної складової моменту двигуна. Зважаючи на це, стратегію компенсації потрібно обирати з погляду на вимоги до роботи конкретних систем ЕП робочих механізмів.
ВИСНОВКИ. Розроблено підходи щодо компенсації впливу несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна на характеристики систем електропривода з векторним керуванням, які базуються на внесенні сигналів компенсації в замкнені контури регулювання струму двигуна.
Показано, що застосування запропонованих систем керування, залежно від обраного параметру,
дозволяють компенсувати змінну складову електромагнітного моменту на ≈ 87 % чи змінну складову
споживаної потужності на ≈ 90 %. При цьому застосування системи компенсації змінної складової споживаної активної потужності дозволяє зменшити
теплове перевантаження окремих фаз у середньому
на 59 %, що збільшує термін експлуатації двигуна.
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UNDER UNSYMMETRY OF INDUCTION MOTOR STATOR WINDINGS
V. Melnykov, A. Kalinov, I. Kochurov
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: melnykow@gmail.com
The operation of induction motor with electric or magnet asymmetry of stator windings leads to non-uniform distribution of stator copper losses by motor phases and appearance of variable components of electromagnetic torque and
power consumption. These operational modes may be significant both for motor and operating mechanism in general,
as it appears continuous oscillations of motor torque and speed and it increases the heating losses in individual stator
phases. In this work it is shown the possibility of compensation the influence of stator windings unsymmetry on dynamic and energy characteristics of vector controlled electric drive system. It is presented the structures of induction
motor control system which, depending on a chosen parameter, allow one compensate either variable component of
electromagnetic torque or variable component of active power consumption. It is shown, that during operation of proposed control systems the decrease of heating load in individual stator phases is observed, however, better results are
shown by vector control system with compensation of power consumption variable component.
Key words: induction motor, vector control, stator asymmetry, compensation.
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УДК 62.83.58
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ПРОТЕКАНИЯ
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ КРАНОВЫХ УСТАНОВОК
П. В. Розен, Г. Ю. Алексеенко, А. С. Бычковский, В. Р. Реентенко, И. В. Гайдаенко
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
просп. Победы, 37, г. Киев, 03057, Украина. Е-mail: avdan@ukr.net
Разработана виртуальная модель двухдвигательного электропривода для крановых установок и исследован режим протекания переходных процессов, обеспечивающие согласование вращения двигателей и полное управление асинхронными двигателями как в статике, так и в динамике, что дает заметное улучшение качества переходных процессов.
Ключевые слова: оптимизация управления, виртуальная модель, согласование вращения, переходные процессы.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Широкое применение электроприводов в промышленности для различного рода рабочих механизмов обуславливает их
классификацию на несколько групп, в зависимости
от назначения и их режимов работы. Особую группу
представляют механизмы, при работе которых возникают частые и большие динамические нагрузки. В
такую группу оборудования промышленных предприятий в первую очередь входят подъемнотранспортные механизмы: краны мостового типа,
крановые перегружатели, транспортеры, конвейеры,
питатели и т.д. Среди этих механизмов в наиболее
тяжелых условиях и интенсивных режимах работают краны мостового типа.
В настоящее время идет устойчивая тенденция
перехода от нерегулируемых электроприводов козловых кранов с релейно-контакторными дроссельными системами на регулируемые и эффективные
по надежности электроприводы. Это связано с активным применением в крановых механизмах преобразователей частоты с асинхронными короткозамкнутыми электродвигателями.
Частотное регулирование является наиболее эффективным способом регулирования скорости электродвигателя переменного тока, которое позволяет
получить оптимальные механические характеристики асинхронных двигателей.
Основными достоинствами этой системы регулируемого электропривода являются:
– плавность регулирования и высокая жесткость
механических характеристик, что позволяет регулировать скорость в широком диапазоне;
– экономичность регулирования, определяемая
тем, что двигатель работает с малыми величинами
абсолютного скольжения и потери не превышают
номинальные.
Целью работы является создание и исследование
двухдвигательной системы управления с преобразователями частоты и с датчиками скорости по обратной связи, обеспечивающей согласованное вращение, при котором будет осуществляться равномерное движение опор козлового крана, а также выбор
оптимального закона управления для частотнорегулируемого асинхронного электропривода.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В механизмах передвижения в качестве электроприводов используются электродвигатели постоянного

и переменного тока. Однако в связи с развитием
частотно-регулируемых электроприводов применение двигателей постоянного тока осталось в прошлом. В данный момент широкое распространение
получили асинхронные электродвигатели с фазным
и короткозамкнутым роторами. Причем вторые
применяют в козловых кранах грузоподъемностью
менее 5 тонн (до 30 кВт), а первые – во всех остальных случаях.

Рисунок 1 – Кинематическая схема
двухдвигательного асинхронного электропривода
механизмов передвижения
Применяемые электродвигатели рассчитывают
для работы в повторно-кратковременном режиме,
который характеризуется продолжительностью
включения (ПВ) 15, 25, 40 и 60 % при продолжительности цикла не более 10 мин. Основным номинальным режимом крановых двигателей переменного тока является ПВ=40 %.
Таким образом, выбору типов электроприводов
способствуют режимы работы механизмов, а также
параметрические требования грузоподъемности.
Система двухдвигательного асинхронного электропривода согласованного вращения смоделирована специальным инструментом Simulink в программе MATLAB (рис. 2)

Рисунок 2 — Модель двухдвигательного
асинхронного электропривода в Matlab
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Simulink позволяет с высокой точностью имитировать все статические и динамические режимы
работы асинхронных электродвигателей. Программная библиотека Simpowersystem имеет практически
все необходимые блоки для построения системы
управления.
Разработанная модель имитирует параллельную
работу двух асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором (М1, М2), мощностью
7,5 кВт.
Управляются М1, М2 двумя отдельными частотными преобразователями, запитанными от одного
источника напряжения (U=400 В, f=50 Гц). Частотные преобразователи представляют собой совокупность:
− выпрямительных блоков с неуправляемым диодным мостом по схеме Ларионова (R1, R2);
− звена постоянного тока с конденсатором для
сглаживания пульсации;
− автономных инверторов напряжения на IGBTтранзисторах (I1, I2).
В данной задаче важнейшим критерием устойчивости работы модели является синхронность вращения роторов M1, M2 независимо от различных динамических возмущений (резкое изменение момента
сопротивления на валу, приводимое к рассогласованию скоростей М1 и М2).
Согласно рис. 2, регулирование скорости
поддержанием синхронности вращения двух
виртуальных асинхронных двигателей М1, М2
обеспечивается блоком PLC, где выполняется
сравнение действительных значений скоростей
вращения w1 и w2 на валу асинхронных электродвигателей М1 и М2 с задающим значением w_zad,
и подаются сигналы на блоки векторного управления с косвенной ориентацией по потокосцеплению
ротора (блоки VC1, VC2), на выходе которых формируются задающие импульсы для формирования
широтно-импульсных модуляций в инверторах
I1 и I2.
Система векторного управления с косвенной
ориентацией по потокосцеплению ротора представлена на рис. 3 (блок Vector control).
Она состоит из следующих блоков:
− ПИ-регулятора (speed controller), задающего
сигнал при изменении реальной скорости от заданной;
− блока подсчета задающего тока Iq* потокосцепления относительно реального потокосцепления
ротора (Iqs* calculation);
− блока подсчета задающего тока Id* по созданию вращающего момента двигателя (Id*
calculation);
− блока «dq to ABC», преобразующего вращающуюся двухфазную систему координат в неподвижную трехфазную;
− гистерезисного регулятора тока (Current
regulator). В открывающемся окне настройки этого

блока указывается ширина «токового коридора». На
вход блока поступают сигналы задания токов в фазах и сигналы обратной связи реальных токов фаз
A, U, V.

Рисунок 3 – Подсистема блока VC в MATLAB
− блока «ABC to dq», преобразующего неподвижную трехфазную систему координат во вращающуюся двухфазную;
− блока задающего потокосцепления ротора
(Phir);
− блока вычисления потокосцепления ротора относительно главного потокосцепления двигателя
(блок Flux Calculator);
− блока определения выходной частоты инвертора (Teta calculation), определяющего выходную частоту инвертора, т.е. требуемую скорость вращения
двухфазной системы координат.
Функциональность данной системы определяется обработкой и сравнением сигналов обратной связи по скорости вращения ротора (speed) и мгновенных значений токов фаз (Iabc).
Осциллограммы скорости вращения и электромагнитного момента переходного процесса двухдвигательного асинхронного электропривода показаны на рис. 4.
В момент пуска нагрузка на валах электродвигателей
является
разной
(Мс1=38,16 Н∙м,
Мс2=57,24 Н∙м), что обуславливает просадку
по скорости в момент разгона продолжительностью 1,25 сек. После наступает установившийся режим, при котором скорости w1 и w2
равны.
Далее, в момент времени t=2,5 сек, происходит
резкое изменение нагрузки, при котором момент
на первом двигателе М1 резко увеличивается
(Мс1= 57,24 Н∙м), а момент на втором двигателе М2
резко уменьшается (Мс2=38,16 Н∙м). Вследствие
этого (при неравномерной нагрузке) изменяются
сигналы задания с блока PLC (w_zad_1=157,2 рад/с,
w_zad_2=156,8 рад/с), индивидуально для каждого
электропривода, на векторные блоки VC1 и VC2. В
результате, как показывают осциллограммы, скорости
вращения
двигателей
выравниваются
(w1=156,8 рад/с, w2=157 рад/с).
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Таким образом, за счет регулирования амплитудных значений переменных и углов между их векторами обеспечивается полное управление АД как в
статике, так и в динамике, что дает заметное улучшение качества переходных процессов.

Рисунок 4 — Осциллограммы скорости вращения
и электромагнитного момента переходного процесса
двухдвигательного электропривода
ВЫВОДЫ. Как видно из полученных переходных
процессов, при различных значениях нагрузки на
валу двигателей М1, М2 система двухдвигательного
асинхронного электропривода с преобразователями
частоты обеспечивает согласованное вращение.
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DEVELOPMENT OF VIRTUAL MODELS AND RESEARCH FLOWING REGIME
TRANSIENTS CRANE SYSTEMS
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Developed a virtual model of the twin-engine electric drive for crane systems and examined the flow regime transition
processes, ensures consistency of engine speed and full control of blood pressure in both the statics and dynamics, which
gives a marked improvement in the quality of transients.
Key words: optimization of management, virtual model, matching rotation transition of the processes.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС-ТРЕНАЖЕР
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК С АСИНХРОННЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ
Н. В. Зачепа, Ю. В. Зачепа, С. А. Сергиенко
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: natali_2M@mail.ru.
T. Vince
Technical University of Košice
Park Komenského, Košice, 04001, Slovak Republic. E-mail: tidor.vince@tuke.sk
Разработан виртуальный исследовательский комплекс формируемого источники автономного электропитания на базе дизель-генераторной установки. Комплекс может применяться для решения задач оптимизации и
разработки систем регулирования, мониторинга и диагностики состояния электрооборудования, т.к. сочетает в
себе алгоритмическую простоту и высокую вычислительную точность. Модель дизельного двигателя позволяет
проводить исследования режимов переменной частоты вращения и может быть интегрирована в состав любой
модели автономного энергетического комплекса для поиска и разработки эффективных алгоритмов управления,
обеспечивающих необходимую стабилизацию частоты вращения, генерируемой мощности и уменьшение расхода топлива. Модель асинхронного генератора позволяет исследовать режимы самовозбуждения, погрузочные
режимы работы как в штатных, так и в аварийных ситуациях, что дает возможность определить перегрузочную
способность, качественные и количественные показатели выработанной электроэнергии, а также разрабатывать
системы компенсации реактивной мощности и стабилизации выходных параметров комплекса.
Ключевые слова: дизель-генераторная установка, двигатель внутреннего сгорания, асинхронный генератор, программно-логический комплекс.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В последнее время
все большую популярность обретают автономные
дизель-генераторные установки (ДГУ), в которых
применяются бесконтактные генераторы трехфазного переменного тока. На сегодня чаще всего применяются синхронные генераторы (СГ). Асинхронные
генераторы (АГ) в сравнении с синхронными имеют
более простую и надежную конструкцию, меньшие
массу и стоимость в диапазоне мощностей до
100 кВт. Однако для широкого использования ДГУ
с АГ остаются малоизученными вопросы определения перегрузочной способности последнего, а также
качественные показатели генерируемой энергии.
Целью данного исследования является разработка математической модели ДГУ с АГ в виде программно-логического комплекса-тренажера (ПЛК).
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Математическая модель дизельного двигателя.
Современный дизельный двигатель (ДД) представляет собой совокупность взаимодействующих
элементов, к числу которых относится потребитель,
собственно двигатель, содержащий блок с камерами
сгорания, цилиндропоршневыми группами и коленчатым валом [1]. Работа ДД в установившемся режиме возможна только при выполнении условий
статического равновесия:
M kr  M c  0 ,
(1)
где M kr – крутящий момент ДД; M c – момент сопротивления, создаваемый АГ.
Уравнение двигателя в операторной записи имеет вид:
( T Д p  k Д )   h    N  Д ,
(2)
где T Д – постоянная времени двигателя; p  d / dt –
оператор дифференцирования; k Д – безразмерный
коэффициент самовыравнивания;  – перемещение

топливной рейки насоса;  h ,  N – безразмерные
коэффициенты приведения.
Математическая модель АГ.
Математическая модель АГ разработана на основе известных уравнений асинхронной машины с
рядом допущений [2] в трехфазной системе координат в матричной форме:
d [ s ] / dt  [ u s ]  R s [ i s ] ;
(3)
d [ r ] / dt  [ u r ]  R r [ i r ]  j [ r ] ,
где [ u s ]  u A u B u C T , [ u r ]  u a u b u c T –
транспонированные матрицы мгновенных значений
фазных напряжений статора и ротора соответственно; [ i s ]  i A i B iC T , [ i r ]  ia ib ic T –
транспонированные матрицы мгновенных значений
токов в фазах статора и ротора соответственно;
[ s ]   A  B  C T , [ r ]   a  b  c T –
транспонированные матрицы полных потокосцеплений фазных обмоток статора и ротора соответственно;  – электрическая частота вращения;
0
0
 Rs 0
 Rr 0
[ Rs ]   0 R s 0  , [ Rr ]   0 Rr 0  – ак 0
 0
0 Rs 
0 Rr 
тивные сопротивления обмоток статора и ротора
соответственно.
Учет насыщения магнитопровода АГ представлен зависимостью взаимной индуктивности L от

тока i  намагничивания [2]:
L  1 /( a  bi 2 ) ,

(4)

где a, b – коэффициенты аппроксимации кривой
намагничивания.
Уравнение движения АГ имеет вид:
d м / dt  ( M kr  M c ) / J ,
(6)
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где  м – механическая частота вращения АГ (определяет электрическую частоту вращения ротора
  z м , где z – число пар полюсов); J – момент
инерции АГ.
Математическая модель емкостной системы
возбуждения (ЕСВ).
Для режима возбуждения АГ в статорную цепь
включаются конденсаторы, поэтому в (3) имеем
t

[ u s ]  ( 1 / C ) [ i ] dt  [ u 0 ] ,
0
T

(5)

где [ i ]  icA icB icC  – транспонированная матрица мгновенных значений токов, которые протекают в емкостях; [ u0 ]  [ u0 A u0 B u0 C ] T –
транспонированная матрица мгновенных значений

фазных напряжений в начальный момент времени
t  t 0 ; C – емкость конденсаторов возбуждения.
На рис. 1 приведен вид лицевой панели разработанного комплекса-тренажера ДГУ с АГ. К зажимам
генератора имеется возможность подключения как
потребителей переменного, так и постоянного токов. Последние подсоединяются через выпрямитель.
Структурные схемы основных элементов ДГУ – ДД
и АГ – с реализацией в пакете прикладных программ LabView представлены на рис. 3.
Адекватность разработанного ПЛК подтверждена путем непосредственного сравнения результатов
расчетных характеристик с экспериментальными
(рис. 4).

Рисунок 1 – Лицевая панель комплекса-тренажера по исследованию ДГУ с АГ

Риуснок 2 – Структурная схема ДД с регулятором частоты вращения, реализованная в LabView

Риуснок 3 – Структурная схема АГ, реализованная в LabView
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Напряжение фазы А (В)

В отличие от расчетной характеристики напряжения АГ на экспериментальной кривой наблюдаются колебания амплитудных значений. Это обусловлено влиянием параметров АГ на характеристи-

а)

ки приводного двигателя, который на экспериментальной установке работал без системы стабилизации частоты вращения.

б)

в)

Время (с)
Рисунок 4 – Мгновенные значения напряжения АГК при самовозбуждении: а) математические расчеты;
б) экспериментальные исследования; в) совмещенный диапазон А
ВЫВОДЫ. Разработанный виртуальный комплекс дизель-генераторной установки с асинхронным генератором позволяет проводить исследования рабочих и аварийных режимов работы, решать
задачи по оптимизации и разработке систем регулирования, мониторинга и диагностики состояния
электрооборудования автономного источника электропитания.
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VIRTUAL RESEARCH COMPLEX-SIMULATOR DIESEL GENERATOR SETS
WITH ASYNCHRONOUS GENERATORS
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Developed a virtual research complex formed autonomous power sources on the basis of a diesel generator set. The
complex can be used to solve optimization problems and the development of systems management, monitoring and
diagnostics of electrical equipment, as combines algorithmic simplicity and high computational accuracy. The model
allows the diesel engine to conduct research modes c variable speed and can be integrated into the model any
autonomous energy sector to find and develop effective control algorithms that provide the necessary stabilization of
the rotational speed of the generated power and reduced fuel consumption. Model asynchronous generator allows you to
explore the self-excitation modes, loading modes in both nominal and in emergency situations, which allows to
determine the overload capacity, quality and quantity of generated electricity, as well as to develop systems for reactive
power compensation and stabilization of the output parameters of the complex.
Кey words: diesel generator set, combustion engine, asynchronous generator, software-logic complex.
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АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ И РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ В РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОСОСТАВАХ
О. Н. Синчук, А. Б. Сёмочкин, В. А. Федотов
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В последние годы значительно возросла стоимость транспортировки руды внутришахтным электровозным
транспортом. В связи с этим внедряются современные энергосберегающие решения в тяговых электромеханических системах электровозов. Возможности современных систем управления и электропривода делают актуальной задачу точного и безударного управления электровозосоставом. Известно, что вагонетки с электровозом
соединяются с помощью сцепных устройств, которые имеют значительные величины свободного хода и пружинные амортизаторы. Конструкция сцепных устройств усложняет построение точной системы управления. В
работе рассмотрена модель электровозосостава из восьми полностью груженых вагонеток и электровоза. С помощью моделирования установлено, что разгон электровоза с выбором зазоров в сцепных устройствах может
вызвать недопустимо большие упругие удары. Для их ограничения зазоры необходимо выбирать на малой скорости электровоза. Далее моделированием установлено, что для сохранения точности управления электровозосоставом необходимо не допускать появления зазоров в сцепных устройствах, однако даже при выполнении
этого условия при останове электровоза неизбежен выбег вагонеток по инерции. Для повышения точности позиционирования в дальнейшем необходимо разработать упреждающую систему управления тяговым электроприводом электровоза для точного останова вагонетки.
Ключевые слова: шахтный электровоз, динамика, упругие связи, зазоры.
симально эффективно решить задачу управления.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Известно, что вагонетки и электровоз соединяются
друг с другом с помощью сцепных устройств. Не вдаваясь в особенности конструкции сцепных устройств,
акцентируем внимание на том, что эти устройства
имеют значительный люфт и амортизаторы.
Усилие сопротивления у каждой единицы электровозосостава состоит из двух частей: усилия, обусловленного трением в колесах и сопротивлением
рельсового пути, и усилия трогания. Учитывая эти
данные, промоделируем механические переходные
процессы в электровозосоставе, состоящем из указанного электровоза и восьми полностью груженых
вагонеток. Модель для исследования переходных
процессов в электровозосоставе приведена на рис. 1.
Тяговое усилие (Н)

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Электровозный
транспорт является основным видом транспорта при
транспортировке железорудного сырья (ЖРС), добываемого подземными горными предприятиями (шахтами, рудниками) [1]. В последнее десятилетие в силу
снижения уровня (глубины) добычи ЖРС значительно увеличились темпы роста себестоимости его добычи [2]. Важным элементом этого негативного процесса является рост затрат на транспортировку ЖРС,
т.е. на внутришахтный электровозный транспорт [2].
С целью сдерживания этого процесса в последние
годы возобновлена работа по созданию более эффективных систем тяговых электромеханических комплексов рудничных электровозов [3–4]. Вместе с тем
проведенные испытания опытных образцов, подтверждая их эффективность, вскрыли и ряд проблем,
без разрешения которых невозможно достигнуть желаемого уровня повышения эффективности функционирования всего комплекса внутришахтного электровозного транспорта [4]. Одной из пока нерешенных
задач является минимизация ударов в динамических
процессах как в сцепных устройствах, так и в самих
тяговых электромеханических системах электровозов. Как следует из ряда исследований, одним из эффективных направлений в решении этой задачи являются системы управления тягового электромеханического комплекса. При этом для создания сцепных
устройств с достаточным уровнем эффективности
последние должны бать адаптивными для этого в
функции динамики поведения состава.
Изучение механических переходных процессов
во внутришахтном электровозном транспорте является актуальной и важной задачей, особенно учитывая тот факт, что процесс загрузки–разгрузки электровозосостава занимает значительную часть цикла
его работы. В результате исследования динамики
нужно установить, во-первых, какие задачи стоят
перед электроприводом электровоза, во-вторых,
нужно обосновать наиболее рациональную систему
управления тяговым приводом, позволяющую мак-

Время (c)

Рисунок 1 – График тягового усилия электровоза
Примем, что необходимо подвинуть электровоз
так, чтобы вагонетка переместилась на половину
длины, т.е. на 1,8 метра. Для этого сформируем тяговое усилие электровоза с параметрами и формой,
показанными на рис. 1.
Выбор формы тягового усилия (рис. 1) неслучаен, она позволяет хотя бы приблизительно сформировать постоянную динамическую тягу. При этом
для простоты принимаем, что юз и пробуксовка колес электровоза отсутствуют. Полученные при моделировании графики пути, пройденного каждой
единицей электровозосостава, показаны на рис. 2.
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Время (c)

Скорость (м/с)

Перемещение (м)

му, что в начальный момент времени величина
люфта сцепки неизвестна и может быть любой.

Рисунок 2 – Графики перемещения единиц
электровозосостава

Время (c)

Рисунок 4 – Графики скоростей электровозосостава
Отсюда следующим необходимым требованием
для системы управления электровозосоставом следует считать предотвращение появления зазоров в
сцепках при движении. В противном случае снова
возникнет неопределенность в текущем положении
каждой вагонетки электровозосостава. Далее приведены результаты исследования перемещения последней вагонетки на два одинаковых расстояния по
1,8 м при постоянной скорости электровоза (на
уровне  2 %).

Перемещение (м)

Упругое усилие (Н)

Видно, что последняя вагонетка (самый нижний
график) действительно проходит путь 1,8 метра,
однако электровоз и первые несколько вагонеток
после него (верхние несколько графиков) совершают каждый некоторое обратное перемещение. Это
легко объясняется тем, что при резком снятии тягового усилия, распрямляясь, пружины отбрасывают
электровоз и вагонетки на несколько десятков сантиметров назад.

Время (c)

Рисунок 3 – Графики упругих усилий в сцепных
устройствах электровозосостава
Время (c)

Рисунок 5 – Графики пути единиц
электровозосостава при постоянной скорости
электровоза
Из рис. 5 видно, что при останове электровоза
остальные вагонетки некоторое время еще
продолжают движение по инерции. Как видно из
рис. 7, скорости вагонеток не были отрицательны,
т.е. сцепные устройства не размыкались.

Скорость (м/с)

Из рис. 3 видно, что линейно нарастающее динамическое усилие при разгоне возмущается остроконечными пиками динамических ударов при выборе
зазоров в сцепках. Графики скорости единиц электровозосостава приведены на рис. 4.
Сопоставляя графики скоростей с графиками упругих усилий, видно, что резкие изменения скоростей связаны с резкими изменениями упругих усилий в сцепных устройствах. В результате моделирования установлено, что дальнейшее незначительное
увеличение скорости (до 10 % от номинальной)
приводит к резкому возрастанию ударных усилий
при выборе зазоров.
Из вышесказанного следует первое важное требование для системы управления электровозосоставом: для минимизации влияния зазоров в сцепных
устройствах разгон следует сначала осуществлять с
малой скорости для предварительного выбора
зазоров.
Установлено также, что из-за зазоров и упругих
связей в сцепных устройствах каждая вагонетка
электровозосостава проходит свой путь, и в общем
случае его сложно точно определить хотя бы пото-

Время (c)

Рисунок 6 – Графики скоростей единиц
электровозосостава при постоянной скорости
электровоза
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Как следует из рис. 6, серьезной проблемой
управляемости позиционированием единиц электровозосостава является инерционное запаздывание
(например, последняя вагонетка останавливается
примерно через 2,5 секунды после останова электровоза, проходя при этом путь  0,2 м). Другими
словами, для увеличения точности остановки вагонетки нам необходимы алгоритмы упреждения в
системе управления электровозом.
ВЫВОДЫ. В результате проведенных исследований установлено следующее. К системе управления электровозом для минимизации ударов в механических узлах и повышения точности управления
позиционированием вагонеток необходимо предъявить следующие требования:
– начальный тихий ход на малой скорости для
постепенного выбора зазоров;
– предотвращение появления зазоров, что контролируется с помощью датчиков усилий на пружинах сцепных устройств.
Для окончательного решения задачи управления
электровозом необходимо разработать систему
управления электровозом в части, касающейся упреждающего останова электровоза, чтобы требуемая
вагонетка с заданной точностью дошла до места. То
есть потребуется исследовать степень детерминированности системы, выяснить закономерности, с помощью которых можно будет потом осуществить
достаточно точное управление движением, и на ос-

нове этих закономерностей разработать систему
управления тяговым электроприводом электровоза.
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ASPECTS OF THE ASSESSMENT AND DEVELOPMENT OF MANAGEMENT PRINCIPLES
OF DYNAMIC PROCESSES IN MINE TRAIN
O. Sinchuk, A. Syomochkyn, V. Fedotov
State Institution of Higher Education «Kryvyi Rih National University»
ul. ХХІІ parts’ezda, 11, Krivoy Rog, 50027, Ukraine. E-mail: speet@ukr.net
In recent years the cost of logistics associated with transporting iron ore using electric locomotives have significantly increased. This factor became the one of the key incentives to implement modern energy-saving solutions in
electromechanical (i.e. traction) systems of electric locomotives. Intrinsic features and capabilities of modern control
systems and actuators allow for a great precision in positioning and shock-free movement of the mine train. It is known
that rail carriages and electric locomotive interconnect via coupling device, which have spring shock absorbers and a
significant amount of associated free movement. The design of the coupling device makes it more difficult to build precise systems of control for locomotives. This article described a model of the mine train consisting of eight loaded carriages and an electric locomotive. Simulation tests have established that due to the gaps in coupling device the accelerating electric locomotive can cause unacceptable excessive elastic shock. To limit the elastic shock clearances within
the DCs must be configured at low speed. Further simulation tests have proven that to effectively maintain accuracy of
the train control systems it is essential to limit the widening of gaps within the coupling device. However, even though
the gaps within the train coupling device are limited to a minimum the additional movement of the train carriages cannot be completely eliminated when the locomotive comes to a stop primarily due to the effects of inertia. To improve
the precision in positioning it is necessary to develop a pro-active control system for electric locomotive traction motor
to achieve the precise stop of the train carriages.
Кey words: mine locomotive, dynamics, resilient communication, gaps.
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УДК 622.62
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ
РУДНИЧНОГО ЕЛЕКТРОВОЗА В ХАРАКТЕРНИХ РЕЖИМАХ
А. Б. Сьомочкін, В. О. Федотов, Ю. О. Іщенко
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
вул. XXI Партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна. E-mail: speet@ukr.net
Основним завданням рудничної промисловості на даний час є зростання рудовидобутку з одночасним поліпшенням техніко-економічних показників. Вирішення цього завдання у значній мірі залежить від ефективності технологічного процесу транспорту гірської маси, зокрема локомотивної відкатки. На сучасному етапі розвитку технологій на зміну застарілих систем із двигуном постійного струму прийшли новітні системи з асинхронними
двигунами. Розробивши математичну структурну модель двомасової електромеханічної системи електровозного
візка за системами керований перетворювач–двигун постійного струму та перетворювач частоти–асинхронний
двигун, досліджено та проаналізовано особливості роботи обох систем. Зв’язок приводного двигуна та рухомої
частини механізму створено максимально адекватним, з урахуванням пружних зв’язків та зазорів у механічних
передачах. Зімітувавши деякі відомі характерні режими підземного електровозного транспорту, здійснено порівняльний аналіз показників перехідних процесів двох досліджуваних систем з приводами змінного та постійного
струмів. Встановлено, що взагалі динамічні режими системи перетворювач частоти–асинхронний двигун загалом
кращі, ніж у системі керований перетворювач–двигун, але при фрикційних автоколиваннях пружні моменти у
передачах більш ніж у три рази перевищують аналогічні величини в системі з двигуном постійного струму. При
раптових накидах навантаження на валах система перетворювач частоти–асинхронний двигун виявляє більшу
стійкість до зниження швидкості.
Ключові слова: перетворювач частоти–асинхронний двигун, шахтний електровоз, перехідні процеси, пружні зв’язки, керований перетворювач–двигун постійного струму.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Локомотивний
транспорт є основним засобом доставки вантажів
у горизонтальних виробках рудних шахт. Ефективність використання шахтного підземного транспорту в значній мірі обумовлюється надійною роботою тягового привода електровозів. Відносна
простота регулювання швидкості й підтримки достатнього тягового зусилля зумовили застосування на рудничних електровозах у функції приводних електродвигунів постійного струму послідовного збудження з релейно-контакторною системою керування [1].
Але в останній час через підвищення вартості
енергоносіїв, а також підвищення вимог до сучасних електроприводів при їх експлуатації було виявлено низку недоліків, які істотно знижують ефективність контакторного тягового електропривода
постійного струму. До їх числа належать низькі
ресурс і надійність колекторного вузла та силових
контактів, якірних і полюсних обмоток двигунів,
підвищена трудомісткість їх обслуговування. У
світлі сказаного очевидна перспектива застосування як приводних асинхронних короткозамкнених електродвигунів із системою керування перетворювач частоти–асинхронний двигун (ПЧ–АД),
що відрізняються високими показниками надійності, простотою експлуатації, відносною дешевизною й т.ін. Але остаточний вибір слід здійснити
після повністю ґрунтовного порівняного аналізу
поміж системами керований перетворювач–двигун
постійного струму (КП–ДПС) і ПЧ–АД, оскільки
модернізація електроприводів (ЕП) електровозів
системи керований перетворювач–двигун постійного струму буде значно дешевше, ніж встановлення повністю нового обладнання ПЧ–АД.

У процесі експлуатації шахтного тягового електровоза відмічають наступні варіанти характерних
режимів:
– зникнення напруги («сухого» розриву) на
струмознімачі;
– виникнення фрикційних автоколивань у перехідному процесі через проковзування коліс на
рейках при кружностях трансмісії;
– «імпульсний» накид навантаження на одну з
осей електровоза (попадання осипі під колесо);
– коротке замикання контактної мережі.
Метою роботи є дослідження динамічних процесів електроприводу шахтного електровозу за системами КП–ДПС та ПЧ–АД шляхом створення та
дослідження математичної моделі двомасової електромеханічної системи з пружними зв’язками та
зазорами за різними характерними режимами.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Розроблена імітаційна модель тягового асинхронного двигуна з перетворювачем частоти та моделі
тягового двигуна постійного струму з керованим
перетворювачем дозволяють аналізувати динамічні
процеси електровозу в аварійних режимах. Систему
ПЧ–АД побудовано в обертовій системі координат
x, y [2], а систему КП–Д із двигуном постійного
струму послідовного збудження – за вже всім відомою системою диференціальних рівнянь [3].

Рисунок 1 – Структурна система моделей
ПЧ–АД та КП–ДПС у пакеті MATLAB
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Для подальшого дослідження на основі загальної
структури двомасової електромеханічної системи
(ЕМС) було розроблено структурну модель механічної частини електровоза в додатку Simulink пакету
MatLab (рис. 2.).

Рисунок 2 – Механічна модель редуктора
та піввісей електровоза
На розробленій математичній моделі проведемо
порівняльний аналіз систем ПЧ–АД та КП–ДПС для
таких характерних режимів (рис. 3, 4):
а) виникнення фрикційних автоколивань (АКФ)
при пуску;
б) коротке замикання (КЗ) контактної мережі.
Здійснимо розгін електровозу до сталого значення, причому на 2 с ми зімітуємо виникнення АКФ,
причиною яких є динамічна нестійкість системи
привода колісної пари на падаючій ділянці характеристики тертя. Далі на 5–7 с змоделюємо КЗ контактної мережі. На рис. 3, 4 приведено результати дослідження за вказаними умовами.

три рази перевищують аналогічні величини на
рис. 4.
Слід відзначити, що для однієї й тієї ж самої механічної моделі негативний вплив на АД більший,
ніж на ДПС. Про це свідчать досить великі коливання амплітуди електромагнітного моменту, а отже й коливання в кривій струму ротора двигуна.
У період часу 5–7 с можна відзначити, що
КП–ДПС на відміну від ПЧ–АД переходить у режим гальмування, через що швидкість електровозу
більш знижується, ніж у випадку із системою
ПЧ–АД. Вочевидь, що в системі КП–ДПС під час
КЗ швидкість електровозного візка стрімко зменшується до нуля, що зумовлено більш м’якою характеристикою ДПС послідовного збудження, ніж
АД.
Здійснюємо подальший порівняльний аналіз досліджених систем для наступних випадків:
в) зникнення напруги на струмознімачі;
г) попадання осипі під одне з коліс.
Здійснимо розгін електровозу до сталого значення за наступними умовами: короткочасний розрив із
4 по 6 с між пантографом та контактною мережею.
Далі на 10 с здійснимо накид «імпульсного» навантаження на одне з коліс, а на 12 с накид – скинуто.
Змоделювавши вказані умови, ми отримали графіки
перехідних процесів на рис. 5, 6.

Рисунок 5 – Графіки швидкостей коліс,
електромагнітного та пружного моментів
системи ПЧ–АД
Рисунок 3 – Графіки швидкостей коліс,
електромагнітного та пружного моментів
системи ПЧ–АД

Рисунок 4 – Графіки швидкостей коліс,
електромагнітного та пружного моментів
системи КП–ДПС
З рис. 3 видно, що пружні коливання у трансмісії досягають величин 70 тис. Н·м, що більш ніж у

Рисунок 6 – Графіки швидкостей коліс,
електромагнітного та пружного моментів
системи КП–ДПС
З графіків видно, що швидкість пар коліс після
спаду напруги залишається майже незмінною для
обох систем за рахунок залишкового моменту інерції всього електровозного сполучення.
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Остаточно можна побачити, що при накиду навантаження швидкість КП–ДПС знижується більш
ніж на порядок за швидкість системи ПЧ–АД. Особливо треба звернути увагу на те, що швидкість електровозу із системою КП–ДПС дуже повільно відновлюється до сталого значення.
ВИСНОВКИ. Хоча останнім часом перспективними для використання в шахтному електровозному
транспорті є асинхронні двигуни, за рахунок високих показників якості, простоти експлуатації, відносної дешевизни все ж таки залишається відкритим
питання модернізації шахтних електроприводів на
базі ДПС. Незважаючи на тенденцію заміни електроприводів постійного струму на змінний в електровозах, нами була здійснена спроба виявити властивості ДПС, які були би здатні забезпечити конкуренцію асинхронним двигунам. Для цього ми здійснили моделювання характерних режимів роботи електровозу за системами КП–ДПС та ПЧ–АД з урахуванням пружностей та зазорів у трансмісії.
У результаті моделювання було встановлено:
– система ПЧ–АД володіє значно більшою жорсткістю механічної характеристики, ніж система КП–ДПС;
– система КП–ДПС володіє значно більшою
стійкістю до фрикційних автоколивань, ніж система
ПЧ–АД.
Моделювання характерних режимів здійснювалось для розімкнених систем приводу. Для більш

повної впевненості треба ще здійснити порівняльний аналіз замкнених систем приводу. Окрім цього,
остаточні висновки щодо найліпшої системи приводу слід здійснити після техніко-економічних розрахунків експлуатації систем приводу. Але враховуючи, що ПЧ–АД у науковій та інженерній літературі
прийнятий значно енергоефективнішим, ніж система КП–ДПС, у результаті досліджень у рамках даної
роботи система ПЧ–АД поки що є найліпшою для
використання у шахтному електровозному транспорті.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTRICAL DRIVE SYSTEMS
FOR ELECTRIC LOCOMOTIVES IN THE CHARACTERISTIC MODES
A. Syomochkyn, V. Fedotov, Y. Ischenko
State Institution of Higher Education «Kryvyi Rih National University»
vul. XXII Partzyizdu, 11, Kriviy Rih, 50027, Ukraine. E-mail: speet@ukr.net
Nowadays the main task of mine industry is growth of production of ore with improvement of technical and economic indicators. Solution of this task depends on effectiveness of workflow of transportation of rock, in particular of
locomotive hauling. At the present stage of technology development, new system with induction motor replaced outdated system with DC motor. We explored and analyzed features of both systems work, developed the mathematical
structural model of twomasses electromechanical system of locomotive by system of FC–AM and CT–DC motor. Connection of drive motor and moving part of the mechanism are created most adequate, considering elastic ties and clearance in the mechanical gears. We made comparative analysis of indicators transients of both explored system with
drives CT–DC motor, simulating some known characteristic modes of underground locomotive. In general dynamic
modes of system FC–AM are better, than CT–DC motor, but with friction oscillations elastic points in transfers are bigger in three times and exceed similar magnitude in system with DC motor. With sudden impingement of load on shafts
system FC–AM finds greater resistance to reduce speed.
Key words: frequency changer–asynchronous motor, mine electric locomotive, transient response, elastic ties,
controlled transformer–DC motor.
REFERENCES
1. Gryadushchiy, B.A., Butt Yu.F., Gryadushchiy V.B. and Debelyy, V.L. (2011), Shakhtnyy podzemnyy transport: spravochnoye izdaniye [Mine underground
transport]
VIK
Publ,
Donetsk.
(in Russian)
2. Sandler, A.S. and Sarbatov, R.S. (1974), Avtomaticheskoe chastotnoe upravlenie asinchronnimy
dvigatelyami [Automatic frequency control induction
motors], Energia, Moscow. (in Russian)

3. Chernyh, I.V. (2003), SIMULINK: sreda sozdaniya
inzhenernyh
prilozheniy
[SIMULINK:
authoring environment engineering applications], Dialog–MIFI, Moscow. (in Russian)
4. Sinchuk, O.N., Beridze, T.M. and Guzov, E.S.
(1993), Sistemy upravleniya rudnichnym elektrovoznym
transportom [Control systems for electric vehicles firedamp], Nedra, Moscow. (in Russian)

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3)
97

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

УДК 621.316
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА АВТОНОМНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Т. Н. Фадейкин
Московский государственный университет путей сообщения
ул. Новосущёвская, 22, г. Москва, 127994, Россия. E-mail: teplovoz_777@mail.ru
На стадии разработки тяговых электроприводов электроэнергетических систем необходим анализ электромагнитных и энергетических процессов в различных эксплуатационных и аварийных режимах. Расчёт сложных
многокомпонентных электромеханических систем современных транспортных средств возможен только методом моделирования на цифровой вычислительной машине. Программирование таких сложных систем традиционными способами практически невозможно, либо же это связано с большими затратами времени и средств.
Применение универсальных систем моделирования – единственно возможный способ моделирования многокомпонентных систем. В данной работе рассматривается математическая модель синхронного генератора автономного транспортного средства в системе автоматизированного проектирования OrCAD 10.0 (Pspice). Программный пакет OrCAD 10.0 (Pspice) является одним из наиболее универсальных в области моделирования
электрических цепей с большим числом компонентов. Библиотеки OrCAD не только содержат проверенные годами практического применения математические модели компонентов электроэнергетики, но и непрерывно пополняются. Приведены характеристики для различных режимов работы синхронного генератора.
Ключевые слова: тяговый электропривод, автономный локомотив, судовой двигатель, математическая модель, энергетические процессы, электромеханическая система, синхронный генератор, петля гистерезиса.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В последние годы
на стадии проектирования и разработки тяговых
электроприводов автономных транспортных средств
находит применение система автоматизированного
проектирования (САПР). Электроэнергетические системы (ЭЭС) транспортных средств представляют
собой сложные системы, состоящие из нескольких
дизель- или турбогенераторов и десятков и даже сотен асинхронных двигателей, десятков статических
нагрузок. Наиболее целесообразно проводить исследование таких систем с использованием моделей
синхронных генераторов в фазовых координатах, однако наличие переменных коэффициентов в уравнениях этих элементов вызывает большие вычислительные трудности, которые при решении поставленной задачи традиционными методами неопределенны. Предлагается метод моделирования машинных
автоматизированных ЭЭС с использованием САПР
OrCAD 10.0. Основной частью системы является
программа Pspice [1, 2]. В библиотеках компонентов
OrCAD нет синхронных генераторов. В литературе
по использованию САПР OrCAD отсутствуют рекомендации и правила разработки таких компонентов.
Целью данной работы является создание математической модели синхронного генератора с использованием OrCAD 10.0 (Pspice) [1, 3].
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В тяговых электроприводах современных транспортных средств, в том числе и автономных локомотивов железных дорог, судов и кораблей, независимо от типа приводных (тяговых) электродвигателей, в качестве первичного источника электроэнергии применяют синхронные генераторы, приводимые во вращение либо дизельными двигателями,
либо турбинами [4, 8].
В конструкции автономного локомотива применяется V-образный дизель типа Д49 с электронным
впрыском, новый тяговый агрегат типа АСТГ2

2800/400–1000, статический тяговый и вспомогательный преобразователь собственных нужд. Тяговый агрегат каждой секции состоит из тягового и
вспомогательного синхронных трёхфазных генераторов, конструктивно выполненных в одном корпусе [5]. Синхронный генератор, приводимый во вращение дизелем, имеет две трёхфазные обмотки, соединенные по схеме «звезда» со сдвинутыми относительно друг друга на 30 электрических градусов
одноимёнными фазными напряжениями. Для возбуждения тягового агрегата используется двухканальный управляемый выпрямитель типа ВТПП–
220-220-100. Он преобразует трёхфазное напряжение синхронного вспомогательного генератора в регулируемые по величине напряжения выпрямленного тока, используемые для питания обмоток возбуждения тягового и вспомогательного генераторов агрегата. Вспомогательный генератор (ВГ) также имеет две трёхфазные статорные обмотки, одноимённые фазные напряжения которых сдвинуты друг относительно друга на 30 электрических градусов.
Анализ электромагнитных и энергетических
процессов в электроприводах таких средств, в том
числе и сравнительный, наиболее целесообразно
проводить на математических моделях тяговых
электроприводов, позволяющих с любой требуемой
точностью вводить в анализируемую систему параметры входящих в неё элементов, включая источник
электроэнергии, преобразователи и регуляторы параметров передаваемой от источника к тяговым
электродвигателям энергии и сами тяговые электродвигатели.
Наиболее пригодным для моделирования электромагнитных и энергетических процессов в сложных многокомпонентных электромеханических системах, к которым, безусловно, относятся и тяговые
электроприводы, является программный пакет
OrCAD 10.0, позволяющий производить многовари-
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антные расчёты электромагнитных и энергетических
процессов в таких системах за приемлемое время.
В данной работе рассматривается математическая модель входного модуля анализируемой системы – синхронного генератора типа СГДМ–5000–8–
ОМ4, используемый в тяговых электроприводах судовых транспортных средств.
На первом этапе была построена модель магнитного сердечника. Следующим шагом будет построение модели синхронного генератора, работающего в
режимах короткого замыкания и холостого хода [6].
ЭЭС транспортных средств представляют собой
сложные системы, состоящие из нескольких дизельили турбогенераторов и десятков и даже сотен
асинхронных двигателей, десятков статических нагрузок. Наиболее целесообразно проводить исследования таких систем с использованием моделей
синхронных генераторов в фазовых координатах.
Однако наличие переменных коэффициентов в
уравнениях этих элементов вызывает большие вычислительные трудности, которые при решении поставленной задачи традиционными методами исследования до сих пор неопределенны. Дифференциальные уравнения, описывающие переходные процессы в синхронном генераторе, имеют только постоянные коэффициенты лишь в случае, когда магнитные оси обмоток статора и ротора, а также магнитные оси обмоток и явно выраженные полюсы
неподвижны относительно друг друга. В настоящее
время задачи исследования переходных процессов в
ЭЭС решаются с использованием моделей синхронных генераторов, записанных в осях d, q.
Представление в таком виде математических моделей синхронных генераторов в случае использования программы PSpice a/d является определяющим. Составление уравнений связи между записанными таким образом моделями электрических машин берёт на себя программа PSpice a/d, и они составляются автоматически, без вмешательства исследователя. Кроме того, построенные таким образом модели хорошо интегрируются в состав имеющихся в библиотеках DesignLab компонентов.
Вид дифференциальных уравнений электрических машин переменного тока в зависимости от выбора направления векторов напряжений, потокосцеплений, исходного режима (генераторного или двигательного) различен. Метод исследования переходных процессов с использованием программы PSpice
пригоден для любой формы записи дифференциальных уравнений [7, 11].
Рассмотрен трёхфазный синхронный генератор с
явнополюсным ротором. Генератор имеет симметричную трёхфазную обмотку на статоре. На роторе
расположены обмотка возбуждения и успокоительная (демпферная) обмотка. Демпферная обмотка
предназначена в основном для успокоения колебаний ротора, улучшения условий втягивания в синхронизм и недопущения перенапряжений в обмотках статора при несимметричных нагрузках. Система дифференциальных уравнений, описывающих

переходные электромагнитные и электромеханические процессы в синхронном генераторе, включает в
себя уравнения равновесия напряжений всех электрических контуров на статоре и роторе и уравнение
движения ротора [9, 10].
Схема построенной модели приведена на рис. 1.
С помощью приведённой выше системы дифференциальных уравнений синхронного генератора с переменными коэффициентами можно моделировать
все основные процессы синхронного генератора.
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Рисунок 1 – Схема модели синхронного генератора
На данной схеме источниками синусоидального
напряжения U1, U2, U3 моделируется трехфазная
сеть. Амплитуда напряжения – по 3642 вольт, величина постоянной составляющей равна 0, частота –
50 Гц. Сдвиг между фазами – по 120 электрических
градусов. Индуктивности L1, L2, L3 имитируют
фильтры, предохраняющие от попадания помех в
сеть. С помощью резисторов r1, r2, r3, r4, r5 моделируется сопротивление проводов. Резистор r6 имитирует режим холостого хода, а резистор r7 – режим
короткого замыкания. Индуктивности L4, L5, L6,
L7, L8 имитируют работу собственно генератора.
Число витков взято из паспортных данных синхронного генератора типа СГДМ–5000–8–ОМ4. Элемент
К2 имитирует работу сердечника.
На рис. 2 приведена мощность в режиме холостого хода, а на рис. 3 – в режиме короткого замыкания.

Рисунок 2 – Мощность в режиме холостого хода
На осциллограммах отчетливо видно, что в режиме холостого хода энергия практически не выделяется, что подтверждает адекватность модели. Из
осциллограмм также следует, что качество регулирования находится на достаточно высоком уровне.
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Рисунок 3 – Мощность в режиме
короткого замыкания

Рисунок 6 – Осциллограмма напряжения
на нагрузке

Наконец, последним этапом моделирования будет анализ процессов в синхронном генераторе, работающем на реальную нагрузку. Согласно расчетам, нагрузка имитируется источником тока I1.
Полностью схема модели синхронного генератора
приведена на рис. 4.

ВЫВОДЫ. Таким образом, в ходе работы получены следующие результаты:
– построена модель сердечника из листовой
электротехнической стали 2412;
– построена модель синхронного генератора для
режимов холостого хода и короткого замыкания;
– построена модель синхронного генератора,
включенного на нагрузку.
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Рисунок 4 – Схема модели синхронного генератора,
работающего на нагрузку
На рис. 5 приведены осциллограммы тока в нагрузке, а на рис. 6 – напряжения на нагрузке.

Рисунок 5 – Осциллограмма тока в нагрузке

R6
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THE MODELING ELEMENTS OF THE TRACTION ELECTRIC DRIVE AUTONOMOUS VEHICLES
T. N. Fadeykin
Moscow State University of Railway
ul. Novosyshchevskaya, 22, Moscow, 127994, Russia. E-mail: teplovoz_777@mail.ru
At the stage of development of the traction electric power systems required analysis and electromagnetic energy
processes in various operational and emergency conditions. Calculation of complex multicomponent Electromechanical
systems of modern vehicles is only possible by simulation on a digital computer. Programming such complex systems
in traditional ways is almost impossible, or it is connected with time-consuming means. The application of universal
modeling systems - the only possible way of modeling multicomponent systems. In this paper we consider a mathematical model of the synchronous generator Autonomous vehicle in computer aided design (CAD) OrCAD 10.0
(Pspice). Software OrCAD 10.0 (Pspice) is one of the most versatile in the field of modeling electrical circuits with a
large number of components. Library OrCAD not only contain proven by years of practical application of a mathematical model of the components of the electricity industry, but continuously replenished. At the end of the article characteristics for different modes of operation of the synchronous generator.
Кey words: traction drive, auxiliary engine, marine engine, mathematical model, energy processes, electromechanical system, a synchronous generator, the hysteresis curve.
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УДК 681.562-5
ДЕМПФИРОВАНИЕ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ КОНТЕЙНЕРНОГО КРАНА
Е. О. Головин, Ш. Палис
Магдебургский университет им. Отто фон Герике
Universitätsplatz, 2, Magdeburg, 39106, Germany. E-mail: ievgen.golovin@ovgu.de
В. Н. Шамардина
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
ул. Фрунзе, 21, Харьков, 61002, Украина. E-mail: shamardina@kpi.kharkov.ua
Рассматривается задача гашения упругих колебаний контейнерного крана в направлении движения тележки.
Основной причиной возмущения таких колебаний является сила ускорения тележки, которую и предложено
использовать для их демпфирования. В ходе исследований с использованием метода конечных элементов выполнено математическое описание контейнерного крана с учетом его упругости, модель представлена в пространстве состояний. На основе математических моделей тележки с грузом и упругого крана пониженного порядка синтезирован оптимальный LQ–регулятор, позволяющий одновременно демпфировать колебания груза и
упругие колебания крана.
Ключевые слова: упругие колебания крана, метод конечных элементов, LQ-регулятор.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В процессе работы
крана возникают колебания груза, появление которых во многих случаях недопустимо, поскольку
они негативно влияют на эффективность и рабочие
показатели крана. В настоящее время практически
реализовано множество законов управления, позволяющих демпфировать такие колебания. При
проектировании систем управления зачастую пренебрегают упругими свойствами крана, однако с
увеличением размеров конструкции крана они
должны быть приняты во внимание.
В динамике контейнерных кранов существенное
значение имеют слабо затухающие колебания в
направлении движения тележки (рис. 1). Проблеме
таких колебаний посвящены работы [1–3]. В [1] и
[3] показано, что частичное решение проблемы их
гашения можно достичь путем оптимизации конструкции. В [2] представлен традиционный подход с
использованием пассивного противовеса, а также
активного демпфирования с использованием дополнительной движущейся массы.
Целью данной работы является анализ активного демпфирования с использованием электропривода тележки.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Для оптимального гашения колебаний груза синтезирована LQ–система регулирования на основе
модели, учитывающей влияние упругости конст-

рукции крана. Математическая модель тележки
(рис. 2) с грузом GKL может быть получена и линеаризована из уравнений Лагранжа второго рода. В
пространстве состояний (A, B, C, D) модель представлена
вектором
состояний
–
T
x  xk x k    и вектором управлений
(входа) – u = F;

а)

б)

0
 x k  
 x  0
 k  
   0
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(2)

где mk – масса тележки; mL – масса груза; l – длина
каната; F – сила, действующая на тележку от электропривода; xk – положение тележки; φ – угол отклонения груза.

Рисунок 1 – Конструкция контейнерного крана (а) и характер собственных колебаний конструкции крана
в направлении движения тележки (собственная частота f1 = 0,59 Hz) (б)
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На практике в крановых установках электропривод тележки обеспечивает управление скоростью перемещения тележки. Чаще всего реализуют
регулирование скорости с использованием ПИрегулятора. Преобразуем модель тележки с грузом
(1) и (2) таким образом, чтобы заданное значение
скорости x ks  v стало новым управляющим воздействием в уравнениях модели (рис. 2). С учетом
передаточной функции ПИ-регулятора получим
структурную схему расширенной модели (рис. 2)
*
тележки с грузом GKL
в пространстве состояний
*
*
*
*
(A , B , C , D ).

.
xk,s

Модель тележка-груз
ПИ-регулятор

KPI
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.
xk,s=v
G

 x1   1 0 0 
 0  0

  
 x6   0 0  6 

φ
xk
.
xk


0

J   [ x T (t ) Q x (t )  u T (t ) R u (t )] d t ,

(5)

где Q = {qij}n x n и R = {rij}m x m – диагональные
матрицы с положительными весовыми коэффициентами qii и rii, которые обычно выбирают экспериментально путем последовательных итераций и
сравнений.
Оптимальный закон управления, который минимизирует функционал (5), представлен в уравнении (6):

Рисунок 2 – Модель тележки с грузом с учетом
управления по скорости
Для получения модели крана с учетом упругости конструкции в работе использован метод конечных элементов (МКЭ). МКЭ-модель контейнерного крана построена в программном пакете
COMSOL Multiphysics и экспортирована в Matlab в
пространстве состояний как модель подсистемы.
Входной величиной подсистемы является Fx – сила,
действующая на тележку, а выходной – отклонение
крана в точке А (рис. 1,а).
Порядок модели крана определяется числом конечных элементов и, как правило, очень высок, что
дополнительно требует использования методов
понижения порядка модели. При синтезе системы
регулирования путем отбрасывания высокочастотных
колебаний
конструкции
крана
МКЭ-модель GC была аппроксимирована моделью
6-го порядка:

u (t )   R 1 B T P x (t )   K x (t ) .

(6)

Здесь Р определяется из нелинейного алгебраического дифференциального уравнения Риккати в
матричной форме (7):
A T P  P A  P B R 1 B T P  0 .

(7)

Полный объект регулирования G0 состоит из
*
взаимосвязанных моделей тележки-груза GKL
, и
упругого крана (3), (4) (рис. 3,а). На рис. 3,б
приведена
структурная
схема
системы
LQ-управления, на которой
RG – задатчик
интенсивности; Rtr – блок уставки.
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.
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 x1 
y  С1  С6      D u ,
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 x6 
где i – собственные значения матрицы А, которые
соответствуют собственным частотам крана.
С точки зрения управления сложность состоит в
том, что с помощью одной регулируемой переменной необходимо осуществлять достижение нескольких целей управления одновременно, что
требует поиска компромисса при проектировании
регулятора. При решении этой проблемы целесообразно использование LQ-регулятора обратной связи
по состояниям, т.к. в процессе синтеза все состояния системы могут быть взвешены по отдельности
в соответствии с их релевантностью.
Матрица обратной связи Klqr должна быть выбрана таким образом, чтобы линейно-квадратичный
функционал (5) сводился к минимуму
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Рисунок 3 – Структурные схемы полного объекта управления (а) и системы LQ-управления (б)
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Рисунок 4 – Динамика контейнерного крана с LQ-регулированием при учете упругости конструкции
Для симуляций в среде Matlab/Simulink разработан LQ-регулятор, в качестве примера исследовано
движение тележки с заданной скоростью 2,5 м/с из
точки 0 м в точку 60 м. На рис. 4 представлены
результаты моделирования. Анализ графиков переходных процессов показывает, что использование
для демпфирования колебаний груза традиционного управления скоростью перемещения тележки
приводит к возмущению незатухающих колебаний
конструкции крана (пунктирная линия). Использование же LQ-регулирования делает возможным
одновременное демпфирование и колебаний груза
и колебаний конструкции крана.
ВЫВОДЫ. Использование LQ-регулирования
обеспечивает повышение качества гашения колебаний груза и упругих колебаний конструкции крана

по сравнению с традиционными методами регулирования.
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This article is concerned with a damping of container crane elastic vibrations in a trolley travel direction. Acceleration forces of the trolley are the main reason of perturbing elastic vibrations, hence, they can be used for increasing the
damping of the crane structure. Dynamic model of elastic crane can be derived using of the finite element method and
then can be represented as a high order state space model. On basis of the trolley-load mathematical model and approximated model of elastic container crane an optimal LQ-controller is designed. This controller provides a simultaneous damping of load swinging and crane vibrations.
Key words: elastic crane vibrations, finite element method, LQ-controller.
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УДК 621.313.16
ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ КОНВЕЄРА
ПРИ ПЛАВНІЙ ЗМІНІ НАВАНТАЖЕННЯ
М. В. Печеник, С. О. Бур’ян, Л. М. Наумчук
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
вул. Політехнічна, 37, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: sburyan18@gmail.com
Розглянуто питання забезпечення енергетичною ефективністю режимів роботи конвеєра при безперервній
зміні реального вантажопотоку. Для стабілізації об'ємного завантаження тягового органу конвеєра використано
схему замкнутої системи регулювання лінійної швидкості стрічки у функції вантажопотоку. Складено модель
стрічки конвеєра з десятьма координатами стану, що характеризують кінематику переміщення п’яти апроксимуючих мас, та модель керованого асинхронного електропривода. Розроблено модель електромеханічної системи стічкового конвеєра, яка надана у вигляді чотиримасової структурної схеми. Згідно з отриманими моделями приведені дослідження енергетичних характеристик електромеханічної системи конвеєра для замкнутої системи регулювання, а саме, оцінка втрат і ККД в електроприводі при постійній швидкості руху тягового органу й
при плавній зміні навантаження, що викликане нерівномірністю надходження вантажу на конвеєр. При проведенні вказаних вище досліджень розглядалось два варіанти: за наявністю оптимального регулятора напруги, що
дозволяє мінімізувати втрати, та без нього.
Ключові слова: конвеєр, втрати енергії, регулювання, оптимальний регулятор, енергетична ефективність.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Системи безперервного транспорту, а саме стічкові конвеєри, широко застосовуються в різних сферах примисловості,
забезпечуючи переміщення вантажів на великі
відстані. Проте використання нерегульованого
асинхронного електроприводу на магістральних
конвеєрах і значне коливання навантаження призводить до суттєвих втрат електоренергії і зниження
надійності механізму.
Попередні роботи були присвячені дослідженню
енергоефективних режимів роботи конвеєрів при
фіксованому навантаженні тягового органу [1]. Для
більш
точного
аналізу
режимів
роботи
магістральних конвеєрів і оцінки їх енергетичної
ефективності важливо розглядати даний об’єкт як
єдину електромеханічну систему. Це дозволяє врахувати вплив механічної частини транспортуючого
пристрою на енергетичні характеристики електроприводу. У реальних технологічних умовах
конвеєрні системи характеризуються безперервним
надходженням вантажу на тяговий орган, в
результаті чого навантаження на електродвигуні
може змінюватися в межах від 0,5*Мн до 1,2*Мн.
Більш детальне дослідження характеру вантажопотоку на конвеєрному транспорті та його властивостей дозволить значно менше витрачати енергії на
холостий хід, що запобігатиме передчасному зносу
деталей. Але підвищити енергоефективність
стрічкових конвеєрів можна не лише за рахунок
реєстрації вантажу на тяговому органі, а й за допомогою оптимального регулятора напруги (ОРН).
Метою даної роботи є аналіз питання забезпечення енергетичною ефективністю режимів роботи
конвеєра при безперервній зміні реального вантажопотоку.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За
основу розрахункової схеми було прийнято
динамічну модель конвеєра з урахуванням пружних
властивостей тягового органу [2]. У дану схему
введені наступні обмеження: траса горизонтальна
або з незмінним кутом нахилу; проковзування

стрічки відносно барабану й опорних елементів
відсутні; коефіцієнти опору руху вантажної й
холостої віток конвеєра постійні. При побудові
математичної моделі для вирішення технічних завдань була використана чотиримасова система
механічної
частини
стрічкового
конвеєра.
Розподілена маса завантаженої стрічки надана трьома масами на вантажній вітці та однією масою на
порожній вітці.
Для кращого розуміння характеру зміни втрат за
різними параметрами руху тягового органу було
розроблено функціональну схему електромеханічної
системи автоматичного керування магістральним
стрічковим конвеєром.
Модель асинхронного двигуна описано системою нелінійних диференціальних рівнянь у
нерухомій системі координат статора a–b [3]. Перетворювач частоти працює за законом керування
U/f=const.
Координати положення чотирьох мас m1, m2, m3,
m4, їх швидкості X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , переміщення
X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , а також положення й швидкість переміщення натяжного вантажу  ,  прийняті за узагальнені змінні математичної моделі руху конвеєра.
На основі рівняння Лагранжа 2-го роду, рух
стрічки описано наступними десятьма координатами стану:
X  ( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 1 , X 2 , X 3 , X 4 ,  ,  )T . (1)
У загальну модель системи включено величини
кінетичної енергії стрічки, приводного й натяжного
пристроїв, а також величини потенціальної енергії,
пружної деформації конвеєрної стрічки та натяжного пристрою. При описанні моделі також враховуються сили тертя внутрішнього замкнутого контуру
й переміщення натяжних вантажів.
Після певних перетворень було отримано математичний опис руху тягового органу конвеєра, який
складається з п’яти нелінійних диференціальних
рівнянь 2-го порядку.
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0,5Cк   Gпор lw sgn X 4  X1  2 X 4  X 3  0;
Gнп.
 0,5( X 4  X 3   )Cк  Gнп.  Gнп. f sgn   0 , (6)
g
де w – коефіцієнт опору руху стрічки конвеєра;
mван.=Gван.l/6g, mп=Gпорl/6g – маси вантажної та порожньої віток конвеєра; Мпр – момент двигуна, що
приведений до валу барабану.
Для зручності моделювання математичний опис
руху тягового органу конвеєра надано в матричній
формі виду: X  ( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 ,  )T ;
MX  NX  CX  S sgn X  G  P sgn( X  X ) M ,
c

1

пр

де M, N, C, S, G – матриці стану.
Модель руху стрічки в просторі стану зручно показана у вигляді системи нелінійних диференціальних рівнянь:
  B M  B sgn X  B G .
X  AX
(7)
1
пр
2
3 нп
Введемо позначення для керуючих впливів:
U 1  M пр  момент, який створюється приводом;
U 2  sgn X  сили опору руху зосереджених мас
стрічки; U 3  Gнп  вага натяжного пристрою.
Отже, модель стрічки конвеєра зображена у
вигляді наступної векторно-матричної форми:
  B U  B U  B U ,
(8)
X  AX
1 1
2 2
3 3
де Ã – матриця стану системи, являє собою блочну
матрицю, яка містить у собі матриці Mˉ¹N та
Mˉ¹С; B1 , B 2 , B 3 – блочні матриці керування. Матриця B1 включає в себе Mˉ¹P, B 2 містить Mˉ¹S, B 3 ,
має у своєму складі Mˉ¹Gнп.
Структурну схему оптимального, з точки зору
енергетичної ефективності, регулятора напруги отримано відповідно до наступного виразу [4]:
u  uн

Для дослідження системи вибрано типовий
стрічковий конвеєр 1Л1000Д довжиною 1000 м,
продуктивністю 890 т/год. та асинхронний двигун
типу 4A315S2Y3 потужністю 160 кВт.
На основі опису елементів системи керування в
середовищі Simulink розроблено модель, яка дозволяє здійснити дослідження енергетичних параметрів
електромеханічної системи для різних технологічних умов при регулюванні швидкості тягового органу у функції об’ємної продуктивності конвеєра.
Були проведені дослідження енергетичних характеристик при постійній швидкості конвеєрної стрічки та зміні характеру вантажопотоку
Графіки перехідних процесів втрат ΔР для різного
характеру зміни вантажопотоку наведено на рис. 1.

Pм.н f / f н
f
M c Sн  S н 
.
fн
Pст.н (a  bf / f н )

Ведення ОРН дозволило збільшити енергетичну
ефективність стрічкового конвеєра, тобто значно
покращити економічні та енергетичні показники
електромеханічної системи.
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Рисунок 1 – Графіки характеру зміни втрат
з ОРН та без нього
Характер зміни втрат енергії при коливаннях навантаження наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Характер зміни втрат енергії
при коливаннях навантаження
∆P, Вт
Мн
1,2 Мн
0,65 Мн
1,04 Мн
0,68 Мн
0,95 Мн

Без ОРН
5950
7375
4250
6200
4400
5680

З ОРН
5833
6875
4180
6050
4350
5625

%
2
8,4
1,1
2,5
0,8
0,9

Графіки ККД η для різного характеру зміни вантажопотоку наведено на рис. 2. Окремі параметри
характеристик зведено до табл. 2.
Характер зміни ККД при коливаннях навантаження наведено в табл. 2.
Таблиця 2 – Характер зміни ККД при коливаннях
навантаження
η, в.о.
Мн
1,2 Мн
0,65 Мн
1,04 Мн
0,68 Мн
0,95 Мн

Без ОРН
0,9608
0,9608
0,9575
0,9608
0,9584
0,9608
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З ОРН
0,9616
0,9628
0,9581
0,962
0,9587
0,9614

%
0,08
0,2
0,06
0,12
0,03
0,06
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асинхронний двигун» можна зменшити втрати в
електроприводі та збільшити ККД при зміні навантаження.
Враховуючи, що приводні станції магістральних
конвеєрів мають потужність до 4500 тис. кВт, використання принципу побудови приведених у роботі
замкнутих систем керування дозволить досягнути
вагомих результатів у вирішенні питання енергозбереження.

0.963
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0.961
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0.958
t, c
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Рисунок 2 – Графіки перехідних процесів ККД
з ОРН та без нього
ВИСНОВКИ. У результаті проведених досліджень, при зміні вантажопотоку на тяговому органі
конвеєра можна зробити висновок, що при використанні замкнутої системи регулювання й застосування ОРН у системі «Перетворювач частоти–
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INVESTIGATION OF ENERGY LOSSES IN CONVEYOR ELECTROMECHANICAL SYSTEM
WITH A SMOOTH LOADING
M. Pechenik, S. Buryan, L. Naumchuk
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
vul. Polytechnichna, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: sburyan18@gmail.com
The question of providing the energy efficiency of conveyor operating modes in a continuous change of cargo flow
is examined. To stabilize the loading volume of conveyor traction body is used closed circuit control system of linear
belt speed as a function of cargo flow. The conveyor belt model with ten state coordinates that characterize the movement kinematics of five approximating masses and speed-controlled asynchronous electric drive model are composed.
The model of belt conveyor electromechanical system presented as four-mass block diagram. According to the received
research model the energy performance of the closed-loop conveyor electromechanical system are shown, specifically,
the assessment of losses and efficiency of electric drive with constant speed of the traction body and smooth change of
load that caused by the by uneven revenues of cargo on the conveyor. In carrying out the above research it was considered two options: the presence of optimal voltage regulator that minimizes losses and without it.
Кey words: conveyor, losses of energy, control, optimal regulator, energy efficiency.
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УТОЧНЕНИЕ МОДЕЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВАНИЕМ ЖИДКИХ
КОМПОНЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА
Э. М. Кулинич, Е. В. Васильева
Запорожский национальный технический университет
ул. Жуковского, 64, г. Запорожье, 69063, Украина. E-mail: kulinich.eduard@mail.ru, kulinich@zntu.edu.ua
Предложена уточненная математическая модель системы автоматизированного управления многокомпонентным дозированием жидких компонентов технологического процесса приготовления газобетона. При разработке модели были учтены особенности работы исполнительных механизмов (двух- и трехпозиционных заслонок), зависимости динамики поступления компонентов газобетонной смеси в дозатор от геометрии бункеров
дозатора, динамики потоков дозируемых компонентов, зависимости сигнала обратной связи от усилий, создаваемых потоком компонентов и свойств датчиков веса. Уточненные зависимости модели дают возможность
точнее оценивать вес набора компонентов в бункере дозатора и скорость истечения компонентов из расходной
емкости. Разработанная модель позволит повысить адекватность компьютерной модели и улучшить качество
автоматизированного управления данного технологического процесса. На основе математической и компьютерной моделей разрабатывается комплекс компьютерного моделирования автоматизированных систем управления технологическими процессами в сочетании с эмуляцией взаимодействия управляющий контроллер–
система визуализации и симуляцией технологического процесса.
Ключевые слова: математическое моделирование, автоматизированная система управления, газобетон.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Разработка эффективных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) невозможна
без получения математической модели, адекватно
описывающей работу технологического процесса
(ТП), исполнительных механизмов (ИМ), динамику
потоков дозируемых компонентов, режимы оборудования ТП, преобразования сигналов от датчиков техпроцесса и т.д. Наличие достаточно точной математической модели облегчает выбор структуры, метода
управления на начальном этапе проектирования. Для
проверки правильности выбранного варианта АСУ по
математической модели строят компьютерную модель АСУ ТП. Это дает возможность промоделировать и отладить работу АСУ ТП на этапах проектирования. На последующих этапах разработки производятся работы с компьютерной моделью для отладки
прикладного программного обеспечения (ППО) программируемых логических контроллеров (ПЛК) путем совместной работы симуляцией взаимодействия
управляющий контроллер–система визуализации–
технологический процесс [1, 2].
Целью данной работы является разработка уточненной математической модели системы автоматизированного управления многокомпонентным дозированием жидких компонентов технологического
процесса приготовления газобетона (ПГ). При этом
необходимо учесть особенности работы ИМ, геометрии бункеров дозаторов, динамики потоков дозируемых компонентов, свойства датчиков веса.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
При получении газобетонной смеси используются
жидкие компоненты: вода, возвратный и песчаный
шлам, а также суспензия алюминиевой пудры. Для
этого используются три многокомпонентных дозатора жидких компонентов с весовым способом дозирования [Ошибка! Источник ссылки не найден.,
0]. В технологической линии (ТЛ) дозатор шламов
используется для дозирования трёх компонентов:

песчаного и возвратного шламов, а также холодной
воды. Компоненты дозируются своей трехпозиционной заслонкой из соответствующей расходной
емкости.
Структурно-логическая схема математической
модели многокомпонентного дозирования жидких
компонентов (на примере дозатора шламов) ТП ПГ
показана на рис. 1. Основными элементами этой
модели являются электропневмопривода заслонок
дозатора и технологических емкостей, структурнологическая модель ПЛК и непосредственно многокомпонентный дозатор шлама ТЛ ПГ. Общая математическая модель для стадий набора i -го компонента с учетом инерционностей, присутствующих в
системе, основывается на приведенных ниже выражениях и описывает динамику следующих процессов и параметров, составляющих стадии ТП дозирования жидких компонентов:
– сигнал управления заслонкой набора от контроллера:
(1)
Q упр ( t )  Qi ( t )  Q i  ( t ),
где Qi (  ,t ) – сигнал управления привода заслонкой

грубого набора; Qi ( t ) – сигнал управления привода заслонкой точного набора;
– площадь открытия трехпозиционной заслонки
[0]:
S i ( t , q , з )   Di 2 ( t , q , з ) 4 
(2)
 D зi 2

( 1  cos з ( t ));
4
где aз ( t ) – угол открытия заслонки;
– скорость истечения компонентов из расходной
емкости на входе в бункер дозатора:

 ifloA ( t )  p

2g
,
i
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Рисунок 1 – Структурно-логическая схема математической модели дозирования жидких компонентов
газобетонной смеси
где p – перепад давления на выходе заслонки (изменяется в зависимости от уровня компонента в
расходной емкости);  i – плотность компонента;
g – ускорение свободного падения [0];
– поток компонента на выходе из заслонки
FiA ( t )  Fi ( t , q )   i S i ( t , q , з ) ifloA ( t ),
(4)
где i – коэффициент расхода;
– объем набранных компонентов для набора:
V ( t )  Vвх ( t )  Vвых ( t ) 
3 t2



t2
выгр ( t )dt ;

i

j 1 t1

t1

– транспортное запаздывание падения компонентов:

 

 ifloA2 ( t )  2 gh( t )   ifloA

g
– высота падения компонента:

;


3V ( t )
, если V( t )  Vкон ;
hдоз  3

tg 2  
h( t )  
Vдоз  V ( t )
,
если V ( t )  Vкон ,
 R 2

(6)

(7)

где Vкон – объем конической части дозатора;
 – его угол;
– сила воздействия на тензодатчик веса:
3 t2

P ( t )  Gдоз  g

 F

iB ( t

3

U ( t )
j

) i dt   B FiB ( t ) i , (8)

i 1 t1

где Gдоз – вес пустого дозатора; FiB ( t ) и  B – поток и скорость дозируемых компонентов в точке

j 1

,
(10)
3
где сигналы U j ( t ) со всех трех тензометрических
датчиков дозатора суммируются.
ВЫВОДЫ. Разработана уточненная математическая модель системы автоматизированного управления многокомпонентным дозированием жидких
компонентов смеси газобетона. При разработке были учены особенности работы ИМ (двух- и трехпозиционных заслонок), зависимости динамики поступления компонентов газобетонной смеси в дозатор
от геометрии бункеров дозатора, динамики потоков
дозируемых компонентов, зависимости сигнала обратной связи от усилий, создаваемых потоком компонентов и свойств датчиков веса. Уточненные зависимости модели позволяют точнее оценивать вес
набора компонентов в бункере дозатора и скорость
истечения компонентов из расходной емкости. Разработанная модель позволит улучшить компьютерную модель данного технологического процесса.
U ос ( t ) 

(5)

  F ( t )dt   F

падения [7, 8]. В этом случае этот поток FiB ( t ) определяется выражением
FiB ( t )  FiA ( t   ) ;
(9)
– сигнал обратной связи от тензодатчика:
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REFINEMENT OF THE MODEL OF DOSING AUTOMATED CONTROL OF THE PROCESS
OF PREPARATION AIRCRETE
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In paper the refined mathematical model of the automated control system with multi-component dosing liquid components of the process of preparation of aircrete is offered. When developing this model, features of the actuators (two
and three-position flaps), dependencies of flow dynamics of weighed components from the dosator hopper geometry,
the dependencies feedback signal from the effort, which generated by the flow properties of the components and weight
sensors were taken into account. Refined based models allow us to more accurately assess the weight of the components
recruited in the dosator hopper and the exhaust velocity components from the supply tank. The developed model will
improve the adequacy of the computer model and improve the quality of automated control of the process.
Key words: mathematical modeling, automated process control system, aircrete.
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УДК 621.314.26
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
М. Ю. Юхименко
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: saue1@kdu.edu.ua
Предложен способ повышения электромеханической устойчивости асинхронного двигателя, основанный на
использовании микропроцессорной системы управления электроприводом, реализующий специализированный
алгоритм управления. Разработана методика расчета, основанная на математическом моделировании с учетом
изменения параметров передаточных функций звеньев в структурной схеме в зависимости от режима управления для повышения точности анализа и синтеза системы автоматического управления.
Ключевые слова: система управления, устойчивость электрических машин, передаточная функция.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Анализ надежности
электрооборудования и электроприводов промышленных механизмов на основании отчетов и статистических материалов показал, что значительная
часть отказов приходится на электрические машины. Вследствие неисправности асинхронных двигателей (АД) производится порядка 7–14 % неплановых ремонтов электрооборудования. Повреждения
токоведущих частей приводных двигателей составляют приблизительно 69 %, выход из строя АД составляет 56 % от общего количества неисправностей
электрических машин [1].
Для повышения устойчивости АД и надежности
электропривода в целом целесообразно обеспечить
контроль работы АД на устойчивой ветви механической характеристики. Так как энергетическая эффективность и электромагнитная совместимость
исполнительного элемента системы автоматического управления (САУ) зависит от параметров элементов управления, то при исследовании САУ необходимо учитывать изменение параметров звеньев передаточной функции системы.
Целью работы является повышение устойчивости АД за счет использования микропроцессорной
системы и алгоритмов управления электроприводом
с полупроводниковым преобразователем частоты.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Как известно, вращающий момент АД пропорционален квадрату действующего напряжения прямой
последовательности трехфазной системы, поэтому
отклонение напряжения, возникающего в трехфазной цепи асинхронных машин, оказывает решающее
влияние на их режим работы.
К основным факторам, которые влияют на отклонение напряжения в цепях трехфазного тока
асинхронных машин можно отнести отклонения
напряжения питающей сети и падение напряжения
на элементах электрической цепи при прохождении
тока нагрузки. Для машин переменного тока влияние уровня напряжения усиливается процессами,
происходящими в силовых и вспомогательных цепях электроприводов.
Передаточная функция, связывающая изменение
электромагнитного момента двигателя M д  р  с
изменением напряжения статора u1  р  при неизменной частоте напряжения статора (Ω1 = const) [2]:

 2
p  Tэл S2 p  2S2
 M д  p   12
 2
,
(1)
u1  p   Tэл 3 1 2
p  2 p  Tэл  1
12
1
где γ – относительное напряжение статора; ν – относительная частота напряжения статора; Ω1 – угловая
частота напряжения статора; Tэл – электромагнитная
постоянная двигателя; S2 – абсолютное скольжение
двигателя в рабочей точке. Момент сопротивления
определяется на основе уравнения
dM ст
d
 2k
; Wсм  р   2k ,
(2)
dt
dt
где Wсм – передаточная функция момента сопротивления при вентиляторном характере нагрузки,
k – постоянный коэффициент, который учитывает
особенности изменения момента нагрузки.
Результирующая передаточная функция исполнительного элемента:
a3 p 3  a2 p 2  a1 p  a0
WАД  p  
, (3)
b5 p 5  b4 p 4  b3 p 3  b2 p 2  b1 p  b0
2S y
y
где
a0  2 ;
a1  2  3S 2Tэл  ;


2

yT
y  
 
a2  2   2  S 2Tэл2  ; a3  эл2 ; b0     2k ;

  1
 1
 

2

 
b1  4kTэл    Tэл  J ;
 
 2 JTэл  2kTэл2 ;

b4 

2 JTэл



2kTэл2

b3 

J

12

; b5 
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  1
b2  2   
;
1    12
2k



4 kTэл

JTэл2

12
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  T
   эл2  JTэл2 ;
 v  1

.
12
 12
12
На основании указанных выражений разработана
структурная схема микропроцессорной системы автоматического управления электроприводом (рис. 1).
На рис. 1 обозначены: СУ – система управления;
ПП – полупроводниковый преобразователь; АД –
асинхронный двигатель; МЧ – механическая часть
электропривода; МК – управляющий микроконтроллер; ОС – контур обратной связи; ЭО – силовое
электрооборудование; ИЭО – изоляция электрооборудования; ДТ – датчик температуры; ДI – датчик
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тока; ДU – датчик напряжения; У – задание уставок
микроконтроллера САУ.
Mд

~U, f



M
Mс

Uс
Tов

У

Iс

Рисунок 1 – Функциональная схема системы
автоматического управления электроприводом
Определение условий устойчивости АД является
одним из необходимых этапов общего анализа энергосистемы с целью разработки мер, обеспечивающих
непрерывность технологического процесса в различных режимах работы технологического оборудования.
Значения напряжения на зажимах двигателей и
независимой от режима работы двигателей ЭДС
источника питания называются критическими, если
они соответствуют пределу статической устойчивости. Значения Uкр и Екр обычно определяются при
номинальной частоте:
(4)
E кр  2 x к 0 cos  н ;
(5)

U кр  2 K з x к 0 Рн ;

1
 x вн. ,
(6)
2н cos  н
где cos  н – номинальный коэффициент мощности;
xвн. – внешнее сопротивление двигателя при номинальном скольжении; н – кратность максимального момента двигателя.
Статическая устойчивость асинхронного двигателя обычно определяется по следующим критериям:
dE
0;
(7)
dU
dP
0.
(8)
dS
При этом коэффициент запаса статической устойчивости может быть определен из выражения
U н  U кр
K ЗU 
100 % .
(9)
Uн
Вращающий момент трёхфазных асинхронных
двигателей на устойчивой ветви механической характеристики прямо пропорционален квадрату действующего напряжения:
x к0 



2


 ,
(10)
M вр 


где K – коэффициент пропорциональности, зависящий от параметров АД.


U 2 1
КU 121 1  
  U 11

Учёт уравнений 7, 8 в структурной схеме осуществлен с помощью блока суммирования с целью
автоматического обеспечения работы электродвигателя на устойчивой ветви механической характеристики.
Технические параметры элементов функциональной схемы САУ и их взаимосвязь позволяют
определить передаточные функции отдельных звеньев системы, составить структурную схему и получить передаточные функции микропроцессорной
САУ в целом.
Для исследования качества управления и устойчивости АД на основе полученных передаточных
функций звеньев системы управления разработана
структурная схема САУ, выполнено математическое
моделирование разработанной системы. Задача повышения устойчивости решена при помощи разработанного алгоритма управления и представлена
структурной схемой (рис. 2).
Mд
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M об
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Рисунок 2 – Функциональная схема системы
автоматического управления электроприводом
На рис. 2 обозначены: Wсу – передаточная
функция системы управления преобразователем;
Wдт – передаточная функция датчика тока; Wпр –
передаточная функция преобразователя частоты;
Wдн – передаточная функция датчика напряжения;

Wрм – передаточная функция рабочего механизма;

Wиззт – передаточная функция, описывающая изоляцию электрооборудования; Wиз – передаточная
функция измерителя температуры изоляции; Wос –
передаточная функция контура обратной связи по
скорости АД; Q – количество тепловой энергии, выделяемой обмоткой;  и1 – повышение температуры
изоляции обмоток двигателя.
Необходимые условия устойчивости разработанной САУ были выполнены с помощью критерия
Найквиста по амплитудно-фазовой характеристике
разомкнутой системы. На рис. 3 представлен график
амплитудно-фазовой характеристики разработанной
САУ при работе на пониженной частоте вращения
вала асинхронного двигателя. Полученые переходные и логарифмические частотные характеристики
(ЛАЧХ) разработанной автоматизированной системы, выполнена оценка ключевых параметров системы, таких как время переходного процесса, перерегулирование и пределы устойчивости [3].
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ния параметров исполнительного элемента. Переходные процессы имеют апериодический затухающий характер. Разработана методика расчета, основанная на математическом моделировании с учетом
изменения параметров передаточных функций звеньев в структурной схеме в зависимости от режима
управления для повышения точности анализа и синтеза САУ.
Рисунок 3 – Годограф Найквиста разомкнутой
системы для частоты питающего напряжения 25 Гц
На основании анализа полученных зависимостей
были определены запас по амплитуде (6,51 дБ), запас по фазе (35,9 градуса) для контура управления
на частоте напряжения 50 Гц. Постоянное значение
температуры изоляции обмоток двигателя – 52,9 С;
время переходного процесса – 23,2 мин (1392 с).
ВЫВОДЫ. Разработанная структура микропроцессорной системы автоматического управления
повышает
электромеханическую
устойчивость
асинхронного двигателя за счет реализации специализированного алгоритма управления. Алгоритмом
предусмотрен пуск электропривода на пониженной
частоте питающего напряжения, изменение входного сопротивления электропривода, реализация приоритета работы каналов обратной связи, контроль
действующего значения напряжения вторичной обмотки силового трансформатора и контроль температуры изоляции токоведущих частей электрооборудования. Для проверки устойчивости разработанной САУ были использованы годограф Найквиста и
логарифмические частотные характеристики, на
основании которых определены запасы устойчивости по амплитуде и фазе в зависимости от измене-
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ENHANCING STABILITY OF THE INDUCTIONS MOTOR USING MICROPROCESSOR
CONTROL SYSTEM
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In this paper proposed a method for increasing the stability of electromechanical induction motor based on the use of
the microprocessor control system, implementing specialized control algorithm. The method of calculation is based on
mathematical modeling, taking into account changes in the parameters of the transfer functions of the structural units in
the scheme depending on the mode control to improve the accuracy of analysis and synthesis control system.
Кey words: control system, the stability of electric machines, the transfer function.
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УДК 681.5
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ВИБРАЦИОННЫМ ПРИВОДОМ
А. А. Черно, А. П. Гуров, М. Ю. Монченко
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
просп. Героев Сталинграда, 9, г. Николаев, 54025, Украина. Е-mail: www.alextcherno@gmail.com
Рассмотрено влияние эффекта квантования управляющего сигнала на устойчивость цифровой системы автоматического управления электромагнитным вибрационным приводом. Разработана динамическая модель системы управления, учитывающая квантование сигналов по амплитуде, и проведено моделирование процессов
управления малодемпфированной колебательной системой с электромагнитным приводом при варьировании
механическими параметрами, частотой вибрации и коэффициентом интегрального регулятора. Показано, что
обусловленные квантованием ступенчатые изменения амплитуды управляющего напряжения при работе в околорезонансном режиме вызывают биения и могут приводить к неустойчивости системы управления амплитудой колебаний. Для обеспечения устойчивости предложено включить в структуру регулятора амплитуды звено
с зоной нечувствительности. Определены области устойчивости системы управления, которые могут быть использованы при выборе параметров регулятора на стадии проектирования. Проведены экспериментальные исследования, которые подтверждают полученные теоретические результаты.
Ключевые слова: вибропривод, цифровая система управления, устойчивость.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вибрационные
технологии широко используются в современной
промышленности [1−4]. Установки с электромагнитным вибрационным приводом обладают такими
преимуществами, как высокая надежность, длительный срок службы, высокий КПД [1], но они требуют
автоматического управления амплитудой и частотой
колебаний. Главным требованием, предъявляемым к
системе автоматического управления электромагнитным вибрационным приводом, является устойчивость, которая зависит от схемы и динамических
параметров установки, электромеханических характеристик привода, структуры и параметров регуляторов. Поэтому исследование устойчивости систем
автоматического управления вибрационными приводами является актуальной задачей.
В работе [5] рассмотрена динамика системы
управления вибрационным устройством для уплотнения бетонной смеси и показано, что при определенных значениях коэффициентов регуляторов система сохраняет устойчивость во всем диапазоне изменения механических параметров обрабатываемой
смеси в процессе ее уплотнения. Но при этом не были рассмотрены случаи управления колебательной
системой с минимально возможным демпфированием. Такие случаи могут иметь место при малой загрузке вибрационных установок, когда энергия, поглощаемая обрабатываемым материалом, настолько
мала, что ее величина соизмерима с потерями энергии в стальных пружинах. Кроме того, до настоящего времени не были определены области устойчивости дискретных систем автоматического управления
электромагнитными вибрационными приводами.
Целью работы является исследование динамики
управления амплитудой вибрации малодемпфированной колебательной системы; определение структуры регулятора, обеспечивающей устойчивость системы управления; определение областей устойчивости в плоскости параметров регулятора.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Для получения достоверной информации об устойчивости процессов управления амплитудой вибрации малодемпфированной колебательной системы
вначале были проведены экспериментальные исследования с вибрационной установкой, описанной в
[5], в режиме холостого хода, т.е. с пустой емкостью
для бетонной смеси. Для минимизации числа факторов, влияющих на результат, трехмассовая установка была преобразована в одномассовую путем жесткого крепления промежуточной платформы к фундаменту. В цифровой системе управления был установлен режим автоматического регулирования амплитуды при постоянном значении частоты. При
этом был задан следующий закон изменения предписанного значения амплитуды: линейное нарастание в течение первых пяти секунд, а затем − постоянная амплитуда, равная 0,4 мм.
Описанный эксперимент был проведен для разных значений частоты и коэффициента интегрального регулятора в контуре управления амплитудой.
В результате было обнаружено, что даже при относительно малых значениях коэффициента регулятора на частотах, близких к резонансной, система становится неустойчивой и переходит в режим автоколебаний (рис. 1,а). Результаты расчета с помощью
описанной в [5] динамической модели (рис. 1,б) показывают, что система управления должна быть устойчивой (на графиках кривая 1 − предписанное
значение амплитуды, а кривая 2 − ее реальное значение).
Это обусловлено тем, что используемая динамическая модель не учитывает эффект квантования
сигналов по уровню во время их обработки в микропроцессоре. Поэтому для адекватности описания
рассматриваемых процессов была разработана новая
динамическая модель цифровой системы автоматического управления электромагнитным вибрационным приводом, в которой учитывается процедура
округления значений дискретных сигналов, т.е. их
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квантование. Результаты расчета с помощью этой
модели (рис. 1,в) подтверждают неустойчивость системы управления.

закон управления будет описываться следующими
уравнениями:
 x (n)  hDZ при  x (n)  hDZ ;

U (n)  0 при  hDZ   x (n)  hDZ ;
(1)
 (n)  h при  (n)  h ;
DZ
x
DZ
 x
U (n)  U (n  1)  ki U (n)T ,
(2)
где n − номер отсчета;  x − сигнал ошибки по амплитуде; hDZ − половина ширины зоны нечувствительности (dead zone); U − выходной сигнал звена
с зоной нечувствительности; U − амплитуда управляющего сигнала; ki − коэффициент интегрального
регулятора; T − период дискретизации.
Звено с зоной нечувствительности обеспечивает
постоянство амплитуды напряжения на обмотке
электромагнитного вибратора при малых отклонениях амплитуды вибрации от предписанного значения. При этом система становится устойчивой, что
подтверждается
результатами
моделирования
(рис. 3,а) и эксперимента (рис. 3,б).

Рисунок 1 − Графики переходных процессов
Неустойчивость (наличие автоколебаний) цифровой системы управления амплитудой вибрации
можно объяснить следующими явлениями. Амплитуда управляющего напряжения в установившемся
режиме изменяется ступенчато в пределах шага
квантования (рис. 2).
Рисунок 3 − Графики переходных процессов

Рисунок 2 − Амплитуда напряжения
Эти ступенчатые воздействия периодически вызывают свободные колебания механической системы.
Поскольку частота возмущающей силы близка к резонансной частоте, наложение свободных и вынужденных колебаний приводит к появлению биений.
Для обеспечения устойчивости системы управления предлагается ввести в структуру регулятора
амплитуды звено с зоной нечувствительности. Тогда

Величину hDZ необходимо выбирать из условий,
что в системе должны отсутствовать автоколебания,
и в то же время установившаяся ошибка не должна
превышать допустимого значения. Если удовлетворить данным требованиям невозможно, то необходимо уменьшить коэффициент ki , что, в свою очередь, приведет к уменьшению быстродействия системы. Для удобства выбора значений hDZ и ki были
рассчитаны области устойчивости системы управления (рис. 4) при разных значениях относительной
частоты вынужденных колебаний f * (по отношению к резонансной частоте). Каждая кривая является границей между областью устойчивости (справа)
и неустойчивочти (слева).
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Несмотря на то, что области устойчивости были
получены для конкретного привода, они имеют
практическое значение, поскольку отражают характер влияния параметров регулятора на устойчивость
системы. Аналогичные области можно получить для
любого электромагнитного вибрационного привода
с цифровой системой управления, используя предложенную динамическую модель.

Рисунок 4 – Области устойчивости системы
ВЫВОДЫ. При работе вибрационной установки
в режимах, близких к холостому ходу, на частотах,
близких к резонансной, система автоматического
управления амплитудой может быть неустойчивой
из-за большого времени затухания свободных колебаний. Существенное влияние на устойчивость системы управления амплитудой вибрационного привода оказывает также квантование по уровню, которое необходимо учитывать при моделировании.

Предложенный закон управления (1), (2) обеспечивает устойчивость замкнутой системы. Полученные области устойчивости позволяют определить
необходимую ширину зоны нечувствительности и
коэффициент интегрального регулятора при настройке системы.
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The article considers the influence of quantization effect on the electromagnetic vibration drive digital control
system stability. A dynamic model of a control system that considers the quantization of the signal amplitude is
developed, and the simulation of control processes of the smalldamping oscillatory system with an electromagnetic
drive by varying the mechanical parameters, the frequency of vibration and the ratio of the integral regulator is held. It
is shown that due to quantization the step changes of the amplitude of the control voltage when using a near-resonance
mode can cause the instability of the oscillations amplitude control system. To provide the stability it is suggested to
include the dead zone link in the structure of the amplitude regulator. The ranges of the control system stability that can
be used when selecting the regulator parameters at the design stage are determined. Experimental studies, which
confirm the theoretical results are held.
Key words: vibration drive, digital control system, stability.
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УДК 621.3.016
ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИИ НЕСБАЛАНСИРОВАННОГО РОТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
НА ЕГО ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Г. О. Гаврилец, Д. И. Родькин
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: galgv@bk.ru
Известно, что вибрация асинхронного двигателя негативно сказывается на его техническом состоянии. В то
же время она может влиять и на его динамические свойства. Показано, что вибрация при дисбалансе масс ротора, возбуждаемая центробежными силами, приводит к возникновению вибрационного момента. Установлено,
что величина вибрационного момента определяется кинетической энергией, переданной массе дисбаланса
вследствие вибрации. Путем математического моделирования показано, что вибрационный момент оказывает
дополнительное тормозное воздействие на ротор, которое максимально проявляется при прохождении через
резонансную частоту, а также приводит к колебаниям скорости вращения ротора в установившемся режиме.
Ключевые слова: вибрация, дисбаланс, вибрационный момент, резонанс.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Работа электромеханической системы часто сопровождается возникновением динамических усилий от неуравновешенных сил. Величина этого усилия равна геометрической сумме векторов всех динамических сил, присутствующих в системе: электромагнитных, возникающих вследствие несимметрии питающего напряжения, конструктивной несимметрии двигателя,
состояния насыщения электротехнической стали;
механических, обусловленных дисбалансом ротора,
дефектами подшипников и т.д. Действие этих сил на
механические конструкции – трансмиссии, подшипниковые опоры, крепления, имеющие определенные
инерционные, диссипативные и упругие свойства,
определяет величину и форму вибрации [1, 2]. В
свою очередь, вибрация может усиливать негативное воздействие неуравновешенных сил и оказывать
влияние на динамические процессы и процессы
преобразования энергии [3]. Проведенный анализ
указывает на необходимость анализа влияния колебаний механической системы, вызванной динамическим воздействием со стороны двигателя, на его
динамические свойства.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Дефекты и ослабления жестких связей с амортизаторами, фундаментом и рабочими механизмами
являются причиной уменьшения жесткости механической системы электропривода. При этом собственная частота колебаний смещается в область оборотной частоты вращения ротора. Прохождение
двигателем зон резонанса при разгоне и торможении
сопровождается повышенной вибрацией и негативно влияет на его техническое состояние [3].
Рассмотрим динамику асинхронного двигателя,
имеющего дисбаланс масс ротора, вращение которого сопровождается появлением центробежных сил и
моментов, вызывающих, в свою очередь, переменные нагрузки на подшипниковые узлы, а далее на
корпус и систему креплений. Условимся, что ротор,
подшипники и крепления испытывают только упругие деформации; все крепления двигателя имеют
одинаковые параметры; система совершает колебания в вертикальном направлении.

Схематически механическую часть асинхронного двигателя можно представить колебательной
системой с приведенной массой m (масса всего двигателя с креплениями), жесткостью резьбовых соединений с и механическим сопротивлением b, как
показано на рис. 1. Дисбаланс ротора можно представить вращением дополнительной массы m1, расположенной на его поверхности. При этом возникает центробежная сила Fr, которая вращается вместе
с ротором, создает переменную нагрузку на систему
креплений и порождает вибрационное перемещение
всей механической системы.

Рисунок 1  Расчетная схема механической части
асинхронного двигателя
Из теорий колебаний и вибрационной техники
известны уравнения, описывающие движение роторной системы с центробежным возбудителем
колебаний [46]. Применив эту теорию к рассматриваемой механической системе, получим систему
уравнений для вынужденных колебаний и вращения
ротора
 my  t   by  t   cy  t   Fr cos   t  ;
(1)

 J   M  M s  M v ,
где у – виброперемещение вдоль оси ОУ; ω – угловая скорость вращения ротора; Fr  m1r 2 – центробежная сила; J – приведенный момент инерции;
M – вращающий момент; Ms – момент сопротивле-
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ния; Mv – вибрационный момент; φ – угол поворота
ротора.
Полное решение дифференциального уравнения
вынужденных колебаний (1) состоит из решения
однородного уравнения без правой части и частного
решения уравнения с правой частью:





y  e  t C1 sin 02   2 t  C 2 cos 02   2 t 

(2)

 A cos   t    ,

где  

0 

b
– коэффициент затухания колебаний,
2m

c
– частота собственных колебаний систеm
m1 r 2

мы; A 
m



02



2 2



– амплитуда устано2

 4 

2

 2 
вившихся колебаний,   arctg  2
– угол
    2 
 0

сдвига между силой и перемещением.
Понятие вибрационного момента введено советским физиком Капицей П.Л. применительно к перевернутому маятнику с вибрирующим подвесом [7].
Он установил, что влияние вибрирующей точки
подвеса равноценно моменту сил, который ведет
себя совершенно так же, как пара обычных сил, и
стремится установить маятник таким образом, чтобы его масса всегда находилась по направлению
вибрации подвеса.
Применительно к вращению неуравновешенного
ротора колебания создают вибрационную силу,
вертикальная составляющая которой равна
(3)
Fy  m1 y cos   t  .

В результате действия этой силы на ротор возникает вибрационный момент, величина которого
определяется кинетической энергией, переданной
массе дисбаланса вследствие вибрации:
(4)
M v  Fy r  m1 
y cos  t  r .
Пренебрегая свободными колебаниями и продифференцировав дважды выражение (2), получим
следующее выражение вибрационного момента
M v  m1 r 2 Acos t    cos  t  
(5)
1
  m1 r 2 A  cos  2t     Acos    .
2
Как видно из (5), вибрационный момент принимает минимальное значение дважды за период вращения ротора, когда масса дисбаланса пересекает
ось ОУ. Отрицательные постоянная и переменная
составляющие вибрационного момента оказывают
статическую и динамическую нагрузку на ротор
двигателя и, следовательно, увеличивают потребление энергии.
Исследования влияния вибрационного момента
несбалансированного двигателя на его динамические свойства было выполнено путем численного
интегрирования системы уравнений (2) с использо-

ванием математической модели асинхронного двигателя в трехфазной системе координат.
Для моделирования был выбран АД серии
4А180М4УЗ с паспортными данными: Pn = 30 кВт;
n0 = 1500 об/мин; R1 = 0,16 Ом; R2 = 0,078 Ом;
X1 = 0,362 Ом; X2 = 0,513 Ом; Xµ = 15,34 Ом; λp = 1,4;
λk = 2,3; Sn = 1,9 %; Sk = 14 %; η = 91 %;
Jd = 0,2245 кг·м2. Параметры механической системы:
m = 190 кг; с = 2,5·106 Н/м; b = 1000 Нсек/м;
m1 = 5 кг; r1 = 0,1 м. Масса дисбаланса выбрана достаточно большой для большей наглядности полученных результатов. Частота собственных колебаний системы ω0 = 114,7 рад. Время, за которое ротор
разгоняется до этой скорости, t0 = 0,22 с.
Моделирование проводилось для режима холостого хода. В результате были получены кривые
электромагнитного и вибрационного моментов,
скорости вращения, виброперемещения системы в
вертикальном направлении (рис. 2–4).
Как видно из рис. 3, при пуске как сбалансированного двигателя, так и двигателя с дисбалансом,
кривые электромагнитного момента полностью
совпадают на протяжении определенного времени
t0. Вибрационный момент при этом отсутствует,
а затем резко увеличивается в окрестностях t0,
что соответствует прохождению ротора через
резонансную частоту при разгоне. Далее наблюдается установление пульсирующего ненулевого
момента.
Изменения вибрационного момента сказываются
и на скорости вращения – время разгона увеличивается, а в установившемся режиме скорость совершает колебания.
Сопоставление характера колебаний системы
(рис. 4) и динамических свойств асинхронного двигателя свидетельствует о том, что вибрация, являясь
независимой переменной в системе, приводит к
параметрическому возбуждению колебаний скорости вращения ротора.
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Рисунок 2  Кривые моментов:
1 – электромагнитный момент сбалансированного
АД; 2 – электромагнитный момент АД с дисбалансом
масс ротора; 3 – вибрационный момент
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Вибрационный момент представляет собой дополнительную статическую и динамическую нагрузку на ротор двигателя, а его максимальное тормозное воздействие проявляется в узкой резонансной области частот.
Рассмотренные явления указывают на необходимость контроля состояния системы креплений асинхронного двигателя, поскольку их параметры в итоге определяют резонансные частоты.
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Рисунок 3  Кривые скорости вращения
двигателя: 1 – сбалансированного АД;
2 – АД с дисбалансом масс ротора
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Рисунок 4  Виброперемещение системы
в вертикальном направлении
ВЫВОДЫ. Вибрация асинхронного двигателя,
вызванная центробежными силами, может оказывать влияние на его динамические свойства при
работе вблизи резонансных частот.
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VIBRATION EFFECT ROTOR UNBALANCED ASYNCHRONOUS MOTOR
ON ITS DYNAMIC PROPERTIES
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It is known that vibration induction motor negatively affects on its technical condition. At the same time, it can also
influence on its dynamic properties. It is shown that the centrifugal forces cause the vibration of the unbalanced rotor
and emergence of vibrational torque. Is established that the magnitude of the vibrational torque determined by the kinetic energy that is transmitted into mass of disbalance from vibration. By mathematical modeling shows that vibrating
torque exerts braking effect on the rotor, which has a maximum at the resonant frequency and also causes to fluctuations in the rotor speed in the steady state.
Кey words: vibration, unbalance, vibratory moment, resonance.
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ГЕНЕТИЧНИЙ БАНК ІННОВАЦІЙ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПРЯМОВАНОГО СИНТЕЗУ ГІБРИДНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СТРУКТУР
Ю. В. Гайдаєнко
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: i.gaidaienko@kpi.ua
Викладено результати створення інформаційного забезпечення процесів спрямованого синтезу гібридних
класів електромеханічних структур. Визначено інформаційні рівні генетичного банку, їх структуру та функції.
Запропоновано архітектуру банку інновацій для формалізації з використанням комп’ютерних програм. Описано
можливості використання інноваційного потенціалу створених генетичних банків даних у задачах з розробки
технічних рішень нових зразків гібридних електромеханічних перетворювачів.
Ключові слова: генетичний банк інновацій, гібридна електромеханічна структура, спрямований синтез.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. З підвищенням інтенсивності виробничих процесів зростають потреби щодо вдосконалення існуючих та створення нових електромеханічних перетворювачів енергії (ЕМПЕ)
технологічного призначення. Дедалі більшого поширення в техніці, у тому числі й електромеханіці,
набувають гібридні й суміщені об’єкти [1].
Задачі спрямованого синтезу нових структурних
різновидів гібридних ЕМПЕ належать до рівня пошукового проектування. До сьогодні науковометодичне та інформаційне забезпечення даної галузі знань залишається одним із найменш розвинених. Традиційні методи розв’язання подібних задач
не гарантують направленість і повноту синтезу нових структур гібридних ЕМПЕ при мінімальних часових і матеріальних затратах.
З відкриттям Генетичної класифікації первинних
джерел електромагнітного поля і створенням на її
основі теорії генетичної еволюції електромеханічних
систем (ЕМ-систем) [1] стало можливим отримання
вичерпної систематизованої інформації науковоінноваційного значення щодо гібридних ЕМПЕ [2].
Структурна різноманітність гібридних ЕМПЕ,
отриманих за результатами розшифровки генетичних програм [3–5], є конкретним відображенням
фундаментального принципу збереження генетичної
інформації [1]. У загальному випадку множину синтезованих гібридних ЕМПЕ МS у межах конкретного досліджуваного функціонального класу можна
надати як
(М R  M K  M F )  М S ,
(1)
де МR – множина відомих, реально-інформаційних
Видів структурних представників гібридних ЕМПЕ;
MK – множина нових, конкурентоздатних структур
гібридних ЕМПЕ, що складають основу для розробки оригінальних технічних рішень; MF – множина
нових,
генетично
допустимих
гібридних
ЕМ-структур, технічна реалізація яких на даному
етапі є передчасною або неможливою.
Таким чином, потреба запису, накопичення, збереження та оперативного використання генетичної інформації відносно досліджуваних функціональних класів
гібридних ЕМПЕ (як відомих, так і генетично допустимих) обумовлює актуальність розробки бази даних
для збереження результатів структурного передбачення та інноваційного синтезу. Така інформаційно-

інноваційна база може бути реалізована у вигляді систематизованого генетичного банку даних (ГБД).
Мета даної роботи полягає у створенні електронного систематизованого ГБД гібридних електромеханічних структур із подальшим використанням
його інноваційного потенціалу в пошуковому проектуванні.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Основні вимоги, що висуваються до електронного
систематизованого ГБД, можна сформулювати наступним чином:
– забезпечення структурованості (багаторівневості), систематизованості (упорядкування) розміщення та збереження інформації про ЕМ-об’єкти;
– можливість доповнення масивів інформації;
– забезпечення візуалізації, копіювання й перенесення необхідної інформації між інформаційними
рівнями для подальшого використання;
– можливість сумісної роботи з різнотипними текстовими й графічними комп’ютерними програмами;
– можливість збереження додаткової супровідної
інформації (бібліографічних описів, фотографій,
копій документів та ін.), яка безпосередньо
пов’язана з досліджуваними ЕМ-об’єктами;
– утворення локалізованих інформаційних підсистем з обмеженим доступом та системою захисту від
несанкціонованого доступу.
У ході попередніх досліджень було розроблено
матриці генетично допустимих просторів схрещувань моногібридного (топологічного (HТ), електромагнітного (HЕ) та просторового (HG) типів),
гібридного (просторово-електромагнітного (HGЕ),
просторово-топологічного (HGT) та топологічноелектромагнітного (HТЕ) типів), а також полігібридних
(топологічно-електромагнітнопросторового типу (HGТE)) ЕМ-структур у межах
довільного роду [3, 5].
Кожна з гібридних хромосом, відповідно до
принципу збереження генетичної інформації, породжує відповідні структурно-функціональні види
об’єктів – нащадків. Простори генетично допустимих схрещувань (рис. 1) інваріантні до способу технічної реалізації електромеханічних структур, що
дає підстави розглядати структуру матриці як узагальнену стосовно задач аналізу й синтезу довільних
класів гібридних ЕМ-структур. Дані матриці можуть
становити основу інформаційного забезпечення
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процедури спрямованого синтезу структур гібридних ЕМПЕ.

собі інформацію про множину можливих структурних різновидів для даної генетичної формули (результати синтезу породжувальних у вигляді породжувальних структур, просторових структурізомерів, близнюкових видів) у вигляді графічного
зображення ЕМ-структури (рис. 3), статус гібрида, к
нових, не відомих на сьогодні ЕМ-структур, так і
інформацію про вже відомі на сьогодні ЕМПЕ (назву, джерело інформації, рік появи, опис) (рис. 4).

Рисунок 1 – Фрагмент матриці допустимих
схрещувань дигібридних ЕМ-структур топологічноелектромагнітного типу (HТЕ)
Визначення й розшифровка генетичних програм у
межах певного класу ЕМ-систем виконується лише
один раз, проте їх прогностичний, інформаційний та
інноваційний потенціал, разом з інтелектуальним
потенціалом дослідника, забезпечує можливість їх
багатоцільового й тривалого використання в таких
системних і прикладних задачах технічної електромеханіки, як створення інформаційних баз даних.
На кафедрі електромеханіки НТУУ «КПІ» було
вперше створено ГБД на основі матриць допустимих схрещувань гібридних ЕМ-структур довільних
рівнів. Банк даних створено в програмному
середовищі MS Excel, в якому створено
багаторівневу інформаційну структуру, де кожному
рівню інформації відповідає певна вкладка. Для
кожного з генетично допустимих типів гібридних
хромосом:
моногібридного
(HТ,
HЕ,
HG),
дигібридного (HGЕ, HGT, HТЕ) (рис. 2) та
полігібридного (HGТE) – у даному ГБД відповідає
вкладка, що містить матрицю допустимих схрещувань ЕМ-структур відповідного типу, яка складається з відповідних комірок середовища MS Excel.

Рисунок 3 – Фрагмент вкладки генетичного
банку даних, що містить інформацію про структурні
різновиди дигібридних ЕМПЕ топологічноелектромагнітного типу (HТЕ), ЦЛ(0.2у×2.0х)
Дана інформація може бути надана як у вигляді
структурних формул, так і в графічному вигляді та
може бути доповнена чи скоректована користувачем
для подальшого збереження й використання.

Рисунок 4 – Фрагмент інформації про відомі
дигібридні ЕМПЕ топологічно-електромагнітного
типу (HТЕ), ЦЛ(0.2у×2.0х) генетичного банку даних
Рисунок 2 – Фрагмент генетичного банку даних
дигібридних ЕМ-структур просторовоелектромагнітного типу (HGЕ)
Кожна комірка матриці допустимих схрещувань
представляє собою запис генетичної формули ЕМструктури певного рівня гібридизації й містить у

Пошук структури, що задовольняє заданій цільовій
функції, відбувається на основі відбору тих класів гібридних ЕМПЕ, які задовольняють заданій цільовій
функції в діалоговому режимі «Користувач–ГБД».
Відібраним класам відповідає задана комірка ГБД, що
містить інформацію про допустимі структурні різно-
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види (рис. 3), які перевіряються Користувачем на максимальну відповідність цільовій функції й можливість
технічної реалізації методом ранжування, і, таким чином, серед них відбирається одна шукана ЕМструктрура. Відібрана ЕМ-структура в подальшому
може бути розрахована та оптимізована відомими сучасними методами розрахунку та оптимізації, що застосовуються в електромеханіці.
ВИСНОВКИ. Оскільки результатом визначення й
розшифровки генетичних програм у межах конкретного класу ЕМ-систем є масиви інформації про генетичну природу, електромагнітні й топологічні
властивості ЕМ-структур даного класу, то дана інформація потребує класифікації й впорядкування
для подальшого її зберігання та використання. Інструментом для збереження, доповнення, обробки й
використання інформаційного потенціалу генетичних програм можуть бути ГБД.
Розшифровка генетичних програм виконується
лише один раз, а їх прогностичний, інформаційний
та інноваційний потенціал може бути використаним
для спрямованого пошуку ЕМ-структур, що задовольняють умовам заданої цільової функції, тому ГБД,
забезпечуючи зручний доступ до масивів даної інформації, є зручним інструментом для пошуку кінцевих ЕМ-структур та перевірки їх на відповідність
заданій цільовії функції, що значно спрощує процедуру пошуку, оскільки скорочує етапи синтезу й
дозволяє здійснювати перевірку вже на рівні синтезованих ЕМ-структур.
У подальшому планується створити окрему

комп’ютерну програму ГБД гібридних ЕМ-структур
із використанням програмного середовища спеціалізованих програм для розробки баз даних, таких як
OOBase, Microsoft Access, PhP MySQL.
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GENETIC DATA BANK OF INNOVATIONS AS A GROUND OF DATA WARE
FOR DIRECTED SYNTHESIS OF HYBRID ELECTROMECHANICAL STRUCTURES
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The results of data ware creation for the processes of the directed synthesis of hybrid classes of electromechanical
structures are described in the article. The informative levels of genetic data bank, their structure and functions are defined here. Authors propose the architecture of the innovations for realization with the use of software program. They
show the possibilities of utilization of the innovative potential of the created genetic data banks in the tasks of technical
decisions development for the new types of hybrid electromechanical energy converters.
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ПРОБЛЕМА ПОЯСНЕННЯ ЕФЕКТУ ГУБЕРА ТА ЇЇ ВИРІШЕННЯ
А. М. Сільвестров, Д. К. Зіменков, К. В. Трубіцин
Національній технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна. E-mail: zimenkovdk@ukr.net
Розглянуто існуючі теоретико-експерементальні дослідження на предмет виявлення найбільш адекватних
реальному процесу й доопрацювано їх у межах класичних законів фізики з метою отримання достовірного пояснення ефекту Ж. Губера. З аналізу існуючих пояснень цього ефекту та власних досліджень підтверджено гіпотезу вченого про електродинамічну природу ефекта. На основі тільки класичної електродинаміки пояснено
природу й всі особливості процесів в електродвигунах, побудованих на вищезазначеному ефекті. Запропоновано модифікацію двигуна Ж. Губера, яка має ненульовий пусковий момент і можливість реверсу.
Ключові слова: ефект Ж. Губера, двигун Косирева–Мільроя.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Понад півстоліття тому швейцарський інженер Ж. Губер установив наступне: якщо через колісну пару, яка котиться по рейках,
пропускати струм від однієї рейки до другої, то, незалежно від напрямку струму, сталості його чи змінності, виникає додаткова механічна сила у напрямку руху
колісної пари, яка нелінійно залежить від швидкості
обертання коліс і струму. Цей ефект Ж. Губер дослідив
експерементально й впровадив для сортування вагонів
на залізнодорожних горках. Додаткова сила давала
можливість далі котитися вагонам і зменшити висоту
горки. Ж. Губер вважав, що ця сила має електродинамічну природу, оскільки вона виникає лише за наявністю струму й руху коліс, що призводить до взаємодії їх
із магнітним полем струма. Проте надати теоретичне
обгрунтування цієї сили в межах існуючої теорії більшості вченим [1–4] здалося складним. Проблема ще
більше ускладнилась після того, як подібне явище було виявлене [5] в підшипниковій парі, яка складалася з
валу з маховиком і двох ролікових або кулькових підшипників, через які проходив струм. За наявності попереднього обертання валу й відповідного значення
струму обертовий рух продовжувався зі швидкістю,
яка нелінійно залежала від струму: спочатку зростала,
а потім зменшувалась [1]. Як показав один із дослідів
авторів даної роботи, за відповідних термодинамічних
умов можлива навіть зупинка обертального руху підшипників унаслідок їх заклинювання. Багатофакторність впливів, які мають місце в ефекті
Ж. Губера, суттєво ускладнила теоритичне виявлення
головних з них і побудову (на основі існуючих законів
фізики) математичної моделі цього процесу. Безумовно, тут мають місце закони електродинаміки й статики,
термодинаміки, динаміки руху й статики теплодеформації та їх взаємодія. Все це створює проблему пояснення ефекту Ж. Губера та виявлення його головної
складової.
Для вирішення проблеми пояснення ефекту Губера слід критично розглянути існуючі теоретикоексперементальні дослідження на предмет виявлення найбільш адекватних реальному процесу й доопрацювати їх у межах класичних законів фізики з
метою отримання достовірного пояснення ефекту.
Метою даної роботи є підтвердження гіпотези
Ж. Губера про електродинамічну природу ефекта, на
основі тільки класичної електродинаміки пояснення
природи й усіх особливостей процесів в електродви-

гунах, побудованих на ефекті Ж. Губера, та запропонування модифікації двигуна Ж. Губера, яка має
ненульовий пусковий момент і можливість реверсу.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
1. Чому утворюється обертовий момент і чому
оберти припиняються у вакуумі.
Припущення [6] про викривлення траєкторії
струму в колесі чи кульці є справедливим. Проте
для реальних швидкостей V1 руху до (або від)
центру колеса електронів
V1    x 
(1)
і їх переносу тілом колеса чи кульки, які обертаються з кутовою швидкістю  ,
V2   x ,
(2)
де  – коефіцієнт рухомості електронів у металі;

  x
– напруженість електричного поля;
x – відстань траєкторії до осі; для x , близького до
радіуса r колеса чи кульки, швидкість V2 набагато
більша від V1 , тобто траєкторія руху кожного з електронів буде мати вигляд спіралі (рис. 1).
При обертанні колеса точка дотику a переміщюється по окружності колеса зі швидкістю  r ,
заряджаючи периметр колеса від’ємним чи додатнім
зарядом залежно від полярності джерела струму.
Тобто має місце електризація струмопровідного колеса. Так, якщо рейка має від’ємний потенціал, то з
неї в колесо в конкретну мить t1 . під дією досить
великої напруженості  k електричного поля в точці
дотику a , входять вільні електрони. Точка дотику
переміщується, й ці електрони під дією невеликої
напруженості електричного поля в тілі колеса дуже
повільно рухаються до осі. Оскільки множина моментів t1 утворює контініум, то має місце розподілений у часі й просторі колеса рух електронів.

V

I

I

2

2

a

Рисунок 1 – Траєкторія струму в колесі, що рухається
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Тому вектор густини струму j  x  буде мати дві
складові:



j  x    V1  x   V2  x   ,
(3)
де  – об’ємна густина зарядів у тілі колеса.

Чим більша  , тим більша V2  x  за майже не

змінної від  радіальної складової V1  x  , особливо
якщо x близьке до r . За законом Ампера, тангенці
альна складова V2  x  багатовиткової спіралі
струму взаємодіє зі струмами І

2

направляючої,

створюючи справа від точки дотику відштовхуючу,
а зліва – притягуючу сили Ампера, а, відповідно, й
обертовий момент.
Якщо для першого наближення в зоні дотику
вважати струм рейки й струм переносу в колесі
справа анті - , а зліва – паралельними й однаковими
із середньою відстанню між ними  ср і довжиною
зони l , то сила Ампера Fа дорівнюватиме

Fа  

0 І

l
1012 2
І
  0 І 2l 
I l.
2 2 2 ср
8 ср
 ср

4)

Обертовий момент від пари циx сил

M  Fа l 

1012 2 2
I l ,
 ср

(5)

де  0  4 10 12 – магнітна стала.
З (5) витікає, що чим більший радіус r колеса,
2
тим більше співвідношення l
і, відповідно, мо ср
мент M . Тому для створення якомога більшого моменту можлива конструкція двигуна з близькими
діаметрами направляючої й колеса та спільного колінчатого вала (рис. 2), який переводить рух по направляючій в обертовий рух головного вала.

або
2

cm d  
 І  R(t )
     
,
(7)
кТВ Sоx dt
 n  кТВ Sоx
де n – кількість кульок у підшипнику; c – коефіцієнт теплоємності сталі; m – маса кульок; кТВ – коефіцієнт тепловіддачі з поверxні охолодження Sоx
кульки; R – електричний опір між точками дотику
кульки.
cm
Теплова стала часу  
визначає експонекТВ Sоx
нту нагріву кульки до усталеного значення
R  
(8)
  0  2  I 2 ,
n кТВ Sоx
яке буде тим більше, чим менше кТВ . Зрозуміло, що
в повітря кТВ має набагато більший, ніж у вакуумі.
Саме за цієї причини в досліді авторів [1] двигун
Косирєва–Мільроя зупинився у вакуумній камері.
На жаль, вони на цей фактор не звернули уваги. У
нашому зразку двигуна кульки розігрівалися приблизно до 200 ˚С і, маючи температурний коефіцієнт
розширення   13  106 , збільшили свій діаметр на
0,26 мм, що співрозмірно із зазором у точках дотику
кульок до колець. У результаті зростання механічної
протидії двигун через 3  4 зупинився. Таке явище
відсутнє у двигуні Ж. Губера, де одна точка дотику.
2. Чому при суттєвому збільшенні  струм І
зменшується [10].
Відповідно до рис. 2, точка a дотику колеса (чи
кульки) до направляючої зі зустрічно направленими
в точку a струмами І переміщується зі швидкіс2

тю V   r . У нерухомій відносно тіла кульки чи
колеса системі координат точка рухається по їх периметру зі швидкістю  або V . Поблизу точки a
струми І утворюють магнітні потоки, перпенди2

кулярні до плоскості колеса чи перерізу кульки, магнітна індукція B яких має вигляд згідно
з рис. 3:

Рисунок 2 – Система з колінчатим валом
За невеликих струмів ( І  20 А ) іскріння в зоні
дотику майже відсутнє. Тобто обертовий момент
утворюється на основі електромагнітної взаємодії за
законом Ампера. Як показав дослід з двигуном Косирєва–Мільроя, з невеликими кульковими підшипниками й струмом у 20 А двигун через 5  8 хвилин
роботи починає гальмувати й зупиняється. Ефект
зупинки пояснюється лінійним розширенням радіусу
r кульок унаслідок їх більшого, ніж кілець нагрівання струмом, згідно із законом Джоуля–Ленця:
2
I
(6)
cmd   кТВ S оx   dt    R  t  dt
n

Рисунок 3 – Залежність магнітної індукціі B від l і t
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За законом Ленця, електрорушійна сила e  t  в
області S точки a дорівнює:
dB
.
(9)
e t   S
dt
За законом елетромагнітної індукції її направлено так, щоб зменшити причину, що ії визвала, тобто
проти струму I . У результаті чим більша  , тим
більша e  t  і тим меньша різниця u потенціалів у
точці дотику та, як наслідок, менше струм I як відношення u до опору контакта Rк . Оскільки реальне джерело струму неідеальне (його опір кінцевий),
то з ростом  струм I зменшується, що й фіксується в експериментах.
3. Чому струм і магнітний потік у двигуні Косирєва–Мільроя співпадають за напрямком.
Для пояснення цього Г.В. Ніколаєву [4] треба
було ввести такі речі, як «сила Николаева, обусловленная сжимаемостью мировой среды», «скалярное
магнитное поле» та ін. Проте все можна було б пояснити на основі класичних законів фізики.

Рисунок 4 – Траєкторії руху електронів у двигуні
Косирєва–Мільроя
Подамо (рис. 4) частину двигуна Косирєва–
Мільроя, в якій рух вільних електронів від мінуса до
плюса під дією U джерела напруги проходить по
колу з різними опорами. Найбільший опір Rк і, відповідно, частина падіння напруги й електричної напруженості  к мають точки контакта кульок з кільцями підшипника, найменші Rв і  в на валу. Унаслідок обертання валу із швидкістю  і невеликого
значення напруженості  в , електричний струм I у
валі, подібно (3), буде мати повздовжню складову,
пропорційну  в , і обертальну складову, пропорційну  . Тобто вал, що обертається, зі струмом буде
подібним до котушки індуктивності з феромагнітним осередям, магнітний потік якого проходить
вздовж вала, далі через перший підшипник від внутрішньої до зовнішньої обойми й через повітря замикається на другий підшипник, співпадаючи в них за
напрямком зі струмом, але водночас зберігаючи
свою вихрову сутність.
4. Як модернізувати двигун Ж. Губера, щоб отримати ненульовий пусковий момент.
Для цього достатньо замінити цільнометалеві
колеса колісної пари на модифіковані (рис. 5).
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4

Рисунок 5 – Модифікована колісна пара
Електродвигун (рис. 5) складено з колісної
пари 1, направляючих 2, джерела струму 3. З метою
створення пускового моменту та простого реверса
руху колеса колісної пари 1 мають розрізаний зазором 4 феромагнітний обод 5, електрично ізольований від тіла колеса ізоляційним матеріалом 6 і електрично з’єднаний із провідником у валі 7 двома провідниками 9, 10 через перемикач 8, який, залежно
від бажаного напрямку руху, закорочує один із контактів провідників 9 чи 10. Наприклад, якщо закорочено контакт 9 і зазор 4 в момент пуску не співпадає
з точкою дотику колеса до направляючої, то між
зустрічно направленими у просторі струмами направляючої 2 і оборода 5, через взаємодію їх магнітних полів, виникає сила Ампера; і навпаки, якщо
замкнено контакта 10, сила взаємодії струма виникає зліва від точки дотику і обертання колеса буде
протилежним. Для перетворення лінійного руху в
обертовий достатньо зробити направляючі кільцевими з використанням декількох колісних пар, увімкнених послідовно-паралельно до джерела напруги
(рис. 6).
Єдине положення колеса відносно направляючої,
за якого струми колеса й направляючої не взаємодіють і обертовий момент відсутній, це якщо точка
дотику співпадає з точкою підключення провідника
замкненого контакта ( на рис. 5 це контакт 9). Але
достаньо двох колісних пар з різним положенням
зазору,
щоб
ліквідувати
цю
мертву
зону.

Рисунок 6 – Змішане включення колісних пар
На рис. 6 введено такі позначення: 1 – головний
вал, 2 – підшипники головного валу, 3 – металеві
торцеві частини корпуса, 4 – підшипники спільного
трубчастого валу, 5 колісних пар 6, 7 – направляючі
колісних пар, 8 – пружні кріплення підшипників 4
до головного валу, 9 – ізольована проводка струму
від одного полюса джерела через контакти “колеса–
направляючі ” до другого, 10– муфта, 11 – ізоляцій-
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ний циліндр, 12 – металевий циліндр корпуса,
13 – електромагнітний перемикач жил проводки від
обода 5 до осі 7 колісних пар (рис. 2).
Експериментальне підтвердження виникнення
пускового моменту
При підключенні струму I  5 A до направляючих колісна пара (рис. 5) починала рух. Щоб розрахувати пусковий момент M , скористаємося закоd
ном Ньютона ma  F  M
або J
 M , де
D2
dt
m, J – маса або момент інерції колісної пари;
d
a,
– лінійне або кутове прискорення. Двічі
dt
проінтегрувавши
ці
рівняння,
отримаємо
M t2
M t2
або  
, де m  0, 4 кг ;
mx 
D 2 2
I 2
x  0, 075 м ;    радіан; t  1 с ; D  0,1 м . Момент M за обома рівняннями, враховуючи наближеність, склав 0, 006  0, 001 Hм . Згідно з (5), момент пропорційний квадрату струму. Так, для струму I=25А пусковий момент складе вже 0,15 Hм за
ненульової кутової швидкості  , струм і, відповідно, момент можна ще збільшити, оскільки точка
дотика колеса до направляючої постійно зміщується, що запобігає приварюванню колеса до направляючої.

ВИСНОВКИ. 1. З аналізу існуючих пояснень
ефекту Ж. Губера та власних досліджень підтверджено гіпотезу вченого про електродинамічну природу ефекту.
2. На основі тільки класичної електродинаміки
пояснено природу й всі особливості процесів в електродвигунах, побудованих на ефекті Ж. Губера.
3. Запропоновано модифікацію двигуна Ж. Губера, яка має ненульовий пусковий момент і можливість реверсу.
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PROBLEM OF THE EXPLANATION OF EFFECT OF GUBER AND ITS SOLUTION
A. Silvestrov, D. Zimenkov, K. Trubytsyn
National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"
prosp. Pobedy, 37, Kiev, 03056, Ukraine. E-mail: zimenkovdk@ukr.net
Existing theoretical and experimental research to identify the most appropriate real process improvements and considers them within the classical laws of physics in order to obtain reliable explanation of the effect. An analysis of existing explanations effect J. Huber and own research hypothesis J. Huber nature of electrodynamic effects is confirmed.
On the basis of classical electrodynamics nature only and features all processes in motors built on the effect J. Huber,
was explained. J. Huber engine modifications that have non-zero starting point and the opportunity to reverse is offered.
Key words: Zh. Guber's effect, engine by Kosyrev–Milroy.
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Дм. Ил. Родькин
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
просп. Победы, 37, г. Киев, 03056, Украина. E-mail: dimaro0210@gmail.com
Развитый в последнее время аппарат идентификации параметров электротехнических устройств и систем с
использованием энергетического метода предполагает наличие гармонических составляющих в кривых напряжения и тока на входе анализируемой схемы замещения. Развитием этого метода является использование так
называемых фиктивных источников разной частоты вместо фактических гармоник напряжения с целью создания условий для составления системы идентификационных уравнений при фактическом синусоидальном питании. Это открывает большие возможности для использования энергетического метода в задачах идентификации
и мониторинга электрических машин, преобразовательных систем и аппаратов без применения сложных и дорогостоящих приспособлений для получения требуемых параметров электропитания с гармоническими напряжения и тока. Показана зависимость суммарного значения гармоник мощности от их частоты: принечетных
число гармоник мощности меньше, чем при их смешанном использовании. Сделан вывод о необходимости
выполнения исследования по эффективности предложенного метода при наличии гармонических в кривой сетевого напряжения, зависимости ее от амплитуд и частот фиктивных источников, вводимых в расчетную схему.
Ключевые слова: энергетический метод, мгновенная мощность, идентификация параметров.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В последнее годы
интенсивно ведутся работы по использовании метода мгновенной мощности в разнообразном применении его к достаточно сложным задачам в области
электротехники: определению показателей энергопроцессов по мгновенным параметрам напряжения
и тока; уточнению расчетных зависимостей и определению цены за использованную энергию, созданию управляемых фильтров гармоник в системах
коррекции энергетических режимов [1–6].
Идентификация параметров и диагностика состояния электрооборудования является одним из
элементов повышения надежности и эффективности
электромеханических систем, оборудованных машинами переменного тока. Существует большое
число методов идентификации параметров электрооборудования, отличающихся как физическими
принципами реализации процедур оценки параметров, так и сложностью математического и физического осуществления.
Отдельную область занимают исследования по
определению качества преобразования энергии в
электротехнических преобразователях. В основу
этих исследований положены принципы частотных
преобразований в произведениях с полигармоническими напряжениями и токами, момента и скорости
вращения.
Как показали исследования, в задачах идентификации параметров электромеханических систем возможно эффективное использование энергетического
метода, при котором составляются уравнения баланса
гармонических составляющих мгновенной мощности
со стороны источника питания – с одной стороны, а с
другой – элементов, входящих в схему замещения
исследуемого объекта. Эффективность данного метода показана в работах ряда авторов [7–10].

Исследования показывают то, что в отличие от
подходов, строящихся на использовании уравнений
баланса напряжений на основании законов Кирхгофа, число уравнений баланса гармоник мгновенной
мощности существенно выше [9, 11]. Это расширяет
возможности энергетического метода по сравнению
с известными, если учесть то обстоятельство, что
число идентифицируемых параметров находится в
известном сочетании с числом независимых уравнений то ли баланса напряжений, то ли баланса гармоник мгновенной мощности. В наиболее приемлемом
варианте число уравнений баланса должно быть
равно числу определяемых неизвестных [10].
Применимость энергетического метода вытекает
из того, что входной сигнал для идентифицируемой
цепи должен содержать соответствующий комплекс
гармоник напряжения и тока, получаемого путем
разложения в гармонический ряд реальных физических сигналов. При этом очевидно, что тестовые
сигналы на входе должны иметь достаточно сложный гармонический сигнал с весомыми уровнями
определенного числа гармонических. Очевидно
также и то, что получение таких сигналов, как правило, связано с известными техническими сложностями [7, 11, 12].
Достаточно простое решение возможно при использовании так называемых псевдополигармонических сигналов, когда для анализа берутся сигналы,
соответствующим образом модифицированные из
физических сигналов напряжения и тока при питании анализируемого объекта от источника синусоидальной формы [8, 11, 13, 14]. Упомянутая модификация в конечном итоге сводится к разложению в
ряд Фурье сигналов на части периода переменного
напряжения, что обеспечивает необходимый спектр
гармонических составляющих, справедливых на
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части периода – на интервале аппроксимации гармоническим рядом питающего напряжения. Система
идентификационных уравнений при этом строится
по тому же принципу, что и при использовании
гармонических составляющих, получаемых при
разложении в ряд Фурье реальных несинусоидальных периодических сигналов [10, 11].
Определение параметров идентифицируемой системы или устройства как при использовании энергетического метода с псевдополигармоническими сигналами, так и при использовании рядов Фурье от
реальных физических сигналов сопряжено с неизбежными ошибками вследствие неучета целого ряда
высших гармоник – гармоник высокого порядка, не
включаемых в систему идентификационных уравнений частично из-за их малости, а частично из-за того,
что число уравнений системы ограничено
[11, 13, 14].
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Анализ вопроса с позиции математических приемов
показывает, что переход к псевдополигармоническим сигналам по существу означает искусственное
введение в синусоидальные сетевые сигналы дополнительных составляющих разных частот посредством фиктивного включения источников соответствующей амплитуды и частоты в отличие от исходного сигнала. Это позволяет в конечном итоге увеличить число уравнений энергетического баланса –
базы для системы идентификационных уравнений.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что имеется принципиальная возможность другими, более
простыми методами вводить в расчетный комплекс
необходимое число фиктивных сигналов с заданными характеристиками по амплитуде, частоте и, естественно, по их количеству в отличие от случаев
использования рядов с бесконечным числом составляющих.
Сказанное иллюстрируем следующим примером.
Пусть ставится задача идентификации параметров
известной Т-образной схемы замещения асинхронного двигателя. При этом полагается, что двигатель
подключен к сети с напряжением U c с частотой  ;
ток I1 при этом, как и напряжение, синусоидален.
Схема идентифицируемой конструкции изображена
на рис. 1, на котором представлена иллюстрируемая
схема и векторные диаграммы напряжений на входе
системы (b) и результирующая диаграмма по контуру L3 и L2 с токами I 3c и I 2c . Неизвестными в
схеме с источником синусоидального напряжения
являются конструктивные параметры L1 , L2 , L3 , R2 и
электрические I 2 a , I 2b – т.е. шесть неизвестных.
Параметр R1 считаем известным, т.к. он легко определяется. При этом полагаем, что напряжение и
ток известные и представлены соответствующими
координатными составляющими:

U c cos cos  c t   1   U c cos  c t cos  1 
 U c sin  c t sin  1  U ca  U cb ;
I c cos cos  c t  1   I c cos  c t cos 1 

(1)

 I c sin  c t sin 1  I ca  I cb .

Здесь для упрощения в конечных результатах
индексы тригонометрических функций опущены:
индекс «а» означает принадлежность к функции
cost , а «b» – sint . Определение параметров
приведенной схемы при заданных условиях, как
следует из теории цепей, невозможно.
Включим фиктивный источник переменного напряжения U ф1 с частотой 1 последовательно с
источником Uс . В соответствии с принципом суперпозиции в цепях будут протекать токи I1сa , I1сb ;
I 2сa , I 2сb ; I3сa , I 3сb – от сетевого напряжения и
I1ф1a , I1ф1b ; I 2 ф1a , I 2 ф1b ; I 3ф1a , I 3ф1b – от фиктивного
источника, причем если при питании от сети ток I1c
известен, то при фиктивном питании от фиктивного
источника все шесть токов в цепях – неизвестны.
Таким образом, число неизвестных при этом, в отличие от случая с реальными напряжением и токами, будет равно сумме ранее указанных шести неизвестных, а также четырех токов в двух из трех ветвей схемы замещения. Это вызвано тем, что ток в
питающей цепи определяется суммой токов в индуктивностях L2 и L3 .

а)

b)

c)

Рисунок 1 – Схема замещения с реальными U c
и фиктивными U ф1  Uфn источниками на входе (а);
векторные диаграммы (в) и (с)
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Таким образом, к шести неизвестным для каждой
из фиктивных гармоник необходимо добавлять по
четыре неизвестных. Так, в уравнение баланса для
фиктивной гармоники питающего напряжения
должны быть включены следующие неизвестные:
L1 ; L2 ; L3 ; R2 ; I1ф1a ; I1ф1b ; I 2ф1a ; I 2ф1b . В качестве

числа гармонических и в определенной степени – от
их порядка [7, 11, 14].
В табл. 1 представлены числа гармоник источника питания n c и числа фиктивных гармоник, включаемых на входе, и их кратность, например, при
nc  1,0 и фиктивной гармонике nф  1,0 с порядко-

дополнительного равенства в систему уравнений
необходимо
включить
также
следующие:
I 3ф1a  I1ф1a  I 2ф1a ; I 3ф1b  I1ф1b  I 2ф1b .

вым номером 3 имеем общее число гармоник мощности нулевого порядка 2 (вторая строка сверху),
общее число гармоник мощности 3 с номерами 2, 4,
6 [3, 10]. Так как гармоники знакопеременного характера разлагаются на синусные и косинусные
составляющие, то в результате общее число гармоник мощности K   n O  2 n n  2  2  3  8 .
Общее число неизвестных при наличии одной
фиктивной гармоники питающего напряжения будет
равно сумме неизвестных при питании от реального
источника, т.е. шесть, а также четырех неизвестных –
фиктивных токов в ветвях анализируемой схемы
замещения, т.е. K x  10 . Так как K   K x , то это
означает, что в системе идентификационных уравнений число равенств, входящих в него, будет
меньше числа неизвестных и система по формальным признакам неразрешима.

Для оценки возможности идентификации параметров схемы осуществлено сравнение количества
неизвестных с количеством уравнений энергетического баланса с учетом возможных гармоник мощности. Так, при синусоидальном питании мощность
образуется двумя синусоидальными величинами –
напряжением Uс и током I с ; в результате получаем
постоянную составляющую мощности и две знакопеременные составляющие – знакопеременную
активную и знакопеременную реактивную компоненты [7, 8]. При наличии одной фиктивной гармоники получим две компоненты активной мощности
(от сетевого питания и фиктивного) и знакопеременные, число которых в общем случае зависит от

Таблица 1 – Таблица соответствия количества гармоник мощности и числа неизвестных

№
п/п

Гармоника
питания,
nc

Номера
фиктивных гармоник
питания,
nф

Суммарное кол-во
нулевых
гармоник
мощности
источника, n0

1
2
3
4

1
1
1
1

–
3
3, 5
2, 3

1
2
3
3

Кол-во знакопеременных
гармоник мощности, K n
2
3
5
6

5

1

3, 5, 7

4

7

6

1

2, 3, 4

4

8

7

1

3, 5, 7, 9

5

9

8

1

2, 3, 4, 5

5

10

Знакопеременные гармоники
мощности

Обратимся к случаю под порядковым номером 4
в табл. 1. Фиктивными в этом случае являются две
гармоники второго и третьего порядков. Общее
число уравнений, соответствующих нулевому порядку, n0  3 , количество знакопеременных гармоник мощности nn  6 , количество уравнений баланса мощности в идентификационной системе равно
K   3  2  nn  15 , в то время как число неизвестных в системе K x  14 , т.е. система идентификационных уравнений формально разрешима.

Номера гармоник мощности, K n
2
2, 4, 6
2, 4, 6, 8, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6
2, 4, 6, 8, 10,
12, 14
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8
2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10

Кол-во
уравнений
энергобаланса,
K

Кол-во
неизвестных,
Kx

3
8
13
15

6
10
14
14

Индекс
решаемости
идентфикационных
уравнений
–
–
–
+

18

18

+

20

18

+

23

22

+

25

22

+

Интересно отметить, что при одинаковых условиях, но при фиктивных гармониках третьего и пятого порядков (нечетных гармоник) числа K и K x
соответственно равно 13 и 14, что указывает на неразрешимость идентификационной системы, которая могла бы быть создана с использованием гармоник третьего и пятого порядков. В последующих
строках приведенной таблицы получены значения
K и K x для трех и четырех фиктивных источников. Во всех приведенных случаях системы идентификационных уравнений формально разрешимы,
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хотя, как и ранее отмечено, наблюдается большая
разница между K и K x во всех случаях, где фактическая гармоника и фиктивно вводимые представляют собой натуральный ряд чисел 1, 2, 3… в
отличие от случая использования ряда нечетных
гармоник 1, 3, 5… .
Выполненный анализ показывает, что при использовании фиктивных источников переменного напряжения кратной частоты по отношению к частоте
фактического источника имеется возможность построения систем идентификационных уравнений,
решение которых позволяет получить искомые значения индуктивностей и активного сопротивления
ротора, а также неизвестные токи как фактического,
так и фиктивных источников питающего напряжения
[10, 11]. В отличие от известного метода, базирующегося на использовании усеченных тригонометрических рядов с ограниченным числом входящих в ряд
гармоник, в рассматриваемом подходе берется такое
число источников, которое, прежде всего, удовлетворяет формальному требованию разрешимости идентификационной системы. Амплитуды фиктивных
гармонических, в отличие от известного метода,
можно принимать равными друг другу.
ВЫВОДЫ. Возможности энергетического метода
идентификации параметров электротехнических устройств существенно расширяются при использовании
так называемых фиктивных источников электропитания – искусственно вводимых напряжений переменного тока с фиктивными частотами в расчетную схему.
Благодаря особенностям и возможностям теории
мгновенной мощности электрических сигналов, в
частности, существенному росту числа компонент
произведения несинусоидальных периодических
сигналов по сравнению с числом гармонических в
сомножителях, формируется значительное число
уравнений энергетического баланса, разделяемых по
частотному признаку. Из уравнений энергетического баланса формируется идентификационная система, решением которой определяются как идентифицируемые параметры электротехнического устройства, так и токи от фиктивных источников.
Количество фиктивных источников, как показали исследования, зависят, с одной стороны, от
сложности (числа контуров) схемы замещения идентифицируемого объекта, так и от гармонического
состава напряжения питания. При синусоидальном
напряжении питания предложенной для анализа
схемы замещения число фиктивных источников
равно трем.
Лучшие результаты при решении идентификационных уравнений имеют место в том случае, когда
отношение амплитуды фиктивного источника к
фиктивной частоте такое же, как и отношение этого
параметра для реального источника питания идентифицируемого объекта.
Анализ показал, что более приемлемые результаты процесса идентификации получаются при одновременном использовании четных и нечетных гармоник компонент фиктивного электропитания.

Развитие исследований в затронутой проблеме
следует сосредоточить в определении уровней ошибок процесса идентификации параметров устройств
разной сложности, как линейных, так и нелинейных.
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Recently developed unit parameter identification of electrical devices and systems using energy method assumes
that the harmonic components in the voltage and current waveforms at the input of the analyzed equivalent circuit. The
development of this method is the use of so-called fictitious sources of different frequency instead of the actual voltage
harmonics in order to create the conditions for making the system of equations in the actual identification sinusoidal
power. This is a great opportunity to use the energy method in problems of identification and monitoring of electrical
machines, converting systems and devices without the use of complex and expensive devices to obtain the required
power settings with harmonic voltage and current. The dependence of the total value of the harmonic power on their
frequency: the number of odd harmonics of power less than when using ridiculous. The conclusion about the need to
perform a study on the effectiveness of the proposed method in the presence of harmonics in the mains voltage curve,
its dependence on the amplitudes and frequencies of fictitious sources introduced into the design scheme.
Кey words: energy method, the instantaneous power, parameter identification.
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УДК 621.314
АНАЛИЗ В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ КОМПЕНСАЦИИ
НЕАКТИВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
М. С. Малякова, А. П. Калинов
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: mariia.maliakova@gmail.com, andrii.kalinov@gmail.com
Исследовались процессы компенсации переменных составляющих мгновенной мощности системы электроснабжения при нелинейной и несимметричной нагрузке. Получение переменных, необходимых для анализа в
частотной области, осуществлялось с использованием метода автоматизированного формирования составляющих электрических величин, основанного на алгоритме дискретной свертки. В результате проведенных расчетов были получены составляющие мгновенной активной и реактивной мощности, среднеквадратические значения их переменных составляющих в функции гармонических составляющих напряжения, тока, коэффициентов
амплитудной и угловой несимметрии. Эти выражения могут быть использованы для расчета параметров и установленной мощности силового активного фильтра. В частотной области были получены аналитические выражения для компенсационных токов в функции гармоник тока сети и коэффициентов амплитудной и угловой
несимметрии. Подстановка в полученные аналитические выражения численных значений с последующим переходом во временную область подтвердили правильность полученных результатов и эффективность проведения
компенсации. Проведенное аналитическое исследование процессов компенсации в системах электроснабжения
с использованием анализа составляющих мгновенных мощностей в частотной области позволило определить
подходы к усовершенствованию методов компенсации неактивных составляющих мгновенной мощности путем
сепарирования высших гармонических составляющих напряжения питания.
Ключевые слова: компенсация неактивных составляющих, теория мгновенной мощности, аналитический
анализ, частотная область.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время
компенсация неактивных составляющих мгновенной мощности в системах электроснабжения осуществляется на базе известных теорий мощности: p-q
[1], кросс-векторной [2] и p-q-r [1]. Для этого на
практике используют силовые активные фильтры
(САФ).
Существующие теории мощности для расчета
компенсационных токов обладают как достоинствами, так и недостатками. В ряде работ, например [3],
перед p-q теорией мощности ставятся очень важные
вопросы:
–
возможно ли качественно идентифицировать свойства трехфазных систем только по двум
мощностями p и q;
–
возможна ли корректная работа САФ в системах с искаженным напряжением питания, если p-q
теория мгновенной мощности не дает ответа на
вопрос: чем вызвана несинусоидальность и несимметрия – нагрузкой или сетью.
Вышесказанное
подтверждает
актуальность
исследований теорий мощности, что эффективно
можно реализовать при анализе процессов компенсации в аналитическом виде. При этом анализ во временной области не дает возможности оценить вклад в
составляющие мгновенной мощности и компенсационных токов определенных частотных компонент
напряжения и тока. Однако это можно реализовать
при анализе в частотной области [4].
Целью работы является аналитическое исследование процессов компенсации в системах электроснабжения с использованием анализа составляющих
мгновенных мощностей в частотной области для
определения подходов к усовершенствованию методов компенсации.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В рамках представленной работы исследовались
процессы компенсации переменных составляющих
мгновенной мощности системы электроснабжения
при нелинейной и несимметричной нагрузке. Получение переменных, необходимых для анализа в частотной области, осуществлялось с использованием
метода автоматизированного формирования составляющих электрических величин, основанного на
алгоритме дискретной свертки [4]. В результате
проведенных расчетов были получены составляющие мгновенной активной и реактивной мощности,
среднеквадратические значения их переменных
составляющих в функции гармонических составляющих напряжения, тока, коэффициентов амплитудной и угловой несимметрии.
Аналитические
выражения
среднеквадратических значений активной и реактивной мощностей для трех рассмотренных случаев приведены
ниже:
–
для несинусоидальности токов:
3
(1)
P6 rms  U1 m I5 m ;
4
3 3
(2)
Q6 rms 
U1 m I 5 m ;
4
–
для амплитудной несимметрии токов:
1
P2rms  U1m I1 m 1   B 2  C 2  C  B  C   B  ;


4
Q2rms 

(3)

3
U1 m I1 m 1   B 2  C 2  C  B  C   B  ; (4)


4
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–

для угловой несимметрии токов:
P2 rms  U1 m I1 m

1
  
sin2  I1  ;
2
 2 

(5)

3
  
(6)
sin 2  I 1  ,
2
 2 
где U1m – первая гармоническая составляющая
напряжения; I1m , I5m – первая и пятая гармонические составляющие тока нагрузки соответственно;
 – коэффициент амплитудной несимметрии тока;
 I1 – значение угловой несимметрии тока.
Анализ полученных выражений показал, что
уровень переменных составляющих мощности нелинейно зависит от уровня несимметрии токов, а
среднеквадратические значения не зависят от угла
сдвига фаз тока.
Полученные
аналитические
зависимости
позволяют проводить исследования как для
небольших отклонений сопротивлений в фазах, так
и для случаев предельных режимов: обрыв фазы
(ε = 0) и короткое замыкание (1/ε = 0).
Полученные зависимости интегральных параметров составляющих мгновенной мощности от
коэффициента амплитудной несимметрии тока ε
(рис. 1, 2) и коэффициента изменения сопротивления нагрузки 1/ε в одной из фаз (рис. 3, 4) могут быть применены для определения параметров и
установленной мощности САФ.
Q2 rms  U1 m I1 m

Q0, вар,
P0, Вт
5

3 10

5

2.5 10

5

2 10

5

1.5 10

5

1 10

0

0.5

1

1.5

2



Рисунок 1 – Зависимость постоянной составляющей
активной P0 (
) и реактивной Q0 (– – –) мощности
от коэффициента несимметрии тока

1


Рисунок 3 – Зависимость постоянной составляющей
активной P0 (
) и реактивной Q0 (– – –) мощности
от коэффициента изменения сопротивления нагрузки 1/ε в одной из фаз

1


Рисунок 4 – Зависимость среднеквадратического
значения составляющей активной P2rms (–––)
и реактивной Q2rms (– – –) мощности от коэффициента
изменения сопротивления нагрузки 1/ε в одной из фаз
При использовании кросс-векторной теории
мощности [2] аналитические выражения для компенсационных токов в функции гармоник тока сети,
коэффициента амплитудной и угловой несимметрии
в частотной области определяются следующим образом:
Q U B  QB  U C
P
I cA 
U A  C
;
(7)
U S U S
U S U S
Q  U C  QC  U A
P
I cB 
U B  A
;
(8)
U S U S
U S U S
Q U A  QA  U B
P
I cC 
U C  B
,
(9)
U S U S
U S U S
где

– операция дискретной свертки;
P – переменная составляющая активной мощности;
U S – вектор напряжения питания; U A , U B , U C –
напряжение питания фаз А, В, С соответственно;
Q A , QB , QC – реактивная мощность фаз;

U S  U A * U A  U B * U B  U C * UC ;


Рисунок 2 – Зависимость среднеквадратического
значения составляющей активной P2rms (–––)
и реактивной Q2rms (– – –) мощности
от коэффициента несимметрии тока

P  P  P0 ;

QA  I C *U B  I B * U C , QB  I A *U C  IC * U A .
Было показано, что амплитуды токов фаз после
компенсации амплитудной несимметрии токов равны среднему значению токов до компенсации.
Подстановка в полученные аналитические выражения численных значений с последующим переходом во временную область подтвердили правильность полученных результатов. Анализ полученных

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3)
134

ДІАГНОСТИКА, МОНІТОРИНГ ТА ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА СИСТЕМ

выражений составляющих мгновенной активной и
реактивной мощностей в аналитическом виде, а также приведенное в работе математическое моделирование участка сети с нелинейной нагрузкой и компенсатором при искаженном напряжении сети позволило сделать ряд важных выводов:
–
несимметрия напряжения питания вызывает
появление переменных составляющих мгновенной
активной мощности, но не вызывает появление переменных составляющих реактивной мощности.
При этом несимметричная нагрузка вызывает появление переменных составляющих как активной, так
и реактивной мощностей;
–
анализ выражений для компенсации токов в
частотной области показал, что корректная работа
САФ возможна без учета высших гармоник напряжения питания, а при искаженном напряжении питания их исключение из алгоритма формирования
компенсационных токов является целесообразным,
поскольку дает лучшие результаты компенсации;
–
анализ знака составляющих активной мощности фаз, сформированных одночастотными гармоническими составляющими тока и напряжения,
позволяет определить, что является основным источником искажений – сеть или нелинейная нагрузка. Это определение, в свою очередь, позволит путем исключения высших гармонических составляющих напряжение питания достичь корректной

работы силового активного фильтра при искаженном напряжении питания.
ВЫВОДЫ. Исследование процессов компенсации неактивных составляющих мгновенной мощности систем электроснабжения с нелинейной и несимметричной нагрузкой в частотной области способствовало получению аналитических выражений
компенсационных токов, что позволяет определить
пути усовершенствования методов компенсации
неактивных составляющих мгновенной мощности.
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ANALYSIS IN THE FREQUENCY DOMAIN OF THE COMPENSATION SYSTEM WORK
OF THE ELECTRIC NETWORK NONACTIVE POWER COMPONENTS
M. Maliakova, A. Kalinov
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: mariia.maliakova@gmail.com, andrii.kalinov@gmail.com
In this paper the process of compensation variable components of the instantaneous power of the power supply
system with nonlinear and asymmetric load was researched. Obtaining of the values which is needed for the analysis in
the frequency domain, carried out using the method of automated formation of electrical quantities components based
on discrete convolution algorithm. Instantaneous active and reactive power components, root-mean-square values of its
variable components in a function of the voltage and current harmonic components, amplitude and angular asymmetry
coefficients were received as a result of the calculations. These expressions can be used to calculate the parameters and
the installed power of the power active filter. Analytical expressions for the compensation currents in the frequency
domain as a function of network current harmonics and coefficients of amplitude and angular asymmetry were obtained.
The substitution of the numerical values with the subsequent transition to the time domain in the obtained analytical
expressions confirmed the correctness of the results and the effectiveness of compensation. An analytical study of the
processes of compensation in power systems using components analysis instantaneous powers in the frequency domain it
possible to determine approaches to improving compensation methods of nonactive components of the instantaneous power
by the separation of harmonic components that distort the supply voltage.
Key words: compensation of nonactive components, instantaneous power theory, analytical analysis, frequency domain.
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УДК 621.318.03
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПУСКОВОГО РЕЖИМА ЗАРЕЗОНАНСНЫХ
ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН
В. Ю. Ноженко, В. В. Ченчевой, Д. И. Родькин
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: viktoriya_nozhenko@mail.ru
Широко применяемые вибрационные машины с дебалансными вибровозбудителями, работающие в зарезонансном режиме, характеризуются резким возрастанием амплитуды колебаний рабочего органа во время прохождения резонансной зоны, что в некоторых случаях может привести к затяжному пуску и, соответственно, к
возрастанию потребляемой мощности приводных двигателей вибромашины. В процессе эксплуатации вибромашин возможны изменения основных их параметров, что влечет за собой изменение условий пуска. С помощью математической модели вибросистемы и с использованием метода планирования эксперимента проведены
исследования выявления влияния параметров вибромашины на энергетические показатели электропривода в
процессе пуска и прохождения резонансной зоны.
Ключевые слова: параметры вибрационной машины, резонансная зона, регрессионный анализ.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вибрационные
машины (ВМ) с дебалансными вибровозбудителями
широко применяются на различных производствах
для приготовления и уплотнения смесей, разделения
сыпучих материалов, обработки и транспортировки
деталей и т.д. [1, 2].
В процессе длительного использования ВМ зарезонансного типа было выявлено, что данным ВМ
присуще повышенное энергопотребление, поскольку двигатели для электропривода (ЭП) ВМ выбираются с мощностью, необходимой для обеспечения
прямого пуска, и в установившемся режиме они работают с существенной недогрузкой. Согласно [1],
процесс пуска, при котором происходит прохождение резонансной области с резким возрастанием
амплитуды колебаний, зависит от конструкционных
параметров ВМ, поэтому актуальной задачей является исследование их взаимосвязи для снижения
энергозатрат на эксплуатацию виброустановок.
Целью работы является определение закономерностей, описывающих влияние параметров вибрационной машины на энергетические показатели
электропривода в процессе пуска с помощью регрессионного анализа.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Пуск ВМ зарезонансного типа сопровождается резким возрастанием колебаний рабочего органа ВМ
при прохождении резонансной зоны, что приводит в
некоторых случаях к «застреванию» роторов приводных двигателей ВМ. Данное явление является
причиной возрастания времени пуска вибросистемы
и, соответственно, потребляемой мощности двигателями для прохождения резонансной зоны и выхода ВМ на технологический режим.

В процессе эксплуатации ВМ возможны изменения массы обрабатываемой среды, статического момента дебалансов и т.д., что влечет за собой изменение условий пуска. Так, возможны такие сочетания
параметров ВМ, при которых амплитуда колебаний
будет настолько велика, что роторы приводных двигателей, «застряв» на резонансной частоте, так и не
смогут выйти на номинальный режим.
Исследования энергетических показателей колебательной системы, состоящей из ВМ и двух приводных асинхронных двигателей (АД), проводились
с помощью математической модели, представленной в [3]. Исходными данными для моделирования
были следующие параметры ВМ: m pl  9000 кг;
c0  1, 268  108 Н/м; b0  30600 Нс/м; r  0,1 м;
m1  m2  18 кг и паспортные данные АД серии
4А180М4УЗ [4]: Pn  30 кВт; n0  1500 об/мин;

R1  0,16 Ом;
R2  0, 078 Ом;
X1  0, 362 Ом;
X 2  0, 513 Ом; X   15, 34 Ом;  p  1, 4 ;  m  1 ;
 k  2, 3 ;
Sn  1, 9 %;
Sk  14 %;
  91 %;
2
J d  0 , 2245 кг·м .
Для выявления закономерностей влияния параметров ВМ с двухвальными дебалансными вибровозбудителями на энергетические процессы во время
пуска и прохождения резонансной зоны был проведен эксперимент на базе математической модели
вибросистемы. При проведении эксперимента был
реализован композиционный ротатабельный план
второго порядка (РЦКП) [5, 6]. Уровни варьирования
конструкционных параметров ВМ ( m pl , m 0 , c0 ) в
натуральном и кодированном виде представлены в
табл. 1.

Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования исследуемых факторов
Наименование
фактора
Масса
вибромашины, кг
Масса дебалансов, кг
Коэффициент
жесткости, Н/м

Обозначение

–1,68179

Уровни варьирования факторов
–1
0
+1
+1,68179

Интервал
варьирования

m pl

5000

6621,59

9000

11378,4

13000

2378,4

m0

14

15,621

18

20,378

22

2,379

c0

1,036·108

1,13·108

1,268·108

1,406·108

1,5·108

0,1379·108
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Функцией отклика являлись интегральные значения активной ( Pi ), реактивной ( Qi ) и полной ( S i )
мощности ВМ за время прохождения резонансной
зоны.
При проведении факторного эксперимента, согласно требованиям ротатабельного планирования, в
матрицу включали три переменных на двух уровнях
(восемь точек), шесть «звездных точек» с координатами ±1,68179; 0; 0 и одна точка в центре эксперимента (табл. 2). В матрице планирования основной

уровень обозначен как «0», нижний уровень – знаком «–1», верхний уровень – знаком «+1».
Общее число опытов: N  2k  2k  k0  15 , где
k  3 – число факторов; 2k  8 – полный факторный эксперимент (ядро плана), представленный в
строках 1–8 матрицы планирования; 2k  6 – звездные точки, представленные в строках 9–14 матрицы
планирования
(величина
звездного
плеча
  1,68179 ); k 0  1 – опыты в центре плана.

Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента
№ п/п

m pl , кг

m0 , кг

c0 , Н/м

m pl , кг

m0 , кг

c0 , Н/м

Pi , Вт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
-1
1
1
-1
-1
-1
1
0
0
-1,68179
1,68179
0
0
0

1
1
1
-1
1
-1
-1
-1
0
0
0
0
1,68179
-1,68179
0

-1
-1
1
1
1
1
-1
-1
1,68179
-1,68179
0
0
0
0
0

11378,4
6621,59
11378,4
11378,4
6621,59
6621,59
6621,59
11378,4
9000
9000
5000
13000
9000
9000
9000

20,3784
20,3784
20,3784
15,621
20,3784
15,621
15,621
15,621
18
18
18
18
22
14
18

1,1301·108
1,1301·108
1,4059·108
1,4059·108
1,4059·108
1,4059·108
1,1301·108
1,1301·108
1,5·108
1,036·108
1,268·108
1,268·108
1,268·108
1,268·108
1,268·108

64950
251610
70260
51180
274485
134109
107871
48447
113610
61320
257538
57672
200700
49281
69450

По значениям выходных параметров, полученных в результате реализации опытов, проводился
расчет коэффициентов регрессий.
В результате математической обработки результатов эксперимента были получены следующие
уравнения регрессий без учета незначимых коэффициентов:
– активной мощности ВМ при прохождении резонансной области:
Pi  a0  a1m pl  a2 m0  a3c0  a 4 m 2pl 
 a5m pl m0  a6 m02 ,

(1)

где a 0  69571,5 , a1  63658,3 , a 2  42056 ,1 ,
a 3  10624,5 ,
a 4  30874,2 ,
a 5  31066 ,5 ,
a 6  19343 ,2 – коэффициенты регрессионной модели;
– реактивной мощности ВМ при прохождении
резонансной области:
Qi  d 0  d1 m pl  d 2 m0  d 3 c 0 
(2)
 d 4 m 2pl  d 5 m pl m 0  d 6 m02 ,
где

d 0  147700 ,

d 1  135419 ,

d 2  90504 ,7 ,

d 3  22227,6 ,
d 4  65312,4 ,
d 5  68021 ,6 ,
d 6  44134 ,2 – коэффициенты регрессионной модели;
– полной мощности ВМ при прохождении резонансной области:

Qi ,
ВАр
141072
546525
148608
113826
584112
285915
238716
114021
259434
133716
546672
123522
444114
106278
147243

S i  q0  q1m pl  q2 m 0  q3 c 0 
 q4 m 2pl  q5 m pl m0  q6 m 02 ,

где

q0  161287 ,

q1  150162 ,

S i , ВА
155202
599823
166383
124476
652509
318165
265143
127110
284349
146505
605004
136296
489540
118299
160920

(3)
q 2  99830 ,8 ,

q 5  74878 ,1 ,
q 6  49673 ,2 – коэффициенты регрессионной модели.
Коэффициенты, стоящие перед факторами, говорят о значимости входных параметров и влиянии их
на исследуемые отклики, а также их парное взаимодействие на выходную величину. Коэффициент детерминации для Pi составляет R 2  0 ,99497 , для
q3  25341,1 ,

q4  73266,1 ,

Qi – R 2  0 ,99087 , для S i – R 2  0 ,9174 , что свидетельствует об адекватности полученных регрессионных моделей.
Для определения наиболее значимых факторов,
оказывающих влияние на Pi , Q i , S i , использовались
стандартизированные
карты
Парето
(рис. 1, 3, 5).
Из карт Парето (рис. 1, 3, 5) видно, что на интегральные значения Pi , Q i , S i во время прохождения резонансной зоны наибольшее влияние оказывают все исходные факторы: m pl , m0 , c0 , т.к. они
имеют 95 % порогового уровня значимости. При
этом наиболее существенное влияние оказывают m pl
и

m0 , а также их квадратичные зависимости
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(АА ( m 2pl ) и ВВ ( m 02 )) и парное взаимодействие АВ
( m pl m0 ). Менее влиятельным фактором является c0 .
На рис. 2, 4, 6 изображены поверхности откликов, отображающие влияние наиболее значимых
факторов и позволяющие увидеть не только влияние

отдельного фактора на выходную величину, но и их
парное взаимодействие.
Проанализировав рис. 2, 4, 6, видно, как изменяются величины Pi , Q i , S i при изменении m pl и
m0 . Минимальные значения Pi , Q i , S i достигаются при m pl  9951,37 кг и m0  18 кг.
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Рисунок 2 – Поверхность отклика по уровню
регрессии массы ВМ и массы дебалансов на активную
мощность при прохождении резонансной зоны

Рисунок 1 – Карта Парето для активной мощности
при прохождении резонансной зоны
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Рисунок 3 – Карта Парето для реактивной мощности
при прохождении резонансной зоны
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Рисунок 4 – Поверхность отклика по уровню регрессии
массы ВМ и массы дебалансов на реактивную
мощность при прохождении резонансной зоны
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Рисунок 5 – Карта Парето для полной мощности
при прохождении резонансной зоны
ВЫВОДЫ. Проведенные исследования с помощью метода планирования эксперимента показали,
что на величину интегральных значений Pi , Q i , S i
во время пуска и прохождения резонансной зоны
ВМ наиболее существенное влияние оказывает
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Рисунок 6 – Поверхность отклика по уровню
регрессии массы ВМ и массы дебалансов на полную
мощность при прохождении резонансной зоны
масса ВМ и масса дебалансов, менее значимым
является коэффициент жесткости.
Исходя из условия обеспечения быстрого прохождения колебательной системой резонансной зоны при пуске с минимальными Pi , Q i , S i опреде-
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лены оптимальные значения значащих факторов:
m pl  9951,37 кг и m0  18 кг.
Полученные уравнения регрессий могут быть
использованы для подобных ВМ и позволят адекватно описать зависимость активной, реактивной и
полной мощности во время прохождения резонансной зоны от заранее известных параметров ВМ.
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ASSESSMENT OF ENERGY PARAMETERS STARTING MODE
ABOVE RESONANCE VIBRATING MACHINES
V. Nozhenko, V. Chenchevoy, D. Rodkin
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: viktoriya_nozhenko@mail.ru
Commonly used with vibrating machinery debalanced vibration exciters operating in above resonance mode, characterized by a sharp increase in the amplitude of the oscillations of the working body while passing through the resonance
zone, which may in some cases lead to a slow start and, consequently, to increase the power consumption of the driving
motors vibrator. In the operation of vibrators to change their basic parameters, which entails a change in the starting
conditions. With the help of a mathematical model of vibratory and using the method of design of experiments conducted research to identify the influence of parameters on the energy performance of the vibrator motor drive during
start-up and passage through the resonance zone.
Кey words: parameters vibration machine, resonance zone, regression analysis.
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УДК 681.51
ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ ТИПОВИХ НЕЛІНІЙНИХ ЛАНОК
СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
Б. І. Приймак, О. М. Халімовський
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: bp-08@ukr.net, o.khalimovskyy@ukr.net
Отримання високої якості систем автоматичного керування складними електромеханічними об’єктами вимагає самоналаштування та оптимізації режимів роботи в темпі реального часу. Для цього потрібне швидке
моделювання керованого об’єкта з урахуванням його нелінійностей. До нових високопродуктивних засобів моделювання динамічних систем на сьогодні належать штучні нейронні мережі, які обробляють інформацію в
паралельній формі. Це пояснює актуальність тематики щодо застосування нейронних мереж для задач моделювання. Проте не всі важливі аспекти цієї тематики достатньо вивчені. Метою даної роботи є дослідження питання апроксимації типових нелінійних ланок систем автоматичного керування за допомогою нейронних мереж
прямого передавання сигналу. Розглянуто характеристики наступних однозначних нелінійностей: зона нечутливості, зона насичення, двопозиційне реле, трипозиційне реле, а також таких неоднозначних (гістерезисних)
нелінійностей, як люфт та реле з гістерезисом. Для вирішення завдання апроксимації за основу було взято нейронні мережі прямого передавання сигналу з одним прихованим шаром нейронів та одним вихідним нейроном.
Функціями активації цих нейронів були гіперболічний тангенс та лінійна залежність відповідно. Для апроксимації гістерезисних нелінійностей нейронна мережа була трансформована в динамічну мережу шляхом введення двох елементів затримки сигналу в часі. Результати виконаних досліджень дозволили дати обґрунтовані відповіді на два важливих питання. Перше з них полягає у виборі способу формування навчальної множини даних,
при якому процес навчання нейронної мережі є ефективним. Друге питання стосується встановлення необхідної
кількості нейронів у захованому шарі нейронної мережі, за якою мережа досить точно апроксимує характеристику заданої нелінійної ланки. Отже, проведені дослідження засвідчили, що однозначні та неоднозначні характеристики типових нелінійних ланок автоматичних систем можуть бути успішно апроксимовані нейронною
мережею з прямим передаванням сигналу.
Ключові слова: нейронна мережа, нелінійна ланка, апроксимація.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Потреба досягнення
якомога вищих показників якості функціонування
систем автоматичного керування (САК) електромеханічними об’єктами вимагає впровадження процедур самоналаштування та оптимізації режимів роботи систем у реальному часі [1]. За цих умов успіх
застосування генетичних чи інших сучасних алгоритмів адаптування та оптимізації САК значною мірою визначається можливістю швидкого моделювання керованого об’єкта з урахуванням його нелінійностей.
До нових засобів моделювання складних динамічних систем на сьогодні належать штучні нейронні
мережі (НМ) [2]. Вони обробляють інформацію в
паралельній формі й дозволяють різко збільшити
швидкість обчислень порівняно з традиційним послідовним способом, тому вивчення аспектів застосування НМ як засобу моделювання є актуальною
темою. Один із таких аспектів, що стосується апроксимації типових нелінійностей САК за допомогою
НМ, розглянуто у даній роботі. Для обчислень використано програмне середовище MatLab.
Метою роботи є дослідження питання апроксимації типових однозначних та неоднозначних нелінійностей САК за допомогою нейронної мережі
прямого передавання сигналу.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У
теорії нелінійних САК статичні нелінійності поділяються на однозначні та неоднозначні (гістерезисні) [1]. На рис. 1 зображено характеристики типових
однозначних нелінійностей, які розглядаються у
даній роботі.

y

y
с
b

-b
2b

-b
0

x

0
а)

b

x

b

x

б)
y

y

с

с
-b
0

x

0
-с

-с
в)

г)

Рисунок 1 – Характеристики типових однозначних
нелінійностей: а) зона нечутливості;
б) насичення; в) двопозиційне реле;
г) трипозиційне реле
Для апроксимації однозначних нелінійностей за
основу було взято НМ прямого передавання сигналу
з одним входом, одним прихованим шаром нейронів
та одним вихідним нейроном. Нейрони прихованого
шару мали функції активації типу гіперболічний
тангенс, а вихідний нейрон мав лінійну функцію
активації. Кількість нейронів у прихованому шарі
S 1 була параметром дослідження.
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Для формування множин навчальних даних елементи вектора входу X подавалися на вхід кожної
із зображених на рис. 1 нелінійних характеристик, а
вихід нелінійної характеристики являв собою елементи вектора виходу Y . Вектор X формувався
двома способами. У першому способі його елементи
були випадковими, рівномірно розподіленими величинами, а в другому – елементи цього вектора визначались за детермінованим гармонічним законом
змінної частоти. На основі сформованих таким чином множин навчальних даних здійснювалося навчання чотирьох нейронних мереж при різних значеннях S1 . У процесі навчання мінімізувалася середня квадратична похибка мережі E net і, як наслідок,
сигнал на виході мережі y net ( t ) все менше відрізнявся від сигналу на виході нелінійності y( t ) .
Результати навчання НМ наведено в табл. 1, де
зафіксовано такі показники якості навчання, як середня квадратична похибка мережі E net та коефіцієнт лінійної регресії R між навчальними та реальними значеннями виходу мережі (для ідеально навченої мережі R  1 ). Як можна бачити з табличних
даних, загалом при збільшенні кількості нейронів
зменшується похибка та покращується коефіцієнт
регресії, що засвідчує вищу якість навчання.
Таблиця 1 – Результати навчання НМ
при апроксимації однозначних нелінійностей
Нелінійність

S1

Зона
нечутливості

2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

Зона
насичення
Двопозиційне
реле
Трипозиційне
реле

E net
4,99·10-3
3,26·10-3
1,31·10-3
3,0·10-4
1,1·10-4
6,09·10-5
1,88·10-9
5,1·10-9
7,4·10-9
9,58·10-9
9,16·10-9
8,36·10-9

R

0,9985
0,99918
0,99993
0,9993
0,9997
0,99986
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Але при апроксимації двопозиційного реле найкраще навчалася мережа з S1  2 . Також була виявлена залежність ефективності навчання мережі від
способу формування вектора X . Для апроксимації
перших двох нелінійностей кращим був перший
спосіб, а для других двох – другий.
Для перевірки якості відтворення типових однозначних нелінійностей порівнювалися виходи навчених нейронних мереж y net ( t ) з виходами відповідних нелінійних елементів y( t ) при вхідному
гармонійному сигналі x( t ) . Аналіз цих результатів
показав, що висока точність апроксимації для релейних характеристик досягається при S1  2  4 , а
для зони нечутливості та насичення – при S1  3  4 .
На рис. 2 зображено характеристики двох типо-

вих неоднозначних нелінійностей, які використовуються в даному дослідженні.
Для апроксимації неоднозначних нелінійностей
за основу було взято НМ прямого передавання сигналу з трьома входами, одним прихованим шаром
нейронів та одним вихідним нейроном.
y

y
c

-a

-b
x

a

b

x

-c
б)

a)

Рисунок 2 – Характеристики неоднозначних
нелінійностей: а) люфт; б) реле з гістерезисом
Для апроксимації неоднозначних нелінійностей
за основу було взято НМ прямого передавання сигналу з трьома входами, одним прихованим шаром
нейронів та з одним вихідним нейроном. Щоб надати мережі динамічних властивостей, вона була доповнена двома елементами затримки в часі на період
дискретності T0 . При цьому на входи НМ подавалися наступні три сигнали: вхідний сигнал, затриманий на T0 вхідний сигнал та затриманий на T0 вихідний сигнал мережі. Кількість нейронів у прихованому шарі S1 була параметром дослідження.
Для формування навчальних множин даних елементи вектора входу X подавалися на вхід кожної
із зображених на рис. 2 нелінійних характеристик, а
вихід нелінійної характеристики являв собою елементи вектора виходу Y . Елементи вектора X визначалися за детермінованим гармонійним законом
змінної частоти. На основі сформованих таким чином навчальних множин здійснювалося навчання
двох НМ за різними значеннями S1 . У процесі навчання мінімізувалася середня квадратична похибка
мережі E net , що призводило до зменшення різниці
між виходом мережі y net ( t ) та виходом нелінійної
ланки y( t ) . Результати навчання нейронних мереж
наведено в табл. 2.
Таблиця 2 – Результати навчання НМ
при апроксимації неоднозначних нелінійностей
Нелінійність
Люфт
Реле з гістерезисом

S1

2
4
6
2
4
6

E net
3,94·10-4
2,73·10-5
2,42·10-6
4,59·10-9
3,99·10-9
6,49·10-9

R

0,99994
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Як можна побачити з табличних даних, при апроксимації реле з гістерезисом найкраще навчалася
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мережа із S1  4 . Для перевірки якості апроксимації
типових неоднозначних нелінійностей порівнювалися виходи навчених нейронних мереж y net ( t ) з
виходами відповідних нелінійних ланок y( t ) при
гармонійному сигналі x( t ) на вході. Аналіз результатів показує, що досягається висока точність апроксимації. При цьому кількість нейронів захованого
шару НМ, що відтворювала характеристику реле з
гістерезисом, була S1  4 , а люфта – S1  6 .
ВИСНОВКИ. Однозначні та неоднозначні характеристики типових нелінійних ланок автоматичних
систем можуть бути успішно апроксимовані нейронною мережею з прямим передаванням сигналу.
Для релейних характеристик ефективність навчання краща при вхідному детермінованому сигналі у вигляді гармоніки змінної частоти порівняно з
випадковим сигналом. Досить висока точність апро-

ксимації може бути досягнута для релейних характеристик при двох нейронах, а для зони нечутливості та зони насичення – при 3–4 нейронах у прихованому шарі мережі.
Для апроксимації неоднозначних характеристик
реле з гістерезисом та люфта при навчанні мережі
рекомендується застосовувати вхідний детермінований сигнал у вигляді гармоніки змінної частоти.
Досить висока точність нейромережної апроксимації
може бути досягнута для реле з гістерезисом при
S1  4 , а для люфта – при S1  6 .
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NEURAL NETWORK USING TO APPROXIMATE A TYPICAL NONLINEAR LINKS OF AUTOMATIC
CONTROL SYSTEMS
B. Pryymak, O. Khalimovskyy
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: bp-08@ukr.net, o.khalimovskyy@ukr.net
Getting high quality automatic control system of complex electromechanical objects requires self-tuning and optimization work in real time. This requires rapid simulation of the controlled object considering its nonlinearities. The
new high-performance tools for modeling dynamic systems today include artificial neural networks, which process information in parallel form. This explains the relevance of topics on the use of neural networks for modeling problems.
However, not all the important aspects of this subject sufficiently studied. The aim of this work is to study the question
of approximation of typical nonlinear automatic control system links using feedforward neural networks. The article
deals with the characteristics of these nonlinearities unambiguous: the dead zone, the zone of saturation, two-position
relay, three-position relay and such ambiguous (hysteresis) nonlinearities as backlash and relay with hysteresis. To
solve the problem of approximation was based feedforward neural networks from one hidden layer neurons and one
output neuron. The activation functions of these neurons were hyperbolic tangent and linear relationship respectively.
For approximation of the hysteresis nonlinearities neural networks was transformed into a dynamic network by introducing two elements of time signal delay. The results of the research have allowed give reasonable answers to two important questions. The first one is to select the method of forming the training set data, where a learning process of neural networks is effective. The second question concerns the establishment of the required number of neurons in the hidden layer of the neural network, where the network accurately approximates the nonlinear characteristics of a given
link. Thus, our studies in the article have shown that are unambiguous and ambiguous characteristics of typical nonlinear links of automatic systems can be successfully approximated by feedforward neural network.
Key words: neural network, nonlinear link, approximation.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЮ ТА КЕРУВАННЯ ПРИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ
В КОМУНАЛЬНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ
А. Л. Перектест, І. С. Кулинич
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: wey77@mail.ru
Запропоновано підхід до енергозбереження в комунальній енергетиці за рахунок взаємопов’язаного
розв’язку питань енергоспоживання, енерговикористання та енергокерування. Показано, що для досягнення
необхідного рівня енергоефективності будівель спочатку треба упроваджувати автоматизовані системи їх моніторингу та керування. Наведено приклад реалізації вказаних систем для будівель навчального закладу.
Ключові слова: енергозбереження, енергоспоживання будівель, енергетична ефективність.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. До комунальної енергетики належать технологічні та енергетичні комплекси, які забезпечують життєдіяльність людей:
електро-, газо-, тепло- й водопостачання, а також
водовідведення. Існуюча практика надання комунальних послуг в основному залежить від власників
енергопостачальних компаній і підприємств, яким
украй невигідно будь-яке зниження споживання
енергетичних ресурсів. У таких умовах реальне
зниження споживання енергоресурсів можливо
тільки на рівні кінцевих споживачів, оскільки пов'язане з їх виживанням й існуванням в умовах збільшення тарифів на енергоносії при відсутності вкладень у модернізацію інженерних систем підпорядкованих їм об’єктів.
Найбільш енергоємною галуззю, що споживає
більше 40 % первинних енергоресурсів, є теплопостачання об'єктів соціальної інфраструктури: житловий фонд, будинки соціального й навчального
призначення тощо.
Вказані системи можуть розглядатися як одні з
основних складових для забезпечення необхідного
рівня енергоефективності соціальних об’єктів або в
загальному – для досягнення необхідної їх якості. У
функції системного заходу, що направлений на вирішення проблеми енергозбереження, може бути
застосований енергетичний менеджмент як постійно
діюча система обліку, аналізу та керування споживанням енергоносіїв на об’єкті, що направлена на
досягнення мінімально допустимого рівня споживання енергії для функціонування об’єкту [1] або
досягнення необхідної якості.
Одним з основних принципів керування
(менеджменту) якості є постійне поліпшення.
Основним інструментом процесу постійного
поліпшення, який найшов своє відображення у
світових стандартах з енергоменеджменту [2], є
цикл PDCA, що відомий також за назвою цикл
Демінга. Цикл PDCA – це безперервний процес
удосконалювання діяльності, наданий у вигляді
циклічної послідовності чотирьох етапів: Plan
(планування), Do (виконання), Check (перевірка),
Act (виправлення, дії).
Застосування циклу PDCA у різних областях діяльності дозволяє ефективно управляти цією діяльністю.
Для закладів освіти функціонування енергоменеджменту у вигляді певної служби через безперервне

повторювання циклу „Планування – Виконання –
Перевірка – Покращення” (рис. 1) неминуче повинно
призводити до покращення енергетичних показників
та енергетичної ефективності закладу освіти [5].

Рисунок 1 – Цикл PDCA при реалізації політики
з енергозбереження в закладах освіти
Разом з тим, незважаючи на розроблені універсальні підходи до менеджменту якості, їх реалізації у
вигляді політики з енергозбереження, залишаються
невирішеними питання взаємодії окремих підсистем
забезпечення життєдіяльності в межах певних
об’єктів – муніципальних будівель – з метою підвищення їх енергетичної ефективності при реалізації
енергозбереження.
Метою роботи є формалізація складових принципу «трьох Е» при енергозбереженні в комунальній
енергетиці міст та прикладна реалізація окремих
його завдань. Однорідність структури розподілу
витрат енергоресурсів для забезпечення функціонування муніципальних будівель дозволяє використовувати як об’єкт прикладних досліджень будівлі
навчальних закладів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Принцип «трьох Е». Для практичної реалізації політики енергозбереження в навчальних закладах з метою зниження витрат на три основних види енергоресурсів – теплову, електричну й гідравлічну – необхідно використати сучасні технічні й інформаційні засоби, які реалізують завдання обліку енергоресурсів, аналізу режимів споживання, прийняття рішень і керування. Узагальнюючи зазначені завдання
з урахуванням існуючих системних підходів [2–4] та
маючи на увазі збереження не тільки енергії, а й
матеріальних ресурсів, приходимо до трьох досить
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чітких складових: «енергоспоживання» (ЕС), «енерговикористання» (ЕВ) та «енергокерування» (ЕК),
які становлять основу пропонованого принципу
енергоресурсозбереження в комунальній енергетиці
– принципу «трьох Е» [5]. Загальною рисою окремих елементів є енергоефективність у кожному зі
складових та в цілому.
У найпростішому випадку послідовність застосування принципу «трьох Е» наступна:
1) оцінка поточного енергоспоживання об'єктом і
потенціалу використання доступних джерел енергії;
2) аналіз ефективності перетворення енергії й
встановлення структури розподілу її втрат за видами
й на різних елементах об'єкта;
3) формування необхідних режимів роботи об'єкта, що забезпечують регулювання технологічних

параметрів і оптимізацію енерговитрат.
Кожний із трьох складових принципу «трьох Е»
характеризується окремими процесами й змінними
(табл. 1). Так, наприклад, для «енергоспоживання»
визначальними є відповіді на запитання: скільки
доступно, скільки необхідно й скільки споживається
певним об’єктом енергії. Для відповіді на ці запитання необхідно провести класифікацію об’єктів
керування, виконати оцінку доступних для певного
об’єкту величин (потоків) енергії з різних джерел
для його енергозабезпечення та оцінити споживання
енергії за базовим рівнем. Для технічної реалізації
вказаних завдань можуть використовуватись як розрахункові дані з нормативних документів, так і виміряні за допомогою автоматизованих систем контролю та обліку енергоресурсів даних.

Таблиця 1 – Узагальнена характеристика складових принципу «трьох Е» та їх процесів і змінних
Складове

Процеси
Класифікація об’єктів (а)

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ – оцінка
поточного енергоспоживання
об'єктом і потенціалу використання
доступних джерел енергії
ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ – аналіз
ефективності перетворення енергії й
встановлення структури розподілу її
втрат за видами й на різних
елементах об'єкта
ЕНЕРГОКЕРУВАННЯ –
формування необхідних режимів
роботи об'єкта, що забезпечують
регулювання технологічних
параметрів і оптимізацію
енерговитрат

Оцінка можливої енергії (b)
Оцінка необхідної енергії
для об’єктів (c)
Контроль та облік
енергоспоживання (d)
Оцінка процесів перетворення
енергії (e)
Оцінка процесів розподілу
енергії (f)
Регулювання роботи об’єктів (r)
Оптимізація енергоспоживання
(o)

На основі отриманих на етапі «енерговикористання» проводиться аналіз ефективності перетворення енергії й встановлення структури розподілу її
втрат за видами й на різних елементах об'єкта. При
цьому окремими процесами «енерговикористання» є
процеси перетворення та розподілу енергії, що характеризуються множинами відповідних показників.
Для «енергокерування» визначальними є формування процесів регулювання споживання енергоресурсів відповідно до режимів використання будівель
навчальних закладів та оптимізації енерговитрат при
дотриманні необхідних санітарно-гігієнічних норм.
Відповідно маємо множини методів, способів та
засобів регулювання параметрів споживання енерговитрат, множини критеріїв, методів та засобів оптимізації енерговитрат із чітким виділенням економічних показників як індикатору економічної ефективності при реалізації «енергокерування».
Окремі складові принципу «трьох Е» взаємоді-

Множини змінних,
характеристик чи способів
Типи та показники об’єктів
Типи та оцінка потужності джерел
енергії
Оціночні показники
енергоспоживання
Виміряні показники
енергоспоживання
Показники та характеристики
якості перетворення (енергетичний
моніторинг)
Показники та розподілення втрат
енергії (енергетичний бюджет)
Методи, способи та засоби
регулювання
Критерії, методи та засоби
оптимізації енергоспоживання
з урахуванням економічних
показників

ють один з одним. Оцінка ступеня їх взаємозв'язку
показана у вигляді діаграми Венна (рис. 2), де перетинання двох множин показує загальні властивості
або виконувані завдання, а область перетинання
трьох множин – досягнення необхідної енергетичної
ефективності (ЕФ) об'єкта. Так, наприклад, розглядаючи сумісно складові «енергоспоживання» та
«енерговикористання», можна вирішити завдання
обліку споживаних енергетичних ресурсів та провести аналіз структури розподілу споживання енергоресурсів. Спільне виконання складових «енергокерування» та «енергоспоживання» дозволяє оцінити
вплив методів регулювання й оптимізації на загальне споживання ресурсів, а розгляд у зв’язці «енергокерування» – «енерговикористання» встановлює
вплив методів регулювання та оптимізації на окремі
показники якості перетворення та розподілення енергоресурсів з урахуванням економічних чинників.
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Рисунок 2 – Взаємозвязок складових принципу
«трьох Е» у вигляді діаграми Венна
Наведеній на рис. 2 діаграмі Венна відповідають
наступні дискретно-логічні моделі за теорією множин:
М 1  ЕС  ЕВ  (a  b  c  d )  (e  f ); 
М 2  ЕС  ЕК  (a  b  c  d )  (r  o); 

(1)
М 3  ЕВ  ЕК  (e  f )  (r  o);


ЕФ  М 1  М 2  М 3.
Прикладна реалізація складових «енергокерування» та «енергоспоживання» при енергоресурсозбереженні в навчальних закладах.
Для досягнення необхідної енергоефективності
та зниження енерговитрат на першому етапі необхідно забезпечити достовірне одержання даних про
енергоспоживання того чи іншого об'єкта.

Сучасний стан технічних і програмних засобів
промислової автоматики, широке впровадження в
повсякденне життя людей телекомунікаційних можливостей всесвітньої мережі Інтернет ставлять на
зовсім новий рівень розуміння питання автоматизації й диспетчеризації інженерних систем будинків.
Так, наприклад, сучасні прилади для обліку споживаних енергоресурсів мають високий клас точності,
реалізують функції виміру, розрахунку, зберігання й
передачі інформації. Зазначені можливості сучасних
технологій і апаратури автоматизації дозволяють досить просто реалізувати віддалений контроль і керування із застосуванням web-орієнтованих рішень.
Виконуючи вимоги нормативних документів
[6, 7] у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (КрНУ), створена
й успішно функціонує автоматизована система оперативного контролю температурних режимів і віддаленого управління тепловим споживанням навчальних корпусів; система впроваджена в чотирьох
навчальних корпусах. Виконана, починаючи з
2011–2012 опалювального сезону, поетапна модернізація теплових пунктів дозволила зменшити сезонне теплоспоживання в регульованих корпусах на
570 Гкал, що становить більше 500 тис. грн. [8].
Для окремо взятого п’ятиповерхового навчального корпусу (Qоп = 0,27 Гкал/год, V = 23423 м3), в
якому здійснено модернізацію теплового пункту,
отримані наступні техніко-економічні показники
(табл. 2). У функції обладнання використано погодний регулятор Siemens RVD 125, насоси
DAB BPH 180/280, клапан з електроприводом
Siemens, сенсори температури теплоносія та повітря,
термоманометри, прилади для комутації та захисту,
інтерфейсні прилади підсистеми диспетчеризації. За
базове теплоспоживання прийнято величину в
393 Гкал за 2010–2011 опалювальний сезон.

Таблиця 2 – Техніко-економічні показники варіантів модернізації теплового пункту навчальної будівлі
Кошторисна вартість
впровадження,
тис. грн.

Теплоспоживання
за опалювальний сезон

станом на
10.09.
2012р.

станом
на 10.04.
2015р.

Опалювальний
сезон

Автоматизація
теплового
вузла

47*+20**

125+40

Диспетчеризація

18

35

Всього

85I

200II

Вид
модернізації

після автоматизації,
2011–2012 рр.
після диспетчеризації,
2012–2013 рр.

Економія за рахунок
зменшення споживання

Термін
окупності,
опал. сезони

тис. грн.
Гкал

Гкал, %
I

II

I

II

353

40/10

35,8

44,4

1,8

2,3

298

95/24

84,9

105,5

1

1,2

* – не врахована вартість теплового лічильника; ** – вартість дозвільних документів; I – при вартості 894,6 грн
за 1 Гкал; II – при вартості 1122 грн за 1 Гкал
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ВИСНОВКИ. 1. Для зменшення затрат на енергоресурси в комунальній енергетиці доцільно використовувати системний підхід, при якому досить
чіткими складовими виступають енергоспоживання,
енерговикористання й енергокерування.
2. На першому етапі необхідно впроваджувати
автоматизовані системи моніторингу окремих будівель для достовірного одержання даних про енергоспоживання того чи іншого об'єкта.
3. Досвід впровадження сучасних засобів автоматизації та диспетчеризації в роботу інженерних
систем будівель доводить можливість зменшення
споживання теплової енергії на опалення. Використання подібних рішень у житлових багатоповерхових будинках дозволить не тільки поліпшити їх гідравлічні та теплові режими за рахунок додаткової
циркуляції теплоносія, але й зменшити квартплату
для кожного домовласника.
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IMPLEMENTATION OF MONITORING AND MANAGEMENT THE SAVING
IN ENERGY AND UTILITIES
A. Perekrest, I. Kulynych
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: wey77@mail.ru
The approach to energy efficiency in municipal energy due to the interrelated issues energy consumption, energy
use and energy control. It is shown that to achieve the required level of energy efficiency of buildings, you must first
implement automated systems monitoring and management. The example of the above systems for buildings of educational institutions.
Key words: energy saving, heat consumption of buildings, energy efficiency.
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УДК 697.347:378.162
АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ В РЕГУЛИРУЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
Т. В. Журавель, А. Л. Перекрест, С. С. Романенко
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: wey77@mail.ru
Выполнен анализ существующих решений по регулированию тепловой мощности систем отопления гражданских зданий. Установлено, что регулирование тепловой мощности зданий целесообразно выполнять по качественно-количественному принципу с помощью автоматизированных узлов погодного регулирования, устанавливаемых в индивидуальных пунктах. Процесс настройки микропроцессорных погодных регуляторов под
определенную систему отопления является достаточно трудоемкой задачей, т.к. зависит от динамических
свойств здания. В ходе сравнительной характеристики показателей качества для двух учебных зданий определено, что чем меньше зависимость времени запаздывания от постоянной времени здания, тем проще настройка
регулятора и лучше показатели качества регулирования. Выявлено, что для соизмеримых по объему зданий с
одинаковой этажностью динамические показатели работы системы отопления здания с двумя насосами лучше,
чем системы отопления здания с одним насосом.
Ключевые слова: система отопления, индивидуальный тепловой пункт, система автоматического регулирования, время запаздывания.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На отопление зданий расходуется около 40 % топливных ресурсов
нашей страны. Учитывая колоссальный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе
на отопление, важным для Украины является решение проблемы рационального использования энергоресурсов. Повысить эффективность работы системы отопления (СО) здания и экономию энергоресурсов при обеспечении требуемых параметров
микроклимата в помещениях возможно посредством
регулирования тепловой мощности СО.
Из-за отсутствия приборов автоматического регулирования и обеспечения страны дешевым топливом в прошлом широкое распространение получило
качественное регулирование тепловой нагрузки, при
котором расходы сетевой воды в теплосети остаются постоянными, а тепловая нагрузка потребителей
регулируется изменением температуры подающей
магистрали теплосети. Другие, не менее эффективные способы регулирования, такие как количественный (регулирование изменением расхода в зависимости от температуры наружного воздуха при
постоянной температуре воды подающего трубопровода) и качественно-количественный (регулирование изменением расхода и температуры теплоносителя), практически не развивались. В настоящее
время появились новые технические возможности,
позволяющие реализовать в системах теплоснабжения способы количественного и качественноколичественного регулирования тепловой нагрузки,
которые имеют целый ряд преимуществ перед качественным регулированием [1, 2].
Целью данной работы является исследование работы модернизированных индивидуальных тепловых пунктов гражданских зданий с автоматизированными узлами регулирования тепловой мощности.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В работе рассматриваются два пятиэтажных учебных корпуса (корпуса №№ 2 и 5) Кременчугского

национального университета имени Михаила Остроградского (КрНУ), сравнительные данные которых приведены в табл. 1. В индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) рассматриваемых зданий
(рис. 1) установлено оборудование для погодного
регулирования температуры теплоносителя, которое
включает: электронный контроллер (Siemens RVD,
Danfoss ECL Comfort); циркуляционные насосы
(Н1 и Н2); клапан с электроприводом (М); датчики
температуры теплоносителя, внешней и внутренней
температур воздуха. Для учета расхода теплоносителя в каждом ИТП установлены тепловые счетчики.
Таблица 1 – Сравнительные данные корпусов
Характеристики
Внешний объем, м3

Корпус № 2 Корпус № 5
21961
23423

Общая площадь, м2
Расчетная тепловая нагрузка Q, Гкал/час (кВт)

5132,4
0,302
(351,23)
вертикальная однотрубная
Н1
1980

Система отопления
Количество насосов (рис. 1)
Год постройки

4462,4
0,2762
(321,22)
вертикальная двухтрубная
Н1, Н2
1987

При выборе насосов и места их включений в
схеме ИТП руководствуются следующими рекомендациями [2]:
 при тепловой мощности системы 25 кВт и более – насос с регулируемым количеством оборотов с
учетом разницы давления в подающем и обратном
трубопроводах;
 при тепловой мощности системы до 25 кВт –
насос с регулируемым количеством оборотов; для
насоса с постоянным количеством оборотов предусматривают перемычку между подающим и обратным трубопроводами с автоматическим перепускным клапаном.
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Насос можно включать на подающей линии системы отопления, на обратной линии или же на перемычке между ними. Размещение насосного узла
на подающей линии внутренней системы теплопотребления применяется при необходимости повы-

шения располагаемого напора на вводе в здание,
обычно при большой этажности здания и значительной удаленности от источника теплоснабжения.
Размещение насосного узла на обратной линии
внутренней системы теплопотребления применяется

Рисунок 1 – Блок–схема регулируемых ИТП зданий
в случаях малого располагаемого перепада на вводе
в здания. Установка насосного узла смешения на
подающей или обратной линиях внутренней системы теплопотребления приводит к увеличенному
расходу электроэнергии насосным узлом вследствие
необходимости установки насосов с большим расчетным расходом в сравнении с насосом на перемычке. Насос на перемычке, обеспечивая смешивание, не влияет на величину циркуляционного давления для системы отопления [1, 2].
При выборе насоса для системы отопления, который размещается на перемычке между подающим
и обратным трубопроводом, следует принимать:
 напор – в зависимости от расчетного давления в тепловой сети и необходимого давления в
присоединенных системах потребления тепла;
 требуемую производительность насоса (подачу) согласно [2]:
3600Q ,
(1)
G
c T

где Q – тепловая нагрузка, Вт; c – удельная теплоемкость воды, Дж/кг·°C; ΔТ – разность температур
теплоносителя на входе и выходе СО, °C.
Работа погодных электронных регуляторов состоит в регулировании температуры теплоносителя,
поступающего в СО здания, по пропорциональноинтегральному закону в зависимости от температуры внешнего воздуха с коррекцией по температуре
внутреннего воздуха и температуре теплоносителя,
который возвращается в теплосеть по определенному температурному графику отопления. При этом от
правильного выбора коэффициентов и настроек таких регуляторов зависит эффективность функционирования в целом систем теплоснабжения отдельных зданий. Поэтому процесс настройки контролле-

ра под определенную конкретную систему отопления является достаточно трудоемкой задачей.
Ранее в результате параметрической идентификации [3] была определена наиболее точная структура математической модели систем отопления
учебных зданий, а также конкретные ее параметры
(коэффициенты, постоянные времени, время запаздывания) для учебных корпусов №№ 2 и 5 (табл. 2).
Передаточная функция данной математической
модели имеет вид
W(s)

k
е  Td  s .
( T1 s  1 )( T2 s  1 )

(2)

Таблица 2 – Значение параметров передаточной
функции (2) для 2 и 5 учебных корпусов
Параметры
Корпус № 2
Корпус № 5

k
0,563
0,776

T1, ч
0,74
0,807

T2, ч
0,13
0,076

Td, ч
0,38
0,11

Наличие запаздывания объекта ухудшает динамику замкнутой системы. Так как объект регулирования включает звено запаздывания, следует применять рекомендации для выбора закона регулирования и типа регулятора в зависимости от соотношения времени запаздывания от суммарной постоянной времени объекта (табл. 3) [4].
При отношении Td / T  0,5 типовые законы
управления не могут обеспечить высокую точность
и быстродействие процесса регулирования. Поэтому, повысить качество управления можно либо путем уменьшения запаздывания в объекте, либо за
счет применения регулятора более сложной структуры, а именно оптимального регулятора. Из теории
оптимального управления следует, что такой регулятор в своей структуре должен содержать модель
объекта управления. Системы управления с моде-
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лью объекта обладают возможностью предугадывать будущие изменения состояния объекта. Они
незаменимы для объектов с существенным запаздыванием. Перечисленные в табл. 2 объекты регулирования с Td / T  0 , 2 устойчивы и обладают самовыравниванием.
Для исследуемых объектов выполнен синтез
классических и современных регуляторов различ-

ными методами. В классических методах регулятор
размещают в прямой или обратной цепи структуры
системы. Современные методы, благодаря дополнительной обратной связи, моделирующей динамику
объекта, из основного контура исключают чистое
запаздывание. Используя данные методы, получены
настроечные коэффициенты регулятора и показатели качества переходных процессов.

Таблица 3 – Рекомендации по выбору регулятора для объектов с запаздыванием
Соотношение
T ,
s  d T  Т 1  Т 2 
T

0  s  0, 05

0,05  s  0,1
0 ,1  s  0, 2

Характеристика объекта
По запаздыванию
По степени
и инерционности
регулирования
Очень хорошо
Без запаздывания
регулируемый
С большой инерционностью и
Очень хорошо
малым запаздыванием
регулируемый
Хорошо
С существенным запаздыванием
регулируемый

0 , 2  s  0, 4

С существенным запаздыванием

0 , 4  s  0,8

С существенным запаздыванием

0 ,8  s  1

С большим запаздыванием

s 1

С большим запаздыванием

Графики переходных процессов представлены на
рис. 2. Из графика видно, что для соизмеримых по
объему зданий время регулирования в замкнутой
системе корпуса № 5 в два раза меньше времени
регулирования корпуса № 2 благодаря наличию в
ИТП корпуса № 5 дополнительного насоса на обратной линии системы отопления.

Рисунок 2 – Графики изменения температуры
теплоносителя обратного трубопровода
корпусов №№ 2 и 5
ВЫВОДЫ. Исследована работа модернизированных индивидуальных тепловых пунктов гражданских зданий с автоматизированными узлами ре-

Еще регулируемый
Труднорегулируемый
Очень
труднорегулируемый
Очень
труднорегулируемый

Закон регулирования
и тип регулятора
Релейный непрерывный П-, ПИ-,
ПД-, ПИД-регулятор
Релейный непрерывный П-, ПИ-,
ПД-, ПИД-регулятор
Релейный непрерывный П-, ПИ-,
ПД-, ПИД-регулятор
Непрерывный или цифровой ПИ-,
ПД-, ПИД-регулятор
Непрерывный или цифровой ПИ-,
ПД-, ПИД-регулятор
Непрерывный или цифровой ПИ-,
ПД-, ПИД-регулятор
Цифровой регулятор с
предиктором

гулирования тепловой мощности. Установлено, что
при одновременном использовании в узле регулирования насосов на перемычке и на обратном
трубопроводе улучшаются динамические показатели ИТП – уменьшаются постоянные времени и время транспортного запаздывания, что напрямую
влияет на качество процесса регулирования систем
отопления гражданских зданий. Указанное свойство
регулируемых ИТП с двумя насосами может использоваться для формирования энергосберегающих
алгоритмов управления тепловой мощностью гражданских зданий с переменным характером их использования [6].
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ANALYSIS PROCESS REGULATED INDIVIDUAL HEATER CIVIL BUILDINGS
T. Juravel, A. Perekrest, S. Romanenko
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: wey77@mail.ru
Made the analysis of existing solutions on regulation heat power of heating systems of civil buildings. Established
that regulation of heat power of buildings expedient to perform by qualitative-quantifiable principle by using automated
units weather regulation which are installed in individual points. The configuration process of microprocessor of weather regulators under the a specific heating system sufficiently time-consuming task, because it depends on of dynamic
properties building. In the course of comparative characteristic of quality indicators for the two educational buildings is
determined, than that the smaller the dependence of the delay time from the time constant buildings, then easier tuning
regulator and better to indicators of quality of regulation. Is revealed, that for of commensurate by volume buildings
with the same number of storeys the dynamic performances indicators heating system building with two pumps better
to, than building heating system on one pump.
Key words: heating system, individual heat point, automatic control system, object with delay.
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УДК 681.536.5:697.34
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА НАСТРОЕК ПОГОДНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ
ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
А. Л. Перекрест, Е. О. Чеботарева, Д. В. Романча
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: Yoko.93@yandex.ua, rdv051210@ya.ru
Рассмотрена работа погодных регуляторов Danfoss ECL и Siemens RVD систем теплоснабжения зданий. Установлено, что параметры регуляторов зависят от температурных графиков, приведённых в их документациях.
От правильности выбора наклона температурных кривых зависит эффективность работы регуляторов. С помощью математического описания температурных графиков путем расчета можно получить значения температуры заданной подачи, наклона кривых и т.д. Для упрощения процесса расчета настроек создана компьютерная
программа в Labview, которая, получая исходные данные в виде различных уставок на температуры воздуха
внутри и снаружи здания, температуры теплоносителя на входе и на выходе, позволяет определять наклон температурного графика, соответствующий конкретному зданию.
Ключевые слова: погодные регуляторы, температурный график, оптимальные настройки, наклон кривых.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Энергосбережение –
одна из важнейших задач народного хозяйства Украины, связанная со всеми социально-экономическими
аспектами развития общества, включая вопросы охраны
окружающей среды. Значительные резервы сохранения
энергии кроются в системах теплоснабжения зданий,
т.к. на выработку тепла для отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения расходуется до 40 % топлива.
Ощутимого эффекта экономии тепла в системах теплоснабжения можно достичь за счет автоматизации систем теплопотребления зданий. Вместе с этим автоматизация позволяет существенно улучшить качество теплоснабжения путем автоматического регулирования тепловой нагрузки при изменении наружной температуры
воздуха [1].
Для реализации такой автоматизированной системы используют погодные регуляторы, которые вместе с дополнительным оборудованием устанавливаются в тепловых пунктах отдельных зданий [2]. Так,
например, погодные регуляторы Danfoss ECL
Comfort и Siemens RVD с помощью настроек адаптируют кривую нагрева к условиям конкретного здания
для поддержания постоянной температуры в помещении.
Целью работы является автоматизация процесса
расчета настроек регулятора температури Danfoss
ECL и Siemens RVD.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Погодные регуляторы Danfoss ECL Comfort и
Siemens RVD являются промышленно выпускаемыми и часто используемыми комплектными устройствами для автоматизации процессов в тепловых
пунктах зданий различного назначения. Они могут
работать в различных технологических схемах систем теплоснабжения зданий, обеспечивая постоянство температуры внутри помещения за счет изменения расхода теплоносителя с помощью электромагнитного клапана. Так, регулятор Danfoss ECL
Comfort предназначен для поддержания постоянной
температуры в контуре горячего водоснабжения с
системой зарядки бака-аккумулятора, управления
водогрейным котлом в системах отопления с погодной компенсацией температуры потока и фиксиро-

ванным ограничением температуры в обратном трубопроводе, погодозависимого регулирования температуры потока в подающем трубопроводе системы
отопления с фиксированным ограничением температуры воды в обратном трубопроводе и т.д.
Siemens RVD представляют собой многофункциональный контроллер, позволяющий управлять
температурой подачи в контурах отопления, а также
нагревом в системе ГВС. Областью их применения
являются установки с подключением к районной
теплосети в небольших жилых и нежилых зданиях.
Регуляторы имеют тиристорные выходы для
управления приводом регулирующего клапана и
релейные выходы для управления насосом или горелочным устройством котла [3–5].
Для задания уставок в Danfoss ECL используются специальные карты, в которых описываются настройки, соответствующие области применения для
конкретной схемы теплоснабжения. Siemens RVD
имеет три запрограммированных типа уставок. При
выборе определенного типа установки активируются все функции и настройки, требуемые для конкретной установки. Возможны следующие режимы
управления: только погодозависимая компенсация,
погодозависимая компенсация с влиянием температуры помещения, только компенсация по температуре помещения. Для настройки номинальной уставки температуры помещения напрямую предусмотрена ручка настройки.
При изменении работы регуляторов используют
следующие параметры: границы отключения отопления, минимальная и максимальная границы температуры теплоносителя, влияние температуры помещения, температура возвращаемого теплоносителя и прочие.
Процедура настройки Danfoss ECL и Siemens
RVD заключается в вычислении задаваемых значений температур теплоносителей по температурным
графикам (рис. 1) с последующей корректировкой
этой величины (рис. 2).
На кривых отопления имеются фиксированные
точки при температуре наружного воздуха 20 °C (для
Danfoss ECL), 22 °C (для Siemens RVD) и температу-
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ре подачи, составляющей 20 °C. Все кривые выходят
из фиксированных точек под разным наклоном. Каждая кривая отопления имеет линию замены, которая
пересекает точку наклона и «свою» кривую отопления при температуре наружного воздуха 0 °C.

соответственно:
(1)
где Tзад.комн – заданная комнатная температура;
H – наклон температурного графика отопительного
контура; P – параллельное смещение графика.
(2)
s 10TV / TAM ,
где TAM – комбинированная температура наружного
воздуха; TV – температура подачи.
Tзад.под  H (20  Tнар  P)  24,6  2,46H (Tзад.комн  20),

а)

а)

б)
Рисунок 1 – Температурные графики
регуляторов: а) Danfoss ECL; б) Siemens RVD
При соответствии фактических теплотехнических характеристик здания выбранному температурному графику в здании автоматически будет
поддерживаться температура, равная заданной температуре помещения.
Наклоны устанавливаются на контроллере и рассчитываются следующим образом. Уставка температуры подачи постоянно перемещается по кривой
отопления как функция температуры наружного
воздуха в Danfoss ECL и как функция комбинированной температуры наружного воздуха в Siemens
RVD. Кроме того, любое отклонение температуры
помещения вызывает мгновенное параллельное
смещение кривых отопления.
На рис. 1 и 2 приняты следующие обозначения:
E – показатель управления температурой помещения;
H – кривая отопления; L – ограничитель; s – наклон
кривой отопления; TAM – комбинированная температура наружного воздуха; TRw – уставка температуры
помещения; TRx – температура помещения;
TVw – уставка температуры подачи.
Математическое описание температурных графиков (рис. 1) может быть представлено в виде выражений (1) и (2) для Danfoss ECL и Siemens RVD

б)
Рисунок 2 – Принцип регулирования контуров
отопления: а) Danfoss ECL; б) Siemens RVD
Для решения задачи автоматизации расчета настроек регулятора температуры, например Danfoss
ECL 200, разработана компьютерная программа в
Labview [4]. При работе с программой необходимо
указать: температуру подачи воды в системе отопления, наклон и смещение графика, границы выключения отопления, минимальную и максимальную температуру теплоносителя, минимальное и
максимальное влияние воздуха в помещении. В начале загружаем файл Zn.txt, в котором содержится
таблица значений температуры теплоносителя на
подаче от температуры наружного воздуха и наклона температурного графика, полученных путем
оцифровки рис. 1 (а). Далее, задаем Tнар=-5 °С,
Tзад.комн=17 °С, Tзад.под=80 °С. В результате работы
программы получим необходимый наклон температурного графика H=1,8 и другие параметры регулятора необходимые для его настройки (рис. 3).
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Рисунок 3 – Интерфейс программы для автоматизированного расчета настроек регулятора Danfoss ECL
ВЫВОДЫ. В работе рассмотрен принцип настройки погодных регуляторов Danfoss ECL и
Siemens RVD. В результате была выполнена настройка регуляторов с помощью температурных
графиков, построенных на основании диапазонов
температур, характерных для данной местности.
Реализована автоматизация процесса расчета настроек регулятора температуры Danfoss ECL. Данные исследования могут быть использованы в настройке регуляторов Danfoss и Siemens для различных диапазонов температур.
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AUTOMATION OF THE CALCULATION SETTINGS WEATHER CONTROLLERS
TEMPERATURE OF HEATING BUILDINGS
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The paper considers the work to weather the Danfoss ECL and Siemens controllers RVD heating systems in buildings. The parameters of regulators depend on the temperature graph, shown in their documentation. The correct choice
depends on the temperature curves slope efficiency of regulators. Using the mathematical description of the temperature
graph by calculating the temperature values can be specified for the tilt, curves, etc. To simplify the process of calculating the settings created in Labview software, which receives input in the form of various settings on the temperature of
the air inside and outside the building, water temperature at inlet and outlet allows you to define the slope of the temperature graph corresponding to a particular building.
Кey words: weather controllers, temperature chart, optimal settings, the slope of the curves.
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З кожним роком спостерігаються значні темпи зростання валової долі електроенергії, отриманої від альтернативних джерел. Додавши до попереднього факту загострення енергетичних питань національного господарства, достатньо актуальною постає задача оптимізації існуючих установок, які працюють з альтернативними
джерелами енергії. Дана робота присвячена більш ефективному використанню потенціалу сонячних електрогенеруючих установок. Основна ідея роботи полягає в застосуванні пристрою для аналізу поточної інформації
про освітленість району та ефективність перетворення сонячної енергії до електричної. При цьому також звернено увагу на процес налаштування сонячних панелей відносно сонячних променів, що дозволяє автоматизувати генерування максимальної потужність протягом дня. Процес автоматичної корекції положення сонячних
панелей відбувається завдяки розробленому алгоритму керування, який інтегровано разом із системою аналізатора потужності сонячної енергії. Обґрунтовано необхідність подальшої розробки системи автоматичної корекції положення сонячних панелей та описано процес створення й результати тестування прототипу аналізатора
сонячної енергії.
Ключові слова: сонячні панелі, аналізатор, корекція, потужність випромінювання.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Швидкі темпи розвитку промисловості та щорічне зростання попиту
на електроенергію ставить людство перед певними
складнощами. З одного боку це призводить до масштабного забруднення навколишнього середовища
засобами електроенергогенеруючих компаній, які
користуються класичними засобами генерування
електроенергії шляхом спалювання вугілля та газу,
або використання енергії поділу атомів, що призводить до необхідності побудови атомних електростанцій, які також мають низку недоліків, один з яких –
небезпека враження радіацією. Тому одним із найважливіших завдань є розробка надійного й потужного альтернативного джерела електроенергії, яким
можуть слугувати сонячні фотоелектричні станції.
Середньорічний потенціал сонячної енергії в Україні (1235 кВт*год/м2 (таку енергію можна отримати
при спалюванні 100 м3 газу)) є достатньо високим і
набагато вищим, ніж, наприклад, у Німеччині –
1000 кВт* год/м чи навіть у Польщі –
1080 кВт*год/м [1].
Сучасні фотоелектричні панелі не дозволяють
повністю використовувати потенціал сонячної енергії, що змушує вдаватися до додаткових заходів,
одним з яких є аналіз та прогнозування отримання
сонячної електроенергії для подальшого автоматичного коригування просторового положення фотоелектричних панелей, що дозволить здійснювати
максимальний відбір сонячної енергії.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У
результаті аналізу потенціалу використання та
впровадження сонячної електроенергії в Криворізькому регіоні постало питання ідентифікації поточної потужності сонячного випромінювання, що дозволило б перетворювати максимальну кількість
сонячної енергії. Для цього, як свідчать результати
досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців,
необхідно, щоб кут між сонячними панелями та
сонячним промінням складав 90 ° [2]. Тому, з огляду на це, було прийняте рішення щодо створення

корисної моделі аналізатора та регістратора сонячної енергії для подальшої її інтеграції із системою
автоматичного налаштування сонячних панелей під
оптимальний кут для відбору максимальної потужності. На основі зроблених висновків у процесі
аналізу питання було сформовано спрощений алгоритм роботи аналізатора сонячної енергії
(рис. 1).
Процес зчитування даних відбувається кожні
10 хв, при цьому фіксується час зчитування (t), напруга холостого ходу сонячної панелі (U), струм
короткого замикання (I) та освітленість(Eυ) всі ці
дані записуються до енергонезалежної пам’яті у
вигляді таблиць, що дозволяє в подальшому легко
опрацьовувати дані.

Рисунок 1 – Принцип побудови алгоритму
роботи аналізатора сонячної енергії
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Наступним кроком є аналіз отриманих даних та
порівняння потужності, яку виробляє сонячна
панель, та потужності, яку реально можна
отримати. Дані потужності визначаються завдяки
аналізу інформації, отриманої від датчиків.
Потужність сонячної панелі визначаємо[3], використавши значення напруги холостого ходу та струму
короткого замикання, що стосується реальної
потужності сонячного випромінювання; яку визначаємо завдяки датчику освітленості. Якщо потужності
співпадають, система завершує свою роботу та
переходить до режиму очікування, після якого

знов починає все спочатку. Якщо ж величини не
співпадають, відбувається коригування положення
сонячних
панелей,
після
чого
алгоритм
повторюється.
На етапі проектування корисної моделі
(рис. 2) було виокремлено низку критеріїв, яким
повинні відповідати складові частини готового
пристрою. Так, з поміж низки існуючих компонентів були обрані наступні, які відображені
в табл. 1.

Рисунок 2 – Принципова схема аналізатора сонячної енергії
Таблиця 1 – Параметри інтелектуальної частини аналізатора сонячної енергії
Параметр
Тип датчиків напруги
Тип датчиків струму
Смуга пропускання датчиків струму, кГц
Мікропроцесор
Розрядність, біт
Частота тактового генератора, МГц
Частота дискретизації сигналу для обчислення, кГц
Частота дискретизації сигналу для керування силовою
частиною, кГц
Тип енергонезалежної пам’яті
Тип датчика освітленості
На основі отриманих з датчиків даних
мікропроцесор робить їх аналіз та вносить їх до
енергонезалежної пам’яті, де вони зберігаються
для
можливості
візуалізації
інформації
на
екран.
Готовий варіант аналізатора зображено на
(рис. 3).
При проектуванні
та
виготовленні
прототипу аналізатора сонячної енергії використовувалися лише SMD деталі (рис. 4), що дозволило
значно
зменшити
габарити
друкованої
плати.

Значення
Дільник напруги
Датчик на основі ефекту Холла ACS712
80
Atmega 8
8
8
12,8
~80
24LC64
max44009

Рисунок 3 – Зовнішній вигляд плати
розробленого аналізатора
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Рисунок 4 – Процес монтажу SMD компонентів
друкованої плати аналізатора сонячної енергії
Плата датчика освітленості (рис. 5) була виконана
окремо, це дозволило розмістити її в необхідному місті
без необхідності розташування поруч плати контролера з мікропроцесором.

Рисунок 5 – Плата фоточутливого елемента
для визначення освітленості
Інформація, отримана з датчика, обробляється мікроконтролером, який формує дані в системних одиницях, що дозволяє безперешкодно працювати з таблицями даних. У результаті отримаємо діаграми необхідних нам даних (рис. 6) за певний проміжок часу, що
дозволить проаналізувати їх та здійснити корекцію.

Рисунок 6 – Графік отриманих результатів
з датчика освітленості в системних
одиницях Лк
ВИСНОВКИ. З огляду на актуальність теми та
можливий потенціал подальшого розвитку, розроблений аналізатор дозволить проводити подальші досліди
та впроваджувати альтернативні джерела електроенергії в Криворізькому регіоні. На основі отриманих результатів було зроблено низку висновків:
– необхідність розробки системи автоматичної
корекції положення сонячних панелей;
– доцільність розробки системи аналізатора сонячної енергії, що дає змогу аналізувати інформацію.
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The part of energy generated from alternative sources increases every year. Accounting the today energy problems
of national economics the task of optimizing the devices which works with alternative energy sources becomes more
acute. This work is dedicated to more efficient use of the potential of solar power generating systems. Main idea is to
use the device for analysis the current information about the illumination efficiency of area where the solar devices are
installed. This also is paid attention to the process of setting up solar panels in relation to the sun to automate the generation of maximum power during the day. For this task the special control algorithm is added to the main solar energy
analyzer. In the article the need for further development of the algorithm of automatic position correction is done. Also
it’s described the process of development and test results of the prototype of solar energy analyzer.
Кey words: solar panels, analyzer, alternative energy, radiation power.
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УДК 621.64:621.3:537
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИ РАЗВИТИИ
НЕЛИНЕЙНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ
В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: viktoria_kovalc@mai.ru
Показано, что функционирование электрогидравлического комплекса сопровождается развитием нелинейных кавитационных автоколебаний в трубопроводной сети. Предложена эквивалентная схема замещения электрогидравлического комплекса с учетом нелинейных периодических процессов в гидросистеме. Установлено,
что переменное во времени гидравлическое сопротивление трубопровода, обусловленное кавитационными
процессами, приводит к формированию гидравлической мощности как периодической функции времени. Получено, что в основе идентификации параметров электрогидравлического комплекса должны лежать уравнения
энергобаланса гармонических составляющих гидравлической мощности между источником питания и элементами гидросистемы. Предложен обобщенный алгоритм определения параметров электрогидравлического комплекса, отображающий этапы проведения процедуры идентификационного процесса. Отмечено, что определение текущих параметров электрооборудования заслуживает особого внимания в вопросах построения систем
контроля и защиты насосных комплексов в аварийных режимах работы.
Ключевые слова: электрогидравлический комплекс, энергетические процессы, гидравлическая мощность,
кавитационные автоколебания.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Электрогидравлические комплексы (ЭГК) промышленного и коммунального назначения являются сложными энергоемкими объектами, при функционировании которых
достаточно часто возникают режимы, приводящие к
развитию нестационарных гидродинамических процессов: пульсаций напора, гидравлических ударов,
кавитационных явлений, сопровождающихся развитием колебательных процессов в трубопроводной
сети [1, 2].
Одними из наиболее негативных по последствиям являются кавитационные явления, которые возникают в результате понижения давления в жидкости (ниже давления насыщенных паров), роста температуры перекачиваемой рабочей среды, наличия
местных сопротивлений в трубопроводной сети,
недостаточного подпора на всасе насосного агрегата
(НА) и др. [3, 4].
Кавитационные процессы характеризуются периодическим образованием и схлопыванием полостей (каверн), заполненных паром или газом, что
приводит к появлению автоколебаний давления и
расхода в гидравлической сети, сопровождается
уменьшением КПД, вибрацией, шумом, эрозийным
разрушением материала лопаток рабочего колеса
НА и стенок трубопровода [3, 4].
Вопросы возникновения и развития кавитации
являются одними из актуальных и до конца неизученными в гидродинамике. В большинстве случаев
явления кавитации рассмотрены применительно к
рабочим колесам НА [4]. В то же время практически
отсутствует систематическое изложение вопросов,
связанных с возникновением и развитием кавитации
в трубопроводных сетях: в напорном коллекторе
при снижении давления, в сифонных трубопроводах, на местных сопротивлениях, что приводит к
увеличению гидравлического сопротивления, потерь
гидравлической мощности на элементах трубопровода и системы в целом.
Анализ [5] показал, что изменение нагрузочного

режима в гидросистеме, обусловленное кавитационными процессами, напрямую связано с энергетическими параметрами работы электрогидравлического
оборудования: электрической мощности, подводимой к статорным обмоткам двигателя, механической
мощности на валу НА, гидравлических мощностей
на выходе насоса, на участках трубопровода и у потребителя.
При периодическом изменении напора и расхода
в сигналах мощности появляются гармонические
составляющие высшего порядка, анализ которых
позволяет наиболее полно отразить картину процессов энергопреобразования в ЭГК [6].
В [7] показана возможность применения метода
гармонического анализа сигнала электрической
мощности для идентификации параметров электрических двигателей.
C учетом сказанного, целью работы является определение параметров электрогидравлического комплекса при развитии кавитационных автоколебаний
с использованием энергетического метода на базе
частотного анализа сигналов гидравлической мощности.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Для описания переходных процессов в ЭГК предложена эквивалентная электрическая схема замещения, включающая: регулируемый по частоте вращения НА, трубопроводную сеть, потребитель (рис. 1).
На схеме (рис. 1) приняты следующие обозначения: H 0  2 – источник гидравлического питания;
  i  n – относительная частота вращения насосного агрегата; i , n – текущее и номинальное
значения частоты вращения двигателя соответственно, с-1; H st – источник статического противодавления, м; R p , Rnet i , Rcon – активные гидравлические сопротивления насоса, i -того участка трубопровода и потребителя соответственно, кг м4 с ;
Lnet i – индуктивное сопротивление i -того участка

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3)
159

ЕНЕРГОРЕСУСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ ОБЛАДНАНИХ ТУРБОМЕХАНІЗМАМИ

Рисунок 1 – Эквивалентная электрическая схема замещения электрогидравлического комплекса
трубопровода, кг м4 ; C net i – емкостное сопротивление
i -того участка трубопровода,
м 1 ;
Q p t , Qnet i t , Qcon t  – расход на выходе насоса,
на i -том участке трубопровода и у потребителя соответственно, м 3 с ; Qi t  – потери расхода на

i -том участке трубопровода, м 3 с .
Изменение гидравлического сопротивления участка трубопроводной сети, обусловленное возникновением периодических кавитационных автоколебаний, описывается введением в схему замещения
нелинейного сопротивления Rkav t  . При изменении
режима работы потребителя, описываемого сопротивлением Rcon , возникает режим, когда давление в
трубопроводе становится ниже давления насыщенных паров и выполняется условие для срабатывания
ключа К в кавитационном канале (рис. 1).
Нелинейное гидравлическое сопротивление
Rkav t  , описывающее периодические нелинейные
кавитационные процессы на участке трубопроводной сети, с достаточной степенью точности можно
представить тригонометрическим рядом вида
Rkav t   a0  a1 sin kavt   a2 sin2 kavt  
(1)
 a3 sin3 kavt ,
где a 0 , a1 , a 2 , a 3 – коэффициенты тригонометрического ряда, зависящие от параметров гидросистемы;
kav  2f kav – круговая частота; f kav  1 Tkav – частота кавитационных автоколебаний.
Изменение суммарного гидравлического сопротивления трубопровода вследствие развития кавитационных автоколебаний приводит к формированию
напора и производительности на выходе НА как
периодических функций времени:
J

J





H p  t    H pj 0   H pj cos  j t   j 
j 1
J

J

j 1





J

(2)

 

  H pj 0   H pj a cos  j t   H pj b sin  j t ;
j 1

j 1

j 1

L

L

l 1
L

l 1

L

l 1

l 1

Q p t    Q pl 0   Q pl cos l t   l  
L

(3)

  Q pl 0   Q pl a cos l t    Q pl b sin l t ,
l 1

где j , l – номер гармоник сигналов напора и производительности соответственно; J , L – число

гармоник сигналов напора и производительности
соответственно; H pj 0 , H pj – амплитудные значения
постоянной и переменной составляющих сигнала
напора соответственно, м; Q pl 0 , Ql – амплитудные
значения постоянной и переменной составляющих
сигнала производительности соответственно, м3/с;
H pj a  H pj cos , H pb  H pj sin  – ортогональные
косинусная и синусная составляющие сигнала напора
соответственно,
м;
Q pl a  Qpl cos  ,
Q pl b  Q pl sin  – ортогональные косинусная и си-

нусная составляющие сигнала производительности
соответственно, м3/с;  j ,  l – круговая частота
сигналов напора и производительности соответственно; ,  – углы сдвига сигналов напора и производительности относительно начала координат соответственно.
Тогда гидравлическая мощность на і-том участке
трубопроводной сети равна:
ph i t   gH p t Q p t  ,
(4)
где g  9,81 м/с2 – ускорение свободного падения;
 – плотность жидкости.
После преобразований гидравлическая мощность
представляет собой периодическую нелинейную
функцию вида
ph i t  

R

R

 Phr 0 i   Phra i cos r t  
r 1

r 1
R

(5)

  Phra i sin r t ,
r 1

где r , R – номер и число гармоник сигнала гидравлической мощности на выходе i -того участка трубопровода соответственно; Phr0 i , Phrai , Phrbi – амплитудные значения постоянной и ортогональных
косинусной и синусной составляющих сигнала гидравлической мощности на выходе i -того участка
трубопровода соответственно;  r – угловая частота сигнала гидравлической мощности.
С учетом распределения потерь мощности на
элементах силового канала, энергетическая модель
ЭГК представляется уравнением энергобаланса:
I

p s t   p p t    p neti t   p kav t  
i 1

 p st t   p con t ,
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где p s t  – мощность на выходе гидравлического
источника; p p t  – потери мощности на выходе
НА; p kav t  – потери гидравлической мощности на
I

кавитацию;  pneti t  – суммарные потери мощноi 1

сти на i -тых участках трубопровода; p st t  – потери гидравлической мощности на преодоление статического противодавления; pcon t  – гидравлическая мощность у потребителя.
Для исследования энергетических процессов в
ЭГК в работе использован метод гармонического
анализа сигналов мощности, позволяющий получить
ее частотные характеристики (амплитудный и фазовый спектры) при периодическом изменении напора
и производительности в гидросети, определить показатели энергопреобразования между источником
питания и потребителем [7, 8].
Для определения параметров ЭГК в соответствии
с общим уравнением энергобаланса (6) составлены
уравнения энергобаланса для отдельных компонент
гидравлической мощности между источником и
элементами ЭГК:
P s 0  Pst 0  P R 0  PLnet i 0  PCnet i 0  P Rcon 0 ;



P s 1a  Pst1a  P R 1a  PLnet i 1a  PCnet i 1a  PRcon 1a ; 

P s 1b  Pst 1b  P R 1b  PLnet i 1b  PCnet i 1b  PRcon 1b ;  (7)

 
P s ka  Pstka  P R ka  PLnet i ka  PCnet i ka  P Rcon ka ;

P s kb  Pst kb  P Rkb  PLnet i kb  PCnet i kb  P Rcon kb ,


где индексу «0» соответствуют постоянные составляющие мощности, индексам «a», «b» – косинусные
и синусные компоненты соответственно; P R –
амплитудное значение потерь гидравлической мощности на суммарном активном сопротивлении
I

R  R p   Rnet i ; Pst

– амплитудное значение

i 1

потерь гидравлической мощности, расходуемой на
преодоление
статического
противодавления;
PLnet i , PCnet i – амплитудные значения потерь
гидравлической мощности на индуктивном и емкостном сопротивлениях i -го участка гидросети соответственно; P Rcon – амплитудное значение гидравлической мощности у потребителя; k – номер
гармоники.
Для нахождения n неизвестных параметров ЭГК
(активных гидравлических сопротивлений насоса,
трубопровода и потребителя, индуктивных и емкостных сопротивлений участков гидросети) необходимо
использовать n -ое количество идентификационных
уравнений системы (7), которые отображают картину
энергобаланса между наиболее весомыми составляющими мощности в силовом канале ЭГК.
Обобщенный алгоритм процедуры идентификации параметров ЭГК приведен на рис. 2, где рассмотрены следующие основные этапы: создание

схемы замещения ЭГК, учитывающей соединение
НА, конфигурацию трубопроводной сети, появление
различного рода нелинейных процессов в гидросистеме; считывание данных с датчиков напора и производительности; определение гидравлической
мощности на элементах схемы замещения; аппроксимация гидравлической мощности тригонометрическим рядом Фурье; формирование и решение
уравнений энергобаланса; сравнение полученных
значений параметров схемы замещения с их пороговыми значениями и принятие решения о дальнейшей работе электрооборудования.
1
Формирование схемы замещения ЭГК
2

Опрос датчиков напора Hi(t)
и расхода Qi(t)

3
Определение гидравлической мощности phi(t) на
элементах схемы замещения ЭГК
4
Разложение сигналов гидравлической мощности
в гармонический ряд Фурье
5
Формирование уравнений энергетического
баланса гармонических составляющих мощности
6

7

Определение параметров схемы
замещения путем решения системы
идентификационных уравнений
Сравнение текущих параметров
схемы замещения ЭГК с их пороговыми
значениями

8

Принятие решения о
целесообразности дальнейшей эксплуатации
оборудования или формирование необходимых
управляющих воздействий на исполнительные
механизмы ЭГК

Рисунок 2 – Процедура идентификации
параметров ЭГК
ВЫВОДЫ. Предложена эквивалентная электрическая схема замещения электрогидравлического
комплекса, позволяющая определять гидравлическую мощность и потери мощности на любом участке гидросистемы при развитии периодических
нелинейных процессов в трубопроводной сети.
Показано, что для идентификации параметров
электрогидравлического комплекса является целесообразным применение энергетического метода,
базирующегося на гармоническом анализе сигналов
гидравлической мощности. Такой подход позволяет
выделить переменную составляющую мощности,
обусловленную нелинейными периодическими процессами в гидросети, получить частотную характеристику энергетических процессов в гидросистеме.
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Установлено, что в основе идентификации параметров электрогидравлического комплекса должны
лежать уравнения энергобаланса компонент гидравлической мощности между источником питания и
элементами гидросистемы.
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ENERGY METHOD FOR THE ELECTROHYDRAULIC COMPLEX PARAMETERS DETERMINING
WITH NONLINEAR PERIODIC PROCESSES IN THE PIPELINE NETWORK DEVELOPMENT
V. Kovalchuk, T. Korenkova
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. Е-mail: viktoria_kovalc@mail.ru
It is shown that the electrohydraulic complex operation accompanied by the development of cavitation nonlinear
self-oscillations in the pipeline network. Proposed the electrohydraulic complex equivalent circuit taking into account
nonlinear periodic processes in the hydraulic system. It is established that a time-varying flow pipeline resistance
caused by cavitation processes leads to the formation of hydraulic power as a periodic time function. It is obtained that
equations of energy balance of hydraulic power harmonic components between the power supply and hydraulic system
elements must underlie identification of electrohydraulic complex parameters. A generalized algorithm for the electrohydraulic complex parameters determining showing the stages of the identification process procedure is proposed. It is
noted that the definition of electrical equipment current parameters deserves special attention in matters of building control systems and protection of pumping systems in emergency modes.
Key words: electrohydraulic complex, energy processes, hydraulic power, cavitational self-oscillations.
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УДК 621.64:621.3:537
ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ В ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
ПРИ РАЗЛИЧНОМ ТЕМПЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: viktoria_kovalc@mail.ru
Показано, что прямой пуск насосных агрегатов электрогидравлических комплексов характеризуется существенными бросками тока, динамического момента и напора, что приводит к снижению ресурса работы электромеханического оборудования, развитию гидравлических ударов, авариям в трубопроводной сети.
Предложена математическая модель электрогидравлического комплекса для исследования влияния темпа изменения входного напряжения на протекание переходных процессов в системе. Показано, что использование
плавного запуска/останова насосного агрегата позволяет снизить динамические нагрузки на двигатель, исключить появление колебаний в напоре и производительности, снизить потери энергии при пуске.
Ключевые слова: электрогидравлический комплекс, переходные процессы, плавный запуск, динамические
нагрузки.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Частые прямые
пуски насосных агрегатов (НА) в составе электрогидравлических комплексов (ЭГК) промышленного
и коммунального водоснабжения и водоотведения
характеризуются рядом существенных недостатков,
связанных с нежелательным воздействием на электрический двигатель, исполнительный механизм
(насос), трубопроводную сеть [1, 2].
Так, в переходных процессах при прямом пуске
асинхронного двигателя (АД) пиковые броски тока в
5–6 раз больше номинальных, что приводит к преждевременному износу изоляции и снижению ресурса
работы электродвигателя [3]. Наличие знакопеременных динамических моментов в 4–5 раз выше номинального приводят к повышенным вибрациям электромеханического оборудования. Вследствие формирования значительных волн давления при пуске в
трубопроводной сети возникают гидравлические
удары, приводящие к дополнительным нагрузкам на
трубы, соединения и возможным порывам трубопроводной магистрали [1–3].
При остановке НА прямым отключением электропривода от энергосети также возникают существенные
проблемы в виду слишком быстрой остановки электрической машины. Из-за большого потока массы
жидкости в трубопроводе перекачиваемая среда еще
некоторое время продолжает двигаться с той же скоростью, а затем меняет направление. Это вызывает
существенные броски давления, оказывает большие
механические перегрузки в трубопроводе и негативно
влияет на работу насосного оборудования [1, 3, 4].
Для предотвращения указанных недостатков
прямого пуска (остановки) НА необходимо осуществлять плавный разгон и торможение электродвигателя с заданным темпом нарастания входного
напряжения, момента, тока и давления [5]. Это позволит снизить динамические нагрузки в гидросистеме, продлить ресурс работы электрогидравлического оборудования.
С учетом сказанного целью работы является исследование переходных процессов в электрогидравлическом комплексе при пуске (остановке) НА и
различном темпе нарастания входного напряжения.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Для исследования переходных процессов в ЭГК
предложена математическая модель, включающая:
устройство задания, преобразователь частоты, насосный агрегат, трубопроводную сеть с потребителем в
конце
(рис.
1).
Преобразователь
частоты,
формирующий квадратичный закон изменения
напряжения и частоты, описан апериодическим
звеном І-го порядка; асинхронный двигатель
представлен математической моделью в «u, v, 0»координатах. Насос описывается паспортными
напорно-расходной и энергетической характеристиками, а инерционность его работы учитывается введением апериодического звена І-го порядка.
Физические процессы в трубопроводе описаны с
использованием принципа электрогидравлической
аналогии, где участки гидросети представлены і-тым
количеством четырехполюсников.
Устройством задания на вход преобразователя
частоты формируется входное напряжение, позволяющее осуществить прямой (кривая І, рис. 1) и
плавный (кривые ІІ, ІІІ, рис. 1) запуск (останов)
электродвигателя насоса. При этом особенностью
кривой ІІІ является возможность ограничения пускового тока. При достижении порогового значения
тока увеличение напряжения временно прекращается, после чего процесс нарастания напряжения опять
возобновляется до его номинального значения.
Кривые изменения электромеханических и технологических параметров при формировании входного воздействия различной формы для насосной
установки с номинальными параметрами двигателя
Pn  800 кВт, n  102,57 с-1, I n  94,5 А,
M n  7800 Нм, насоса Q p  0,75 м3/с, H p  80 м и
трубопроводной
сети
d  1,2 м,
L  5000 м,
4
H st  10 м,
Rcon  291,6 кг/м с приведены на
рис. 2, 3, где M t , I t  – кривые изменения
электромагнитного момента и тока электрического
двигателя соответственно; H p t , H1 t  – кривые
изменения напора на выходе насоса, первого участка гидросети соответственно; Q p t  – кривая изменения производительности на выходе насоса.
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Рисунок 1 – Математическая модель электрогидравлического комплекса

а)

б)

Рисунок 2 – Кривые изменения электромагнитного момента и тока электрического двигателя а),
напора и производительности б) при различном темпе нарастания входного напряжения
и водопотреблении, отличном от нуля
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а)

б)

Рисунок 3 – Кривые изменения электромагнитного момента и тока электрического двигателя а),
напора и производительности б) и различном темпе нарастания входного напряжения и водопотреблении,
равном нулю
Причем в первом случае (кривые рис. 2) рассмотрена работа НА на трубопроводную сеть с водопотреблением, отличным от нуля; во втором (кривые рис. 3) – получены режимы при водопотреблении, близком к нулю, что наблюдается, например, в
ночное время суток.
Анализ показал, что прямой запуск (кривая І,
рис. 1) НА на открытую задвижку в трубопроводной
сети характеризуется наличием повышенного пускового тока и электромагнитного момента, бросками напора и производительности (рис. 2) как на
выходе НА, так и у потребителя. При плавном темпе
нарастания напряжения (кривая ІІ, рис. 1) за время
пуска t p  5 с происходит снижение динамических
нагрузок на электродвигатель насоса, наблюдаются
значительно меньшие скачки напора и производительности (рис. 2). Плавный запуск НА с функцией
ограничения пускового тока (кривая ІІІ, рис. 1) является наиболее эффективным, т.к. происходит постепенное (без бросков) изменение электрических,
электромеханических и технологических параметров (рис. 2).

Прямой останов НА в гидросети с противодавлением сопровождается резким снижением электромагнитного момента и тока, что, в свою очередь,
приводит к изменению направления потока жидкости в трубопроводе. В сигнале напора на выходе
насоса присутствуют затухающие колебания, обусловленные инерционностью потока жидкости,
большой протяженностью трубопровода и наличием
противодавления в гидросети.
Получено, что при работе НА с водопотреблением, отличным от нуля, и прямом пуске потери энергии составляют WІ  2434 кВт, при формировании
напряжения вида ІІ – WII  196,982 кВт, вида ІІІ –
WІIІ  116,718 кВт, что в 15 раз ниже, чем при прямом пуске. При резком отключении напряжения
питания потери энергии равны соответственно:
WІ  55,14 кВт,
WII  179,944 кВт,
WIII  121,737 кВт, что обусловлено увеличением
времени торможения при использовании систем
плавного запуска: при прямом останове процесс
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торможения происходит в течение tt  0,2 с, при
плавном – tt  8 с.
Анализ кривых (рис. 3) показал, что при водопотреблении, близком к нулю, наблюдаются явно выраженные колебания электромеханических и технологических параметров, обусловленные волновыми
процессами в трубопроводе.
Исследования показали, что на протекание динамических процессов в ЭГК при пуске/останове
НА существенным образом влияют геометрия трубопровода, наличие статического напора на отдельных участках гидросети, способ запуска технологического механизма (на открытую или закрытую
задвижки, на заполненный или порожний трубопровод) и т.п.
ВЫВОДЫ. Показано, что электрогидравлические
комплексы характеризуются существенными динамическими нагрузками при пуске технологического
механизма, приводящем к преждевременному выходу из строя и износом насосного и трубопроводного
оборудования. Для снижения динамических нагрузок в переходных режимах работы предложено использование систем плавного запуска насосного
агрегата с различным темпом нарастания входного

напряжения. Регулируемый пуск насосного агрегата
позволяет снизить потери мощности, исключить
превышения напора и производительности, продлить срок эксплуатации электрогидравлического
оборудования.
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DYNAMIC LOADS IN ELECTROHYDRAULIC COMPLEX WITH VARYING INCREASE
INPUT VOLTAGE RATE
V. Kovalchuk, T. Korenkova
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. Е-mail: viktoria_kovalc@mail.ru
It was shown that the pumping units electrohydraulic systems direct start characterized by significant inrush current,
dynamic torque and pressure, resulting in reduced service life of the electromechanical equipment, the development of
hydraulic shocks, accidents in the pipeline network. The electrohydroulic complex mathematical model, for reserch the
rate of input voltage influence for the transients occurrence was proposed. It is shown that the use of soft start/stop
pumping unit with adjustable starting current, thus reducing dynamic load on the engine, eliminate the occurrence of
oscillations in the pressure and productivity, reduce energy loss.
Key words: electrohydraulic complex, transients, soft start, dynamic loads.
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УДК 658.265
СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ
М. М. Мошноріз
Вінницький національний технічний університет
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна. Е-mail: moshnoriz@gmail.com.
Запропоновано структуру пристрою діагностування системи водопостачання, який дозволить проводити діагностування за відомими сигналами із сенсорів тиску на виході насосної станції, тиску в диктуючій точці трубопровідної мережі та тисків окремих груп споживачів. Сформульовано умови, за якими відбувається зміна стану
системи діагностування. Побудовано граф роботи системи, на базі якого запропоновано структуру пристрою для
діагностування. Розглянуто два варіанти його мікропроцесорної реалізації.
Ключові слова: діагностування, система водопостачання, тиск у диктуючій точці, група споживачів, мікропроцесорна структура.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для забезпечення
надійної та безперебійної роботи систем водопостачання застосовується єдина централізована система
управління, що забезпечується центральною диспетчерською службою (ЦДС) [1].
Технічна експлуатація систем водопостачання
повинна забезпечувати безперебійну й надійну роботу всіх споруд при високих техніко-економічних і
якісних показниках [2].
«У разі виникнення аварій на спорудах, мережах,
устаткуванні систем водопостачання й каналізації виробник повинен негайно вжити заходів для їх швидкого виявлення, локалізації та повної ліквідації» [2].
Однією з інформаційно-обчислювальних функцій
деяких сучасних автоматизованих систем управління
технологічним процесом (АСУТП) є діагностика порушень технологічних режимів [1, 3], тому в даній
роботі пропонується розробити структуру пристрою
для діагностування системи водопостачання.
Метою роботи є підвищення надійності роботи
системи водопостачання за рахунок прискорення
процесу прийняття рішення про усунення несправності під час роботи системи.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для
того, щоб реалізувати систему діагностування, необхідно мати діагностичні змінні, встановити можливі несправності системи водопостачання, побудувати модель роботи діагностичної системи,
з’ясувати її структуру та запропонувати мікропроцесорну реалізацію цієї структури.
Розглянемо типову функціональну схему системи водопостачання, яка складається з джерела водозабору (водойма, свердловини), насосної станції,
магістрального трубопроводу та споживачів (рис. 1).
Споживачем такої системи може виступати населений пункт, підприємство тощо.

TМТР

Pcп.n-1 Pсп.n
PT PT

СПОЖИВАЧ

Джерело
водозабору

Насосна
станція

. . .

P P
Pсп сп2 сп1
PT PT
PT

PНС QНС
PT FT

Рисунок 1 – Функціональна схема системи
водопостачання

На виході насосної станції обов’язково встановлюється манометр (Рнс) та витратомір (Qнс), а також манометри встановлюють на виході з магістралі
(Рсп) та в диктуючих точках розподіленого споживача (Рсп.і). [3, 4].
Тиск споживача оцінюється саме у диктуючих
точках по причині того, що важко й фактично неможливо управляти насосною станцією так, щоб
забезпечити потрібне значення тиску кожному споживачеві. У такому разі споживачі об’єднуються у
групи й встановлюється контроль параметрів трубопровідної мережі на цю групу.
Таким чином, як діагностичні змінні будемо використовувати значення тисків Рнс, Рсп та Рсп.і.
Встановимо можливі несправності в роботі системи водопостачання, структуру якої зображено на
рис. 1. Першою несправністю назвемо таку, коли
насосна станція не качає воду. Тобто тиск на виході
насосної станції дорівнює нулю або близький до
нього, притому що вона знаходиться в запущеному
стані. Друга несправність – розрив магістрального
трубопроводу, при якому насосна станція подає воду під певним ненульовим тиском, а на виході магістрального трубопроводу тиск дорівнює нулю або
близький до нього.
Як третю несправність у роботі системи водопостачання розглянемо випадок, коли тиск Рсп відмінний від нуля, а Рсп.і дорівнює нулю або близький до
нього. У такому разі має місце розрив і-го трубопроводу, який подає воду і-ій групі споживачів.
Четверта несправність – випадок, коли тиск на
виході насосної станції постійний немаксимальний,
а на виході з магістрального трубопроводу зменшується відносно потрібного значення. У такому випадку споживання води більше, ніж генерування. Має
місце невірне управління насосною станцією, продуктивність якої потрібно збільшувати.
У випадку, коли тиск Рсп росте при постійному
значенні продуктивності станції, має місце закупорка магістрального водогону. Такий випадок будемо
розуміти як п’яту несправність у роботі системи
водопостачання.
Аналогічно шосту несправність можна тлумачити, коли тиск Рсп.і росте при постійному значенні
продуктивності Рсп, тобто має місце випадок закупорки і-го трубопроводу, який подає воду і-ій групі
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споживачів.
Можливий випадок, коли продуктивність насосної станції має максимальне значення, а тиск Рсп
зменшується. У такому разі насосна станція не може
забезпечити потреб споживача й потрібно приймати
міри для збільшення продуктивності станції. Такий
тип несправності, назвемо її як сьома несправність,
не потребує негайних мір по її усуненню. Обслуговуючому персоналу та адміністрації насосної станції
слід мати на увазі недостатню потужність станції
для забезпечення максимальних потреб споживача.
Щоб позбутися такого випадку, потрібно або збільшити кількість паралельно працюючих насосів, або
замінити працюючі насоси іншими, більш потужними.
Може виникнути протилежна ситуація, коли
продуктивність насосної станції постійна, а тиск Рсп
збільшується відносно потрібного значення. У такому випадку має місце восьма несправність, яка виникає як результат невірного управління насосною
станцією. Продуктивність станції при цьому потрібно зменшувати.
У випадку, коли тиск на виході насосної станції
зростає й не досяг ще максимального значення, а на
виході з магістрального трубопроводу тиск зменшується відносно потрібного значення, має місце
дев’ята несправність. У такому разі споживання води більше, ніж генерування, і продуктивність станції
потрібно суттєво збільшити. Це досягається вмиканням у паралельну роботу чергового насосного
агрегата.
Використовуючи математичний апарат секвенцій, побудуємо граф роботи системи діагностування.
Для цього з’ясуємо можливі стани системи:
S1 – система вимкнена, всі елементи пам’яті обнулені; S2 – насосна станція працює; S3 – насосна станція вимкнена й наявна перша несправність; S4 – у
системі встановилося певне ненулеве значення тиску; S5 – насосна станція вимкнена й наявна друга
несправність; S6 – насосна станція вимкнена й наявна третя несправність; S7 – насосна станція вимкнена й наявна четверта несправність; S8 – насосна станція вимкнена й наявна п’ята несправність; S9 – насосна станція вимкнена й наявна сьома несправність; S10 – насосна станція вимкнена й наявна
дев’ята несправність; S11 – насосна станція вимкнена й наявна восьма несправність; S12 – насосна станція вимкнена й наявна шоста несправність.
Назвемо умови, при виконанні яких відбувається
зміна стану системи: U1 – умова PНС  0 ; U2 –

 PНС  0,
умова Pсп  0 ; U3 – умова 
; U4 – умова
 Pсп  0,
Рсп  Pсп.н ; U5 – умова Рсп  Pсп.н ; U6 – умова
PНС  PНС .макс ; U7 – умова

умова

dPНС
 0 ; U8 –
dt

dPНС
dPсп
 0 ; U9 – умова
 0 ; U10 – умоdt
dt

ва

Pсп.1 , Pсп.2 , ..., Pсп.n  0 ;

U11

–

умова

dPсп
 0 ; U13 –
dt
умова Pсп.i  0 ; U14 – умова PНС  PНС .макс , де
PНС .макс – максимальне значення продуктивності
dPсп
насосної станції; U15 – умова
 0 , де ТМТН –
dt
стала часу магістрального трубопроводу (рис. 1);
dPсп
U16 – умова
 0 ; U17 – пуск насосної станції;
dt
U18 – першу несправність усунуто; U19 – другу несправність усунуто; U20 – третю несправність усунуто; U21 – четверту несправність усунуто; U22 –
п’яту несправність усунуто; U23 – сьому несправність усунуто; U24 – дев’яту несправність усунуто;
U25 – восьму несправність усунуто; U26 – шосту
несправність усунуто; R – обнулення програми.
Побудуємо граф роботи системи діагностування
(рис. 2).
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Рисунок 2 – Граф функціонування системи
діагностування
На основі побудованого графа можна побудувати
систему секвенцій, яку за правилами спрощення
можна мінімізувати [5]. На основі отриманої мінімізованої системи секвенцій отримаємо структурну
схему пристрою для діагностування системи водопостачання (рис. 3).
На вхід пристрою (рис. 3) подаються всі діагностичні змінні та сигнали похідних від цих змінних.
На виході пристрою маємо спрацювання того чи
іншого біта пам’яті (Q), який сприяє виведенню інформації про тип несправності, або просто засвідчується сигнальна лампа над відповідним номером
несправності.
Структурну схему пристрою діагностування побудовано в програмному середовищі Logo Soft
Comfort фірми Siemens, яке використовується для
програмування логічних реле Logo цієї ж фірми.
Таким чином, побудована структурна схема вже є,
фактично, написаною на мові програмування FBD
програмою роботи пристрою діагностування з використанням програмованого логічного реле Logo
Siemens.
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Рисунок 3 – Структурна схема пристрою для діагностування системи водопостачання
Для здешевлення системи діагностування можна
використати узагальнену мікропроцесорну структуру пристрою на базі мікроконтролера, який матиме
необхідну кількість аналогових входів та виходів.
ВИСНОВКИ. Таким чином, запропонована структура пристрою діагностування системи водопостачання дозволить проводити діагностування за відомими сигналами із сенсорів тиску на виході насосної станції, тиску в диктуючій точці трубопровідної
мережі та тисків окремих груп споживачів.
Для роботи пристрою не потрібно суттєвих капітальних затрат, оскільки він обробляє інформацію,
яка на даний час виводиться диспетчеру.
Для реалізації пристрою діагностування запропоновано два варіанти: на базі програмованого логічного реле Logo Siemens та на базі мікропроцесора
фірми Atmel сімейства ATmega восьмої серії.
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The structure of the water supply device diagnostics that allow for diagnosing the known signals from the pressure
sensors at the output of the pumping station, pressure pipe network dictating point pressure and some consumer groups.
Formulated the conditions under which a change in state of the system diagnostics. We construct the graph of the
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Наведені в роботі результати досліджень спрямовані на створення нового наукового напряму електричних методів моделювання робочих процесів у мережах водопостачання. На сьогодні таких методів аналізу не існує через
відсутність електричних моделей насосних агрегатів. Дослідження авторів показали, що створювати потрібно електричну модель не насосного агрегату, а всієї електромеханічної системи мережі водопостачання. Показано, що
електромеханічна система мережі водопостачання є багатоетапним перетворювачем енергії й проаналізовано етапи її перетворення за частотою, кількістю фаз, виду енергії та накладанню енергетичних потоків. Проаналізовано
також фізичний процес руху рідини в насосі. Наведені результати досліджень у сукупності дозволяють сформулювати вимоги до електричних моделей електромеханічних систем мереж водопостачання.
Ключові слова: електромеханічна система, насос, енергія, водопостачання, енергоефективність.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним із стратегічних напрямів реформування галузей економіки
України, які споживають значні обсяги енергоресурсів, зокрема електричної енергії, є ефективне енергозбереження. Якщо економіка держави не спроможна витримати темп і ритм світових процесів стосовно виробництва електричної енергії та її ощадливого споживання, вона ризикує залишитися на задвірках світового господарства, виконуючи роль допоміжного виробництва чи споживача чужої високотехнологічної продукції [1].
Особливо актуальною є ця проблема для підприємств гірничорудної й металургійної промисловості,
хімічних виробництв та підприємств сфери водопостачання населених пунктів, технологічний процес
водопостачання яких потребує споживання великих
обсягів електричної енергії. Не секрет, що зараз багато іноземних фірм пропонують свою продукцію
(насосне обладнання, зокрема), рекламуючи її як
більш сучасну й таку, що має більш високий рівень
ККД. Не заперечуючи можливості, чи й необхідності, використання закордонного обладнання в разі
відсутності вітчизняних аналогів, звертаємо увагу,
що у такому випадку, споживаючи чужі товари й
послуги, ми підтримуємо світовий відтворювальний
процес і не маємо доступу до розподілу основного
світового прибутку. Альтернативою викладеному є
наукові дослідження авторів, на базі яких розробляються та впроваджуються технології модернізації
вітчизняного насосного обладнання, після чого, за
показниками енергоефективності, воно не поступається кращим закордонним аналогам. Ураховуючи
також складний економічний стан нашої держави,
тема публікації є актуальною і своєчасною.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Основним елементом гідравлічної мережі є насос,
відносно якого мережа енергопостачання, засоби
керування привідними електродвигунами та електричний привод насосів (синхронні чи асинхронні
електричні двигуни) створюють вхідну підсистему.
Відповідно, резервуар (місце накопичення та забору
рідини), водоводи системи подачі води до насосної
станції та запірна арматура зі сторони всмоктування

відносно насоса створюють другу вхідну підсистему. Запірна арматура на нагнітанні, пристрої керування процесу водопостачання, водоводи системи
подачі води споживачу та сам споживач води відносно насоса створюють вихідну підсистему [2].
Обсяг електричної енергії, що споживається, та
інші витрати залежать від конструктивних особливостей насосів, узгодженості елементів підсистем, а
також від режиму роботи системи в цілому. Усі ці
фактори взаємозалежні, тому необхідно враховувати
взаємний вплив зазначених підсистем при їх проектуванні та експлуатації протягом усього терміну
служби системи (її життєвого циклу).
У дослідженнях основним енергетичним елементом будь-якої гідравлічної мережі пропонується
вважати електромеханічну систему (ЕМС), яка
складається з привідного електричного двигуна,
насоса та системи підводу рідини з накопичувальних резервуарів. Вона є сукупністю реальних взаємопов'язаних об'єктів гідравлічної мережі, призначених забезпечити технологічний процес водопостачання, узгодження взаємодії яких спрямовано на
отримання максимальної енергоефективності функціонування мережі водопостачання.
Дослідженнями доведено, що у електромеханічній системі здійснюється: перетворення частоти;
перетворення кількості фаз; перетворення одного
виду енергії на інший; накладання енергетичних
потоків. Це і стало підставою для подання ЕМС електричними моделями, вихідною частиною якої є
випрямляч електричної енергії. Етапи енергетичних
перетворень у ЕМС наведено на рис 1.

Рисунок 1 – Структурна схема енергетичних
перетворень в ЕМС та гідравлічній мережі
водопостачання
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Електрична енергія на вхід електромеханічної
системи поступає від мережі енергопостачання –
блок 1, на привідний електричний двигун. Зазвичай
у потужних системах ця мережа є трифазною з промисловою частотою fм = 50 Гц, якій відповідає кутова частота ωм = 2πfм.
У привідному електричному двигуні має місце
два енергетичні перетворення: частотне та перетворення одного виду енергії на інший (електричної
енергії на механічну).
Етап частотного перетворення – блок 2, може
здійснюватись у системі в різний спосіб. З одного
боку, це може бути живлення привідного електродвигуна через перетворювач частоти – блок 2а, як це
робиться у ЧРП.
З іншого – кутова частота обертів робочого колеса
насоса ω не завжди дорівнює кутовій частоті напруги
мережі енергопостачання. Рівність ωм = ω має місце
лише у випадку, коли привідний електричний двигун є
синхронним і має одну пару полюсів (р = 1). При цьому швидкість обертів роторних елементів електромеханічної системи складає 3000 об/хв. При збільшенні
числа пар полюсів привідного електричного двигуна
швидкість обертів елементів електромеханічної системи змінюється обернено пропорційно р. Таке частотне
регулювання подається блоком 2б.
Етап електромеханічного перетворення енергії –
блок 3, характеризує спільну роботу насоса й привідного електродвигуна, коли обертовий момент,
створений останнім, через спільну валову систему
передається робочому колесу насоса. Якщо частотне
перетворення енергії можна за певних умов приписати одному окремому елементу ЕМС (привідному
електродвигуну), то електромеханічне її перетворення є результатом спільної дії привідного електродвигуна, передатних механізмів та робочого колеса насоса. Це ще одне свідчення на користь необхідності системного розгляду процесів у електромеханічній системі.
Етап накладання енергетичних потоків – блок 4.
Енергетичний процес у робочому колесі насоса, якщо розглядати його з боку першої й другої вхідних
підсистем гідравлічної системи, є процесом накладання двох енергетичних потоків: механічної енергії
від привідного електродвигуна й кінетичної енергії
маси рідини, що поступає на вхід насоса – блок 5.
Цією енергією можна знехтувати в системах питного водопостачання деяких населених пунктів України через невелику величину підпору по всмоктуванню й не можна нехтувати в системах водооборотних
циклів на підприємствах металургійної галузі. На
деяких гірничо-збагачувальних комбінатах геодезичний рівень поверхні освітлювальних водоймищ
більше ніж на 15 метрів перевищує геодезичну відмітку осі (центру тяжіння вхідного перетину) насосного агрегату. Тобто при великих об’ємах витрати
рідини у таких водоймищах систем водопостачання
накопичуються величезні обсяги потенціальної енергії маси рідини. Урахування динаміки її зміни дозволяє підвищити енергоефективність функціонування системи в цілому [3].
Розглянутим вище енергетичний процес у робочому колесі насоса не обмежується. Робоче колесо

насоса є єдиним робочим органом ЕМС, де відбувається прирощення повної питомої енергії рідини при
його обертанні у потоці – блок 6.
Пройшовши через робоче колесо, рідина спрямовується на вихід з насосу в зовнішню мережу. В енергетичному аспекті тут відбуваються два процеси: обертовий рух рідини в робочому колесі перетворюється на
її однонапрямлений у дифузорі – блок 7, а конструктивні особливості робочого колеса та спірального відводу формують частоту пульсацій напору на виході з
насосу – блок 8.
Наступним етапом енергетичних перетворень у
розглядуваній системі є процеси, що відбуваються у
мережі водоводів – блок 9, де за рахунок втрат енергії, обумовлених рухом рідини, конфігурацією мережі, геодезією місцевості та інших факторів, має
місце втрата напору та зниження енергоефективності системи. Цей процес може бути як нерегульованим – блок 9а, так і регульованим – блок 9б.
Останньою складовою системи є споживач –
блок 10, який задає величину витрати й напору, за
яких забезпечуються показники технологічного
процесу водопостачання.
Викладене формулює вимоги до електричних моделей окремих елементів гідравлічної мережі водопостачання, сукупність яких дозволяє побудувати електротехнічний комплекс, адекватний гідравлічній мережі. Однак для вирішення цієї проблеми необхідно
розробити електричну модель електромеханічної системи, яка б враховувала викладене вище та особливості фізичного процесу руху рідини в насосі.
За конструктивною схемою ЕМС, яка створюється, робоче колесо насоса розташовується на валу,
що має спільну вісь з віссю валу привідного електричного двигуна. Вал насоса з’єднується з валом
електродвигуна. Енергія від останнього передається
насосу. За рахунок цієї енергії при обертанні колеса
в потоці рідини виникає різниця тисків з обох сторін
кожної лопаті й, відповідно, силова взаємодія потоку рідини з лопатевим колесом. Тобто електрична
енергія, яку споживає привідний електричний двигун, перетворюється в гідравлічну енергію потоку
рідини, що проходить через насос. Прирощення
енергії потоку рідини в колесі залежить від швидкості потоку, частоти обертання колеса, його розмірів
та форми лопаті. У відвідних каналах корпусу та
дифузорі кінетична енергія рідини частково перетворюється в енергію тиску. Залежно від кількості
пар полюсів (р) привідного електродвигуна, синхронна швидкість обертання колеса n фіксована та може становити 3000, 1500, 1000, 750 або 600 об/хв.
Прирощення енергії одиниці маси рідини, яку перекачує насос, оцінюється збільшенням напору на його виході порівняно з напором на вході. Як і відмічалося раніше, у привідному електродвигуні має
місце перетворення частоти енергетичного процесу
за співвідношенням ω = ωм/р.
Вода, що отримала прискорення у колі проточної
частини робочого колеса насоса, через дифузор попадає у зовнішню гідравлічну мережу й надходить
споживачу. Тобто мають місце два процеси: «розгін» рідини лопатями робочого колеса в колі проточної частини та «виштовхування» її у зовнішню
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трубопровідну систему. Відвідна камера насосів
може бути більш простої конструкції (з однозавитковим спіральним відводом) чи більш складної – з
двозавитковим спіральним відводом. У насосах з
однозавитковим спіральним відводом кожна лопать
за один оберт робочого колеса один раз проходить
повз початок відводу (язик) і переміщує рідину у
відвідну камеру через дифузор до напірного трубопроводу, тому кількість таких «виштовхувань» за
один оберт робочого колеса дорівнює кількості його
лопатей. Рух рідини по колу в проточній частині
насоса математично можна записати гармонічною
функцією (синусоїдою) з кутовою частотою  , яка
відповідає швидкості обертання ротора, а рух рідини у напірному трубопроводі є постійним однонапрямленим. Таким чином, вихід відцентрового насоса
з однозавитковим спіральним відводом, а точніше
його початок, повинен моделюватися m – фазним
випрямлячем, фазність якого дорівнює кількості
лопатей (Кл) робочого колеса. Тому електрична модель електромеханічної системи повинна містити
m = Кл паралельних віток.
Виходячи з викладеного, блок–схема електричної моделі електромеханічної системи, яка враховує
фізичний та енергетичний процес у ній, зображена
на рис. 2.

Рисунок 2 – Блок–схема електричної моделі
електромеханічної системи

ВИСНОВКИ. Зазвичай для аналізу робочих процесів у мережах водопостачання реально застосовуються підходи (методи), які спираються на два
наукові напрямки: суто гідравлічний та електрогідравлічний. Наведені у роботі результати наукових
досліджень спрямовані на створення нового (третього) наукового напрямку – суто електричного. На
сьогодні суто електричних методів аналізу процесів
у мережах водопостачання не існує. Їх неможливо
реалізувати без створення електричних моделей
насосних агрегатів. Більш глибокі дослідження показали, що створювати потрібно електричну модель
не насосного агрегату, а всієї електромеханічної
системи мережі водопостачання, що й розглядається в публікації.
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The results of the researches given in the article are directed at creation of the new research area electric methods
of modeling of working processes in water supply networks. Today such methods of the analysis aren't existed for the
reason of the lack of electric models of pump units. Research investigations showed that it is necessary to create electric
model not for the pump unit, but for all electromechanical system of the water supply network. The paper introduces
that the electromechanical system is the multi-stage converter of energy. The stages of its transformation according to
the frequency, quantity of phases, and type of energy and imposing of power streams were analyzed. The physical process of the movement of liquid in the pump was analyzed as well. The stated results of the investigations in general allow
to formulate requirements to the electric models of electromechanical networks of water supply.
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УДК 621.64:621.3:537
ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИГНАЛОВ МОЩНОСТИ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Т. В. Коренькова, А. А. Сердюк, А. М. Кравец
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: tanya74kor@gmail.ru
Показана возможность применения метода гармонического анализа сигналов мощности в нестационарных
режимах работы электрогидравлического комплекса. Получено, что волновые процессы в трубопроводе в результате возникновения гидравлического удара сопровождаются усилением переменных составляющих энергетических сигналов, особенно их низкочастотной компоненты. Предложено для оценки процессов энергопреобразования в электрогидравлическом комплексе использовать показатели, базирующиеся на определении среднеквадратичных значений мощности.
Ключевые слова: электрогидравлический комплекс, процессы энергопреобразования, энергоанализатор,
гидравлическая мощность, волновые процессы.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Электрогидравлические комплексы (ЭГК) систем водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения относятся к категории объектов, эксплуатация которых требует особого внимания. Нештатные ситуации и перебои в
работе ЭГК могут привести к серьезным последствиям для промышленного и коммунального хозяйства. Надежность работы насосного и трубопроводного оборудования, в первую очередь, зависит от
бесперебойного и качественного энергоснабжения.
Для ЭГК одним из наиболее негативных по последствиям является аварийное отключение электроэнергии, в результате которого в трубопроводной
системе неизбежно возникают волновые процессы
различной природы: гидравлические удары, колебания и пульсации давления, автоколебания, резонансные явления и т.д. [1, 2], что становится причиной
разрушения
трубопроводов,
запорнорегулирующей арматуры, поломок насосов или
других нарушений для нормальной работы ЭГК.
Резкие скачки и провалы давления происходят в
напорных трубопроводах при нестационарных режимах работы ЭГК, связанных с быстрым изменением скорости и направления потока жидкости.
Явление гидроудара хорошо известно как наиболее
разрушительная по своим последствиям разновидность неустановившегося движения жидкости волнового характера. При этом возможно повышение
давления на величину, существенно превышающую
рабочее значение, а также понижение давления до
вакуума, сопровождающееся кавитацией с разрывом
сплошности потока. Оба эти явления недопустимы в
работе гидросистемы и могут привести к разрушению трубопроводов, особенно при их значительном
износе.
Анализ [1, 2] показал, что ЭГК характеризуются
низкой управляемостью режимами работы технологического оборудования при возникновении различного
рода аварийных ситуаций: При этом существующие
подходы управления насосным оборудованием в аварийных режимах решают лишь локальные задачи и
срабатывают по факту возникновения аварии.

Снижение управляемости ЭГК происходит в результате воздействия элементов с нелинейными характеристиками, наличия накопителей энергии, возникновения
нелинейных гидродинамических процессов, что сопровождается определенными условиями перетока энергии
во всех звеньях системы. Повышение управляемости
ЭГК должно быть направлено на обеспечение экономичных режимов энергопотребления и требуемой технологической надежности путем управления процессами, протекающими в ходе развития последствий аварийного отключения насосов или резкого закрытия
обратных клапанов, развития кавитационных явлений и
др. Сказанное подтверждает тезис о непосредственной
связи управляемости ЭГК с процессами потребления
или генерации энергии. Переменная во времени составляющая энергетического режима характеризует энергообменный процесс между технологическим механизмом (насосом) и двигателем, снижает энергетическую
эффективность процесса преобразования и приводит,
соответственно, к снижению энергетической управляемости ЭГК.
В качестве метода оценки процессов энергопреобразования в ЭГК использован гармонический
анализ временной функции мощности, представленной
в форме тригонометрических рядов. Это позволяет
получить такие оценки энергорежимов (среднеквадратичное значение, гармонический состав и т.п.), которые
однозначно соответствуют происходящим в системе
процессам.
С учетом сказанного, целью работы является частотный анализ процессов энергопреобразования в
силовом канале ЭГК с целью определения влияния
нелинейных процессов, происходящих в технологическом контуре, на энергетические режимы системы.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Анализ нестационарных режимов ЭГК выполнен на
базе лабораторной физической модели, включающей: два центробежных насоса, оснащенных регулируемым электроприводом (ЭП); систему разветвленного трубопровода, содержащую горизонтальные и
вертикальные участки с установленной запорнорегулирующей и защитной арматурой, приемные
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резервуары, кавитационные трубки Вентури разного
поперечного сечения; регулируемый дисковый затвор; устройства для регулирования частоты вращения электродвигателей насосов и дискового затвора
на базе преобразователей частоты. Функциональная
схема, технические показатели насосных агрегатов,
трубопроводной системы, преобразователей частоты приведены в [3].
На рис. 1 приведена функциональная схема контрольно-измерительного блока (КИЗБ), в состав
которого входят: четыре датчика тока ДТ1–ДТ4,
шесть датчиков напряжения ДН1–ДН6, работающих

на эффекте Холла; датчики давления ДД1–ДД3 фирм
ОВЕН и JUMO; датчики расхода ДР1, ДР2 (в лабораторном комплексе использован двухканальный
ультразвуковой счетчик Эргомера 125); датчик скорости ДС (тахогенератор, установленный на одном
валу с двигателем). Связь датчиков, осуществляющих измерение технологических и механических
параметров ЭГК с персональным компьютером
(ЭВМ),
выполнена
посредством
аналоговоцифрового
преобразователя
(АЦП)
фирмы
LCard E440-14.

Рисунок 1 – Функциональная схема контрольно-измерительного блока электрогидравлического комплекса
Для формирования и частотного анализа
электрических (ток, напряжение), технологических
(напор, расход), а также энергетических (электрическая и гидравлическая мощность) сигналов в
структуре КИЗБ предусмотрен энергоанализатор –
программный модуль, включающий: блок обработки
входных сигналов, поступающих непосредственно
с датчиков; блок формирования временной функции
мощности, получаемой произведением исходных
сигналов;
анализатор
спектра
сигналов,
позволяющий представить кривые мгновенных
токов и напряжений (напоров и расходов) обобщенным рядом Фурье, а также аппроксимировать
сигналы мощности в виде суммы гармонических составляющих (косинусных и синусных
компонент).
Ввиду того, что энергопроцессы в ЭГК на
анализируемом интервале времени носят характер
периодических колебаний мощности, является допустимым синтез временной функции мощности гармоническим рядом, который формируется на базе ортогональных гармонических составляющих сигналов
напряжения и тока, напора и расхода. Так, временные
сигналы напряжения и тока фазы А электрического
двигателя могут быть представлены зависимостями
вида [4]:
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(1)

U na cos nt   U nb sinn t ;
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 I mb sin mt ,

m 1
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(2)

где n , m – номера гармоник напряжения и тока соответственно; N , M – число гармонических составляющих напряжения и тока; ,  – фазовые углы
сигналов напряжения и тока соответственно;
 n , m – круговые частоты изменения сигналов
напряжения и тока соответственно; U na  U n cos  n ;
U nb  U n sin  n – ортогональные косинусная и синусная
составляющие
сигнала
напряжения;
I ma  I m cos m , I mb  I m sin  m – ортогональные
косинусная и синусная составляющие сигнала тока.
Временная функция электрической мощности фазы А с учетом (1), (2) и последующих преобразований в частотной области имеет вид:
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K
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 Pk 0   P ka cosk t    P kb sin k t , (3)

среднеквадратичное значение временной функции
мощности
(электрической,
гидравлической)
на i -том элементе энергопреобразования:

K

где  Pk 0 – суммарная постоянная составляющая
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0

мощности;  Pka – суммарная косинусная составk 1
K

ляющая мощности;  Pkb – суммарная синусная
k 1

составляющая

мощности;  k – круговая частота

k-ой гармоники мощности,
k  n  m ;
K – число гармонических составляющих мощности.
Суммарная электрическая мощность трехфазной
системы, подводимая к статорным обмоткам электрического двигателя, равна сумме мощностей отдельно взятых фаз:

pel t   pel A t   pel B t   pel C t ,

(4)

где pel B t , pel C t  – временные функции мощности
фаз В и С соответственно.
Нестационарные режимы работы гидросистемы,
как указывалось выше, приводят к возникновению
различного рода волновых процессов в трубопроводе, которые характеризуются периодическим изменением напора (или расхода):
H t   H 0  H var cos  h t    
 H 0  H a cos  h t   H b sin  h t ,

(5)

где H 0 , H var – амплитудные значения постоянной и
переменной составляющих сигнала напора соответственно; H a  H var cos  , H b  H var sin  – ортогональные косинусная и синусная составляющие сигнала напора соответственно;  h ,  – круговая частота и угол сдвига сигнала напора относительно начала
координат соответственно.
Тогда гидравлическая мощность на выходе насосного агрегата

php t   gQ p t H p t ,

(6)

где H p t , Qp t  – сигналы напора и расхода на выходе насоса соответственно м, м3/с; g  9 ,81 м/с2 –
ускорение свободного падения;  – плотность жидкости, кг/м3.
Гидравлическая мощность на j-том участке трубопровода

phnetj t   gQ j t H j t ,

(7)

где H j t , Q j t  – сигналы напора и расхода на
j-том
участке
трубопровода
соответственно
м, м3/с.
Мерой оценки качества энергопроцессов в ЭГК
служит эффективная мощность, полученная как
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Выражения (1)–(8) дают возможность выполнить
гармонический анализ мощности на элементах ЭГК,
осуществить оценку переменной составляющей энергетического сигнала, приводящей к снижению энергоэффективности процесса энергопреобразования в
результате развития тех или иных нестационарных
процессов в гидросистеме.
Для исследования процессов энергопреобразования рассмотрен случай аварийного останова насосного агрегата при работе на трубопроводную сеть с
противодавлением, для создания которого в трубопроводе на высоте 8 м установлен резервуар объемом 0,2 м3. Существенные колебательные процессы
в гидросистеме достигнуты за счет резкого закрытия
задвижки в напорном патрубке насоса после незначительного по времени движения жидкости в обратном направлении. Полученные при этом кривые
изменения фазных токов и напряжений, а также
электрической мощности на выходе преобразователя частоты приведены на рис. 2. Кривые изменения
напора и расхода в гидросистеме, а также гидравлической мощности на выходе насоса показаны соответственно на рис. 3 в левой части приведенных
окон. Гармонический анализ приведенных кривых
выполнен соответственно на рис. 2, 3 справа. При
этом частота дискретизации по каждому измеряемому параметру составила 6 кГц.
Получено, что возникающие в гидросистеме колебания давления характеризуются высокой плотностью низкочастотных (от 1 до 2 Гц) гармоник напора, расхода и гидравлической мощности, что обусловлено достаточной инерционностью происходящих в трубопроводе затухающих по амплитуде волновых процессов. При этом следует отметить, что
первая гармоника в сигнале напора на 40 % меньше, чем третья и 15-ая. Наличие в кривой расхода
отрицательного значени, обусловлено инерционностью ультразвукового расходомера, что в полной
мере не отображает протекающие в гидросистеме
процессы.
Возможности энергоанализатора предусматривают формирование математических функций, описывающих гармонические составляющие мощности
(электрической, гидравлической) в форме произведения ортогональных гармонических составляющих
исходных сигналов (напряжения и тока, напора и
расхода), образующих мощность, а также их среднеквадратичных оценок [4].
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Рисунок 2 – Окно анализатора спектра сигналов тока, напряжения и электрической мощности

Рисунок 3 – Окно анализатора спектра сигналов напора, расхода и гидравлической мощности
ВЫВОДЫ. Показано, что путем гармонического
анализа сигналов мощности (электрической,
гидравлической)
можно
выполнить
оценку
процессов энергопреобразования в электрогидравлическом комплексе в нестационарных режимах
его работы. Получено, что волновые процессы в
трубопроводе
в
результате
возникновения
гидравлического удара сопровождаются усилением
переменных
составляющих
энергетических
сигналов, особенно их низкочастотной компоненты.
Предложенный подход к построению энергоанализатора позволяет исследовать энергопроцессы
при изменении их в реальном времени с сохранением

полной информации об исходных сигналах,
формирующих мощность, учитывать проявление
специфических
свойств
электромеханического
оборудования, появление переменных составляющих
мощности, загружающих энергетический канал
дополнительными компонентами. Для оценки
процессов энергопреобразования и энергоуправляемости электрогидравлического комплекса оправдано
использование
показателей,
базирующихся
на определении среднеквадратичных значений
мощности как на отдельных элементах, так и в системе в целом.
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HARMONIC ANALYSIS OF POWER SIGNALS IN UNSTATIONARY MODES
OF THE ELECTROHYDRAULIC COMPLEX
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: tanya74kor@gmail.ru
In the work showed possibility of applying the method of harmonic analysis of power signals in nonstationary
modes work of electrohydraulic complex. It is obtained that a wave processes in the pipeline as results of water hammer
are accompanied to increased variables component of the energy signals, especially their low frequency components. In
the paper proposed for assessment of energy conversion processes in electrohydraulic complex to use indicators based
on the definition of root mean square value power.
Кey words: electrohydraulic complex, energy conversion processes, energy-analyzer, hydraulic power, wave processes.
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УДК 537.523.3
ОБРОБКА ІМПУЛЬСНИМ БАР’ЄРНИМ РОЗРЯДОМ ВОДИ В КРАПЕЛЬНОМУ СТАНІ
І. П. Кондратенко, І. В. Божко, В. В. Кобильчак
Інститут електродинаміки Національної академії наук України
просп. Перемоги, 56, Київ, 03680, Україна. Е-mail: dep7ied@ukr.net
Виконано оцінку енергетичної ефективності імпульсного бар’єрного розряду при обробці забрудненої органічними домішками води в крапельному стані. Дослідження проводились при трьох гідродинамічних режимах
руху крапель із характерними для кожного з них розміром крапель 0,4, 1 і 2,5 мм, швидкостями руху та частотами крапання. Як домішка використовувалася метиленова синь із початковою концентрацією 50 мг/л. Показано, що за одне проходження крапель через розрядну камеру ступінь розкладання домішки становить 40–68 %, а
енергетичний вихід може досягати 11,3 г/кВт∙год. Визначено, що одними з найбільш суттєвих чинників, які
впливають на енергетичний вихід розряду, є розмір крапель та коефіцієнт заповнення ними розрядного проміжку, який характеризує відношення загальної площі крапель, що одночасно знаходяться в розрядному проміжку,
до площі одного з електродів, що його утворює. За умов виконаних досліджень цей коефіцієнт досягав 11,5 %.
При його зменшенні до 0,2 % енергетичний вихід знижується на порядок.
Ключові слова: імпульсний бар’єрний розряд, обробка води, краплі, енергетичний вихід.
залежала від тиску Р. На своєму кінці цівка дрібнилася на краплі 3, які при падінні вниз пролітали через електродну систему з ІБР. Вона була утворена
вертикально розташованою пластиною з нержавіючої сталі 6 та сімома електродами 5 довжиною le1. На
електроди були одягнені алундові трубки 4, які виконували роль діелектричного бар’єру. Ширина розрядного проміжку m становила 3 мм. Майже всі
краплі пролітали через розрядний проміжок, не торкаючись електродів. На електроди 5 подавалась позитивна імпульсна висока напруга. Пластина 6 була
заземлена. Відстань від кінця трубок 1 до верхнього
краю електродної системи становила h = 25 мм, її
висота hрп = 21 мм. Електродна система була розміщена в плексигласовому корпусі 7, на дні якого був
штуцер 8, через який оброблена вода витікала в мензурку.
Вода

l

1
2

h

3
4

6

5

ВН
hpn

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Інтерес до використання електророзрядних технологій для очищення
води від органічних забруднювачів значно зріс через
те, що було доведено їх високу ефективність та безпечність для оточуючого середовища. При електричному розряді виникають різні фізичні та хімічні
ефекти, серед яких найбільш вагомими є генерація
окислюючих частинок: радикали Н, О, ОН, молекули Н2О2, О3 тощо. Особливе значення для обробки
води має утворення гідроксильного радикалу ОН,
який має окислювальний потенціал 2,7 В, котрий
значно вищий, ніж для озону (2,1 В). Серед електричних розрядів найбільш енергетично вигідним при
обробці води є імпульсний бар’єрний розряд (ІБР)
[1–3].
При обробці води в крапельному стані ІБР треба,
з одного боку, зменшувати діаметр крапель dк, щоб
збільшити фактор α, який характеризує співвідношення площі поверхні оброблюваної води S до її
об’єму V, з другого, навпаки, треба його робити рівним приблизно 1 мм для підсилення електричного
поля біля крапель [2]. Вірогідним є й те, що крім
розміру крапель ефективність обробки води також
залежить від показника наповненості ними міжелектродного проміжку під час дії розряду, хоча роль
цього показника раніш не досліджувалася.
Метою даної роботи є визначення впливу розміру крапель та заповненості ними розрядного проміжку на ефективність обробки води ІБР.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Експериментальна установка. До її складу входили
розрядна камера (РК), джерело високовольтних імпульсів, комплекс засобів для діагностики параметрів ІБР та вимірювання концентрації органічних
домішок у воді.
Конструкцію РК схематично показано на рис. 1.
Вода під тиском Р з колектора поступала в десять
трубок 1 з нержавіючої сталі, які були розташовані в
один ряд на відстані b1 = 3 мм одна від одної. Довжина трубок становила 30 мм, їх зовнішній та внутрішній діаметри відповідно – 0,6 та 0,4 мм. Суцільна
цівка 2, що витікала з трубки, мала довжину l, яка

7

m
8

Вода

Рисунок 1 – Конструкція розрядної камери
Утворення крапель, їх рух та розмір вивчалися
на основі фотографій. Спочатку дослідження обробки води ІБР були виконані при двох гідродинамічних режимах руху рідини, які характеризувалися
такими усередненими параметрами: режим А –
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Р1 = 4∙103 Па, довжина цівки l1 = 10 мм, dк1 = 2,5 мм,
частота крапання fk1 = 10 Гц, швидкість руху крапель при входженні в розрядний проміжок
vk1 = 0,4 м/с, загальні витрати води (для всіх трубок)
Qk1 = 0,62 мл/с; режим В – Р2 = 7∙103 Па, l2 = 0,
dк2 = 1 мм, fk2 = 330 Гц, vk2 = 0,75 м/с, Qk2 = 1,25 мл/с.
Домішкою до води була метиленова синь
C16H18ClN3S (МС), яка є стійкою органічною сполукою. Початкова концентрація МС у дистильованій
воді дорівнювала K0 = 50 мг/л. Об’єм розчину, який
оброблявся, становив 200 мл.
Для запису розрядних струмів та напруг використовувалися прилади фірми Tektronix: цифровий
двоканальний осцилограф TDS 1012, індуктивний
датчик струму P6021 та активно-ємнісний подільник
напруги P6015.
Визначення ступеня розкладання МС проводилося по поглинанню світла.
Результати та аналіз досліджень. Вид та параметри осцилограм осцилограми напруги u(t) та
струму i(t) ІБР між електродами в РК не залежали
від режимів руху крапель і практично були ті ж самі, що й за їх відсутності. Енергія імпульсу Wi , яку
потрібно знати для обчислення енергетичної ефективності ІБР при обробці води, визначалась інтегруванням за виразом
i
(1)
W  i (t )u (t )dt .
i

мана на основі (2) та (3) при ΔWп= 1 Дж/мл і зміні
Wп у діапазоні 0–50 Дж/мл. Із залежності Y(η) видно,
що ІБР має найбільший енергетичний вихід
Y = 14 г/кВт∙год при η ≈ 0 %, тобто коли концентрація МС найбільша (K ≈ К0). При зростанні η до 80 %
величина Y майже лінійно зменшується до 8
г/кВт∙год. У подальшому вона починає стрімко падати й дорівнює 2 г/кВт∙год при η = 98 %. Такий
характер залежності Y(η) є типовим при обробці води імпульсними розрядами. Але самі величини Y у
2–3 рази менші, ніж ті, що були отримані в аналогічних умовах (К0, Wп) при розкладанні МС під дією
ІБР на тонку плівку води (δ ≈ 0,15 мм, αп = 6,67 мм-1)
[1], хоча для режиму В фактор αк2 = 6 мм-1, тобто
близький до αп.



0

Дослідження по обробці води в режимах А та В
виконані при частоті імпульсів f1 = 100 Гц. Розрахунки показали, що за цей час має статися хоча б один
ІБР, який би мав пряму дію на краплю.
Після закінчення обробки всього об’єму води відбиралась проба (5 мл) для аналізу, а потім цей цикл
повторювався знову. Для кожного гідродинамічного
режиму руху рідини було проведено десять таких
циклів обробки. Для визначення ефективності обробки води ІБР порівнювалися зміни К залежно від
питомого енерговкладу Wп, який дорівнює кількості
енергії, що витрачена на обробку одиниці об’єму
води:
Wп =NfWi Qk-1.
(2)
Виявилось, що ця залежність для обох режимів
руху крапель одна й та ж. З цього виходить, що збільшення dk від 1 до 2,5 мм не впливає на ефективність розкладання МС у воді ІБР, хоча фактор α
зменшується у 2,5 рази.
Найбільш універсальним, прийнятим у літературі показником ефективності електророзрядної технології обробки води є енергетичний вихід Y. Він
суттєво залежить від концентрації домішки K у кожний момент обробки, тому більш точним буде його
обчислення не як усереднене значення Y після N
циклів обробки води, а як
Y = dK/dWп ≈ ΔK/ΔWп,
(3)
де ∆K = K1 – K2 – зменшення концентрації МС поблизу значення K1 при збільшенні Wп на ΔWп. Залежність
Y
від
ступеня
розкладання
МС
η = 100(K0-K)/K0, % показана на рис. 2. Вона отри-

Рисунок 2 – Залежність Y від ступеня
розкладання МС
Було вирішено провести дослідження з dk меншим, ніж 1мм, тому що дослідження з діаметрами
крапель 1 та 2,5 мм не показали впливу їх розмірів
на ефективність обробки води ІБР. Для отримання
крапель такого розміру був використаний ефект їх
електростатичного розпилення під дією коронного
розряду, який виникає на краплях, що утворюються
на кінцях трубок, через які подається в розрядну
камеру вода. Складність застосування електростатичного розпилення (ЕР) для обробки води ІБР полягає в тому, що факел із крапель є полідисперсним,
має нестійкий характер, суттєво залежить від напруги на трубці, витрат через неї води, відстані між сусідніми трубками та інших параметрів. Після проведення циклу досліджень з ЕР були встановлені такі
прийнятні для подальшої обробки води ІБР параметри (режим С): b2 = 6 мм, h2 = 25 мм,
Р3 = 8∙102 Па, Q3 = 0,1 мл/с. Величина постійної позитивної напруги, що одночасно подавалась на всі
трубки, Uкр = 10,6 кВ. За цією напругою струм коронного розряду з трубок становив Iкр = 30 мкА.
Факел з крапель, який був полідисперсним
(dk = 0,06–0,5 мм), мав такі усереднені значення
параметрів: діаметр – 0,4 мм, швидкість на вході
в розрядну камеру – 2,4 м/с, частота повторення –
250 Гц
при
частоті
слідування
імпульсів
f2 = 400 Гц.
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Зменшення dk (режим С) призводить до зростання з 40 до 68 % ступеня розкладання МС η за один
цикл обробки, але при цьому на порядок падає енергетичний вихід Y. У той же час при обробці води,
забрудненої фенолом, зменшення dk з 1–5 мм до
0,055 мм призводить до збільшення удвічі величин η
та Y. Наведені факти дають підставу стверджувати,
що крім розміру крапель на енергетичну ефективність імпульсних розрядів при обробці води впливають і інші чинники. Одним з таких чинників є
коефіцієнт заповнення розрядного проміжку краплями води β, який характеризує відношення загальної площі S∑ крапель під час дії ІБР до площі розрядного проміжку Sрп, тобто β = S∑/Sрп. Показано, що
β = 0,25π dk2fк(bvк)-1.
(4)
Через те, що значення β для режимів А, В становить 8 та 11,5 % відповідно, виходить, що лише
приблизно десята частина стримерів, які утворюються в ІБР, може проявляти пряму дію на краплі
води. Тому найбільш вірогідно, що саме через малі
значення β виходить, що в цілому енергетична ефективність ІБР при обробці води в крапельному стані
утричі нижча, ніж при обробці плівки, коли
β = 100 %, хоча в обох випадках фактор α майже
однаковий (α = 6–7). При обробці води в режимі С
коефіцієнт β у 50 разів менший, ніж для режимів А
та В. Тому, незважаючи на більші значення α при
ЕР, енергетична ефективність у цьому режимі на
порядок нижча, ніж для режимів А, В.
Коефіцієнт заповнення розрядного проміжку β
визначається геометричними параметрами краплеутворюючого пристрою b та гідродинамічними параметрами руху крапель dk , fk,, vk . Його можна в кілька разів збільшити, зменшуючи відстань між трубками b та швидкість vk за рахунок створення потоку
повітря зустрічного руху крапель.

ВИСНОВКИ. Одними з головних чинників, які
визначають енергетичну ефективність імпульсного
бар’єрного розряду при обробці води в крапельному
стані, є розмір крапель та коефіцієнт заповнення
ними розрядного проміжку β. Варіювання діаметру
крапель у діапазоні 1–2,5 мм не впливає на енергетичний вихід розряду. Зменшення розміру крапель
до величин порядку 0,1 мм сприяє збільшенню енергетичного виходу. Коефіцієнт β є функцією взаємозалежних параметрів, що характеризують крапельний рух: діаметра крапель, їх швидкості та частоти
повторення, а також характеристик пристрою для
утворення крапель. В умовах цієї роботи при обробці імпульсним бар’єрним розрядом води в крапельному стані, що містить як домішок метиленову синь
з початковою концентрацією 50 мг/л, збільшення β з
0,2 до 8 % веде до зростання енергетичного виходу з
1,2 до 11,3 г/кВт∙год, тобто на порядок. Для підвищення енергетичного виходу потрібні подальші дослідження, серед яких до першочергових слід віднести пошук способу збільшення коефіцієнта заповнення β.
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WATER TREATMENT IN THE STATE OF DROPS BY PULSE BARRIER DISCHARGE
I. Kondatenko, I. Bozhko, V. Kobylchak
Institute of Electrodynamics of National Academy of Science of Ukraine
prosp. Peremogy, 56, Kyiv, 03680, Ukraine. Е-mail: dep7ied@ukr.net
Energy efficiency of pulse barrier discharge was studied when handling contaminated water in drop state. The study
was conducted with three hydrodynamic modes of drops motion, each drop characterized by average drop size diameter
of 0,4 mm, 1 mm and 2,5 mm accordingly plus by speed and frequency of dripping. Methylene blue, a persistent organic compound with an initial concentration of 50 mg/l, has served as a water contaminant. Having passed once
through discharge camera, decomposition degree of impurities was achieved 40...68 % with the energy yield up to
11,3 g/kWh. The drop size diameter and coefficient of the discharge gap filling with drops is ones of the main factors
that determines the energy yield of pulse barrier discharge. This coefficient is calculated as the ratio of the total area of
all the drops, which are in the discharge gap at the same time, to the area of one of electrodes. For the experimental
work conditions this ratio has reached 11,5 %. When ratio is reduced to 0,2 % the energy yield is down by one order.
Key words: pulse barrier discharge, water treatment, drops, energy yield.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОТЫ РЕГУЛИРУЕМОГО
ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
А. К. Жук
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
просп. Героев Сталинграда, 9, г. Николаев, 54000, Украина. Е-mail: dinoland@mail.ru
В. Н. Запальский, К. Н. Запальский
Государственное высшее учебное заведение «Николаевская политехника»
ул. Никольская, 11, г. Николаев, 54000, Украина. Е-mail: dinoland@mail.ru
Приведено совершенствование характеристик работы регулируемого фильтрокомпенсирующего устройства
в составе судовой электроэнергетической системы с полупроводниковыми преобразователями. Получены основные выражения, описывающие характеристики работы фильтра, что позволит в сочетании с системой управления и элементами мониторинга обеспечить повышение качества электроэнергии.
Ключевые слова: судовая электроэнергетическая система, несинусоидальность напряжения, качество электроэнергии, силовой пассивный фильтр.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В последние годы
наблюдается тенденция к увеличению энергонасыщенности морских сооружений (МС). При этом
происходит возрастание в составе судовых электроэнергетических систем (СЭЭС) доли мощных полупроводниковых преобразователей (ПП). Как следствие таких модернизаций является повышение потребления несинусоидального тока, основная гармоника которого содержит реактивную составляющую, что приводит к искажению формы напряжения
питающей сети, а также снижению коэффициента
мощности [1].
К основным современным средствам обеспечения качества электроэнергии МС СЭЭС и ПП относят фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ) с
возможностью обеспечения компенсации реактивной мощности, улучшению формы сетевого тока и
напряжения, а также снижения потерь активной
мощности и колебания напряжения сети [2, 3]. Следовательно, предложенные ФКУ, исходя из современных требований к электрооборудованию и автоматизации СЭЭС, рассматриваются как комплекс
мероприятий по обеспечению качества электроэнергии СЭЭС.
Целью работы является анализ регулируемого
ФКУ с последующим совершенствованием его
вольт-амперной характеристики.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Представленная на рис.1 усовершенствованная схема ФКУ обладает рядом преимуществ по обеспечению электромагнитной совместимости СЭЭС с ПП,
а именно: компенсации реактивной мощности и необходимых снижений несинусоидальности напряжения и тока сети, а также снижения паразитной
низкочастотной составляющей девиации частоты.
Благодаря повышенному быстродействию предложенная схема обеспечивает увеличение точности
компенсации реактивной мощности в динамических
режимах, что позволяет снизить колебания напряжения и потери активной мощности в сети [3, 4].
В схеме фильтра (рис. 1) предлагается обеспечить не только регулирование тока, протекающего в
реакторе LФ, но и осуществить контроль заряда ем-

кости СФ путем введения в звено фильтра LФСФ регулируемого моста, реализованного на базе транзисторов IGBT типа.

Рисунок 1 – Усовершенствованная схема ФКУ
Рассмотрим работу схемы (рис. 1), разделив ее
на участки и звенья. Первое звено включает в себя
(рис. 2) индуктивность – Lф, емкость – Сф и ключи,
реализованные на базе транзисторов IGBT типа
(VT 3–VT6).

Рисунок 2 – Звено фильтра с регулируемой емкостью
Второе звено – индуктивность Lк и полупроводниковые ключи переменного тока (VD1–VD8). Ключевые элементы реализованы на базе мостовой диодно-транзисторной схемы, транзисторы IGBT типа
VT 1,VT2 (рис. 3).
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    на интервале   t       может быть
2

записан как [7]
t
U
1
is  t    U s cos   d  s  sin  t  sin   . (7)
L
L


Рисунок 3 – Звено фильтра с регулируемой
индуктивностью
Рассмотрим отдельное звено фильтра Lф Сф,
(рис. 2), где в диагональ управляемых ключей
VT 3–VT6, реализованных на базе транзисторов IGBT
типа, включена емкость Сф. Учтем то условие, что
звено фильтра LК на данный момент времени отключено. На основании предложенных методик [3, 5, 6] и
закона Кирхгофа составим уравнение, определяющее
напряжение звена фильтра Uф. Сопротивлением линии, вследствие его величины, можно пренебречь:
di
1
U ф  U m sint     Lф 
idt . (1)
dt Cф 
Возьмем производную из выражения (1) и с учетом использования начальных условий определим
значение тока:
i  I max cos   t     I max cos   cos 0 t  
(2)
U  C sin  
uco 0 t   uco0 C sin  0 t   co 0 2
sin 0t  ,
1   LC
1
где 0 
– частота колебаний, I max – макси-

Используя преобразование Фурье [7], была определена проводимость каждого звена, связывающего
фундаментальные составляющие тока и напряжения.
Проводимость
усовершенствованного ФКУ
(рис. 1) со звеньями (рис. 2, 3) может быть записана
как
GФКУ    G LK    GLФCФ   .
(8)
При соблюдении диапазонов изменения проводимости ФКУ выполняется условие поддержания
синусоидальности напряжения не только в непосредственном узле подключения фильтра к сети
(рис. 1), но и любом другом узле автономной ЭЭС,
связанной с регулированием параметров качества
электроэнергии.
На основании проведенного исследования проводимости звеньев усовершенствованного ФКУ была построена предварительная ВАХ (рис. 4).

LC

мальный ток.
Таким образом, протекающий ток (рис. 2) можно
выразить уравнением (3):


i  I co cos  t   .
2


(3)

Рассматривая схему звена фильтра с регулируемой индуктивностью (рис. 3), составим уравнение,
описывающее напряжение на данном участке цепи:
di
u  U co sint   L .
(4)
dt
Интегрируя выражение (4), получаем значение
тока, протекающего в цепи:
U
i   co cost   C ,
(5)
L
где C = const.
Значение зависимости тока от управления ключами при i    0 определим выражением
U
i  co cost   cos  ,
(6)
L
где α – угол отпирания ключа, при котором управляемый реактор будет пропускать полупериод в
диапазоне      .
2

В случае, если приложенное напряжение us t 
имеет синусоидальную форму, закон изменения
мгновенного тока i s t  через звено фильтра (рис. 3)
для заданного угла диапазона работы ключей

Рисунок 4 – Предварительная ВАХ
усовершенствованного ФКУ
Следует заметить, что предварительная ВАХ
(рис. 4) приближена к идеальной характеристике [7].
Использованием согласованного управления протекающими электромагнитными процессами в звеньях
1 и 2 (рис. 1) была достигнута реализация бесступенчатого регулирования, что отличает концепцию
построения ФКУ от структур, рассмотренных другими авторами [8, 9]. В результате участок LК + Сф
имеет линейный характер.
ВЫВОДЫ. Совместное управление протекающим
током в реакторе Lк и регулированием заряда емкости
Сф реализует одну из основополагающих современных требований к ФКУ [8] – обеспечении бесструктурного регулирования, тем самым достигается снижение переходных процессов. За счет регулирования
реактора обеспечивается компенсация реактивной
мощности, снижается несинусоидальность напряжения и тока в СЭЭС. Регулирование емкости снижает
девиацию частоты, а также создает условие для более
гибкого управления и повышения эксплуатационных
возможностей устройства. Кроме этого, в сочетании с
СУ и элементами мониторинга параметров качества
электроэнергии СЭЭС достигается адаптивность
РФКУ к изменениям внешних параметров.
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Розглянуто потенціал альтернативних джерел енергії підприемств гірничо-видобувного комплексу, проведено оцінку їх упровадження. Проведено дослідження аеродинамічних характеристик промислових підприємств гірничо-видобувного комплексу, за результатами яких було зроблено висновок про те, що використання
електромеханічних вітроенергетичних комплексів, які використовуються як автономно, так і у складі системи
електропостачання, є можливим та доцільним. Обґрунтовано актуальність розробки й реалізації в практику роботи підприємств гірничо-видобувного комплексу електромеханічних вітроенергетичних комплексів як додаткових джерел живлення у складі системи електропостачання з метою забезпечення умови безперебійності та
надійності електропостачання електроприймачів та зменшення собівартості видобутку корисних копалин.
Ключові слова: система електропостачання, електричні установки, поновлювані джерела енергії.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Гірничі підприємства є найбільшими споживачами паливноенергетичних ресурсів, частину з яких вони отримують центалізовано з електричної мережі, а іншу
частину виробляють на власних електростанціях, як
правило, ТЕЦ. Через високу енергоємність продукції, постійне збільшення цін на енергоносії (природний газ, нафтопродукти, електроенергію та ін.)
енергетична складова в собівартості продукції гірничо-збагачувальних підприємств сягає 27–32 % [1].
Тому все актуальнішим стає збільшення обсягів
отримання енергії за рахунок використання поновлювальних джерел, особливо енергії вітру, силами
самих гірничорудних підприємств.
Метою роботи є обґрунтування доцільності використання вітрогенераторів для автономного виробництва електроенергії власними мініелектростанціями на підприємствах гірничо-видобувного комплексу (ГВК).
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для
досягнення поставленої мети були проаналізовані
можливість, потенціал та специфіка роботи вітроенергетичного комплексу (ВЕК) в умовах діючих підприємств гірничо-видобувного комплексу.
Як відомо [2, 3], електропостачання підземних
гірничих робіт обумовлено низкою специфічних
чинників, основними з яких є прийнята технологія
ведення робіт та гірничо-геологічні умови залягання
корисних копалин [3]. При цьому система електропостачання гірничих робіт повинна відповідати наступним вимогам:
– забезпечувати безперебійне живлення електроенергією електроприймачів першої категорії;
– бути безпечною відносно пожеж й ураження
людей електричним струмом;
– забезпечувати необхідну якість електроенергії
в умовах безперервної зміни технологічних параме-

трів гірських розробок і відповідних змін структур
електричних мереж;
– бути економічною при дотриманні вищеперелічених вимог.
У даній роботі розглядається можливість використання енергій потоків атмосферного повітря на
відвалах кар’єрів, між відвалами кар’єрів та в умовах підземних виробок залізорудних шахт (ЗРШ).
Склад повітря в умовах залізорудних шахт має
свої фізико-хімічні особливості, які необхідно враховувати під час упровадження ВЕК до складу електроенергетичного комплексу шахти. Місця розташування вітрогенераторів мають визначатися з урахуванням специфіки будови виробничого комплексу
залізорудної шахти. Режими електропостачання
ЗРШ мають важливе значення для визначення режимів роботи ВЕК у комплексі з електрогосподарством шахти. Використання згенерованої ВЕК електричної енергії повинне забезпечувати оптимальні
умови роботи всього енергопостачального комплексу залізорудної шахти.
Аналіз умов генерування та трансформування
електричної енергії від ВЕК до електроспоживачів
ЗРШ проводився з урахуванням функціонування
всього комплексу шахти. Крім того, було детально
вивчено вплив роботи ВЕК на організацію роботи
ЗРШ та стан оточуючого середовища.
В основу досліджень покладено використання
сучасного математичного апарату та обчислювальної техніки для аналізу процесів та фізично обґрунтованих явищ, пов’язаних із упровадженням ВЕК, їх
роботою, економічного аналізу рентабельності та
доцільності вітроенергетичного комплексу в умовах
ЗРШ.
Отже, вивчивши всі переваги та недоліки існуючих ВЕК, можна сказати, що для роботи в умовах
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шахт вітрова установка з вертикальною віссю обертання є найбільш оптимальним варіантом [4].
ВЕК доцільно розміщувати на ділянці спряження
двох квершлагів (рис. 1).

Рисунок 3 – Схема раціонального розташування
поверхневих споруд і відвалів та вітроенергетичних
комплексів: 1– кар’єр; 2 – споруди гірничовидобувного підприємства; 3 – напрям руху вітру
(атмосферних потоків, що забезпечують
провітрювання кар’єру); 4 – місця встановлення ВЕК

Рисунок 1 – Місце розташування вітроенергетичної
установки: 1 – квершлаги; 2 – лопаті ВК;
3 – генератор; 4 – напрямки руху вентиляційного
потоку; 5 – зона турбулентних завихрень
на спряженні квершлагів; 6 – місце встановлення ВЕУ
За результатами аналізу атмосферних повітряних
потоків на території гірничо-видобувних підприємств
можна зробити висновок про те, що, згідно з технологією ведення гірничих робіт, повітряний потік у підземних гірничих виробках, як необхідна складова
технологічного циклу вентиляції останніх, є достатньо потужним і діє постійно та цілодобово. Доведено,
що такого обсягу та швидкості повітряного потоку
достатньо для генерування автономно 3–4 кВт електричної енергії вітроустановкою [3, 4].
У результаті дослідження аеродинамічних характеристик повітряних потоків промислових підприємств ГВК було зроблено висновок про те, що використання ВЕК, які використовуються як автономно,
так і у складі системи електропостачання, є доцільним та достатньо рентабельним [4].
Дослідження аеродинамічних характеристик вентиляції кар’єрів ГВК склали наступну картину.
Інтенсивність природного провітрювання кар'єрів ГВК знаходиться в прямій залежності від швидкості вітрового потоку, що діє над кар'єром, і в зворотній – від об'єму зони рециркуляції. Скорочення
зони рециркуляції може бути досягнуте зменшенням
кутів укосу бортів кар'єру за рахунок раціональної
черговості відробітку уступів [4, 5].
1

2

2

Рисунок 2 – Схема раціонального розташування
вітроенергетичних комплексів на відвалах:
1– кар’єр; 2 – місця встановлення ВЕК

На рис. 2, 3 як приклад показано схеми раціонального розташування ВЕК на відвалах та між відвалами, що дозволяє досягти збільшення коефіцієнта
використання вітрового потоку при будь-якому напрямку вітру на поверхні.
Швидкість потоку повітря на поверхні відвалів
достатня для генерації певного обсягу електричної
енергії вітроустановкою.
За результатами цих досліджень є сенс в умовах
кар’єрів ГВК будувати системні ВЕК із вітровими
двигунами [5].
Беручи до уваги наведені вище результати дослідження та потужності вітрогенераторів, можна
зробити висновок про використання вітрогенераторів на відвалах кар’єрів ГВК для освітлення
кар’єру та для передачі залишкової згенерованої
потужності в мережу.
ВИСНОВКИ. 1. У результаті використання вентиляційних повітряних потоків підземних виробок
залізорудних шахт та в умовах кар’єрів ГВК з перетворення вітрової енергії в електричну є реальна
можливість генерувати й використовувати електричну енергію для власних потреб підприємств ГВК,
заощадивши при цьому засоби на її закупівлю.
2. Розробка й реалізація в практику роботи підприємств ГВК ВЕК, як додаткових автономних джерел живлення у складі системи електропостачання, є
актуальним для забезпечення умови безперебійності
та надійності електропостачання електроприймачів
та дозволить зменшити собівартість видобутку корисних копалин.
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Potential of alternative energy of plants of mining-extractive complex sources is considered in the article. The estimation of introduction of alternative sources is also conducted on the enterprises of mining extractive complex. In basis
of development of structure of the system of electro supply with the use of electromechanics wind energy complex, as
autonomous energy sources, the set problem of increase of efficiency of work of the system of electro supply with the
use of additional energy source on the base of electromechanics wind energy complex that will allow to promote reliability and continuity of electro supply of underground receivers of electric energy. Grounded actuality of development
and realization in practice of work of enterprises of mining-extractive complex of electromechanics wind energy complexes, as additional sources of feed in composition the system of electro supply, with the purpose of providing of condition of continuity and reliability of electro supply of electro-receivers and diminishing of prime mining price.
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Розглянуто процеси формування й розподілу струмів і напруг у колах однофазного активного фільтрокомпенсуючого пристрою. Формування струму пристрою забезпечується релейною схемою імпульсного управління. Використовуючи методи теорії електротехніки й перетворювальної техніки, виконано аналіз електричних процесів у схемі, зокрема модуляції струму й напруги на мережевій стороні пристрою та на стороні накопичувального конденсатору. Аналітично обґрунтовано вирази для визначення струмів та напруг, за якими слід
обирати напівпровідникові елементи пристрою.
Ключові слова: силовий активний фільтро-компенсуючий пристрій, випрямляч, інвертор, модуляція.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Застосування електричних навантажень, які мають несиметричний або
(та) нелінійний характер, ставить перед науковцями
задачі пошуку методів та засобів компенсації впливу
таких навантажень на мережу та показники якості
електричної енергії [1, 2]. Історично певне місце в
ланці фільтро-компенсуючих пристроїв зайняли конденсаторні та реакторні елементи; фільтри виконані в
результаті комбінації послідовного, паралельного та
послідовно-паралельного з’єднання вказаних елементів; симетруючі пристрої виконані аналогічним чином за певними принципами [1]. Деякі науковці [3, 4]
за фізичними процесами, які протікають у вказаних
пристроях, об’єднують їх у групу фільтрокомпенсуючих симетруючих пристроїв.
Розроблено різноманітні силові перетворюючі
пристрої, які забезпечують підвищення якості електричної енергії у вузлі електричної мережі, та відповідні системи керування ними [2]. При цьому осторонь залишилися деякі питання розподілу електричної енергії в силовій частині перетворювача та елементах, які забезпечують режим роботи.
Метою даної роботи є аналіз процесів формування
та розподілу струмів і напруг у колах однофазного
активного фільтро-компенсуючого пристрою.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Аналіз електричних процесів в елементах перетворювача активного фільтро-компенсуючого пристрою виконано наступним чином.
Об’єктом досліджень обрано перетворювач, схематичну модель якого наведено на рис. 1. До джерела живлення
(VGr)
з
напругою
uGr=UGrsin(ωGrt)=220 2 sin(314,926t) підключено активно-індуктивне навантаження (LLoad=0,058 Гн;
RLoad=10,4 Ом), яке покладено незмінним. Напівпровідникові елементи ідеалізовані. Організація керування транзисторами, параметри буферної індуктивності та накопичувального конденсатора розраховані за рекомендаціями [6] та складають:
Lb=0,0054 Гн; Сstor=0,002 Ф. Це забезпечує можливість формування струму з діючим значенням
IGr=0–100 A, який випереджає за фазою напругу мережі на 90 0. Блок керування транзисторами побудований на релейних елементах, які відпрацьовують
похибку між заданим (iref) і поточним (icom) струмом
компенсатора. При цьому ширина петлі релейного
елемента покладена 10 % від амплітуди струму.

За вказаних умов виконано моделювання процесу формування струму:


iref  100 2 sin  314,926t   .
(1)
2

Струм мережевого кола компенсатора ( iGr ) відрізняється від заданого (іref) на певне значення, зумовлене релейним регулюванням I Gr  10 A .

Рисунок 1 – Схема досліджуваної моделі
Принципові питання роботи пристрою розкриті в
роботах [2, 3]. Додатково слід відзначити деякі особливості процесів у силових колах перетворювача.
1. Напруга мережевого реактора uLb має дві
складові, одна з яких зумовлена зміною напруги
мережі ULb1, а друга – режимом керування транзисторним : перетворювачем uLbmod:
uLb  U Lb.1. sin Gr t   uLb.mod ,
(2)
причому друга складова за рахунок модуляції струму, зумовленого релейним законом управління, також включає гармоніку, змінювану з частотою мережі uLbmod1:
uLb  U Lb.1. sin  Gr t  
. (3)
U Lb.mod .1 sin Gr t     uLb.mod .h .
2. Напруга накопичувального конденсатора
UСstor має дві складові: перша зумовлена мережевою
напругою ugr; друга – змінна високочастотна uLb, при
цьому uGr  uLb  uCstor  0 . Знак «  » останньої

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3)
189

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

складової зумовлений комутацією конденсатора
Сstor, напівпровідниковими вентилями узгоджено/зустрічно з мережею та реактором Lb.
3. Струм накопичувального конденсатора iСstor
та струм мережі iGr пов’язані між собою та струмами
напівпровідникових елементів iVD та iVT наступним
чином:
iVD  iVT  iCstor ;

а)

iVD  iVT  iGr якщо duGr dt  0;

(4)
iVT  iVD  iGr якщо duGr dt  0.
Формування струму здійснюється системою імпульсного керування транзисторами. Комутаційні
функції транзисторів  приймають значення «0»
або «1», при цьому
 1  3  1;  2  4  1 ;
(5)
у симетричному законі управління
1   4 ;  2   3 .
(6)
З урахуванням цього напруга перетворювача зі
сторони мережі
uin  (2 1  1)uCstor  (1  2 3 )uCstor .
(7)
Як показано в роботі [3], напруга конденсаторного накопичувача повинна підтримуватись на заданому рівні.
Струм конденсатора може бути знайдений на підставі балансу миттєвої потужності на вході (in) та
виході (Cstor) перетворювача:
uCstor iCstor  uin iin
(8)
або, з урахуванням (7),
iCstor  (2 1  1)iin .
(9)
Для знаходження струмів у транзисторі та діоді
(рис. 2) ключів моста, зважаючи на односторонню
провідність цих елементів, з використанням комутаційної функції, відповідно до [6], та на те, що наростаюча складова кривої струму замикається через
транзистор, а спадаюча – через діод [5], наприклад,
для транзистора VT1:

1
(10)
iVT 1   iin 1  iin  1   1  iin  iin  .
2
2
Тоді струм зустрічно-паралельного діода

(11)
iVD1  1  iin  iin  .
2
Як показано в [5], прості розрахункові співвідношення для середніх та діючих значень струмів
можна отримати, якщо зробити припущення про
нескінченно велику кратність частоти комутації вентилів до частоти струму мережі. Тоді імпульси
струму у вентилі можна апроксимувати безперервною функцією за середнім значенням на періоді комутації імпульсної функції струму, з урахуванням
індексу модуляції:
1
m  p.a.  1  m sin Gr t   .
2
У схемі імпульси струму вентиля підлягають
двійній модуляції (рис. 2,б): амплітудній за законом
модуля вхідного струму та широтно-імпульсній за
законом зміни комутаційної функції (модулюючого
сигналу).

б)
Рисунок 2 – Струми в колах перетворювача:
а) мережевий струм перетворювача; б) струм
транзистора та діода за один період мережевого струму
З урахуванням цього середнє значення струму
транзистора за період мережевого струму, враховуючи його ємнісний характер:
IVT .a

1

2

3
2





I sin  Gr t  d .
2


p.a. m


2

(12)

Після підстановки та розрахунку інтегралу:
I
IVT .a   m .
(13)
2
Сума струмів діода та транзистора дає струм
конденсатора, а різниця – струм мережі (реактора).
Середнє значення струму діода визначається як інтеграл різниці струму мережі та струму транзистора:
3

1 2

 


IVD.a   Im sin Grt   p.a. Im sinGrt  d ,
2  
2
2 



2

або після спрощення:
Im
(14)
2 .
Аналогічним чином визначаються діючі значення струму транзистора й діода.
IVD.a 

IVT .rms  IVD.rms.

1
2

3
2





I 2 sin 2 Gr t  d ; (15)
2


c. p. m


2

I m2
I
(16)
 m .
8
2 2
Напруга, яка прикладається до силових кіл транзистора (рис. 3):
uCstor  U Cstor .0  U m 2 cos  2Gr t  ;
(17)
IVT .rms.  IVD.rms. 

u `VT   р.а.uCstor ;
1
U Cstor .0  U Cstor .0 m sin  Gr t  
2
U m

 U m 2 cos  2Gr t   m 2 sin  3Gr t   .
2


(18)

u `VT 
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2. Розрахунок параметрів режиму вентильних
елементів має аналогію з розрахунком відповідних
параметрів для випрямлячів, при розрахунку параметрів за напругою необхідно враховувати підвищення напруги на конденсаторі.
а)

б)
Рисунок 3 – Розподіл напруги: а) напруга
конденсатора; б) напруга транзистора та діода
Таким чином, максимальне значення напруги,
яка прикладається до вентиля, відповідно до рис. 6,
складає
UVT .max  UCstor .0  U m2 .
(20)
А середнє значення напруги:
2
U
1
(21)
U VT .a 
u `VT dt  Cstor .0 .

2 0
2
ВИСНОВКИ. 1. Під час роботи перетворювача
струм та напруга накопичуючого конденсатора мають другу гармоніку, що відповідає роботі однофазного мостового випрямляча. У той же час струм
конденсатора та напруга на вході випрямляча імпульсно-модульовані, що відповідає режимам роботи
автономного інвертора.
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The processes of formation and distribution а currents and voltages in circuits of single-phase active filtercompensating device. Formation current device is provided relay circuit impulse control. Using the methods of the theory of electrical engineering and transformational analysis performed electrical processes in the scheme, including
modulation current and voltage on the network side of the unit and side storage capacitor. Analytical reasonable expressions for currents and voltages, which should be selected semiconductor device elements.
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Рассматривается силовой активный фильтр в трехфазной системе электроснабжения несимметричной нагрузки. Активный фильтр подключается параллельно нагрузке и представляет собой трехфазный инвертор на
полностью управляемых полупроводниковых вентилях, шунтированных обратными диодами. Система управления построена по гистерезисному принципу широтно-импульсной модуляции. Её задачей является формирование таких управляющих сигналов на силовые приборы инвертора, которые обеспечивают минимизацию разности активных мощностей источников питания и нагрузки. При этом обеспечивается синусоидальный характер
токов, отдаваемых источниками, а также совпадение этих токов по фазе с напряжениями источников. Модель такого фильтра реализована в системе SimPowerSystem на основе оптимизационного алгоритма Нелдера–Мида.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Несимметрия нагрузки в трехфазных системах электроснабжения
заметно ухудшает условия передачи электроэнергии. Возникающая при этом неравномерность загрузки отдельных фаз порождает реактивную мощность, из-за которой возрастают потери в линиях
электропередачи, снижаются напряжения на нагрузке, наблюдаются перегрузки питающих трансформаторов. Такие несимметричные режимы характерны для систем электроснабжения коммунального
хозяйства, железнодорожного транспорта на переменном токе, сельскохозяйственных потребителей,
обладающих заметной несимметрией. Поэтому
симметрирование трехфазных систем электроснабжения и компенсация в них реактивной мощности
представляют собою весьма актуальную задачу, решение которой позволяет повысить энергетические
показатели и в конечном счете снизить расход топлива на первичных двигателях электроэнергетических систем.
Традиционно указанная задача решалась с помощью стандартных методов и средств симметрирования и компенсации реактивной мощности. В
частности, батареи косинусных конденсаторов позволяют достаточно успешно обеспечивать решение
проблем симметрирования и компенсации реактивной мощности. В последнее время благодаря развитию элементной базы силовой полупроводниковой
электроники и выпуску относительно дешевых промышленных микроконтроллеров появилась возможность применения силовых активных фильтров [1–4].
Силовые структуры активных фильтров построены
по относительно несложным схемам мостовых инверторов с широтно-импульсной модуляцией [1],
питающим напряжением которых является напряжение на накопительном конденсаторе. Заряд этого
конденсатора обеспечивается через цепи обратных
диодов управляемых вентилей инвертора [2, 3]. Однако система управления силовым активным фильт-

ром представляет собой достаточно сложное интеллектуальное устройство, реализуемое на микроконтроллерах по специальным алгоритмам. Последние
осуществляют ряд промежуточных преобразований
измеряемых электрических величин в системе электроснабжения [4].
Между тем использование оптимизационных алгоритмов положительно зарекомендовало себя при
расчетах
параметров
пассивных
симметрокомпенсирующих устройств [5]. При этом оптимизация режима системы электроснабжения осуществлялась на модели с помощью алгоритмов поисковой
оптимизации и обеспечивала высокую точность и
общность решения задачи. Поэтому вполне обоснованной представляется попытка применить эти алгоритмы к системам электроснабжения с силовыми
активными фильтрами.
Целью работы является разработка принципов
организации систем управления силовыми активными фильтрами на основе алгоритмов поисковой
оптимизации применительно к трехфазной системе
электроснабжения с несимметричной нагрузкой.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Схема исследуемой системы электроснабжения
приведена на рис. 1. Здесь несимметричная нагрузка
питается от трехфазной системы питающих напряжений через симметричную линию электропередачи. Параметры системы приняты такими же, как в
[5], что дают возможность сравнить результаты исследования с точными значениями.
Параллельно нагрузке подключен силовой активный фильтр на IGBT транзисторах с шунтирующими обратными диодами. Транзисторы должны
управляться таким образом, чтобы активный фильтр
сформировал корректирующие токи, обеспечивающие для рассматриваемой системы минимизацию
реактивной мощности, отдаваемой источниками
питания.
..
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Рисунок 1 – SPS-модель системы электроснабжения с параллельным силовым активным фильтром
При этом должны быть скомпенсированы составляющие реактивной мощности, обусловленные
как реактивным характером нагрузок, так и несимметрией нагрузок. Как следствие полной компенсации реактивной мощности, токи в линиях передачи
и источниках должны уравняться в амплитудах и
полностью совпасть по фазам с соответствующими
питающими напряжениями. В этом режиме источники генерируют лишь активную мощность, которая
потребляется активными составляющими сопротивлений нагрузки и линии электропередачи. Предлагаемый принцип управления использует указанные
особенности режима. Тогда задача выхода на режим
компенсации реактивной мощности может рассматриваться как обеспечение корректирующими токами
минимизации разности между активными мощно-

стями источников и нагрузки. Параметром оптимизации служит амплитуда токов источников, фазы
которых привязаны к фазам напряжений симметричной системы питания. Для рассматриваемого
случая линейной нагрузки необходимо обеспечить
также минимизацию в кривых токов источников и
корректирующих токов высших гармоник, что обеспечивается включением соответствующих показателей в целевую функцию. На рис. 2 показаны токи в
линиях электропередачи после достижения оптимального режима. Найденное значение амплитуд
этих токов составляет величину 7,5683 А, что близко к точному решению. На рис. 3 приведены графики корректирующих токов, которые генерируются
силовым активным фильтром.

Рисунок 2 – Токи в линиях электропередачи после завершения оптимизации режима
Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3)
193

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Рисунок 3 – Корректирующие токи, генерируемые силовым активным фильтром
ВЫВОДЫ. Предложен принцип управления силовым активным фильтром на основе оптимизационного алгоритма, позволяющий обойтись без промежуточных преобразований электрических величин в системе электроснабжения. В качестве критерия оптимизации принимается разность активных
мощностей источников и нагрузки. Показано, что
при этом критерий оптимизации должен учитывать
также фактор высших гармоник, что обеспечивает
правильную работу активного фильтра. Реализация
предложенного метода на модели показала его работоспособность и достаточно высокую точность.
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The power active filter in a three-phase power system with unbalanced load is considered . The active filter is connected parallel to the load and is represented by a three-phase inverter with a fully controlled semiconductor valves,
shunted backward diodes. The control system is built on the principle of hysteretic PWM. Its task is to create such control signals to the inverter power devices, which minimizes the difference between the active power sources and loads.
It is also necessary to ensure sinusoidal currents delivered by the source, and the coincidence of these currents in phase
with the source voltage. Model of such a filter is implemented in the system SimPowerSystem based on optimization
algorithm of Nelder-Mead.
Key words: active filter, unbalanced load, optimization algorithm, visual model.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИФАЗНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРУ
З АДАПТИВНИМ РЕГУЛЯТОРОМ ПРИ КОМПЕНСАЦІЇ НЕАКТИВНИХ СКЛАДОВИХ ПОТУЖНОСТІ
Р. В. Власенко
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: laplandec267@gmail.com
Ефективними технічними рішеннями в області компенсації неактивних складових потужностей навантажень є
силові активні фільтри. Серед методів формування імпульсів управління ключами силового активного фільтру
виділяють релейне регулювання струму трифазного силового активного фільтру, що забезпечує перемикання силових ключів, коли похибка струму перевищує фіксовану величину (зону гістерезису), при цьому частота регульованого параметру – змінна. Змінна частота комутації силових ключів перетворювача призводить до генерування пристроєм, додаткових гармонік та викликає труднощі, пов’язані з налаштуванням фільтруючих елементів. У
роботі запропоновано адаптивний регулятор, що забезпечує постійність частоти комутації, зменшує ширину спектру частот струму, призводить до зниження втрат при перемиканні ключів перетворювача силового активного
фільтру та покращує показник коефіцієнту спотворення струму мережі, що доведено ланкою експериментів.
Ключові слова: силовий активний фільтр, широтно-імпульсна модуляція, релейне регулювання струму.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У наш час в енергетиці відбувається збільшення кількості споживачів
електроенергії з нелінійною вольт-амперною характеристикою. Цей факт викликає порушення електромагнітної сумісності, що виходить за рамки стандарту
EN–50160 [1], положення якого відображені у сучасних вітчизняних нормативах. Вентильні перетворювачі, зварювальне обладнання, сталеплавильні печі й
т.ін. є прикладами нелінійного навантаження [2]. Як
компенсація неактивних складових потужності застосовуються силові активні фільтри (САФ) [3].
Методи управління САФ будуються на уявленнях
про складові потужності, також вагомою частиною
роботи пристрою є формування імпульсів управління
ключовими елементами перетворювача [4].
Серед методів імпульсного управління САФ виділяють два основних методи: широтно-імпульсна
модуляція (ШІМ) з постійною частотою модуляції
та релейне регулювання струму (РРС) зі змінною
частотою модуляції.
РРС має переваги з позиції відпрацювання заданого струму та є простішим порівняно із ШІМ, але
змінна частота комутації fc, яка виникає за рахунок
постійної зони гістерезису НВ релейного елемента,
ускладнює фільтрацію вищих гармонік у колах САФ
[4]. Для зниження негативного впливу РРС пропонується використання алгоритмів адаптації зони
гістерезису [5].
Метою роботи є оцінка ефективності використання адаптивного управління РРС трифазного САФ
в умовах зміного нелінійного навантаження.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
САФ складається із силової частини, яка включає
трифазний транзисторний перетворювач, накопичувальний конденсатор і буферний реактор, блоку формування заданого струму САФ та блоку формування
імпульсів управління. Блок формування заданого
струму САФ забезпечує розрахунок струму, який
повинен генерувати САФ в мережу. Алгоритм роботи
блоку базується на існуючих теоріях потужності. Автором використані дві теорії для визначення неактив-

них складових потужності: PQ-теорія миттєвої потужності [6], теорія повної потужності за С. Фрізе [7].
Блок формування імпульсів управління САФ генерує імпульси управління ключами, яка відповідає
заданому струму i*c САФ. Як зазначено у [4], ШІМ з
ПІ-регулятором вимагає точну лінійну математичну
модель об’єкту управління, яку важко отримати, а
зміна режиму навантаження вимагає перерахунку
коефіцієнтів регулятора. Техніка РРС виявилася
найбільш придатною для всіх різновидів регуляторів
струму САФ [5].
Щоб вирішити проблему, яка виникає при змінній fc, у роботі [5] запропонований адаптивний релейний регулятор струму (АРРС). У цьому випадку
адаптивна НВ визначається для заданого струму в
кожній фазі, а fc = const. АРРС має вплив на процес
комутації, реалізуючи зміну ширини гістерезису, що
визначається як
2

 us  t  dic*  t  
(1)


 ,
dt 
 L
де Udc – напруга конденсатору; L – індуктивність
САФ; uS – напруга мережі.
Покладаючи можливість окремої зміни верхньої
та нижньої межі зони гістерезису HB, розглянуто
зростання й спад струму, що забезпечується значними імпульсами напруги на індуктивності, утворюваними шляхом перекомутації конденсаторів:
dic  t  1 
U 
  us  t   dc  ;
dt
L
2 
(2)

dic  t  1 
U dc 
  us  t  
.
dt
L
2 
Розроблено модель електроенергетичної системи
(рис. 1), що включає: електричну мережу (ThreePhase source) з еквівалентними опорами, підключене до мережі через реактор (Reactor1) нелінійне навантаження – тиристорний перетворювач (ТП) (Thyristor converter) з активно-індуктивним навантаженням (RL-load), трифазний транзисторний перетворювач (Transistor converter), блок формування задаHB 

U dc
L

8 f c L 2 f cU dc
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ного струму САФ (Current generation block) та блок
формування імпульсів (Pulse shaping block).
Параметри елементів схеми розраховані з наступних міркувань: нелінійне навантаження має розрахункову потужність P=14 кВт; Q=20 кВар – трифазний мостовий тиристорний перетворювач (Thyristor
converter) з активно-індуктивним навантаженням
(RL–load) Rload=2 Ом; Lload=0,0116 Гн. Частота комутації fc=15000Гц; індуктивність САФ L=0,0054 Гн;
конденсатор ємністю C=20·10-3 Ф з напругою
Udc=2000 В. У моделі почергово реалізуються два
варіанти включення конденсаторів з еквівалентною
напругою та ємністю: конденсатор підключений до
виводів «+» та «-» транзисторного перетворювача

(Variant 1); два послідовно з’єднаних конденсатори
(Variant 2).
За відомою методикою [5] визначені електричні
параметри реактивних елементів САФ та частота
комутації fc. Для визначення ефективності роботи
САФ із використанням АРРС реалізовано три варіанти блоку формування імпульсів управління:
1) блок релейного регулятора з фіксованою зоною гістерезису 2HB;
2) блок релейного регулятора з адаптацією зони
гістерезису 2HB;
3) блок релейного регулятора з адаптацією верхньої НВ+ і нижньої НВ- межі зони гістерезису.

Рисунок 1 – Математична модель трифазного силового активного фільтра з адаптивним регулятором
Для оцінки впливу алгоритму визначення неактивних складових потужності САФ та формування
імпульсів управління виконано низку експериментів
із дослідження електричних параметрів режиму системи мережа–нелінійне навантаження–САФ для
варіантів, наведених у табл. 1.
Таблиця 1 – Варіанти дослідження моделі
мережа–нелінійне навантаження–САФ
№

Варіант

1
2
3
4
5

Cs_PQ
Cs_F
Vr1_PQ
Vr1_F
Vr2_PQ

Алгоритм
формування
заданого
струму САФ
pq-теорія
теорія Фрізе
pq-теорія
теорія Фрізе
pq-теорія

6

Vr2_F

теорія Фрізе

Алгоритм формування
імпульсів
управління
фіксована
зона
гістерезису 2НВ
адаптація
зони
гістерезису 2НВ
адаптація верхньої
й нижньої межі
зони гістерезису
2НВ

Досліджено ефективність роботи САФ при зміні
кута управління тиристорним перетворювачем
α=0–75 0 за умови розрахованих параметрів його
навантаження [7].
Для оцінки роботи САФ були обрані показники:

– відносна компенсація за реактивною потужністю:
Q - Qsource
eQ = load
100 % ,
(3)
Qload
де Qsource – реактивна потужність мережі; Qload – реактивна потужність навантаження;
– зниження коефіцієнта спотворення струму:
THDI _ load - THDI _ source
eTHDI =
100 % , (4)
THDI _ load
де THDI_source – коефіцієнт спотворення струму мережі; THDI_load – коефіцієнт спотворення струму навантаження;
– відносна похибка за активною потужністю:
P
- Pload
e P = source
100 % ,
(5)
Pload
де Psource – активна потужність мережі; Pload – активна потужність навантаження.
При кутах керування ТП від 0 < α ≤ 45 0, що відповідає розрахунковому режиму САФ, відносна
компенсація за реактивною потужністю більше 98 %
для всіх варіантів, при цьому зниження коефіцієнта
спотворення струму мережі більш ніж 70 %, а відносна похибка за активною потужністю не перевищує
3 %. При збільшенні кута керування та, відповідно,
збільшенні рівня гармонік струму та реактивної потужності показники за варіантами суттєво відрізняються (табл. 2).
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Таблиця 2 – Узагальнені показники досліджуваних варіантів САФ
№

Варіант

1
2
3
4
5
6

Cs_PQ
Cs_F
Vr1_PQ
Vr1_F
Vr2_PQ
Vr2_F

εQ , %

>98

α≤450
εTHDi, %

>70

ВИСНОВКИ. Упровадження в структуру релейного регулятора струму підсистеми адаптації HB
незначним чином впливає на показники режиму
САФ при розрахункових рівнях реактивної потужності, окрім THDI_source, який знижується на 15–20 %
залежно від методу формування струму САФ. При
зміні навантаження від розрахункового на 20–85 %
використання підсистеми адаптації HB релейного
регулятора струму дозволяє на 35–40 % знизити
рівень THDI_source при зменшенні на 8–9 % похибки
за активною потужністю.
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STUDY OF THE CHARACTERISTICS THREE-PHASE ACTIVE POWER FILTER WITH ADAPTIVE
REGULATOR AT COMPENSATION INACTIVE POWER COMPONENTS
R. Vlasenko
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: laplandec267@gmail.com
Effective technical solutions in the field of compensation inactive components load is active power filters. Among
the methods forming control pulses of keys active power filter release relay current control of three-phase active power
filter, what provides switching power switches, if error current exceeds a fixed value (hysteresis band), herewith the
frequency adjustable parameter – variable. The variable switching frequency power switches of the converter, leads to
additional harmonics generating device and causes difficulties associated with the configuration of filter elements. The
paper presents an adaptive controller that ensures constant switching frequency, reduces the width of the range of frequencies, resulting in lower switching loss of the power converter key active power filter, and improved rate factor total
harmonic distortion of the current network, what proved link experiments.
Кey words: active power filter, pulse width modulation, relay current control.
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УДК 621.316.727
ПРИМЕНЕНИЕ «ДИНАМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ» ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ НЕСИММЕТРИИ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
С. К. Поднебенная, В. В. Бурлака, С. В. Гулаков
Государственное высшее учебное заведение «Приазовский государственный технический университет»
ул. Университетская, 7, г. Мариуполь, 87500, Украина. Е-mail: podsvet@gmail.com
Для решения задач компенсации несинусоидальности, несимметрии и реактивной мощности в электрических сетях получают широкое распространение активные фильтрокомпенсирующие и симметрирующие устройства: СТАТКОМы, активные фильтры, универсальные системы управления перетоками мощности. Обычно
для расчета фильтрокомпенсирующих и симметрирующих устройств используют метод симметричных составляющих, позволяющий найти искомые величины проводимостей. В работе показано, что добиться компенсации
несимметрии можно, используя только емкостные элементы. Если реализовать фильтрокомпенсирующее и
симметрирующее устройство, содержащее только емкостные элементы, при условии необходимости одновременной компенсации несимметрии и реактивной мощности, невозможно, то в этом случае вводится понятие
целевой функции, которая определяет возможности «недокомпенсации»: допустимые уровни несимметрии и
потребления (генерирования) реактивной мощности. В работе рассмотрена возможность компенсации несимметрии с помощью разновидности активных фильтрокомпенсирующих и симметрирующих устройств, получивших название «динамические конденсаторы» (dynamic capacitors), или безынверторные активные фильтры
(inverter-less active filter). Они представляют собой батарею конденсаторов, подключенную к сети через полупроводниковый непосредственный AC/AC преобразователь. «Динамические конденсаторы» позволяют обеспечить плавное регулирование реактивной мощности, более того, они могут ограниченно выполнять функции
активной фильтрации высших гармоник аналогично параллельным активным фильтрам.
Ключевые слова: реактивная мощность, несимметрия, «динамические конденсаторы», активный фильтр.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Отрицательное
влияние низкого качества электроэнергии на работу
потребителей и энергосистемы в целом давно известно [1], разработка методов и способов обеспечения качества электроэнергии является актуальной
и важной задачей, и на сегодня существует множество способов ее решения.
Наиболее простым, с точки зрения проектирования системы электроснабжения, способом является
рациональное распределение нагрузок по фазам, однако зачастую в существующих сетях это нереализуемо или имеет массу технико-экономических сложностей. Более сложный, но вместе с тем и более универсальный способ – применение фильтрокомпенсирующих и симметрирующих устройств (ФКСУ).
Развитие полупроводниковой электроники привело к тому, что на смену пассивным ФКСУ (нерегулируемым или тиристорно-регулируемым) пришли активные устройства, которые позволяют адаптироваться к изменяющимся режимам сети, в том
числе и несимметрии напряжений. Одним из способов обеспечения симметричной системы напряжений является применение силовых активных фильтров (САФ), универсальных регуляторов качества
электроэнергии, межлинейных и межфазных регуляторов потоков мощности [2]. Основной недостаток перечисленных устройств – высокая стоимость –
приводит к необходимости поиска более эффективных решений, чем пассивные ФКСУ, но менее дорогих, чем активные фильтры. Последнее обусловило
актуальность и цель исследований.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Согласно [3], несимметрия напряжений характеризуется коэффициентом несимметрии напряжений по
обратной последовательности K2U и коэффициентом
несимметрии напряжений по нулевой последова-

тельности K0U, для которых в сетях 0,4 кВ установлены нормально допустимые значения на уровне
2 % и предельно допустимые – на уровне 4 % соответственно.
Обычно для расчета ФКСУ используют метод
симметричных составляющих. Составляющие тока
нагрузки прямой и обратной последовательностей
могут быть найдены по выражениям
1
Iн 1  Iн A  aIн B  a 2 Iн C ;
3
(1)
I  1 I  a 2 I  aI .
н2
нA
нB
нC
3
Тогда для обеспечения компенсации несимметрии токов нагрузки должна отсутствовать составляющая тока обратной последовательности, а компенсация мнимой части составляющей тока прямой
последовательности обеспечит компенсацию реактивной мощности. Последнее утверждение верно,
если принять начальную фазу напряжения прямой
последовательности U равной нулю. Параллель-







A1

но нагрузке подключим ФКСУ, соединенное треугольником (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема замещения трехфазной
трехпроводной электрической сети
при подключении ФКСУ
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С учетом указанных требований и допущений
несложно составить систему уравнений, которая
позволит рассчитать проводимости ФКСУ:
1 
1
1 1 
U AB Y AB  U CA Y CA  j
( U AB Y AB 
2
2
3 2
; (2)
1 


 U BC Y BC  U CA Y CA )  0  j Im I н1 ;
2
1 
1
1 1 
U AB Y AB  U CA Y CA  j
( U AB Y AB 
2
2
3 2
(3)
1
 U BC Y BC  U CA Y CA )   Iн 2 .
2
В общем случае, полученные в результате решения такой системы уравнений проводимости могут
иметь как активный, так и реактивный характер,
причем при различных коэффициентах несимметрии
будет изменяться и схема ФКСУ.
Пусть ЭДС сети представляют собой симметричную систему, а токи нагрузки несимметричны.
Разделив систему уравнений (2), (3) на действительную и мнимую части, полученную систему
удобно решать в матричном виде.
При решении системы уравнений (2), (3), искомые величины проводимостей могут оказаться отрицательными, что предполагает их индуктивный
характер. Учитывая, что рассматриваемое ФКСУ
(рис. 1) содержит только емкостные элементы, реализовать его при условии необходимости одновременной компенсации несимметрии и реактивной
мощности невозможно. В этом случае необходимо
ввести понятие целевой функции, которая определит возможности «недокомпенсации»: допустимые
уровни несимметрии и потребления (генерирования)
реактивной мощности.
Рассмотрим целевую функцию, обеспечивающую полное симметрирование токов нагрузки, независимо от потребления (генерирования) реактивной
мощности.
Пусть параллельно рассчитанному СУ установлена симметричная батарея конденсаторов, соединенная треугольником, причем емкости конденсаторов треугольника равны по модулю минимальной
расчетной «отрицательной» емкости СУ):
C ABc  C BCc  CCAc  min( C AB ,C BC ,CCA ) . (4)

 

Подключение такой батареи конденсаторов может быть описано следующим выражением:
1
MC  MY
 min C AB ,C BC ,CCA  ,
(5)
2f
C AB 
где MC  C BC  – матрица емкостей ФКСУ.


 C CA 
В результате алгебраических вычислений получится, что одна их емкостей результирующего треугольника равна нулю, а подключение двух других,
рассчитанных согласно (5), приведет к симметрированию токов нагрузки, что проиллюстрировано на
векторной диаграмме (рис. 2). Звездочкой отмечены
результирующие токи нагрузки.

При несимметричной системе питающих напряжений описанный выше подход также может быть
реализован, если необходимо реализовать симметричную систему токов с допущением, согласно которому начальная фаза составляющей тока прямой
последовательности  I равна нулю.
A1

Рисунок 2 – Векторная диаграмма напряжений
и токов при подключении ФКСУ
В качестве практической реализации рассчитанного ФКСУ может выступать тиристорно-регулируемая
батарея конденсаторов со ступенчатым переключением, соединенная треугольником (рис. 3).
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Рисунок 3 – Практическая реализация ФКСУ
Недостаток такого способа реализации ФКСУ
заключается в необходимости установки чрезмерно
большого числа конденсаторов и силовых ключей.
Для обеспечения плавного регулирования требуется
большое число ступеней переключения, соответственно, большое количество конденсаторов и тиристорных ключей в батарее.
При компенсации только несимметрии емкости
батарей будут использоваться неэффективно, т.к.
одна из трех в каждой батарее будет находиться в
отключенном состоянии.
Другим вариантом практической реализации
ФКСУ является применение так называемых «тонких» преобразователей переменного тока (Thin AC
Converter, TACC) [4]. При подключении ТАСС к
существующим конденсаторам для коррекции коэффициента мощности может быть реализовано
устройство, получившее название «динамические
конденсаторы», или безынверторные активные фильтры, которые представляют собой батарею конденсаторов, подключенную к сети через полупроводниковый непосредственный AC/AC преобразователь.
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Наибольший интерес для практической реализации ФКСУ представляет схема, основанная на buckпреобразователе (рис. 4), поскольку применение
boost- и buck-boost-преобразователей предусматривает поддержание повышенного напряжения на
конденсаторе, что накладывает повышенные требования к пробивному напряжению силовых ключей и
является экономически неоправданным.

Рисунок 4 – Схема однофазного ФКСУ
на основе buck-преобразователя
Изменением скважности открытия двунаправленных ключей (S1S2 и S3S4) можно обеспечить плавное регулирование реактивной мощности. Можно
показать, что реактивная мощность такого ФКСУ
равна номинальной мощности батареи конденсаторов, умноженной на квадрат скважности управляющих импульсов двунаправленного ключа S1S2.
ВЫВОДЫ. «Динамические конденсаторы» позволяют обеспечить плавное регулирование реактивной
мощности, более того, они могут ограниченно выполнять функции активной фильтрации высших гармоник, аналогично параллельным активным фильтрам.
Однако при реализации в «динамических кон-

денсаторах» функции активной фильтрации батареи
конденсаторов оказываются нагружены токами
высших гармоник. Это ограничивает возможность
использования обычных конденсаторов для коррекции коэффициента мощности – зачастую они допускают работу с действующим током не более
(1,3–1,5) номинального.
Дальнейшие исследования перспективны в области оптимизации алгоритмов управления «динамическими конденсаторами» с целью обеспечения симметрирования сетевого тока при работе рассмотренной разновидности ФКСУ в составе электротехнического комплекса с несимметричной нагрузкой и несимметричном/искаженном напряжении сети.
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APPLYING THE “DYNAMIC CAPACITORS” FOR UNBALANCE COMPENSATION IN POWER GRID
S. Podnebennaya, V. Burlaka, S. Gulakov
Pryazovskyi State Technical University
ul. Universitetskaya, 7, Mariupol, 87500, Ukraine. E-mail: podsvet@gmail.com
To solve the problem of nonsinusoidality, unbalance and reactive power compensation in electric grid, active filters
and devices for balancing are widely distributed. These devices are STATCOMs, active power filters, unified power
flow controllers. Method of symmetrical components is usually used to calculate active filters and devices for balancing. It is enabling to locate the desired conductivity values. It is shown that the unbalance compensation can be achieved
using only the capacitive elements. But if implemented active filters and devices for balancing containing only the capacitive elements, provided the need for simultaneous compensation of unbalance and reactive power is impossible, in
this case, we introduce the concept of the objective function, which determines the possibility of "Undercompensation":
acceptable levels of unbalance and consumption (generation) of reactive power. The paper deals with a type of active
filters and devices for balancing, so-called "Dynamic capacitors" or inverter-less active filters, which consists of a capacitor bank connected to the grid through a direct AC/AC converter. Load balancing using "Dynamic capacitors" is
discussed. "Dynamic capacitors" allow for smooth control of reactive power, moreover, they can perform limited active
harmonic filtering, similar to a shunt active power filter.
Кey words: reactive power, unbalance, "dynamic capacitor", active power filter.
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УДК 621.314
ФОРМИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ОДНОРОДНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИИ КОНДЕНСАТОРНОГО ТИПА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ
А. А. Загайнова
Национальный технический университет «Харьковский политехничний институт»
ул. Фрунзе, 21, г. Харьков, 61002, Украина. E-mail: zagaynova@gmail.com
Результаты периодических измерений показателей качества изоляции конденсаторного типа высоковольтных вводов рассматриваются как временные ряды, содержащие информацию об изменении значения данного
показателя с момента установки вводов и по текущий момент. Задача формирования массива статистически
однородных временных рядов сводится к отысканию такой комбинации временных рядов показателя, которая
бы обеспечивала максимальное значение корреляционного отношения на заданном временном интервале. Для
формирования групп вводов с одинаковой скоростью дрейфа показателей качества изоляции использован критерий максимума эмпирического корреляционного отношения. Были сформированы несколько массивов данных по каждому показателю качества изоляции, для которых в результате проверки получено максимальное
значение корреляционного отношения. Для оценки эффективности проведенной процедуры выделения статистически однородных временных рядов был выполнен анализ тесноты стохастической связи между показателями качества изоляции высоковольтных вводов и временем эксплуатации.
Ключевые слова: высоковольтный ввод, изоляция, временной ряд, корреляционное отношение.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В энергосетях Украины большинство вводов силовых трансформаторов отработали свой срок службы или приближаются
к его окончанию. Для оценки степени старения изоляции конденсаторного типа высоковольтных вводов
необходимо иметь информацию о поведении показателей качества изоляции на длительных интервалах
эксплуатации. Одним из способов получения такого
рода информации является использование результатов периодического контроля состояния изоляции
вводов. Результаты периодических измерений показателей качества изоляции вводов можно рассматривать как временные ряды, содержащие информацию
об изменении значения данного показателя с момента
установки и по текущий момент. Причем наибольший интерес представляют ряды, содержащие максимальное число результатов измерений, т.е. те объекты, которые проработали порядка 25 лет и более. В
качестве исходной выборки анализировались результаты профилактических испытаний изоляции вводов
по Харьковской, Сумской и другим областям Украины.
В работах [1, 2] предложены процедуры для
оценки статистической однородности временных
рядов показателей качества масла. Поэтому вопросы, связанные с формированием однородных массивов показателей качества изоляции высоковольтных
вводов, требуют дальнейшего рассмотрения.
Целью данной работы является описание метода
формирования однородных массивов временных
рядов показателей качества изоляции конденсаторного типа высоковольтных вводов и оценки эффективности процедуры выделения статистически однородных временных рядов.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
С точки зрения математики задача формирования
статистически однородных временных рядов сводится к нахождению регрессионного уравнения,
которым можно описать все временные ряды, содержащиеся в массиве данного показателя качества

изоляции вводов. При этом следует отметить, что
вид подбираемой функциональной зависимости неизвестен. В таких случаях, когда неизвестны ни количественные уровни воздействия факторов, ни вид
функциональной зависимости, целесообразней всего
решать обратную задачу, т.е. подбирать временные
ряды таким образом, чтобы они обеспечивали минимальный разброс относительно предполагаемой
линии тренда. Поскольку вид этой кривой неизвестен, нужно подобрать такую статистическую характеристику, которая, с одной стороны, давала бы информацию о тесноте стохастической связи между
показателем и временем эксплуатации, а с другой –
не была бы привязана к кривой определенного вида
[2]. Такой характеристикой может являться выборочное корреляционное отношение [3].
Выборочное корреляционное отношение служит
для оценки тесноты нелинейной корреляционной
связи между величинами Х и Y и определяется как
отношение межгруппового среднего квадратичного
отклонения к общему среднему квадратичному отклонению величины Y:
 межгр  yx
 yx 

.
(1)
 общ
y
Межгрупповое среднее квадратичное отклонение:

n  y
x

x

 y

2

.
n
Общее среднее квадратичное отклонение:
 yx 

n  y  y

(2)

2

y

.
(3)
n
В выражениях (1–3) переменные обозначают:
n – объем выборки; nх – частота значения х величины Х; nу – частота значения у величины Y; y – обy 

щее среднее величины Y; y x – условная средняя
величины Y, т.е. среднее арифметическое наблюдавшихся значений Y, соответствующих Х = х.
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Использование величины корреляционного отношения в качестве меры однородности временных
рядов, составляющих массив данных, можно обосновать следующим образом. Поскольку все значения величины Y разбиты на группы, то можно представить общую дисперсию признака в виде суммы
внутригрупповой и межгрупповой дисперсий:
2
2
2
 общ
  внгр
  межгр
.
(4)

Таблица 1 –Результаты расчетов

Характеристики изоляции

Или же с учетом (1):
2
2
2 
1   yx
 внгр
  общ

.

(5)

2
Как видно из (5), если  yx  1 , то  внгр
 0 и,

следовательно, стремится к нулю каждая из групповых дисперсий, что, естественно, говорит о повышении однородности общего массива данных.
Таким образом, задача формирования массива
статистически однородных временных рядов сводится к отысканию такой комбинации временных рядов
показателя, которая бы обеспечивала максимальное
значение корреляционного отношения на заданном
временном интервале. Для формирования групп вводов с одинаковой скоростью дрейфа показателей качества изоляции использован критерий максимума
эмпирического корреляционного отношения [4]:
N


ѓ y/x 
Е

 ni  yi  y 
i 1
N nj
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   yij  y 
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_10

tg _3

С_10
,

(4)
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где N – объем выборки; yi 
ni

С_3

ni

 yij

– условное

j 1

среднее, полученное для значений xi при j  1, m j ;
N

1
 yi – общее среднее; yij – результаты наN i 1
блюдений в i- той экспериментальной точке.
По результатам обработки информации профилактических испытаний изоляции по каждому из
показателей качества изоляции вводов, которые характеризуют изменение её изоляционных свойств,
составлено несколько подмножеств однородных
данных, которые определили допустимые пределы
дрейфа параметров. Результаты проведенного анализа приведены в табл. 1.
Как следует из табл. 1, коэффициент парной корреляции и корреляционное отношение удовлетворяет неравенству 0   yx  1 , и чем ближе значение
y 

 yx к единице, тем теснее связь между величинами
Х и Y. Если  yx  1 , то величины Х и Y связаны между собой функциональной зависимостью. Значение
выборочного корреляционного отношения не меньше абсолютного выборочного значения коэффициента парной корреляции, т.е. справедливо равенство
 yx  rвыб . В случае  yx  rвыб имеет место точная
линейная корреляционная зависимость между величинами Х и Y.

R_10

Коэффициент
парной корреляции, нижняя и
верхняя границы
доверительногоного интервала

rН
rВ

Корреляционное
отношение

 yx

 xy

1

0,31

0,48

0,62

0,85

0,86

2

0,21
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0,93

3

0,52

0,68

0,79
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0,93

4

0,26

0,42

0,56

0,75

0,88

5

0,44

0,58

0,7

0,76

0,96

6
7

0,46
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0,63
0,62

0,76
0,77

0,87
0,84

0,96
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1

0,37

0,47
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0,81

0,79

2

0,20

0,42

0,59

0,82

0,64
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4
1

0,31
0,18
0,28

0,42
0,39
0,36

0,52
0,56
0,44

0,77
0,81
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0,93
0,66
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2

0,12

0,35
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0,82

1

0,19

0,34

0,48

0,92

0,88
(1)
0,84

2
3
4

0,11
0,25
0,28

0,31
0,45
0,44

0,58
0,61
0,58

0,79
0,92
0,89

0,75
0,86
0,70

1

-0,2

-0,1

-0,03

0,68

0,99

2

-0,4

-0,3

-0,1

0,91

0,91

Для оценки эффективности проведенной процедуры выделения статистически однородных рядов
был выполнен анализ тесноты связи между показателями качества изоляции вводов и временем эксплуатации.
Результаты расчета коэффициентов парной корреляции, вычисленные по ним значения Tнабл, критические значения T крит (0,05; f = N – 2), значения
нижней rн и верхней rв границ доверительного интервала коэффициентов парной корреляции для показателей изоляции приведены в табл. 2. Критическое значение коэффициента парной корреляции составляет ρ крит =0,195, а критическое значение
T-критерия – Tкрит= 1,6479. Анализируя результаты
исследования тесноты корреляционной связи, представленные в табл. 2, следует отметить, что наиболее коррелированными между собой оказались показатели, которые характеризуют диэлектрические
потери основной изоляции tgδ1 и изоляции наружных слоёв остова ввода относительно соединительной втулки tgδ3, ёмкость основной изоляции С1 и
сопротивление основной изоляции ввода Rизм. Так
как ρ > ρ крит для этих показателей, то есть основания
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считать, что имеется тесная линейная связь между
параметрами. В меньшей степени между собой коррелированы tgδ3 – C3. Не выявлено значимой связи
между tgδ1 – C1, tgδ1 – C3, tgδ1 – Rизм.
Таблица 2 – Результаты исследования стохастической
связи между показателями диэлектрических
характеристик внутренней изоляции вводов
Показатели
изоляции
вводов

tgδ1 – C1

Значения коэффициента парной
корреляции, нижней и верхней
границ доверительного интервала,
наблюдаемое значение T-критерия
rн
ρ
rв
Tнаб
0,03
0,11
0,19
2,760

tgδ1 – tgδ3

0,48

0,54

0,6

15,744

tgδ1 – C3

–0,15

–0,08

0,01

1,871

tgδ1 – Rизм

0,02

0,1

0,18

2,364

C1 – tgδ3

0,09

0,17

0,24

4,116

C1 – C3

–0,2

–0,12

–0,04

3,051

C1 – Rизм

–0,29

–0,21

–0,13

5,298

tgδ3 – C3

–0,24

–0,16

–0,08

4,003

tgδ3 – Rизм

–0,15

–0,067

0,01

1,637

C3 – Rизм

–0,13

–0,05

0,03

1,121

ВЫВОДЫ. Неоднородность показателей качества изоляции конденсаторного типа высоковольтных

вводов, полученных в результате периодического
контроля состояния изоляции вводов, обусловлена
различными условиями эксплуатации и режимами.
Для формирования однородных массивов показателей качества изоляции конденсаторного типа вводов
предложен метод максимума корреляционного отношения показателя на время эксплуатации. Практическая реализация метода показала его высокую
эффективность, что позволяет использовать данный
метод для формирования однородных массивов.
Дальнейшим развитием работы является подбор
зависимостей показателей качества изоляции высоковольтных вводов от времени эксплуатации, а также синтез регрессионных моделей для оценки степени старения изоляции и прогнозирования её остаточного ресурса.
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FORMATION OF STATISTICALLY HOMOGENEOUS TIME SERIES OF INDICATORS
OF QUALITY INSULATION CAPACITOR TYPE HIGH-VOLTAGE BUSHINGS
А. Zagaynova
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
ul. Frunze, 21, Kharkov, 61002, Ukraine. E-mail: zagaynova@gmail.com
The results of periodic measurements of quality indicators of condenser type insulation high-voltage bushings considered as a time series containing information about changing the value of this indicator since the installation of inputs
and the current moment. The task of forming an array of statistically homogeneous time series reduces to finding a
combination of time series of indicators that would provide the maximum value of the correlation ratio for a given time
interval. For the formation of groups of bushings with the same drift velocity indicators of quality insulation used criterion of maximum empirical correlation ratio. It was formed several data sets for each indicator of quality insulation, for
which as a result of the testing was find the maximum value of the correlation ratio. To evaluate the effectiveness of the
performing procedure statistically homogeneous time series analysis was performed tightness stochastic association
between indicators of the quality of the bushings insulation and time of exploitation.
Key words: high-voltage bushing, insulation, time series, correlation ratio.
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ВЛИЯНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА СНИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
Г. А. Сивякова
Карагандинский государственный индустриальный университет
просп. Республики, 30, г. Темиртау, 101400, Казахстан. Е-mail: galina-siv@mail.ru
А. П. Черный
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: apch@kdu.edu.ua
Проведены исследования возможностей автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии
для снижения потерь электрической энергии на примере одного микрорайона г. Темиртау (Казахстан). Для
оценки потерь электроэнергии в совокупности сетей 0,4 кВ был применен метод выборки. На основании анализа электрических сетей 0,4 кВ выполнен расчет потерь электроэнергии. Для определения изменения суммарной
величины полезного отпуска потребителям для исследования были приняты семь домов, запитанных от одной
трансформаторной подстанции. Выполненный комплекс исследований позволяет сделать выводы о том, что установка приборов учета по многоэтажному жилому фонду позволяет коммунальному предприятию снизить
значительные убытки, связанные со сверхнормативными потерями. Одновременное оснащение всех точек отпуска электрической энергии в сети предприятия, т.е. установка приборов технического учета на подстанциях,
позволит привести реальный баланс электроэнергии в распределительных сетях и укажет фактические источники потерь электроэнергии.
Ключевые слова: электросетевые компании, автоматизированные системы, коммерческий учет электроэнергии.
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время электрическая
энергия является незаменимым ресурсом цивилизованного общества. В Казахстане, как и во всем мире,
имеется дефицит энергоресурсов, в том числе и
электроэнергии. Немаловажным факторов в экономии энергоресурсов является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до минимального
уровня [1–3]. Помимо мероприятий по замене оборудования, увеличению мощности трансформаторных подстанций, пропускной способности линий
электропередачи в качестве одного из приоритетных
и экономически эффективных мероприятий в РК с
целью снижения потерь электрической энергии предусмотрено внедрение электросетевыми компаниями автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня.
Целью работы является проведение анализа и
исследование влияния АСКУЭ на снижение потерь
электрической энергии.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Коммунальные предприятия при внедрении АСКУЭ
выделяют две цели: обеспечение расчетов за энергоресурсы в соответствии с реальным объемом их
поставки/потребления и минимизация производственных и непроизводственных затрат на энергоресурсы.
ТОО «Окжетпес» г. Темиртау (Казахстан) является энергоснабжающей организацией, которая получает электроэнергию от подстанций напряжением
6–10 кВ, передает ее по линиям электропередач
(ЛЭП) 6–10 кВ, преобразует в более низкий класс
напряжения 0,4 кВ через силовые трансформаторы и
реализует потребителям. В настоящее время ТОО
«Окжетпес» начата работа по внедрению АСКУЭ
города и осуществляется начальный ее этап – уста-

новка единых приборов учета электрической энергии для индивидуальных потребителей.
Для оценки потерь электроэнергии в совокупности сетей 0,4 кВ был применен метод выборки [4].
На основании анализа электрических сетей 0,4 кВ
г. Темиртау (воздушные, кабельные), их протяженности и нагрузок потребителей на стороне 0,4 кВ
были определены трансформаторные подстанции
(ТП) в сетях 0,4 кВ, в которых произведены замеры
токовых нагрузок и напряжений.
Замеры произведены по 79-ти ТП 10/0,4 кВ из
общего количества 270 ед., находящихся на балансе
предприятия, что составляет 29,3 %. Расчет произведен для 202-х линий 0,4 кВ, питающихся от шин
0,4 кВ выбранных ТП. Длина выборки составила
82,122 км, или 14,53 % от всей длины линий 0,4 кВ.
В выбранных линиях 0,4 кВ соблюдена пропорция в
количественном отношении между кабельными
(КЛ) и воздушными линиями (ВЛ) на основании
информации на 01.01.2014 года. Рассчитана средняя
длина выборки линий, которая характеризует среднее расстояние линий 0,4 кВ до удаленного потребителя. Для всех выбранных линий 0,4 кВ выполнен
расчет потерь электроэнергии. Замеры токовых нагрузок и напряжений производились в период максимальных режимов работы городских сетей. Для
замеров использованы вольтметры типа Э515 и Э59
класса точности 0,5.
Параметры, по которым проводились замеры,
следующие: вид прокладки; W год, кВт; напряжение
на шинах ТП, В; минимальное напряжение удаленного электроприемника, В; сечение проводов Sфаза,
S0, мм; отношение Rф/Rн; расстояние до удаленного
электроприемника, м; токовая нагрузка по фазам
А–0 В–0 С–0, А. В качестве результатов расчета получены: суммарная мощность по подстанциям
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(п/ст), кВт; расчетные напряжения U1, U2, U3; потери
∆W, %; средний ток Iср, А.
Расчетная величина потерь электрической энергии в электрических сетях 0,4 кВ составила 6,62 %.
Проведенные расчеты и анализ потерь электрической энергии в сетях 0,4 кВ показали, что очагами
потерь в сети 0,4 кВ являются линии с низким напряжением у потребителей (особенно при большом
объеме воздушных сетей) и неравномерной загрузкой фаз.
По проведенным замерам напряжений в часы
максимальных нагрузок в представленной выборке
по городским сетям снижение напряжения у потребителей менее 198 В наблюдалось на 63-х линиях,
что составляет 21 %. Неравномерность загрузки фаз
приводит к несимметрии токов по фазам и появлению токов в нулевом проводе, что создает дополнительные потери. Доверительный интервал величины
относительных потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ,
определенный с учетом погрешности расчета, составил 6,15–6,51 %.

На 76-ти линиях ток в нулевом проводе превышает 25 А, что составляет 25,5 % от линий, вошедших в выборку. На 13-ти линиях ток в нулевом проводе превышает 50 А, что составляет 4,4 % от линий, вошедших в выборку. Анализ токовых нагрузок показал, что значения фазных токов во многих
линиях превышают значение 100 А, при этом незначительные перераспределения нагрузок по фазам
приводят к появлению тока в нулевом проводе, превышающем 25 А. В целом распределение нагрузок
по фазам на удовлетворительном уровне. При замерах фазных токов значительное количество линий с
перегрузкой зафиксировано не было.
В 2014 году для ТОО «Окжетпес» расчет нормативных потерь электрической энергии и разработку
нормативных характеристик электрических сетей по
потерям проводило ТОО «Павлодартехэнерго». Результаты расчета приведены в табл. 1. Здесь Т – ин10
тервал времени, Wопт
– отпущенная электроэнергия.

0,000460·Т+
12,104
4,01
10
10
0,77782 Wопт
/Т
Wопт
0,4
285,533
18,588
6,51
Потери в измерительных комплексах
Недоучет из-за инструментальной погрешности приборов учета
Итого
10

301,732

Для определения изменения суммарной величины полезного отпуска потребителям для исследования были приняты семь домов (№№ 26–31, 34), запитанных от ТП–3 в микрорайоне № 7. В данных
домах в ноябре–декабре 2013 года была проведена
установка 580 новых однофазных счетчиков электрической энергии ЭЛИТ-М/1 (универсальный многотарифный электронный счетчик непосредственного включения, класс точности 1) и осуществлен вынос данных приборов электроэнергии в отдельную
щитовую. При установке счетчиков было выявлено,

Другие
составляющие
потерь,
млн.
кВт·ч
недоучет

млн.
кВт·ч

%

Коридор допустимых значений
потерь, %

Относительная
величина потерь
от пропуска электрической энергии
по сетям данного напряжения

Нормативная характеристика электрических
сетей по потерям

Расчетная величина
прогнозируемых
потерь, млн.кВт·ч

Ожидаемые перетоки электроэнергии по
уровням напряжения,
млн.кВт·ч

Напряжение, кВ

Таблица 1 – Сводная таблица нормативных технических потерь энергии в электрических сетях

0,446

12,55

4,16

5–7 %

0
0,687
8,448
9,581

18,588
0,687
8,448
40,273

6,51
0,23
2,6
13,35

6–7 %

Суммарные
прогнозируемые потери

до 10 %
-

что у 13 (2,24 %) абонентов из представленной выборки отсутствовали приборы учета электрической
энергии, поэтому расчет объемов потребления данных абонентов осуществлялся по среднему тарифу.
Пять (1,03 %) абонентов по различным причинам
отключены от электрических сетей общего пользования. У 30 (5,2 %) абонентов выявлено несоответствие схемы электрических соединений. Данные потребления электрической энергии за 2013 и 2014 годы по дому № 26 приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Потребление электроэнергии по дому №26, кВт·ч
Период
Подъезд 1
Подъезд 2
Подъезд 3
Подъезд 4
Всего дом

1
квартал
5283
6713
8226
6608
26829

2
квартал
4652
7397
4854
6383
23286

3
квартал
4973
7335
5642
5800
23750

4
квартал
4640
6340
6641
4717
22338

2013
год
19548
27785
25362
23508
96203

1
квартал
6825
7906
7109
8005
29845

2
квартал
6334
9496
7205
8009
31045

3
квартал
6254
9663
7436
7449
30802

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3)
205

4
2014
квартал
год
6074
25487
10644 37709
6678
28428
7396
30859
30791 122483
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По результатам исследований было установлено,
что потребляемое количество электрической энергии в 2014 году по отношению к 2013 году, по выборке из семи домов, увеличилось на 288 669 кВт. В
разрезе по каждому дому в процентном отношении
объем потребления электроэнергии увеличился на
27,3; 39; 22; 25,6; 30; 34; 35,8 %.
ТП–3 запитана от высоковольтных сетей 10 кВ
подстанции «Южная», также имеется резервное пе-

реключение от подстанции «Западная». Свод данных об отпуске электрической энергии за
2013–2014 годы на ТП–3 приведены в табл. 3.
Анализ отпуска электроэнергии на ТП–3 с высокой стороны показал, что отпущенное количество
электрической энергии на ТП–3 в 2014 году по отношению к 2013 году уменьшилось на 235 187 кВт·ч
(7 %). Сводные потери электроэнергии по ТП–3 за
2014 год приведены в табл. 4.

Таблица 3 – Отпуск электрической энергии на ТП–3, кВт·ч
№ ячейки

1 квартал

1аю 130845
1аю 130849
Итого 2013 год

502725
317402
820127

1аю 130845
1аю 130849
Итого 2014 год

497700
280500
778200

2 квартал
3 квартал
2013 год
490600
491100
296400
269840
787000
760940
2014 год
468800
500500
292560
260760
761360
761260

4 квартал

2013

566000
364760
930760

2050425
1248402
3298827

481400
281420
762820

1948400
1115240
3063640

Таблица 4 – Сводные потери электроэнергии
Наименование
Отпущено на ТП 3 с ВЛ
Собрали с потребителей
Потери
В том числе:
Нормативные потери
Потери с высокой стороны в трансформаторах
тока
Потери в сетях 0,4 кВ
Нагрузочные потери
Недоучет, обусловленный инструментальной
погрешностью приборов учета
Итого нормативные потери
Итого сверхнормативные потери
Проанализировав потери в сетях в 2014 году по
отношению к 2013 году, были получены результаты,
приведенные на рис. 1. Сверхнормативные потери в
2014 году по отношению к 2013 году уменьшились

а)

1 квартал
778200
612873
165327

2 квартал 3 квартал 4 квартал
761360
761260
762820
428682
496375
470631
332678
264885
292189

2014 год
3063640
2008561
1055079

31198

30523

30519

30581

122821

50653
1782

49557
1744

49550
1743

49652
1747

199412
7016

20233

19795

19793

19833

79655

103866
61461

101619
231060

101605
163279

101814
190376

408904
646175

на 487 055 кВт, что составляет 41 %. Доля рассчитанных нормативных технических потерь составляет 13,35 % от объема отпущенной электрической
энергии на ТП–3.

б)

Рисунок 1 – Динамика уменьшения общих (а) и сверхнормативных потерь (б) электрической энергии
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Таким образом, после установки в 2014 году однофазных счетчиков электроэнергии объем сверхнормативных потерь от объема отпущенной на
ТП–3 электрической энергии уменьшился на 13,2 %;
объем электрической энергии, предъявленный абонентам, увеличился на 13 %. То есть прослеживается положительный эффект от первого этапа внедрения АСКУЭ: установка приборов учета по многоэтажному жилому фонду и частным жилым домам
позволяет коммунальному предприятию снизить
значительные убытки, связанные со сверхнормативными потерями.
Оснащение всех точек отпуска электрической
энергии в сети предприятия, т.е. установка приборов
технического учета на подстанциях, позволит привести реальный баланс электроэнергии в распределительных сетях и укажет фактические источники
потерь электроэнергии.
ВЫВОДЫ. В работе было исследовано влияние
АСКУЭ для снижения потерь в линии электропередач. По результатам исследования можно заключить, что уже первый этап внедрения АСКУЭ –
приборизация – позволяет снизить величины нормативных и ненормативных потерь электрической
энергии: установка приборов учета по многоэтажному жилому фонду позволяет коммунальному
предприятию снизить значительные убытки, связанные со сверхнормативными потерями, а одновре-

менное оснащение всех точек отпуска электрической энергии в сети предприятия, т.е. установка
приборов технического учета на подстанциях, позволит привести реальный баланс электроэнергии в
распределительных сетях и укажет фактические источники потерь электроэнергии.
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In this paper we studied possibilities of ASCCER to reduce electricity losses on the example of one neighborhood Temirtau city (Kazakhstan). To estimate the power losses in the aggregate of 0.4 kV sampling method was used. Based on
the analysis of electrical networks of 0.4 kV electric power losses were calculated. To determine the change in the total
value of productive supply to consumers for the study 7 houses were taken, powered from one transformer substation. Implemented complex of researches allows concluding that the installation of account devices on high-rise housing stock allows communal enterprise to reduce the significant losses connected with excessive losses. Simultaneous equipment of all
points in the supply of electric power enterprise network, i.e. installation of devices technical accounting at substations will
bring a real balance of power in the distribution networks and indicate the actual sources of power losses.
Key words: Electric Grid Company, automated systems, commercial accounting of power.
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УДК 621.314
АНАЛІЗ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРУ
В. С. Козлов
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна. E-Mail: vskpost@yandex.ru
Пристрої активної корекції електричного енергопотоку (активні фільтри, активні коректори коефіцієнту потужності, статичні компенсатори тощо) є сучасними ефективними рішеннями для корекції показників якості
електричної енергії. Для обчислення ефективності роботи активних фільтрів можна застосовувати достатньо
велику кількість критеріїв, одними з яких є критерії ефективності, засновані на оцінці втрат пристрою та мережі. На сьогодні існують розробки щодо оцінки втрат потужності активного фільтру, за точку відліку в яких
автори приймають значення втрат активної потужності мережі до та після корекції останньої. Проте вищезгадані методи оцінки втрат потужності не розглядають втрати окремих компонентів активного фільтру. Таким чином, існує необхідність у розробці математичного апарату оцінки втрат активного фільтру та подальшому аналізі втрат по окремих складових пристрою з метою визначення найбільш «вразливого» компонента. Наведена
методика оцінки втрат дозволяє оцінити розподіл втрат та визначити найвагоміші складові, якими для активного фільтру 0,4 кВ є динамічні втрати в силових. Також встановлено, що залежно від типу конденсаторної батареї другою за вагомістю складовою втрат може бути складова статичних втрат у ключах, або складова втрат
ємності активного фільтру. За ціновим розподілом компонентів активного фільтру потужності до 50–100 кВА
та напругою 0,4 кВ встановлено, що найдорожчими компонентами є датчики напруги та струму.
Ключові слова: активний фільтр, втрати потужності, еквівалентний послідовний опір, динамічні втрати.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасні силові активні фільтри є ефективним рішенням для задачі компенсації реактивної потужності, симетрування фазних струмів (напруг), видалення вищих гармонік
тощо [1, 2]. Ефективність упровадження активних
фільтрів можна визначати за допомогою багатьох
критеріїв, одними із яких є критерії ефективності,
засновані на оцінці втрат пристрою та мережі. Аналіз розподілу втрат за окремими складовими активного фільтру дозволить виділити найбільш «вразливий» компонент пристрою, оптимізації втрат в якому необхідно приділити першочергову увагу. Отже
існує необхідність у розробці методики та оцінці
втрат силового активного фільтру.
Існують вітчизняні розробки щодо оцінки втрат
потужності активного фільтру, за точку відліку в
яких автори приймають значення втрат активної
потужності мережі до та після корекції останньої
[3]. Також дослідниками розроблено математичний
апарат для керування активним фільтром, однією із
складових якого є обчислення системою керування
оптимального значення зменшення активних втрат у
мережі живлення [4].
Метою роботи є розробка математичного апарату оцінки втрат активного фільтру та подальший
аналіз втрат за окремими складовими активного
фільтру.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Втрати в силовій частині фільтру можна розділити
на статичні й динамічні. До статичних втрат належать втрати в напівпровідникових силових модулях
у режимі провідності й втрати в активній складовій
індукторів та конденсаторній батареї. До динамічних втрат відносять величину потужності, що залежить від частоти роботи силових ключів. Також до
активних втрат фільтру належать втрати потужності
в драйверах ключів та втрати на живлення системи

керування, які зазвичай є досить малими. Отже сумарні активні втрати фільтру:
PAF  PS  PD  PSys ,
де PAF , PS , PD , PSys – значення сумарних
втрат АФ, статичні втрати, динамічні втрати та
втрати на керування.
Для оцінки статичних втрат можна використовувати наступну методику:
3
 PS  I 2 ( RQs  RL  RTr  RS ) ,
(1)
2
де PS – величина статичних втрат; I – значення
струму через одну фазу фільтру; RQs , R L , RTr , R S –
опір силових ключів у відкритому стані, активний
опір реакторів, активний опір фази трансформатора,
еквівалентний послідовний опір конденсаторної
батареї.
Рівняння (1) наведено для найбільш популярної
топології АФ струму [2] на базі інвертора напруги з
припущенням, що в кожен момент часу відкриті три
ключі та опір елементів не залежить від температури. У разі відсутності трансформатора складова RTr ,
відповідно, відсутня. Опір R S є так званим еквівалентним
послідовним
опором
конденсатора
(англ. ESR) та для батареї конденсаторів складається
з ESR окремих конденсаторів, що можуть бути
включеними послідовно та паралельно.
Складова PD утворена втратами при включенні
та виключенні силових ключів. Таким чином, зміна
частоти переключення станів інвертора призводить
до зміни складової втрат PD , рівень якої може в
декілька разів перевищувати втрати в силовій частині при усталених режимах.
Для оціночних розрахунків динамічних втрат існує декілька способів, вибір яких залежить від наяв-
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ності параметрів ключів, що наводять у паспортних
даних. Нижче наведено один із таких способів:

 PD1  U off I on f Q ( tr  t f )K Aprox ,
де U off , I on – напруга на ключі в момент включення та струм у включеному стані; f Q – частота
включення/виключення; t r , t f – час включення та
виключення (паспортні дані); K Aprox – коефіцієнт,
що обирають у межах від 0,5 до 0,17.
Складова втрат PSys системи керування є важливою головним чином при розрахунках потужності
та виборі системи керування силовими ключами.
Втрати на включення та виключення IGBT або
MOSFET ключа [5]:
DROH Vcc Qg f Q

;
 PD( on ) 
ROH  RGext  RG int


( 1  D )ROLVcc Qg f Q
P

,
 D( off )
ROL  RGext  RG int


де PD( on ) , PD( off ) – потужність втрат на включення
та виключення; D – коефіцієнт заповнення імпульсів; ROH , ROL – вихідні опори драйвера у стані
включення та виключення; RGext , RG int – зовнішній
затворний опір між драйвером і ключем та внутрішній опір ключа; Vcc – напруга живлення драйвера
(зазвичай, напруга, що подається на ключ);
Q g – заряд затвору ключа.
Нижче наведено розподіл втрат безтрансформаторного силового АФ струму на основі інвертора
напруги із шістьома ключами. На основі прикладу
можна проаналізувати розподіл втрат у відсотках та
виділити найбільшу складову втрат.
Відсоток втрат АФ відносно навантаження в зазначеному прикладі становить для активного фільтру з електролітичною ємністю K FL ≈ 1,3 % та для
фільтру з FILM (поліпропіленової) ємністю
K FL ≈ 0,8 %.

Рисунок 1 – Діаграма розподілу втрат у силовій
частині фільтру (ємність на основі електроліту)

Рисунок 2 – Діаграма розподілу втрат у силовій
частині фільтру (ємність на основі поліпропілену)
З діаграми видно, що складова динамічних втрат
силових ключів є найбільшою. Наступною за величиною є складова втрат конденсаторної батареї.
Зазначимо, що використання нових FILM конденсаторів є більш доцільним через малий еквівалентний
послідовний опір (зазвичай, на два порядки нижчий). Останній факт, у свою чергу, призводить до
зменшення загальних активних втрат установки. За
вартістю окрема одиниця електролітичного конденсатора є більш дешевою, ніж FILM конденсатор.
Однак через необхідність використовувати більшу
кількість електролітичних ємностей у складі конденсаторної батареї, ніж FILM конденсаторів
( N C _ Electrolit / N C _ FILM  5 ), загальна вартість витрат на конденсатори є однаковою.
Діаграму розподілу вартості активного фільтру
зображено на рис. 3:

Рисунок 3 – Ціновий розподіл компонентів
активного фільтру 0,4 кВ та потужністю 60 кВА
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З вищенаведеної діаграми видно, що основними
складовими встановленої вартості силового активного фільтру є датчики та силові ключі з драйверами.
ВИСНОВКИ. Наведена методика оцінки втрат активного фільтру дозволяє оцінити розподіл втрат та
визначити найвагоміші складові, якими є динамічні
втрати в силових. Залежно від типу конденсаторної
батареї (електролітичні, FILM конденсатори тощо)
другою за вагомістю складовою втрат може бути
складова статичних втрат у ключах, або (у випадку
електролітичних конденсаторів) складова втрат ємності активного фільтру. За ціновим розподілом компонентів активного фільтру потужності до 50–100 кВА
та напругою 0,4 кВ встановлено, що найдорожчими
компонентами є датчики напруги та струму.
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ANALYSIS OF POWER LOSSES FOR ACTIVE POWER FILTER
V. Kozlov
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vul. XXII partzyizdu, 11, Kryvyi Rih, 50027, Ukraine. E-Mail: vskpost@yandex.ru
Modern active power filters are effective solution for the task of reactive power compensation, higher harmonics
conditioning, load balancing and so on. To calculate the efficiency of use of power filters it can be applied the large
number of criteria. Among them there are methods based on supply grid and device power losses calculation. But these
methods usually don’t give the information about each individual component. That’s why there is a need to create the
method of power losses estimation for power active filter and to analyze the allocation of power losses in them. These
calculations help to find the most ineffective component of device from the point of view of power losses. The paper
shows the method for power losses calculation for active power filter which allows to estimate allocation of power
losses and to find most significant component. Using proposed method it was find that the most significant component
from the point of view of energy losses are dynamic power losses in transistors (for 0,4 kV shunt active power filter).
Also it was found that the second power losses component is static power losses or capacitor banks power losses depending on the type of the capacitors. Price division of active power filter components shows that the most significant
elements are voltage and current sensors. For the example it was used the shunt active power filter for 0,4 kV supply
grid. The volt-ampere rating of device in example is 60 kVA.
Key words: active power filter, power losses, equivalent series resistance, dynamic power losses.
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АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ШАХТИ ЗАСОБАМИ
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
В. Ф. Сивокобиленко, С. В. Василець
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
пл. Шибанкова, 2, м. Красноармійськ, 85300, Україна. E-mail: svyat.vasilets@gmail.com
Актуальність аналізу перехідних процесів в електричній мережі вугільної шахти математичними методами
обумовлена необхідністю проектування сучасних електротехнічних комплексів із підвищеними технікоекономічними показниками роботи. Відомі методи, що використовуються для розрахунку показників перехідних процесів шахтних електромереж не забезпечують необхідної точності. Метою роботи є обґрунтування комплексної математичної моделі електротехнічних комплексів шахтної електричної мережі. З використанням метода змінних стану отримано матричне диференціальне рівняння, що описує перехідні процеси в електромережі
довільної конфігурації, яка включає трансформатори, кабелі, комутаційні апарати та електродвигуни. Для його
чисельного розв’язання запропоновано використовувати жорстко-стійкий метод Гіра із застосуванням вектора
Нордсіка. Математична модель реалізована у вигляді прикладної комп’ютерної програми MinePowerNet із графічним інтерфейсом, застосування якої під час проектування дозволить підвищити точність розрахунків, зменшити тривалість проектування, знизити вимоги до рівня підготовки проектувальників, підвищити точність налаштування захисних апаратів.
Ключові слова: шахта, електромережа, двигун, моделювання, схема заміщення.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Основою енергетичної незалежності України є кам’яне вугілля. Концепцією розвитку вугільної промисловості України та
енергетичною стратегією України на період до
2030 р. передбачено збільшення обсягів власного
видобутку вугілля шляхом будівництва нових шахт,
реконструкції та модернізації діючих вугільних підприємств. Це передбачає проектування електротехнічних комплексів шахтної електричної мережі з
урахуванням необхідності економії фінансових ресурсів, вимог до енерго- та ресурсозбереження, що
можливо тільки на основі математичного аналізу
перехідних процесів у системі.
Відомі методи аналізу перехідних процесів у шахтних електромережах задовольняли потреби вугільної промисловості на відповідному етапі розвитку
електротехнічних комплексів шахт та через недостатню точність можуть слугувати тільки для приблизного вибору електрообладнання. Це обумовлює актуальність аналізу перехідних процесів в електромережі шахти засобами математичного моделювання.
Відомо про наявність методик для аналізу перехідних та усталених процесів в окремих режимах,
які використовуються під час проектування шахтних електромереж, більшість з яких базується
на ідеалізуючих спрощеннях та оперує приблизними коефіцієнтами, що знижує точність розрахунків. Зокрема, похибки в розрахунку початкових
значень струмів короткого замикання становлять
близько 5 %, а усталених аварійних струмів – від
10 до 15 %.
Теоретичний аналіз процесів в електромережі
передбачає формування схеми заміщення, яка відображає реальний об’єкт із задовільною точністю, та
складання диференціальних рівнянь електричної та
механічної рівноваги у фазних чи перетворених координатах на основі законів Ома та Кірхгофа з використанням методів вузлових напруг, контурних

струмів та ін. Матрично-топологічні методи аналізу,
зображуючи структуру електричного кола за допомогою графів, дозволяють описувати схему заміщення мережі матрицями [1, 2]. Процес електромеханічного перетворення енергії у двигуні може бути
проаналізований за допомогою теорії кіл, що базується на рівняннях Кірхгофа, та теорії поля, в основі
якої – рівняння Максвелла [3].
Метою роботи є обґрунтування комплексної математичної моделі електротехнічних комплексів
шахтної електричної мережі.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Аналіз перехідних процесів в електромережі вугільної шахти проводитиметься з використанням метода
змінних стану. Для кожного елемента електромережі задано схему заміщення. Схеми заміщення окремих елементів, відповідно до схеми з’єднання останніх, об’єднують у загальну схему заміщення електромережі. Для такої схеми складають граф, на якому
виділяють дерево та доповнення дерева, після цього
складають першу матрицю інциденцій, з якої після
перетворень отримують матрицю головних перетинів, яка у загальному випадку має вигляд:
Cx

Rx

Lx

I

U y  F2
U  F7
F1  C p  F12

R p  F17
L p  F22

F3

F4

F5

F8
F13

F9
F14

F10
F15

F18
F23

F19
F24

F20
F25

Iy
F6 

F11 
,
F16 

F21 
F26 

(1)

де підматриці F2 , F7 , F17 , F22 , F23 , F25 , F26 є
нульовими через відсутність відповідних особливостей графа.
Резистивним елементам схеми заміщення відповідає матричне рівняння
I рез  B1 X  B2 X ни  В3 Х уи .
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Матричне диференціальне рівняння стану реактивних елементів системи є наступним:
dX dt  A1 X  A2 X ни  A3 X уи .

(3)

Для моделювання асинхронного двигуна використовується схема заміщення з двоконтурним ротором, що дає змогу врахувати ефект витіснення струмів у роторі. Також враховується насичення магнітних кіл за шляхами головного магнітного потоку та
потоків розсіяння статора і ротора. Схема заміщення
описується диференціальними рівняннями:

d s / dt  us  is Rs ;
d / dt  j  i R ;
r1
r1 r1
 r1
d

/
dt

j


ir 2 Rr 2 ;
 r2
r2

d  / dt  1,5Lm im ( ir1  is  ir 2  is ) 

 M c (  ) / J ,


(4)

 

потокозчеплення;  sl  Lsl  is  is ;  rl1  Lrl 1  ir1  ir1 ;

 rl 2  Lrl 2  ir 2  ir 2 ; im – модуль вектора струму намагнічування.
Приводячи рівняння (4) до фазних величин,
отримаємо матричне диференціальне рівняння стану
асинхронного двигуна:

де I АД  [isa
 ir 2 c

 ]T

isb

isc

ir1a

ir1b

ir1c

ir 2 a

(5)

ir 2b 

– вектор змінних стану двигуна;

FАД , G АД , H АД – матричні коефіцієнти.

За наявності в системі n асинхронних двигунів
узагальнене рівняння їх стану є лінійною комбінацією диференціальних рівнянь (5).
Синхронний двигун із демпферною обмоткою на
якорі описується диференціальними рівняннями у
системі координат dq:
ud  Rs id  d d dt   q ;

uq  Rs iq  d q dt   d ;
u   R  i   d  dt ;
fd fd
fd
 fd
  Rkd ikd  d kd dt ;
ukd
u   R  i   d  dt ;
kq kq
kq
 kq
 d dt  p  M e  M c (  ) / J ;

 d dt   ,

(6)

приводячи яку до матричної форми, отримаємо

d dq dt  FСДdq dq  GСДdq SСДdq 
 H СДdqU СДdq ,

  kq

 q  fd  kd

  ]T – век-

тор змінних стану синхронного двигуна.
Матричне диференціальне рівняння стану двигунів постійного струму складається аналогічно
рівнянням стану асинхронних та синхронних
двигунів.
За наявності в електротехнічному комплексі шахти двигунів усіх зазначених типів розрахунок перехідних процесів може бути виконаний за матричним диференціальним рівнянням, що є лінійною
комбінацією матричних диференціальних рівнянь
двигунів:
dI гл dt  Fгл I гл  Gгл Sгл  H глU гл .
(8)
Електродвигуни представляються у схемі заміщення мережі керованими джерелами струму. Для
зіставлення вектора змінних стану двигунів I гл та
вектора струмів керованих джерел струму I уи вико-

де  s   m   sl ,  r1   m   rl1 ,  r 2   m   rl 2 –
відповідно вектори потокозчеплення статора та двох
контурів ротора;  m  Lm  im  im – вектор головного

dI АД / dt  FАД I АД  GАД S АД  H АД U АД ,

де dq  [ d

(7)

ристовується матриця G11 (  ) підключення двигунів за струмом.
Залежність вектора напруги на двигунах системи
U гл від вектора напруги на резистивних елементах
U рез

встановлюється з використанням матриці

G12 (  ) підключення двигунів за напругою. Це дає
змогу об′єднати рівняння стану RLC-системи (2), (3)
та електродвигунів (8) в єдине матричне
диференціальне рівняння стану системи:
dX гл dt  L1 (  )X гл  L2 S гл ( I гл ) 
 L3 (  )X ни  f  X гл ,t  ,

(9)

де X гл  [ X I гл ]T – вектор змінних стану
RLC-системи та електродвигунів розміром N;
L1 , L2 , L3 – матричні коефіцієнти, що визначаються параметрами, конфігурацією системи та кутами
повороту якорів синхронних двигунів.
Матричне диференціальне рівняння (9) є математичною моделлю електротехнічного комплекса шахтної електричної мережі. Для його чисельного
розв′язання використовується метод Гіра–Нордсіка.
Запропоновану математичну модель шахтної електромережі реалізовано у вигляді комп’ютерної програми MinePowerNet [5].
ВИСНОВКИ. Застосування запропонованої математичної моделі шахтних електричних мереж під
час проектування дозволить підвищити точність
розрахунків завдяки використанню диференціальних рівнянь для описання кожного елемента системи, зменшити тривалість проектування, підвищити
точність налаштування захисних апаратів. У ході
подальших досліджень доцільно запропоновану математичну модель доповнити диференціальними
рівняннями, що описують механічні перехідні процеси виконавчих органів гірничих машин.
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TRANSIENT ANALYSIS IN THE MINE POWER NETWORK USING MATHEMATICAL MODELLING
V. Sivokobylenko, S. Vasylets
State Institution of Higher Education "Donetsk National Technical University"
pl. Shybankova, 2, Krasnoarmeysk, 85300, Ukraine. E-mail: svyat.vasilets@gmail.com
The urgency of transients analysis in the coal mine power network using mathematical methods caused the need of
designing modern electrotechnical complexes with high technical and economic performance. Known methods, that
used to calculate the indicators of transients in mine power networks, do not provide the necessary accuracy. The aim is
to development the mathematical model of electrotechnical complexes of mine power network. Using the state variable
method, the model was obtained as matrix differential equation. The equation describes transients in the power network
of arbitrary configuration, which includes transformers, cables, switchgear and motors. For numerical solving of this
matrix differential equation Gear–Nordsik method was used. This mathematical model is applied as computer program
MinePowerNet with graphical user interface. The use of this program during designing will improve the accuracy of
calculations, reduce the duration of the design, improve the accuracy of protective devices setting.
Кey words: mine, electrical network, motor, modelling, equivalent circuit.
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА
ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ДВИГАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ
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Для повышения быстродействия и помехоустойчивости цифровых измерительных органов тока, напряжения,
направления мощности в устройствах быстродействующего автоматического включения резерва усовершенствован алгоритм определения их комплексов, основанный на усреднении мгновенных значений ряда нечетного количества выборок, по которым также численно находят их центральные производные. Приведены результаты расчетно-экспериментальных исследований, подтверждающие эффективность предложенных решений.
Ключевые слова: система электроснабжения, быстродействующее автоматическое включение резервного
питания, цифровой измерительный орган, двигательная нагрузка.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время
одними из основных потребителей электрической
энергии являются системы электроснабжения с асинхронными и синхронными двигателями, которые используются в установках с непрерывным технологическим процессом (на металлургических и химических заводах, нефтедобывающих и газотранспортных
установках, в системах собственных нужд электростанций и т.д.). Для такого типа потребителей требуется обеспечение успешного самозапуска двигателей
при кратковременных нарушениях электроснабжения, вызванных короткими замыканиями или потерей
питания по любой причине. Во многих случаях решение этой проблемы весьма затруднительно, что
требует поиска новых подходов в её решении.
Один из таких подходов связан с развитием микропроцессорной техники и созданием быстродействующей коммутационной аппаратуры на напряжения
6–10 кВ. На этой основе рядом фирм созданы и получили положительный опыт эксплуатации устройства
быстродействующего автоматического включения
резерва (БАВР) [1–5], благодаря которым удается
существенно сократить перерыв питания и предотвратить нарушение устойчивой работы двигательной
нагрузки. Устройства БАВР должны обладать высоким быстродействием и чувствительностью, а также
помехоустойчивостью. Основные принципы построения цифровых измерительных органов РЗА рассмотрены в [6], однако, с учетом требований к БАВР,
актуальными являются вопросы дальнейшего их развития и совершенствования.
Целью данной работы является изложение ряда
особенностей построения измерительных органов
тока, напряжения, мощности, входящих в состав
устройства БАВР.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Аналоговые токи и напряжения от трансформаторов
тока и напряжения после предварительной фильтрации и обработки в устройствах аналогово-цифровых
преобразователей (АЦП) поступают в виде цифровых дискретных значений в буфер памяти. Прини-

мая допущения о синусоидальном характере изменения токов и напряжений, требуется представить
их в виде векторных величин, для чего следует по
мгновенным значениям определить амплитуды и
фазы при известной частоте сети. Для этой цели
используются в основном два алгоритма [6]. В одном из них используются две выборки измеренных
мгновенных значений напряжения или тока (рис. 1)
и которые можно представить, например, для токов
в виде уравнений
i1  I m sin(t1   ) 
(1)
.
i2  I m sin( (t1  t )   ) 

Рисунок 1 – Определение составляющих комплексов
тока по дискретным мгновенным значениям
Из решения системы уравнений (1) находим амплитуду и начальную фазу как
Im 

1
sin(t )

i12  2i1i2 cos(t )  i22 ;

(2)
 i1 
  arcsin    t1 .
 Im 
Тогда в векторной или комплексной форме ток
можно представить в виде
I (t )  I m e j ( t  ) 
(3)
 I m cos( t   )  jI m sin( t   ).
Во втором алгоритме кроме мгновенных значений тока (напряжения) используются и их производные:
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2

 i(t ) 
 i (t ) 
2
Im  
  i (t );   arctg    ;



 i (t ) 

(4)

i  (t )
 ji (t );
(5)

i  (t )   I m cos( t   ).
В [6] справедливо отмечается, что при чисто синусоидальном сигнале первый алгоритм позволяет
получить более точные значения амплитуды и начальной фазы, тогда как второй менее точен из-за
приближенного численного определения производной. Однако наши исследования показали, что для
быстродействующих защит и для БАВР большими
преимуществами обладает второй алгоритм, т.к.
обеспечивает более быстрое затухание апериодических составляющих в токе в переходных режимах и
тем самым устраняет их влияние на искажение синусоид. Поэтому этот метод был принят нами за
основу для его дальнейшего совершенствования.
Известно, что для повышения точности численного определения производной необходимо использовать три и более текущих выборок, взятых через
одинаковые промежутки времени. При этом большей точностью обладают центральные производные, в которых используют нечетное количество
выборок. Уравнения численного определения центральных производных, например, для пяти (n = 5)
выборок имеют вид
1
i (t ) 
(6)
 i(t1 )  8i(t2 )  8i(t4 )  i(t5 )  .
12h
Так как по (6) находят производные для моментов времени t2 или t3 , то для этих же моментов
времени требуется использовать мгновенные значения токов. Последние целесообразно взять как усредненные из тех же трех или пяти выборок, что
дополнительно позволит ослабить влияние случайных помех. Рассчитать усредненные значения токов
для пяти выборок (n = 5) можно по выражению
1
i (t 3 ) 
 i(t1 )  i(t2 )  i(t3 )  i(t4 )  i(t5 )  . (7)
A5
Затем по (4) находим вещественную и мнимую
составляющие комплекса тока.
Для трехфазной системы электроснабжения
можно теперь определить мгновенные значения вещественных и мнимых составляющих токов (напряжений) прямой и обратной последовательностей,
которые могут быть использованы в качестве пусковых органов или в логической части БАВР:
1  i  ( t ) ib ( t )  ic ( t ) 
Re( i1 )   a

;
2 
3

(8)
1  ia ( t ) ib ( t )  ic ( t ) 
Re( i 2 )  

;
2 
3


По найденным векторам тока и напряжения для
каждой из фаз можно определить мощность:
*
S (t )  U (t ) I (t ) 

I (t )  I m e j ( t  ) 

i  ( t )  ic ( t ) 
1
Im( i1 )   ia ( t )  b
;
2
3

ib ( t )  ic ( t ) 
1
Im( i 2 )   ia ( t ) 
.
2
3


 u  (t )
  i  (t )


 ju (t )  
 ji (t )  
 
 

 P (t )  jQ(t ),

(10)

где
u  (t )ib (t )
 u (t )i (t );
2
(11)
ib (t ) u  (t )
Q (t )  u (t )

i (t ).


Приведем примеры реализации изложенных
подходов, полученные в действующих системах
электроснабжения с двигательной нагрузкой. Так,
например, на рис. 2 приведена реальная осциллограмма пускового тока статора асинхронного двигателя мощностью 200 кВт, а на рис. 3 – полученные
по изложенным алгоритмам модули токов прямой и
обратной последовательностей. На рис. 4, 5 аналогичные данные приведены для напряжений на секции 6 кВ при пуске двигателя, а на рис. 6 –
полученная по (11) активная мощность, потребляемая двигателем.
P (t ) 

Рисунок 2 – Осциллограммы пускового тока в фазе А

Рисунок 3 – Токи прямой и обратной
последовательностей

(9)
Рисунок 4 – Напряжение фазы А на секции 6 кВ
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затратами времени (зависит от принятого количества
выборок входного сигнала) и позволяет выполнить
математическую фильтрацию входного сигнала от
апериодических составляющих в переходных режимах.

Рисунок 5 – Напряжения прямой и обратной
последовательностей

Рисунок 6 – Потребляемая двигателем активная
мощность в фазе A
ВЫВОДЫ. Приведенные результаты определения комплексных величин на основе производной
входного сигнала показали, что такой подход наиболее подходящий для использования в алгоритмах
быстродействующих защит, т.к. обладает малыми
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MEASUREMENT FEATURES OF DIGITAL DEVICE OF FAST-ACTING ATS FOR POWER SUPPLY
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For increasing rapidity and noise stability of digital measurement of current, voltage, power direction in Fast-acting
ATS devices is improved algorithm of definition complex values, based on averaging a number of instantaneous values
of odd number of samples, which also using for numerically define central of derivatives. Is shown results of computational and experimental researches, which proving the effectiveness of the proposed solutions.
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Рассмотрены актуальные для горнометаллургических предприятий Украины вопросы оценки состояния и
определения тактики повышения эффективности использования электрической энергии на железорудных комбинатах. Показано, что эксплуатируемые на главных понизительных подстанциях этих предприятий силовые
трансформаторы загружены в среднем не более чем на 35 %. Такая ситуация вызывает дополнительные потери
электроэнергии на пути ее трансформирования к потребителям. Обоснован и предложен, как достаточно эффективный вариант в таких ситуациях, вывод недогруженных трансформаторов в «холодный резерв». Получены зависимости снижения уровня потерь электроэнергии в продолжающих функционировать трансформаторах
в функции суммарной загрузки. Приведен алгоритм оптимизации обратного процесса ввода–вывода трансформаторов из состояния «холодного резерва».
Ключевые слова: электрическая мощность, потери, силовые трансформаторы.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Продукция отечественной железорудной продукции ежегодно обеспечивает до 70 % валютных поступлений в казну
государства [1]. К сожалению, в силу ряда как объективных, так и необъективных причин себестоимость добываемого железорудного сырья (ЖРС) на
горнорудных предприятиях Украины имеет устойчивую тенденцию к увеличению [2, 3].
Одной из весомых слагаемых этого одиозного
процесса является рост энергетических затрат на
тонну добываемого ЖРС [3]. При этом отметим, что
в отличие от ряда других отраслей промышленности, на предприятиях железорудного комплекса
около 90 % от всего объема энергозатрат составляют электроэнергетические. В связи с этим проблема
энергоэффективности добычи ЖРС – это, по сути,
проблема электроэнергоэффективности [4]. В свою
очередь, электроэнергоэффективность добычи ЖРС
определяется уровнем потерь электрической энергии (ЭЭ) в слагаемых элементах электроснабжения
горного предприятия [5, 6]. Как установлено [5],
особенно весомы потери ЭЭ в силовых трансформаторах. Вызвано это тем, что в силу сложившихся
обстоятельств существующие системы электроснабжения (СЭ) отечественных железорудных предприятий эксплуатируются без видимых изменений
на протяжении 45–50 лет [7, 8] и их реальная загрузка в настоящее время далека от проектной и
составляет в среднем 30–40 %. Такое состояние требует соответствующего анализа и разработки научно обоснованных рекомендаций по выходу из данной ситуации. При этом уже априорно известен вывод, что решение в плоскости замены эксплуатируемых силовых трансформаторов на аналоги с
меньшей установленной мощностью на действующих подстанциях горных предприятий нереально по
ряду причин, главная из которых – значительные
материальные затраты на этот процесс с длительным во времени сроком окупаемости [5, 6].
Целью данного исследования является разработка тактики оценки реального уровня эффективности
функционирования силовых трансформаторов глав-

ных понизительных подстанций (ГПП) в функции
уровня их загрузки.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Направления повышения эффективности функционирования СЭ промышленных предприятий известны
[4–12]. Однако применительно к железорудным предприятиям эти направления не все реально реализуемы.
Между тем среди всего комплекса достаточно эффективным представляется вопрос вывода недогруженных
силовых трансформаторов ГПП в «холодный резерв»
[4, 5]. При этом для чистоты конечного результата
решения этой проблемы представляет интерес методика практической оценки потерь в трансформаторах
главной подстанции при выводе в «холодный резерв»
одного из трансформаторов.
На главных подстанциях, питающих железорудные
предприятия, применяются трансформаторы с высшим
напряжением 150 кВ мощностью до 63000 кВА [4].
По результатам расчетов автором построены зависимости снижения потерь ЭЭ при выводе в «холодный
резерв» одного из трансформаторов в зависимости от
суммарной загрузки оставшегося в работе трансформатора. Зависимости построены для пяти различных
типов трансформаторов (рис. 1).
Как следует из рис. 1, чем больше суммарная нагрузка оставшегося в работе трансформатора, тем
меньше экономия потерь, а при суммарном коэффициенте загрузки KзΣ = 0,7 экономия вообще близка к
нулю. При KзΣ>0,7 экономия потерь принимает отрицательное значение, т.е. при выводе в резерв одного из
трансформаторов в этом случае потери не уменьшаются, а увеличиваются. Операцию вывода в резерв одного из трансформаторов целесообразно производить
при значениях суммарного коэффициента загрузки
оставшегося в работе трансформатора KзΣ < 0,5–0,6.
Приведенная методика позволяет с достаточной
точностью по графикам (рис. 1) определить снижение
потерь мощности ΔPΣ при выводе в «холодный резерв» одного из трансформаторов в зависимости от
загрузки подстанции.
Вместе с тем для более полной оценки проблемы и
поиска путей ее разрешения необходимо учитывать и
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тот факт, что реализация представленной выше структуры управления режимом ввода–вывода трансформаторов из эксплуатации (в эксплуатацию) предусматривает довольно частые коммутации на подстанциях, что
приведет к ускоренному старению оборудования, которое конструктивно рассчитывается на определенное
количество циклов включения–выключения.

Рисунок 1 – Снижение потерь электрической
мощности при выводе в «холодный резерв» одного
из трансформаторов ГПП ПАО «Криворожский
железорудный комбинат» в зависимости
от суммарного коэффициента нагрузки
Таким образом, каждая коммутация имеет собственную удельную стоимость, которая состоит из
условных отчислений на восстановление оборудования ГПП при его ускоренном искусственном старении.
С учетом вышесказанного, был разработан «щадящий» алгоритм оптимизации процесса ввода–
вывода трансформаторов из состояния резерва [4].
ВЫВОДЫ. 1. Фактические коэффициенты загрузки эксплуатируемых силовых трансформаторов ГПП
отечественных железорудных шахт и комбинатов не
превышает 35 %, что отрицательно сказывается на
уровнях потерь электрической энергии в системах
электроснабжения отмеченных предприятий.
2. Впервые обоснованные зависимости уровней
потерь электрической энергии в зависимости от коэффициента загрузки трансформаторов позволяют
определять уровень эффективности функционирования последних и принимать решение о целесообразности или нецелесообразности вывода в резерв
(«холодный» или «горячий») того или иного трансформатора с последующей перекоммутацией системы электроснабжения в целом.
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TO THE QUESTION OF ESTIMATION LOSSES OF ELECTRIC POWER IN MAIN
STEP-DOWN SUBSTATIONS POWER TRANSFORMERS OF IRON-ORE COMBINES
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vul. XXII Partzyizdu, 11, Kryvyi Rih, 50027, Ukraine. E-mail: speet@ukr.net
The article considers actual questions for mining and metallurgical enterprises of Ukraine along assess the status and
definition tactics of efficiency improvements the using of electricity in the iron ore combines. Shown that the power
transformers which exploited at main step-down substations an average downloaded of not more than 35 %. This situation causes additional power losses in the way of its transformation and transmission to consumers. Substantiated and
invited to deducing underloaded transformers in «cold reserve». The dependences obtained of reducing power losses in
continue functioning transformers. Shown algorithm of optimization process of the inverse input-output transformers
out of «cold reserve».
Кey words: electric power, losses, power transformers.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИЕВЭНЕРГО»
В. А. Пулов, И. Б. Стовбун, В. Б. Стеблянко, А. Н. Найденко, В. В. Кузнецов, А. Н. Арсенич
Публичное акционерное общество «КИЕВЭНЕРГО»
пл. И. Франко, 5, г. Киев, 01001, Украина. E-mail: kuznietsov@kievenergo.com.ua
Рассмотрены принципы организации и построения системы диспетчеризации для эффективного решения
задач автоматизации управления различными режимами по производству, транспортированию и снабжению
электрической и тепловой энергией. Приводится описание иерархических уровней этой системы. Предложен
краткий обзор структуры управления на основе современных унифицированных технологий открытых сетевых
стандартов, которые являются основными протоколами для построения систем автоматизации.
Ключевые слова: электрическая и тепловая энергия, диспетчеризация, автоматизация, управление, протоколы.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Системы сбора и
обработки информации (СЗОИ), а также автоматизированные системы управления технологическими
процессами (АСУТП) в подразделениях ПАО
«КИЕВЭНЕРГО» (Компания) (кроме СОП «Киевские электрические сети») проектировались и создавались в 60–70 годы ХХ века.
На сегодняшний момент особо остро стали вопросы энергосбережения, энергоэффективности и
экономичности планирования и ведения режимов по
производству, транспортированию и снабжению
электрической и тепловой энергией потребителей
г. Киева. Решить данные вопросы без четкого представления всех составляющих затрат на технологические процессы без внедрения современных СЗОИ
и АСУТП не представляется возможным.
Решение данной проблемы усложняется еще и
тем, что энергетический комплекс компании объединяет большое количество подразделений, которые
выполняют функции производства электрической и
тепловой энергии, ее транспортирования и реализации потребителям, эксплуатации электрических
станций, электрических и тепловых сетей всех видов, оценки текущего и перспективного развития
энергокомплекса. Для реализации этих функций необходима сложная единая интегрированная автоматизированная система диспетчерского управления
(АСДУ),
или
информационно-корпоративная
система управления энергокомплексом, которая, с
одной стороны, информационно соединила бы все
подсистемы, а с другой – имела «дружественный»
интерфейс с подсистемами, которые установлены и
работают сейчас в указанных подразделениях.
Целью работы является эффективное решение
задачи автоматизации управления различными режимами по производству, транспортированию и
снабжению электрической и тепловой энергией потребителей г. Киева.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В соответствии с вертикалью оперативнодиспетчерского управления данная реализация системы предусматривает многоуровневую иерархическую структуру, состоящую из верхнего уровня
(центральный диспетчерский пункт, автоматизированные рабочие места (АРМы) производственных

служб) и АСУТП (нижний уровень). Функционирование АСУТП предусмотрено как при управлении
верхнего уровня, так и в автоматическом режиме (в
случае отсутствия канала связи).
Верхний уровень включает прежде всего основной и резервный сервера автоматизированной системы диспетчерского технологического управления
(АСДТУ), АРМ диспетчера/оператора, сервер(а) вывода информации на систему отображения информации коллективного пользования (видеостену) и
саму видеостену. Здесь же могут быть размещены
сервера баз данных, автоматизированные рабочие
места для специалистов и т.д.
АСДТУ верхнего уровня также обеспечивает
сбор, обработку, архивирование, отображение, документирование, обмен телеинформации с системами уровня НЭК «Укрэнерго» и другими системами.
Нормальным
режимом
функционирования
АСДТУ является автоматический режим сбора, обработки и накопления информации с автоматизированных объектов, а также ручной ввод и коррекция
данных по неавтоматизированным объектам. При
исчезновении телеизмерения (или канала связи)
предусмотрен ручной ввод и коррекция данных по
автоматизированным объектам.
Электропитание всех устройств АСДТУ осуществляется от гарантированного источника питания.
В состав АСДТУ входит подсистема единого
времени, предназначенная для синхронизации системного времени всех устройств комплекса и оборудования интегрируемых автономных цифровых систем (РЗА, ПА и т.п.).
Подсистема единого времени должна включать в
себя программные и технические средства, обеспечивающие прием сигналов точного времени от
внешнего источника GPS и/или SNTP. Подсистема
единого времени также поддерживает протокол
NTP(SNTP). Допускается синхронизация по протоколу передачи данных с подстройкой часов по выделенной шине или пакетная синхронизация времени с использованием сети Ethernet и методов математической компенсации времени передачи пакетов
(стандарт IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)).
С целью обеспечения управления оперативным
персоналом нормальными и аварийными режимами
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работы сети АСДТУ выполняет следующие задачи:
– обеспечения наглядного представления процессов в режиме реального времени;
– диагностирования состояния основного оборудования;
– контроля за режимом энергопотребления;
– регистрации нормальных и аварийных событий;
– дистанционного управления коммутационными аппаратами и РЗА;
– минимизации влияния человеческого фактора
на процессы сбора, обработки и хранения информации;
– обеспечения целостности, сохранности, однозначности и достоверности информации;
– моделирования режима сети с использованием
расчета режима как специалистами по режимам, так
и диспетчерами;
– реализации технологических задач, решаемых
различными службами и подразделениями для обеспечения диспетчерского управления;
– обеспечения возможности интеграции систе-

мы АСДУ в современные корпоративные системы
управления предприятием;
– увеличение количества измеряемых величин,
их точности и достоверности;
– повышение устойчивости и безаварийности
работы сетей;
– повышение качества управления в условиях
ликвидации системных аварий, нарушений режима
и последствий стихийного бедствия;
– повышение уровня эффективности эксплуатации электрических сетей и подстанций;
– обеспечение работы всех элементов АСДТУ в
едином времени с сохранением установленных правил перехода на летнее/зимнее время;
– обеспечение оперативного контроля режимов
поступления электрической энергии в сети, текущей
нагрузки (энергопотребления) и распределения нагрузки по отдельным направлениям;
– обеспечение регламентированного доступа к
данным автоматизированной системы диспетчерского управления со стороны заинтересованных
предприятий.

Рисунок 1 – Структура АСДУ ПАО «КИЕВЭНЕРГО»
Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3)
221

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Структура АСДУ ПАО «КИЕВЭНЕРГО» приведена на рис. 1.
В АСУТП (нижний уровень) вся информация поступает на специализированное устройство сбора и
передачи данных – контроллер телемеханики, который осуществляет ее сбор, хранение, предварительную обработку, передачу ее на верхний уровень
управления, получение команд управляющего воздействия и передачу команд управления к исполнительному механизму.
Взаимодействие контроллера телемеханики с
устройствами объектового уровня (например, устройствами РЗА) осуществляется с использованием
цифровых протоколов: DNP 3, IEC 61850,
IEC 60870–5–101 (103, 104), Modbus.
Обязательным параметром является учет класса
точности получаемых величин и их последующее
использование в соответствии с классом точности.
При измерении неэлектрических параметров источниками аналоговых сигналов могут быть датчики технологических величин (температура, давление
и т.п.) с унифицированным выходом 4–20 мА. Средствами АСУТП предусматривается линеаризация
полученных значений технологических величин.
Все оборудование на подстанциях должно работать при температурах окружающей среды от –25 до
+50 ºС.
Все оборудование должно соответствовать требованиям к устойчивости к внешним помехам в соответствии с ГОСТ 29254-91, ГОСТ 29156-91,
ГОСТ 29191-91.
Модули электропитания устройств АСУТП резервированы и подключены к двум независимым сетям электропитания.

Устройства гарантированного питания должны
быть модульного принципа построения с резервированием N+1, возможностью горячей замены модулей и параллельным режимом работы.
На некоторых подстанциях СОП КЭС АСУТП
реализовано посредством SCADA (Supervisory
Control And Data Acquisition) систем на базе промышленного сервера SYS600C фирмы ABB с использованием
цифровых
протоколов
связи
IEC 61850.
На рис. 1 приведена действующая структура
АСДУ ПАО «КИЕВЭНЕРГО», где выделено:
светло-серым цветом – системы, уже введенные
в эксплуатацию; серым цветом – оперативно
информационные комплексы смежных энергоснабжающих организаций; пунктиром – внедряемые
системы.
ВЫВОДЫ. Наличие мощной, динамично развивающейся технической базы, средств программного
обеспечения и использование стандартизированных
протоколов связи позволяет эффективно решать задачи автоматизации управления различными режимами по производству, транспортированию и снабжению электрической и тепловой энергией потребителей г. Киева.
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FEATURES OF AUTOMATIZED SYSTEM OF DISPATCHING CONTROL
IN PUBLIC STOCK CORPORATION “KYIVENERGO”
V. Pulov, I. Stovbun, V. Steblyanko, A. Naidenko, V. Kuznetsov, A. Arsenych
Public company “KYIVENERGO”
pl. I. Franko, 5, Kyiv, 01001, Ukraine. Е-mail: kuznetsov@kievenergo.com.ua
The principles of organization and construction of dispatching control system for efficient solution of tasks connected with automation of production modes control, electric and heat energy transmission and supply are considered.
The review of hierarchical levels of this system is given. An overview of the management structure based on advanced
technologies of unified open network standards is offered.
Key words: electric and heat energy, dispatching, automation, control, protocol.
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УДК 622.23.05
СИНТЕЗ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ СПОСОБІВ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД
З ЕФЕКТОМ ІМПУЛЬСНО-ВІБРАЦІЙНОЇ ДІЇ
С. П. Шевчук, В. М. Сліденко, І. В. Захарова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. E-mail: stshev@gmail.com
Виходячи з критеріїв енергозбереження, виконано порівняльний аналіз існуючих теорій руйнування гірських порід за різними школами: Л.І. Барона, А.М. Зелєніна, В.І. Баловнєва, Ю.О. Вєтрова. Побудовано залежності зміни зусилля та енергоємності різання від глибини різання. Показано, що підвищення продуктивності установок за рахунок збільшення глибини або швидкості різання не є енергоощадним. Розглянуто імпульсновібраційний спосіб руйнування вугілля та гірських порід з міцністю f >6 за шкалою проф. М.М. Протодьяконова на основі взаємодії обертального буріння, імпульсів у діапазоні частот 3–5 Гц та вібраційного навантаження
електрострикційним методом із частотою 100–250 Гц, яка сприяє зниженню питомої енергоємності руйнування
за рахунок зменшення зносу бурового інструменту. Для обґрунтування доцільності застосування способу наведено механізм утворення ядра ущільнення при статичних та динамічних навантаженнях, надано розрахунки
питомої енергоємності для процесу різання вугілля та гірської породи. Визначено значний вплив на формування зони передруйнування системи «різець–ядро ущільнення» та імпульсного навантаження на різцеву частину
інструменту. При збільшенні міцності породи зростає відносна зміна енергоємності процесу різання гострим
різцем та затупленим і досягає для різання по породі 35,3 %.
Ключові слова: теорія руйнування гірських порід, імпульсне навантаження, зниження енергоємності.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При руйнуванні гірських порід породоруйнівними інструментами основною складовою частиною процесу руйнування є
вдавлення. Розрахунок зусиль пов'язаний у першу
чергу з визначенням основних опорних властивостей середовища, що руйнується. Оскільки проведення дослідів щодо визначення допустимих напружень
стиснення та розрив для гірських порід є малоінформативними, то низка авторів зробили спроби ви-

значити такі міцнісні показники, які найкраще характеризували поведінку порід у природних умовах.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглядаючи процес руйнування порід різанням, слід відзначити такі основні школи, які розробили критерії
руйнування та методики їх визначення: Зеленіна А.М.
та Баловнєва В.І.; Ветрова Ю.О.; ІГС ім. О. Скочинського; ІНМ ім. В.М. Бакуля. Основні розрахункові залежності та ідеї методів зведено до табл. 1.

Таблиця 1 – Методика розрахунків сил різання
Автор та ідея методу
Барон Л.І., Глатман Л.Б. [1].
Визначення контактної міцності гірської породи (рк) відповідно до шляху вдавлення індентора
Зелєнін А.М. [2].
Вантаж масою 2,5 кг падає з
висоти 0,4 м на буртик, виконуючи за кожний удар роботу
10 Дж

Формула розрахунку зусилля різання
Для гострого різця:
Рz 0  pк k р  0, 25  0,018th  , Py 0  Pz 0 .

Баловнєв В.І. [3].
Визначення σ0 на підставі теорії граничної рівноваги сипкого середовища із зчепленням
або пластичного середовища

β
β   B  h
Р  σ0ctg 1  tgρtg 
. Для прямокутного різця з кутом різання
2
2
2
 р  90; P  σ 0hB  2h  , де σ0 – напруження на поверхні контакту інструменту із середовищем; ρ – кут внутрішнього тертя; h – глибина проникнення
інструменту в середовище; B – ширина частини різця, зануреного в середовище

Вєтров Ю.О. [4].
Для визначення сили різання
користуються результатами
дослідів, проведених еталонним
ножем, приведених до реальних
умов через коефіцієнти

Для затупленого різця: Pz  Pz 0  0,27 Pk F ; Py  Py 0  0 ,25Pk F ;
Sзат = 20 мм2; для різців РКС-1 kp = 0,67; μp = 0,4
 90  
P  10Ch1,35 1 0,01s 1
V , де C – число ударів ударником ДорНДІ

180 

(число ударів, необхідне для занурення наконечника на 10 см); h – глибина
різання; s – товщина профілю; α – кут різання; β – кут загострення профілю;
V – коефіцієнт, що враховує вплив кута загострення β = 180 °
2

δ 45
Р  b, h, δ    mвільнbh  kmбок h2  kmбок.зр.h , де mвільн  р вільн
– питома сила ві

льного різання ґрунту гострим ножем при куті різання 45 °; k – число блокованих сторін різу; тбок.зр – коефіцієнт питомої сили зрізу ґрунту боковими
ребрами ножа, дан/см; тбок – коефіцієнт питомої сили руйнування ґрунту в
бокових розширеннях прорізу в дан/см2; δ – кут різання
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Основним показником ефективності роботи гірничої машини є питома енергоємність руйнування
масиву H w [5]:
Pz
МДж/м3,
(1)
bh
де b – товщина профілю; h – глибина різання.
Для визначення середньої сили різання гірських
порід проведено розрахунки для режиму блокованого різання різцем РКС–1 по піщанику при глибині
різання h = 0,5–20 мм, ширині ріжучої кромки
b = 9 мм та куті різання α = 60 °. Фізико-механічні
характеристики
породи:
питома
вага
γ0 = 2,78 гс/см3; об’ємна вага γ = 2,69 гс/см3; пористість П = 3,9 %; коефіцієнт міцності по М.М. Протодьяконову f = 6; межа міцності при стисненні
σст = 300 кгс/см2; кут внутрішнього тертя ρ = 35;
С = 140; зчеплення у зразку Сω = 250 кг/см2 [6].
На рис. 1, 2 наведено криві залежності відповідно до зміни зусилля різання та енергоємності процесу від глибини різання.
H w  2 ,72

Рисунок 1 – Залежність сил різання Р (Н)
від глибини різання hр (мм): 1 – по Барону,
2 – по Баловнєву, 3 – по Зеленіну, 4 – по Вєтрову

З наведених графіків видно, що підвищення продуктивності установок за рахунок збільшення глибини різання або швидкості різання не є енергоощадним, оскільки призводить до швидкого затуплення
інструменту та зростання енергоємності процесу.
Дослідженнями процесу руйнування гірських
порід встановлено, що в результаті дії інструменту 1
на масив під інструментом утворюється ядро ущільнення 2, за яким формується зона передруйнування 3 (рис. 3). Порода в ядрі ущільнення перебуває у
стані всебічного стиснення та передає навантаження
на частину породи, що оточує ядро. Експериментально встановлено [7], що стиснене у напрямку осі
OX ядро ущільнення 2 розширюється у напрямку
осей OY та OZ, що й призводить до появи розтягуючих напружень поблизу ядра. І якщо ядро – це
об’єм подрібненої породи до стану пилу, то зона
передруйнування 3 може визначатися лише утворенням нових тріщин або розширенням існуючих до
критичної ширини, при цьому руйнування породи
ще не відбувається.
Розглянемо випадок статичного навантаження
породи (рис. 3,а). Різець, забурюючись у масив під
дією статичного навантаження, формує ядро ущільнення заокругленої форми перед передньою гранню
й діє на зону передруйнування. Ядро такого виду
спотворює форму ріжучої частини системи «різець–
ядро ущільнення», що фактично відповідає процесу
різання «затупленим» різцем. Відокремлення частки
породи відбувається по лінії руйнування 4.
При динамічному навантаженні формується ядро
ущільнення 2 клиноподібної форми (рис. 3,б) [8]. У
цьому випадку форма ріжучої частини системи «різець–ядро ущільнення» фактично відповідає процесу різання «гострим» різцем.
Для оцінки впливу форми системи «різець–ядро
ущільнення» на процес різання проведено порівняльний аналіз сил опору для різання затупленим і
гострим різцем.

а)

б)

Рисунок 3 – Схема різання масиву
при статичному (а) та динамічному (б) навантаженні

Рисунок 2 – Залежність енергоємності різання H w
від глибини різання hр, мм: 1 – по Баловнєву,
2 – по Барону, 3 – по Вєтрову, 4 – по Зеленіну,
МДж/м3

Середнє значення сил різання на затупленому та
гострому різці визначається за методикою [5] відповідно до ОСТ 12.47.001-73 «Комбайни очисні. Вибір
параметрів і розрахунок сил різання і подачі на виконавчих органах. Методика».
Відносна зміна енергоємності:
H wcp  H w 0
H w 
100 % .
H w0
Результати розрахунків зведено до табл. 2.
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Таблиця 2 – Результати розрахунків
Вугілля
(f = 1,4)
Середня сила різання на
гострому різці, кН
Середня сила подачі на
гострому різці, кН
H w при різанні гострим
різцем, Дж/м3
Середня сила різання на
затупленому різці, кН
Середня сила подачі на
затупленому різці, кН
H w при різанні затупленим різцем, МДж/м3
Δ Hw , %

0,231

Піщаний
сланець
(f = 6)
2,371

0,155

2,371

0,354

35,82

0,232

3,664

0,158

5,604

0,357

55,4

0,6

35,3

Очевидно, що збільшення розмірів ядра ущільнення відповідає збільшенню зони затуплення різця
й сили різання та подачі будуть зростати. Відповідно буде зростати питома енергоємність процесу
руйнування породи. Зношування різців головним
чином пов’язане із силами тертя, що виникають між
різцем та породою. Зниження питомої енергоємності руйнування досягається зниженням затуплення
різців за рахунок періодичного зняття осьового навантаження, наприклад, введенням у процес різання
високочастотного вібраційного навантаження.
У момент зняття осьового навантаження відбуваються два важливих процеси: зміна форми ядра
ущільнення, яке, змінюючи геометрію системи «різець–ядро ущільнення» й збільшуючи сили тертя,
збільшує питомі енерговитрати процесу різання, та
охолодження інструменту буровим розчином. Такий
процес характерний для імпульсно-вібраційного
навантаження робочого інструмента гірничої машини. Так, імпульсно-вібраційна дія при обертальному
бурінні ефективна при нарізанні спіралевидними
шарами гірської породи за рахунок надання буровому інструменту постійного осьового зусилля, крутного моменту, імпульсів у діапазоні частот 3–5 Гц та
вібраційного навантаження електрострикційним
методом із частотою 100–250 Гц. Завдяки постійній
вібрації в процесі різання значно знижується тертя
леза інструмента о породу і, як наслідок, зношування інструменту.

ВИСНОВКИ. Експериментально-теоретичними
дослідженнями встановлено, що значну роль у процесі руйнування породи при обертальному бурінні
відіграє зона передруйнування. Незважаючи на те,
що на її утворення в процесі руйнування породи
витрачається всього 20–30 % підведеної до вибою
енергії, наявність зони передруйнування обумовлює
значне зниження опору породи руйнуванню й, відповідно, енергоємності руйнування. Визначено значний вплив на формування зони передруйнування
системи «різець–ядро ущільнення» та імпульсного
навантаження на різцеву частину інструменту. При
збільшенні міцності породи зростає відносна зміна
енергоємності процесу різання гострим різцем та
затупленим і досягає для різання по породі 35,3 %.
Запропонована конструкція основних елементів
пристрою та
спосіб реалізації
імпульсновібраційного руйнування гірських порід рекомендується до впровадження в паливно-енергетичному
комплексі України.
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THE SYNTHESIS ENERGY SAVING METHODS DESTRUCTION OF ROKS WITH THE EFFECT
OF PULSED-VIBRATION ACTION
S. Shevchuk, V. Slidenko, I. Zakharova
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: stshev@gmail.com
Based on the criteria of energy efficiency, a comparative analysis of existing theories of rock destruction was made
according to different schools: L.I. Barona, A.M. Zelyenina, V.I. Balovnyeva, Yu.O. Vetrova. The changes of cutting
forces and energy intensity depending on the depth of cut was built. It is shown that the increase in productivity plants
by increasing the depth of cut and cutting speed is not energy efficient. The pulse-vibration mode destruction of coal
and rock with strength f > 6 on a scale of prof. M.M. Protodjakonova, which is based on the interaction of rotary drillПроблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
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ing, pulses in the frequency range 3–5 Hz, and vibration loading electrostrictive method with a frequency of
100–250 Hz, which reduces the specific energy of destruction by reducing wear of drilling tools has been considered.
To justify the usefulness of the method the mechanism of core compaction under static and dynamic loads has shown,
specific energy calculations for the cutting of coal and rock are presented. The considerable influence in shaping prefracture zone system "cutter-core compaction" and pulse load on cutter have determined. By increasing the strength of
the rock the relative change in energy intensity of cutting and an acute cutter and blunted increases and for cutting
through the rock come to 35,3 %.
Кey words: theory the destruction of rocks, pulsed load, reducing energy intensity.
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УДК 621.926
ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГОСИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ВИБІРКОВОГО ДРОБЛЕННЯ
ДИСКОВОЮ МАШИНОЮ
С. В. Зайченко, О. М. Соколовський, Н. А. Шевчук
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: zstefv@gmail.com, SumFalcon921@gmail.com
Розглянуто нову схему сухого збагачення за тертям, яка передбачає силове відділення частин одного компоненту від іншого. Дана схема забезпечить покращення якості вугільної продукції за рахунок зменшення зольності видобутого вугілля, збільшення обсягів переробки вугілля насамперед на збагачувальних фабриках із
високим технологічним рівнем.
Ключові слова: моделювання, процес, сухе збагачення, вибіркове дроблення.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останніми роками
спостерігається тенденція зниження якості видобутого вугілля за рахунок збільшення зольності й ступеня подрібнення гірської маси, тому реалізація
ефективних методів сухого збагачення дрібних класів вугілля в умовах шахт особливо актуальна.
Створення компактного й енергоємного обладнання
машин для збагачення вугілля дозволить значно
зменшити транспортні витрати при доставці на збагачувальні фабрики.
Серед методів сухого збагачення гірничої маси,
яка складається з компонентів, що мають різні коефіцієнти тертя, слід зазначити метод сухого збагачення за тертям [1, 2]. Запропоновані схеми методом
збагачення за тертям за низкою причин не знайшли
широкого застосування. Головним недоліком існуючих схем збагачення за тертям можливо вважати
складність процесу взаємодії компонентів під час їх
руху і, як наслідок, майже однакову траєкторію руху
частин компонентів.
Метою роботи є спрощення схеми сухого збагачення за тертям, яка передбачає силове відділення
частин одного компонента від іншого.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Принцип роботи машини збагачення за тертям зображено на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема роботи дискової машини
вибіркового дроблення
Машина вибіркового дроблення працює таким
чином. Гірська маса з живильника 2 потрапляє в
простір між дисками 1, які обертаються в одну сторону. Під дією сил тертя частки породи захоплюються дисками 1 і, подрібнюючись, потрапляють у
приймальний бункер породи 4. Дія сил тертя на
шматки вугілля достатня для обертання дисків і

недостатня для їх захоплення й подрібнення внаслідок меншого значення коефіцієнта тертя вугілля
порівняно з коефіцієнтом тертя породи. При цьому
диски 1 розганяють і закидають частини вугілля в
приймальний бункер вугілля 3.
Розглянемо процес взаємодії гірської маси з дисками збагачувальної машини (рис. 2). У процесі обертання дисків зі швидкістю  відбувається захоплення гірничої маси. Початок взаємодії характеризує кут
.

Рисунок 2 – Схема визначення момента
дроблення гірської породи
При дробленні гірської маси із середнім розміром
шматка гірської породи d досягається контактний
тиск  на рівні межі міцності гірської породи  b .
Гірська порода прагне вийти із зони руйнування, в
результаті чого з'являється тангенціальна складова  .
Нормальна й тангенціальна складова пов'язана законом Кулона:
     b ,
(1)
де  – коефіцієнт тертя породи по поверхнях дисків
збагачувальної машини.
Процес дроблення гірської маси можна розділить
на два етапи. Перший, при  x  ;    , коли
досягається рівність контактних тисків р і межі
порочності гірської породи  b . Другий – коли  b
прямує до нуля.

  x  
   x  ;
 x  ;    ; 
 

  x    x ;
 x  ; 0 .


Знайдемо необхідний момент для обертання дисків при дробленні породи шляхом розгляду елементарної частини дуги d шириною й висотою d на
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радіусі дроблення R . Площа елементарної частини
дуги S :
S  Rdd . 
Момент від дії тангенціальних сил на елементарній частині дуги M з положенням на дузі  x :

a 
M x  x 



R sin   x      x  Rdd  


0

 R sin   x    x Rdd  







R 2d sin     R 2d sin     

 R 2d cos     

Рисунок 3 – Графік залежності M від R і 




R 2d  sin      cos    

.


Остаточно визначаємо залежність для визначення крутильного моменту M і потужності N , необхідних для обертання дисків збагачувальної машини
з урахуванням коефіцієнта заповнення камери дроблення k 3 , та будуємо графік залежності M від R і
 (рис. 3):
M  k3M x ;
(6)




ВИСНОВКИ. Отримана залежність дозволяє визначити основні енергосилові параметри дискової
збагачувальної машини, грунтуючись на фізикомеханічні властивості гірської породи й геометричні
параметри зони дроблення.
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N  k 3M x .
(7)
DEFINITION OF SELECTIVELY ENERGY-POWER PARAMETERS
OF DISK FRAGMENTATION MACHINE
S. Zaychenko, O. Sokolovskyi, N. Shevshuk
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
vul. Borschagivska, 115, Kiev, 03056, Ukraine. E-mail: zstefv@gmail.com, SumFalcon921@gmail.com
We consider a new scheme for the dry processing of friction, which includes parts of the power pack in one component from another. This scheme will improve the quality of coal products by reducing the ash content of coal produced,
increased processing of coal primarily to the concentrators with a high level of technology.
Key words: modeling, process, dry concentration, selective fragmentation.
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УДК 621.3+539.213:537.623
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ
В СЕРДЕЧНИКЕ КОНТАКТНО-ДУГОГАСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТАКТОРА
Т. П. Павленко, М. Н. Токарь
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
ул. Фрунзе, 21, Харьков, 61002, Украина. E-mail: mr.max.t@mail.ru
Рассмотрена проблема дугогашения в процессе работы контакторов, а также необходимость проектирования
конструкции контактно-дугогасительной системы, которая удовлетворяет необходимым требованиям. В качестве одного из решений данной проблемы предложено применение аморфных сплавов в сердечнике контактнодугогасительной системы.
Ключевые слова: электрическая дуга, дугогасительная система, напряженность, магнитная индукция,
аморфные сплавы.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Гашение электрической дуги в аппаратах низкого, до 1000 В, напряжения является одной из актуальных проблем,
содержащих достаточно сложный комплекс вопросов электротехники и физики.
Задача проектирования дугогасительной системы заключается в том, чтобы система удовлетворяла следующим требованиям:
– имела заданную коммутационную – отключающую и включающую – способность, т.е. величину отключаемых и включаемых токов при заданных условиях;
– имела минимальное время горения дуги с целью уменьшения износа контактов и дугогасительной камеры;
– не создавала недопустимых перенапряжений;
– имела минимальные размеры дугогасительной системы и минимальный выброс пламени и
ионизированных газов, которые могут вызвать
пробой изоляции между частями аппарата и комплектного устройства;
– имела минимальный звуковой и световой эффекты..
Гашение дуги постоянного тока в камере с продольной щелью в поперечном магнитном поле применяется в том случае, когда не удается погасить
дугу механическим растягиванием, и за счет электродинамических усилий, возникающих вследствие
взаимодействия магнитного поля тока, протекающего по деталям токоведущего контура и дуги [1].
Для того, чтобы загнать дугу в узкую щель, необходимо иметь плавный переход с углом сужения
дугогасительной камеры из широкой контактной
части камеры в щель и создать достаточную напряженность поперечного магнитного поля.
Напряженность должна быть достаточной, чтобы загнать дугу в щель, и оптимальной по износу
контактов.
Наиболее оптимальным значением магнитной
индукции является 6,9 мТл. Дальнейшее увеличение магнитной индукции требует большей мощности для создания магнитного поля и связано с увеличением затрат меди на катушку [2].
На основе исследований по определению возможности применения аморфных сплавов в электромагнитных системах электрических аппаратов

[3] одним из решений проблемы дугогашения
предложено применение аморфных сплавов в сердечнике контактно-дугогасительной системы контактора.
Целью работы является определение возможности применения аморфных сплавов в сердечнике
контактно-дугогасительной системы контактора.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Исследования проводились с целью сравнения значения индукции магнитного поля, создаваемого
контактно-дугогасительной системой контактора с
серийными и экспериментальными сердечниками
из аморфной стали марки 7421. Данные сердечники
шихтованные и соответствуют размерам ГОСТа
21427.1: толщина 15 мм; ширина 15 мм, высота
47 мм [4–6].
Контактно-дугогасительная система контактора
показана на рис. 1.

Рисунок 1 – Структурная схема контактнодугогасительной системы контактора
Сердечник 4 устанавливается в гильзу 3, которая крепится к стальным щекам 6. Между подвижным 7 и неподвижным 9 контактами в качестве перемычки установлена латунная квадратная трубка 8,
в которую введен щуп 5 измерительного прибора.
В качестве измерительного прибора использовался
миллитесламетр. Измерение индукции магнитного
поля проводилось в диапазоне токов от 100 до 700
А. Результаты измерений приведены в табл. 1.
Проведенные исследования показали, что индукция магнитного поля контактно-дугогасительной
системы контактора с сердечником из аморфной
стали превышает значения индукции магнитного
поля с серийным сердечником на 5–10 %.
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Таблица 1 – Магнитная индукция сердечников
контактно-дугогасительной системы контактора
Материал
сердечника
Серийный
сердечник
Аморфная
сталь

100

Ток, А
200 300 400 500
Индукция, мТл

600 700

1,4

2,75

4,1

5,25

6,3

7,25 8,1

1,5

2,95

4,5

5,6

6,7

7,8

8,55

Таким образом, по результатам исследований определена возможность применения аморфной стали
марки 7421 в сердечниках контактно-дугогасительных систем контакторов. Но для решения вопроса о целесообразности ее применения необходимы дальнейшие исследования по широкой программе с различными конструкциями сердечников и по
возможности с другой маркой аморфной стали.
ВЫВОДЫ. Выполненные исследования по применению аморфных сплавов в контактнодугогасительных системах контакторов показали
возможность существенного улучшения их параметров при сохранении или незначительном изменении конструкций. Исследования необходимо
продолжить с учетом требуемых параметров узлов
и магнитных характеристик аморфных сплавов различных марок.
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The problem of arc control is in-process considered in the process of work of contactors, and similarly necessity of
designing construction of the arc-suppressing system that satisfies with the necessity of requirements. One of decisions
of this problem is offer application of amorphous alloys in the mandrel of the arc-suppressing system.
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Исследованы особенности структуры и функционирования многоуровневых автоматизированных систем
контроля и управления энергопотреблением. В исследуемой системе выделены четыре иерархических уровня.
Проанализированы параметры исследуемой системы, определена их взаимосвязь. Составлена схема управления
процессом контроля автоматизированной системы контроля и управления энергопотреблением. Задача моделирования классифицирована как фильтрация. Получены математические выражения, описывающие состояние
системы электроснабжения и процесса контроля за ее параметрами. Найдены математическое ожидание и матрица ковариации вектора параметров системы электроснабжения при контроле за ними автоматизированной
системы контроля и управления энергопотреблением. Произведен расчет значений показателей качества электрической энергии с учетом полученной оценки параметров режима системы электроснабжения для расчетного
момента времени. Результаты проведенных расчетов сформированы в виде матриц. Достоверность построенной
математической модели доказана путем сопоставления результатов моделирования с экспериментальными данными.
Полученная математическая модель многоуровневой автоматизированной системы контроля и управления энергопотреблением позволяет с необходимой точностью прогнозировать значения параметров режима, показателей качества электроэнергии и электропотребления системы электроснабжения.
Ключевые слова: математическая модель, параметр режима, электропотребление, качество контроля.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Внедрение автоматизированных систем контроля и управления энергопотреблением (АСКУЭ) является одним из направлений повышения эффективности работы энергетики
любой страны. При проектировании и эксплуатации
АСКУЭ возникает ряд задач, связанных с прогнозированием состояния объектов энергетики и параметров режима их работы, а также учетом влияния измерительных и управляющих систем на состояние системы электроснабжения (СЭС) и значения контролируемых показателей. Решение этих задач достигается
с помощью математического моделирования СЭС и
информационно-измерительных и управляющих систем, к числу которых относятся АСКУЭ. Таким образом, моделирование АСКУЭ является актуальной
задачей, необходимой для повышения эффективности и оптимизации функционирования информационно-измерительных систем.
Вопросам развития и исследования особенностей
внедрения, а также эксплуатации АСКУЭ уделяется
значительное внимание как одному из важных направлений энергосбережения. Особое внимание
уделяется вопросам автоматизации объектов управления электроснабжением, технологиям дальнейшего развития информационно-измерительных систем,
особенностям эксплуатации и путям совершенствования работы АСКУЭ [1-3], а также контроля показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в
рамках функционирования АСКУЭ [4].
Несмотря на то, что исследованию особенностей
проектирования и работы АСКУЭ посвящено много
работ, вопросу моделирования данных систем не
уделялось достаточного внимания.
Целью проведенных исследований является построение математической модели многоуровневой АСКУЭ, которая учитывает точность контроля и позволит
прогнозировать значения параметров режима и оценивать значение ПКЭ в контролируемых точках сети.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Современные АСКУЭ имеют многоуровневую распределенную структуру, в их состав входит большое
количество элементов и узлов [5]. С учетом особенностей построения и функционирования в структуре
АСКУЭ, можно выделить четыре уровня:
– первый уровень – первичные измерительные
приборы (ПИП) с телеметрическими или цифровыми выходами, осуществляющие непрерывно или с
минимальным интервалом усреднения измерения
параметров режима в контролируемых точках сети;
– второй уровень – устройства сбора и подготовки данных (УСПД), специализированные измерительные системы или многофункциональные программируемые преобразователи со встроенным программным обеспечением учета контролируемых
параметров, которые осуществляют в заданном цикле интервала усреднения для круглосуточного сбора
измерительных данных с территориально распределенных ПИП, накопление, обработку и передачу
этих данных на верхние уровни АСКУЭ;
– третий уровень – персональный компьютер
(ПК) или сервер центра сбора и обработки данных
(ЦСОД) со специализированным программным
обеспечением АСКУЭ, который осуществляет сбор
информации с одного или группы УСПД, итоговую
обработку этой информации как по точкам учета,
так и по их группам, документирование и отображение данных учета в виде, удобном для анализа и
принятия решений;
– четвертый уровень – сервер ЦСОД со специализированным программным обеспечением АСКУЭ,
который осуществляет сбор информации с ПК или
группы серверов ЦСОД третьего уровня, дополнительное агрегирование и структурирование информации по группам объектов учета, документирование и отображение данных учета в виде, удобном
для анализа и принятия решений.
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АСКУЭ является достаточно сложным объектом
моделирования, основные функции которого сводятся к следующим: контроль параметров режима в
заданных точках электрической сети; анализ электропотребления и управление процессом распределения электрической энергии; контроль ПКЭ; оперативное отображение информации об аварийных и
внештатных событиях, срабатываниях блокировок и
защит; ведение архива информации о работе оборудования и режимных параметрах СЭС.
Параметры АСКУЭ можно разделить на входные
П вх , внутренние П вн и выходные П вых . К входным
параметрам относятся параметры режима электрической сети и возмущающее воздействие, оказываемое на систему из внешней среды. К внутренним
относятся параметры структурных элементов системы, а к выходным параметрам – показатели качества
работы АСКУЭ, по которым можно судить о правильности функционирования системы и сравнивать
однотипные по назначению системы:
 П вх  П р  t  ;

(1)
 П вн  П ас  t  ;

 П вых  Пкс  t  ,
где П р t  – матрица значений параметров режима
для контролируемых точек сети, т.е. значений тока
I t  , напряжения U t  и мощности S t  ; П ас t  –
матрица передаточных функций структурных узлов
АСКУЭ W s  и значений погрешностей  0 t  , определяющие точность измерений; П кс t  – матрица
значений показателей качества работы АСКУЭ J t  ,
а также управляющих воздействий v t  , которые
формируются системой для оптимизации работы.
Схема управления процессом контроля для
АСКУЭ, с учетом выделенных иерархических уровней, представлена на рис. 1.

строить оптимальную оценку m   вектора П   .
Поскольку соотношение времени для этого процесса
можно выразить   Т , то данная задача классифицируется как фильтрация. При этом
П t   Rn ; К t   Rm ,
(2)
где Rn , Rm – области допустимых значений параметров СЭС и наблюдений за ними.
Состояние СЭС и процесс контроля описываются системой линейных уравнений [6]:
dП  t   Пс  t  П  t  dt    t  d   t  ;
(3)
П  0   П0 , 0  t  T ;
dК  t   Пср  t  П  t  dt  0  t  d 0  t  ;
К 0  К0 , 0  t  T ,

(4)

где П t  – параметры СЭС; К t  – контроль за параметрами СЭС; П с t  – матрица параметров СЭС
(сопротивлений и проводимостей элементов СЭС,
определяемых конфигурацией системы и особенностями ее отдельных элементов); П ср t  – матрица
состава измерений, т.е. значений контролируемых
параметров режима СЭС (значений тока I с t  , напряжения U с t  и мощности S с t  );  t  , 0 t  –
векторы, моделирующие помехи в СЭС и в канале
измерения АСКУЭ соответственно;  t  ,  0 t  –
матрицы погрешностей СЭС и АСКУЭ, определяющие точность измерений.
Матрицы П с t  ,  t  , П ср t  ,  0 t  определены
и имеют измеримые ограниченные элементы;  и
0 представляют собой винеровские стандартные
процессы; П0 – гауссовский вектор; МП0  m0 ;
DП0  D0 . Случайные величины П0 ,  и 0 взаимно независимы. При этом точность определения параметров режима системы характеризуется матрицей D t  , а управление контролем – матрицей
  0 0 1 П нр , которые связаны уравнением
v  П нр
фильтра Калмана:
D  t   Пс  t  D  t   D  t  Пс  t  
 D  t  v  t  D  t     t    t  ;

(5)

1

  0 0  Пнр , 0  t  T .
D  0   D0 , v  Пнр

Рисунок 1 – Схема управления процессом контроля
для АСКУЭ
Случайный процесс П t  моделирует состояние
СЭС. Непосредственному наблюдению данный процесс недоступен, в то же время существует возможность измерения другого процесса К t  , который
несет информацию о состоянии системы П t  . По
результатам наблюдений за процессом К t  на отрезке времени t0 ,T  , где Т  t0 , необходимо по-

Задача фильтрации заключается в определении
лучшей в среднеквадратическом смысле оценки
вектора П T  по результатам наблюдений КT процесса (4) на отрезке времени 0 ,Т  . В этом случае
математическое ожидание m T  и матрица ковариации D T  вектора П T  при условии КT определяются по выражениям:
MП T 
m T  
;
(6)
КT

M П T   m T П T   mT 
D T  
.
(7)
КT
Оценка значений ПКЭ проводится согласно
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ГОСТ 13109–97 с учетом полученной оценки параметров режима СЭС для момента времени Т и формируется в виде матрицы П к T  .
Для оценки достоверности полученной математической модели многоуровневой АСКУЭ были
проведены экспериментальные исследования в СЭС,
для чего в более 200 контрольных точках были проведены измерения значений параметров режима,
ПКЭ и электропотребления. Сравнение экспериментальных данных со значениями параметров режима,
ПКЭ и электропотребления СЭС, полученных с помощью построенной модели, позволили сделать
вывод о достоверности моделирования многоуровневой АСКУЭ с контролем параметров режима,
ПКЭ и электропотребления.
ВЫВОДЫ. Таким образом, полученная модель
многоуровневой АСКУЭ позволяет с необходимой
точностью прогнозировать значения параметров режима, ПКЭ и электропотребления СЭС, что является
дальнейшим развитием математического моделирования автоматизированных информационно-управляющих систем. Применение полученной модели многоуровневой АСКУЭ в дальнейшем позволит оптимизировать управление режимами СЭС и способствовать
повышению эффективности работы АСКУЭ.
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A MATHEMATICAL MODEL OF MULTILEVEL AUTOMATED ACCOUNTING SYSTEM
OF CONTROL AND ELECTRICITY CONSUMPTION MANAGEMENT, TAKING INTO ACCOUNT
QUALITY PARAMETERS
O. Dovgalyuk, Kh. Ismatov
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
ul. Frunze, 21, Kharkov, 61002, Ukraine. E-mail: dovgaljuk@mail.ru
Features of the structure and functioning of multilevel automated accounting system of control and electricity consumption management are investigated. Four hierarchical levels highlighted of the automated accounting system under
research. The parameters investigated automated accounting system are analyzed, their relationship is defined. The circuit process control governance multilevel automated accounting system of control and electricity consumption management is composed. The problem of modeling classified as filtration. Mathematical expressions that describe the state
of the power supply system and process control over them of the automated accounting system were obtained. Mathematical expectation and covariance matrix of the parameter vector for the power supply system in the control of them
automated accounting systems of control and electricity consumption management are found. The calculation of the
electrical energy quality indicators assessment taking account of estimate obtained of regime parameter for the power
supply system for a desired time is performed. The results of the calculations in as matrices formed. The reliability of
constructed mathematical model by comparing the simulation results with experimental data proved. The obtained
mathematical model of multilevel automated accounting system of control and electricity consumption management
with the required accuracy to predict the values of regime parameters, electrical energy quality indicators and electricity
consumption for power supply system allows.
Key words: mathematical model, regime parameter, electric power consumption, quality control.
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УДК 621.313
МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТОРЦЕВОГО ДУГОСТАТОРНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
З УРАХУВАННЯМ ТОВЩИННОГО КРАЙОВОГО ЕФЕКТУ
О. М. Карлов, І. П. Кондратенко, Р. С. Крищук, А. П. Ращепкін
Інститут електродинаміки Національної академії наук України
просп. Перемоги, 56, Київ, 03680, Україна. E-mail: kr@e-mail.ua
Розглядається торцевий дугостаторний асинхронний двигун із суцільним дисковим неферомагнітним електропровідним ротором, основний магнітний потік якого направлений в осьовому напрямку. На основі системи
рівнянь Максвелла із застосуванням інтегральних перетворень розроблено аналітичний метод розрахунку електромагнітного поля торцевого дугостаторного асинхронного двигуна, який комплексно враховує повздовжній,
поперечний та товщинний крайові ефекти. Розрахунок енергетичних показників двигуна проводиться з використанням теореми Умова–Пойнтінга. На прикладі одного з конструкційних виконань двигуна встановлено залежність енергетичних показників від питомої електричної провідності ротора. Показано, що розрахунок можливий для будь-якої питомої електричної провідності матеріалу ротора. Особливістю аналітичного методу розрахунку є врахування нерівномірності лінійної швидкості руху ротора залежно від його радіуса.
Ключові слова: метод розрахунку, торцевий дугостаторний асинхронний двигун, дисковий ротор.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В електроприводі
кульових барабанних млинів теплових електростанцій використовується передача обертового моменту
з двигуна на барабан через зубчасту пару (вал та
вінець). Зубчаста пара швидко зношується, потребує
частих планових ремонтів та заміни дорогих зношених деталей [1].
У даній роботі надано аналітичний метод розрахунку торцевого дугостаторного асинхронного двигуна (ТДАД) із суцільним дисковим неферомагнітним електропровідним ротором, який розглядається
як безредукторний електропривод. Особливістю
методу є те, що враховується затухання магнітного
поля за товщиною диску й залежність лінійної
швидкості за радіусом ротора.
У роботі [2] також надано аналітичний метод
розрахунку електромагнітного поля ТДАД, але він
придатний для аналізу електромагнітних процесів
лише при невеликих значеннях питомої електричної
провідності
матеріалу
ротора
(для

а)

  1  10 6 См м  ).
Мета роботи полягає в розробці методу розрахунку торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з дисковим неферомагнітним електропровідним
ротором з урахуванням повздовжнього, поперечного
та товщинного крайових ефектів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Суцільний неферомагнітний дисковий електропровідний ротор 1 (рис. 1,а) кріпиться на корпус барабану 5. По обидві сторони ротора розміщені дугові
статори 2, які являють собою осердя (магнітопроводи) з обмотками в пазах. Струм в пазах 3 задається у
вигляді
лінійного
струмового навантаження
(  -функцій Дірака) на поверхні магнітопроводів
усередині пазів, а в лобових частинах 4 – на ребрах
дугоподібних статорів. Позицією 7 показано порядок слідування фазних зон обмотки на прикладі
чотириполюсної машини. На рис. 1,б, відповідно до
математичної моделі, магнітопроводи 2 мають нескінченну магнітну проникність й розширені до

б)

Рисунок 1 – Схема ТДАД: а) активна частина; б) математична модель
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розмірів ротора 1 в азимутальному (по всій окружності) та радіальному (до   r3 та   r4 ) напрямках, з’єднані феромагнітними шунтами 6. Немагнітний проміжок (зазор) ділиться на три області – повітря I, металевий диск II, повітря III.
Для визначення параметрів ТДАД достатньо
знайти розподіл осьової складової індукції B z за
рівнянням
 
~
B z    Bz K e in ,
(1)
n    1

де
n
–
параметр
перетворення
Фур’є
K   Yn n r4 J n n   J n n r4 Yn n  ; J n . ,

 

 





 



Yn . – функції Бесселя відповідно першого та другого роду; n – власне число інтегрального перетворення,
що
знаходиться
з
рівняння
J n n r3 Yn n r4  Yn n r3 J n n r4  0 ;  – по-



 





 



рядковий номер власного числа n для певного
~
параметру n ; B z – інтегральне перетворення індукції по  та  , що знаходиться окремо для кожної
області зазору (рис. 1,б) [3].
~
~
 z
 z
Bz  C1e n  C2 e n , B z  C3 e z  C4 e z ;
I

II

~
Bz

III

 C5 e

n z

 C6 e

 n z

,

(2)

 nv 
 ;  та  – відповідно
де   2n  i  1 
 

магнітна проникність та електрична провідність
області немагнітного проміжку;   2f – обертова
частота; v – лінійна швидкість обертання ротора;

v  v s 1  s  ; v s – лінійна швидкість магнітного

поля статора, v s  2 f ; s – ковзання; f – частота
струму в мережі;  – полюсний крок, що залежить
від радіальної координати;   C s p ; p – число
пар полюсів статора; Cs – відносний коефіцієнт
розміру дуги статора до повного кола; C1 - C6 –
постійні інтегрування, які є коренями наступної
системи рівнянь, отриманих із рівності на границях
розділу середовищ нормальних складових індукції й
тангенціальних складових напруженості магнітного
поля.
~
B z
 n  C 1  n  C 2 ;
z z 0
C1 e

n C1e

 n d1

 n d1

 C 2e

n d1

 n  C 2 e

 C3 e d1  C4 ed1 ;

n d1

C3 e  d1 h   C4 e  d1 h   C5 e

C3e d1 h  C4e d1h  n C5e

n C5 e

n d

n d1h

 n  C 6 e

n d

 C6 e

n d1  h 

;

n d1h

 n C6 e
~
B
 z
,
z z d

~
B z
z


z 0

~
2n 0 ~
B z
f ,
in
z


z  d

;

~
f   Cn1  f  K   d

– інтегральне перетворення

r3

f  по  ; Cn1 – нормуючий множник, який приймає
значення
відповідно
до
[3];

C n 







J n2 n r3  J n2 n r4

2n J n2

n r3 

;

f   i ; i  – перетво-

рене за  значення радіальної складової лінійного
струмового
навантаження;
i     I A K AW A  I B K BW B  I C K C WC  2
[2];

      r1      r2  ; . – функція Хевісайда; I A B, C  – комплексне значення струму фази
AB, C  ; K A  K 1 e in A

– обмотковий коефіцієнт

2 sinnp 
;
ip
 AB , C  – азимутальний кут фази AB ,C  ;  A  0 ;

фази A ; K B  K 1 e in B ; K C  K 1 e inC 

B  A 
 in in

K1  e

2
;
m
1

2m 

C   A 


;
m

1 e   psin  n  qsin n
in

 sin np

sin n 2m 
;

 2mq  



m – кількість фаз обмотки ( m  3 ); W A( B, C ) – кіль-

кість

витків

на

фазу;

W A( B, C )  wA B, C qp ;

w A( B, C ) – кількість елементарних провідників в

одному пазу для фази A( B, C ) ; q – кількість пазів на
полюс-фазу. Розрахунки виконуються для компенсованої обмотки котушкового типу [4], порядок
слідування фазних зон якої позначено на рис. 1,а
позицією 7.
Електромагнітна потужність, що передається в
немагнітний проміжок зі сторони статорів, знаходиться за рівнянням
*
r
i    i  1  2 ~
~
S
Bz  B z





I
2 n   1 in  r



III

K d ,


(4)

1

де î1  I A K AWA  I B K BWB  IC K CWC .
Опори розсіювання обмоток розраховуються за
відомими виразами [5].
Рівняння обертового моменту ТДАД має вигляд
r
*

1    2
~
~
M  Re     K Bz  B z
i  1 d  . (5)
I
III
2 n  1 r

1

Корисна (механічна) потужність, коефіцієнт корисної дії та швидкість обертання ротора визначаються відповідно за виразами
P2  M  1  s C s p ;

(3)

2n 0 ~
f ;
in

r4





 C 3 e d1  C4 e d1 ;
 n d1  h 

в якій

  P2 ReS  ;

n1  60 f C s 1  s  p .
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На рис. 2 зображено залежність енергетичних
параметрів від електропровідності дискового ротора
при d1  0 ,005 м , d 2  0 ,005 м , h  0 ,01м ,
s  0 ,2 при паралельному підключенні статорів до
мережі живлення та за сталою величиною фазних
струмів обмоток ( I A B ,C   const ).

Рисунок 2 – Залежність енергетичних показників
від електропровідності дискового ротора
Порівнюючи енергетичні показники за наданим
методом із розрахованими за методикою [2], розбіжність розрахунків становить біля 16 %.

ВИСНОВKИ. Розроблений метод розрахунку торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з дисковим неферомагнітним електропровідним ротором
дозволяє знайти розподіл магнітного поля в немагнітному проміжку та енергетичні показники, задавши
розміри двигуна, параметри ротора, число витків в
обмотці та величину струму. За методом розрахунку
можна розрахувати ТДАД для довільного значення
питомої електричної провідності ротора.
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METHOD FOR CALCULATING OF THE AXIAL ARC-STATOR INDUCTION MOTOR
WITH CONSIDERATION OF THE EDGE EFFECT ON THE THICKNESS AIR GAP
О. Karlov, I. Kondratenko, R. Kryshchuk, A. Rashchepkin
Institute of Electrodynamics of National Academy of Science of Ukraine
prosp. Peremohy, 56, Kyiv, 03680, Ukraine. E-mail: kr@e-mail.ua
As the title implies, the article describes method for calculating of the axial arc-stator induction motor with the nonferromagnetic conductive disc rotor and with consideration of the edge effect on the thickness non-magnetic gap. It
gives a detailed analysis of mathematical model of the magnetic field in the non-magnetic gap on the basis of Maxwell's
equations and integral transforms. It is shown that the derived equation for energy engine parameters based on the
Poynting's theorem and the equations of the magnetic field. Paper provides valuable information about the calculation
of the energy performance axial arc-stator induction motor by asking the size of the engine, the value of slip, electrical
rotor winding parameters and currents. Much attention is given to the linear velocity of rotation of the rotor, which not
uniform across non-magnetic gap. The paper gives valuable information about the dependence of the energy
performance from the electrical conductivity of the rotor by the example of one of the designs of the engine. It is shown
that the calculation is possible for any values of electrical conductivity of the rotor.
Key words: method for calculating, axial arc-stator induction motor, the rotor disk.
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕСCЫ В МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ
ЭНЕРГИИ МОРСКИХ ВОЛН
И. П. Кондратенко, А. П. Ращепкин
Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
просп. Победы, 56. г. Киев, 03056, Україна. E-mail: dep7ied@ukr.net
Д. Д. Ващишин
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Героев Обороны, 8. г. Киев, Украина. E-mail: v.d.d@ukr.net
Разработан метод анализа электромагнитных процессов и энергетических показателей линейного магнитоэлектрического генератора поплавкового преобразователя энергии морских волн. Установлены временные зависимости фазных токов и напряжений генератора в зависимости от амплитуды волны и его конструктивного
исполнения. Определена величина результирующей мощности. Показано, что мощность генератора возрастает
с ростом числа пар полюсов, достигает своего максимального значения и в дальнейшем снижается. Генерируемое напряжение непрерывно изменяется во времени в зависимости от положения поплавка на волне.
Ключевые слова: линейный генератор, энергия морских волн.
Энергетической стратегией Украины на период
до 2030 года преобразование энергии морских волн
в электрическую энергию отнесено к перспективному направлению в развитии топливноэнергетического комплекса. Научные разработки
по использованию энергии морских волн на «глубокой» воде и созданию волновых электростанций
являются крайне необходимыми и актуальными.
Использование энергии морских волн пока находится на стадии создания опытных установок разных конструкций. Основные проблемы преобразования энергии морских волн обусловлены самой
природой морских волн с присущей им нерегулярностью амплитуды, фазы и направления движения,
малой скоростью их вертикального перемещения
(1 м/сек), значительными силовыми воздействиями,
превышающими их среднее значение в несколько
десятков раз, во время штормов и ураганов. К настоящему времени в мире разработано и практически реализовано большое количество технологических схем и способов для преобразования кинетической энергии волн в электрическую энергию.
Большинство таких технологических схем имеют в
своем составе турбины, гидравлические насосы и
механические редукторы для передачи возвратнопоступательного движения воды или воздуха к традиционному электрическому генератору. Подобные
устройства имеют очень сложную и дорогостоящую конструкцию, что снижает надежность работы
преобразователя, усложняет его обслуживание и
эксплуатацию. Альтернативой указанным устройствам является безредукторный преобразователь,
состоящий из магнитоэлектрического, на постоянных магнитах, линейного генератора, соединенного
с буем, лежащим на морской поверхности, которые
позволяют упростить конструкцию, увеличить эффективность и надежность работы преобразователя.
При расчете, проектировании и разработке линейных генераторов с постоянными магнитами не рассматриваются, как правило, вопросы рационального выбора геометрических размеров элементов
магнитной цепи, не учитываются реальный харак-

тер движения индуктора. Распределение магнитного
поля обычно определялось численными методами в
статических режимах для конкретного конструктивного исполнения генератора [1, 2].
Целью работы является разработка аналитического метода расчета электромагнитного поля в магнитоэлектрических линейных генераторах и их энергетических показателей в зависимости от конструктивного исполнения.
Принципиальное исполнение поплавкового преобразователя энергии морских волн приведено на
(рис. 1), где обозначено: 1 – поплавок (буй), преобразующий энергию волны в возвратно-поступательное
движение ротора 4 с постоянными магнитами через
трос 2. Для ограничения движения ротора в штормовых условиях, со значительным превышением высоты волны по сравнению с принятой средней амплитудой, используются пружинные стопоры 3, которые не
позволяют вывести ротор за пределы статора 5. Для
обеспечения постоянного натяжения троса используются пружины 6.
Будем полагать, что морская волна изменяется по
закону w  a sin( w t ) , где  w  2 / Tw , a и Tw – амплитуда и период колебаний волны, которые обычно
полагаются заданными. Длину статора следует принимать равной двойной амплитуде волны – 2a .

Рисунок 1 – Принципиальное исполнение
поплавкового преобразователя энергии морских волн
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Схема конструктивного исполнения генератора
представлена на рис. 2, где  – полюсное деление
статора и ротора, которые должны быть равны между собой; bп – ширина паза статора; h – высота
постоянных магнитов; b – длина постоянных магнитов ротора; d – зазор между магнитопроводами
статора и ротора. Магнитопроводы ротора и статора в расчетной модели продлим вдоль оси Ох на
бесконечность и будем полагать их магнитную
проницаемость равной    ; xc – координата
положения середины ротора.
Анализ электромагнитных процессов в линейном магнитоэлектрическом генераторе сводится к
решению уравнений электродинамики, которые
приводятся в зазоре к уравнению для y – составляющей векторного магнитного потенциала
Ay   0 j ст ,
(1)

bп может быть представлена токовыми слоями шириной bп , сосредоточенными на гладкой поверхности
магнитопровода. Примем, что для компенсированной
2 p -полюсной, m -фазной обмотки с одинаковым

удовлетворяющего на поверхности ярма ротора
z  0 и на поверхности статора z  d граничным
условиям соответственно:
Ay / y  0 Ay / z   0 i y ,
(2)


l i'  l i'  l i'  i  r  r  
n
 a A ab B ac C A
'
   ln  l л  lн  iA  Ea  0;

lb i'B  lba i'A  lbc iC'  iB  r  rn  

'
(4)
   ln  l л  lн  iB  Eb  0;
 '
'
'
lc iC  lca i A  lcb iB  iC  r  rn  

'
   ln  l л  lн  iC  Ec  0;

2
 M d x   dx  kx  d   x  i  f  t   Mg
 dt 2
dt
dx

числом s k – витков в катушке и содержащей
q -катушек на полюс и фазу, токовая нагрузка статора

i y описывается суммой y составляющих фазных токов статора:

i y  i yA  i yB  i yC .

(3)

Уравнение движения ротора магнитоэлектрического преобразователя энергии волн определим с использованием функции Лагранжа в обобщенных координатах [3], которое решается совместно с уравнениями, записанными по второму закону Кирхгофа
для трехфазной системы токов:

где i y – величина токовой нагрузки обмотки статора.
Учитывая дискретный характер токовой нагрузки, представляется обоснованным для анализа
электромагнитных процессов в генераторе применение численно-аналитических методов с использованием интегральных преобразований и метода
обобщенных функций. В частности, токовая нагрузка обмотки статора с размещенными катушками в пазах сердечников статора шириной
2 р
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Рисунок 2 – Математическая модель генератора
с
начальными
условиями
t  0 : x  0;
i a  ib  ic  0 ; dx / dt  0 . В (4) f t   g w  x sb ,
где s b – площадь сечения дна поплавка (буя);
 – плотность морской воды; g – ускорение свободного падения; E a , Eb , Ec – напряжение в фазных обмотках статора; l a ( b,c) , l ab (bc ,ca ) – индуктивности и взаимные индуктивности обмотки статора;

 – коэффициент трения; k
кости; d A( B ,C ) ( x) / dx

– коэффициент жест-

– потокосцепление фазных

тяжести ротора с буем khr  Mg полагаются уравновешенными в начальном положении буя, так что
x полагается расположенным на средине высоты
статора x  x c . Решение системы (4) осуществляется численными методами с использованием пакета
Mathematica, в результате чего определяются временные зависимости x( t ); i A ( t ); iB ( t ); iC ( t ) .
На основе разработанного метода выполнены
расчеты для некоторого конкретного исполнения
преобразователя энергии волн при следующих условиях:

обмоток. Силы начального натяжения пружины и
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Tw  2 c; a  0,3 м; p  6; q  1; l  0,1 м; sk  100;
h1  0, 002 м; bn  0 , 01 м; h2  0 м; M  400 кг;

g  9,8 м / c 2 ;   1020 кг / м 3 ;
sb  1 м 2 ;   100 кг / c; Tw  2 c; r  5О м; rn  5 Ом;

h  0, 04 м; d  0, 009 м;   4 10 7 Гн / м ;
x A  0; x B  2 / m ; x C   / m ;   a / p ;
k  2M 2 / Tw 2 ; l л  1,7 .

На (рис. 3) приведено изменение характера колебания волны w и движение ротора магнитоэлектрического генератора.

Рисунок 3 – Изменение характера колебания
волны 1 и движение ротора 2
Временная
зависимость
фазных
( I A , I B , I C ) приведена на (рис. 4).

токов

Рисунок 4 – Временная зависимость
фазных токов преобразователя
ВЫВОДЫ. Разработан аналитический метод
анализа электромагнитных процессов и энергетических показателей линейного магнитоэлектрического преобразователя энергии морских волн для
любого конструктивного исполнения генератора.
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ELECTRODYNAMIC PROCESSES IN THE MAGNETOELECTRIC CONVERTER
OF SEA WAVES ENERGY
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A method for the analysis of electromagnetic processes and energy performance of the linear magnetoelectric
generator float wave power converter was developed. The time dependences the phase currents and voltages of the
generator depending on the amplitude of the wave and its application design installed. The magnitude of the resultant
power was determined. It is shown that the power of the generator increases with the number of pairs of poles, reaches
its maximum value and subsequently decreases. Generated voltage continuously changes with time depending on the
position of the float at the wave.
Key words: linear generator, energy sea waves.
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ТОРЦЕВАЯ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С УМЕНЬШЕННЫМ РАСХОДОМ
АКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Е. А. Монахов, В. В. Чумак
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
просп. Победы, 37, г. Киев, 03056, Украина. E-mail: emonachov@gmail.com; chumack_kpi@ukr.net
Рассмотрена конструкция торцевой односторонней магнитоэлектрической машины со сниженным расходом
активных материалов, в частности, постоянных магнитов призматической формы, с применением полевых
трехмерных моделей. В данном исследовании было произведено сравнение машины традиционной конструкции с числом магнитов, равным числу пар полюсов, и машины предложенной конструкции с таким же числом
пар полюсов, но с заменой половины постоянных магнитов на магнитомягкие сердечники. Сравнение производилось с помощью трехмерных полевых моделей, построенных на базе программного обеспечения Maxwell.
Достоверность модели подтверждена опытными испытаниями, и погрешность составляет порядка 10 %, что
является удовлетворительным по причине отсутствия входного контроля активных материалов.
Ключевые слова: торцевой, генератор, постоянные магниты, активные материалы.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Постоянно возрастает доля электрических машин малой и средней
мощности с возбуждением от постоянных магнитов,
в частности, машин с малой аксиальной длиной,
например, торцевых магнитоэлектрических синхронных генераторов.
Во многих случаях применение этих машин ограничивается стоимостью и дефицитностью активных материалов, например, высококоэрцитивных
постоянных магнитов NdFeB и SmCo5, в особенности это касается таких дорогих магнитов, как SmCo5
и SmCo17, которые обладают высокой температурной стабильностью магнитных характеристик и
значительной
температурой
точки
Кюри
(500–700 °С).
Целью данной работы является анализ конструкции торцевой односторонней магнитоэлектрической
машины со сниженным расходом активных материалов, в частности, постоянных магнитов призматической формы, с применением полевых трехмерных моделей.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
С целью уменьшения расхода активных материалов, в
частности, постоянных магнитов, предлагается следующая конструкция, изображенная на рис. 1 [1, 2].

Рисунок 1 – Общий вид предложенной
конструкции торцевого
магнитоэлектрического генератора:
1 – статор; 2 – пазы; 3 – обмотка; 4 – ротор;
5 – воздушный промежуток; 6 – ферромагнитный
диск; 7 – постоянные магниты; 8 – магнитомягкие
сердечники; 9- поверхность диска

Данная конструкция отличается от традиционной
[3, 4] тем, что на роторе крепятся магнитомягкие
сердечники (выступы), число которых в два раза
меньше, чем количество пар полюсов, и которые
расположены симметрично по кругу между магнитами. При этом магниты относительно диска имеют
одну полярность и поток возбуждения Ф замыкается
по пути: магнит 7 – диск 6 – выступ 8 – воздушный
промежуток 5 – магнитопровод статора 1 – воздушный промежуток 5 – магнит 7 и при вращении ротора 4 создается в обмотке 3 электродвижущая сила
(генераторный режим электрической машины).
Было проведено полевое моделирование в среде
Maxwell, в результате чего было получено распределение поля в трехмерной модели и была рассчитана внешняя характеристика шестиполюсного синхронного магнитоэлектрического генератора для
двух случаев:
– на поверхности диска расположено шесть постоянных магнитов;
– на поверхности диска расположено три постоянных магнита и три магнитомягких сердечника,
выполненных из цельных поковок.
На рис. 2 представлена внешняя характеристика
торцевого магнитоэлектрического генератора (ТМЭГ)
традиционной конструкции при активной нагрузке.

Рисунок 2 – Внешняя характеристика ТМЭГ
традиционной конструкции:
а – результат моделирования, б – реальная
опытная внешняя характеристика
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Расчетные данные показали хорошее совпадение
с экспериментальными данными, что подтвердило
корректность созданной полевой модели, на базе
которой были проведены дальнейшие исследования.
На рис. 3 представлена внешняя характеристика
торцевого магнитоэлектрического генератора предложенной конструкции.

Рисунок 3 Внешняя характеристика ТМЭГ
предложенной конструкции:
а – традиционная конструкция; б – предложенная
конструкция

ВЫВОДЫ. 1. Результаты исследований показывают, что в предложенной конструкции при сохранении габаритов и общей геометрии замена половины магнитов на магнитомягкие сердечники номинальной мощности на 53 %, а напряжения – на 28 %.
2. Данное техническое решение дает возможность увеличить количество пар полюсов вдвое, не
прибегая к пропорциональному увеличению количества магнитов.
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AXIAL-FLUX PERMAMENT MAGNET MACHINE WITH REDUCED FLOW
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This report deals with one-sided axial-flux permanent magnet generator with reduced flow of active materials, particularly prismatic permanent magnets by using three dimensional field model. This research compares traditional design with quantity of permanent magnet equal quantity of pole pairs and purposed design. Purposed design have the
same quantity of pore pairs, but half of them are replaced soft magnetic core. Comparison was made by 3D field model
built in Maxwell. Reliability of model is proved by experiments and error is nearby 10 % that is satisfactory because of
absence of input control of active materials.
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УДК 648.3.048.1
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ РЕСУРСА БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ
МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
В. В. Василевский, М. А. Поляков
Запорожский национальный технический университет
ул. Жуковского, 64, г. Запорожье, 69002, Украина, E-mail: Lisses@ukr.net
Проведен анализ известных средств автоматизации оценки ресурса бумажно-масляной изоляции силовых
трансформаторов. Предложена программа для автоматизации расчетов прогнозируемых ресурсных характеристик бумажно-масляной изоляции силовых трансформаторов, которая по прогнозируемым данным об условиях
эксплуатации единичного силового трансформатора и его номинальным параметрам формирует тренды температуры охлаждающей среды, нагрузки, изменения влагосодержания бумаги и кислотности масла. По этим
трендам производится расчет температуры наиболее нагретой точки и израсходованного ресурса бумажномасляной изоляции. Описан алгоритм работы с программой, приведен пример моделирования. Программа позволяет повысить достоверность оценки ресурсных характеристик бумажно-масляной изоляции в сравнении с
ручным расчетом и программами- аналогами.
Ключевые слова: бумажно-масляная изоляция, силовой трансформатор, компьютерная модель.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Применительно к
бумажно-масляной изоляции (БМИ) силовых трансформаторов (СТ) ресурс – время, в течение которого
длина молекул целлюлозы с определенной степенью
достоверности достигнет своего критического значения. На стадиях проектирования и изготовления
БМИ происходит, соответственно, формирование
потенциального и реального ресурсов, а на стадии
эксплуатации – расход ресурса. При этом расчет
вероятного остаточного ресурса является необходимым на всех стадиях жизненного цикла. Остаточный
ресурс СТ практически совпадает с остаточным ресурсом его БМИ.
Известен ряд комплексов [1, 2] для мониторинга
трансформаторного оборудования, включающих в
себя средства для оценки ресурса БМИ. Эти средства имеют следующие недостатки:
1) применимость только к одной фазе жизненного цикла СТ (как правило, к фазе эксплуатации);
2) неполный учет факторов, влияющих на расход
ресурса: как правило, учитывается только влияние
температурного износа;
3) прогнозирование расхода ресурса базируется на данных мониторинга в предыдущие интервалы времени и не учитывает возможные
изменения внешних факторов эксплуатации в
будущем.
Исходя из этого, перспективным является применение моделей изложенных в предыдущих работах авторов [3–5].
Целью работы является повышение достоверности оценки ресурсных характеристик БМИ в сравнении с ручным расчетом и программамианалогами. Для достижения этой цели разработана
программа WOPTWI.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Программа WOPTWI предназначена для автоматизированного расчета прогнозируемых ресурсных
характеристик БМИ на разных стадиях жизненного
цикла СТ. Она реализует следующие функции: формирование тренда температуры охлаждающей среды
по имеющимся данным о климатических условиях

конкретного региона, в котором установлен трансформатор; формирование тренда нагрузки по имеющимся данным о нагрузке СТ в конкретном регионе; формирование трендов изменения влагосодержания бумажной изоляции и кислотности масла на
основе экспертных данных; расчет температуры
наиболее нагретой точки (ТННТ) и температуры
верхних слоев масла как функции нагрузки,
температуры охлаждающей среды и режима
охлаждения; расчет относительной скорости
старения БМИ и израсходованного ресурса, базирующийся на скорректированной формуле интеграла старения [3]:
t0  T

 K 
t  K БАЗ 
0
( 10 ,66 ln(Wt )  12,85 ) 
1
L( t0 ,t0  T ) 
T

2 ,05



(1)

( h  98 )
]dt.

где L(t0,t+T) – износ изоляции в интервале времени,
который начинается в момент t0 и имеет длительность T; К, КБАЗ – текущий и базовый показатель
кислотности масла, выраженный в мг КОН/г соответственно; Wt – текущий показатель влагосодержания бумажной изоляции, выраженный в % от массы;
θh – температура наиболее нагретой точки изоляции,
выраженная в ˚C; Δ – интервал температур θh, на
котором происходит, при прочих равных условиях,
удвоение износа изоляции.
Предложенная программа может быть полезна
проектантам, занимающимся разработкой новых
или модернизацией существующих конструкций СТ
для определенных условий работы, в частности, при
выборе элементов, определяющих тепловой режим.
На стадии изготовления СТ моделирование
процессов расхода изоляции с помощью программы
WOPTWI может быть полезно специалистамтехнологам
для
технико-экономического
обоснования
дополнительных
контрольных
операций.
На стадии выбора трансформатора использование программы позволяет осуществить оптималь exp[ln 2
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ный выбор СТ с учетом предполагаемых изменяющихся условий эксплуатации, таких как прогнозируемые климатические условия и изменение
нагрузки.
Применение разработанной программы позволяет спрогнозировать тенденцию расходования ресурса БМИ единичного трансформатора при разных
условиях эксплуатации и объемах технического обслуживания (ТО).

Математические модели. В основе программы
лежат следующие математические модели: модель
расчета ТННТ БМИ; модель оценки скорости старения БМИ; модель технического состояния БМИ и
трансформаторного масла; модель динамики факторов эксплуатации. Структуры этих моделей описаны
в предыдущих работах [3–5].

Рисунок 1 – Пример моделирования. Основное окно программы
Алгоритм работы. Предлагается следующий алгоритм работы с программой.
1. Формирование исходных данных для моделирования, которые делятся на следующие группы:
параметры СТ (номинальный ток СТ In, мощность
потерь холостого хода Pxx, активное сопротивление
обмоток Z и т.д.), базовые WБАЗ, КБАЗ и предельные
Wmax, Кmax значения влагосодержания бумажной
изоляции и кислотности масла, данные для построения тренда температуры охлаждающей среды (амплитуды годового изменения среднесуточной температуры А и суточного изменения температуры
охлаждающей среды В, среднегодовая температура
окружающей среды ay) и тренда нагрузки (ток нагрузки Id, среднесуточные ΔIdc и среднегодовые ΔIdг
изменения тока нагрузки, коэффициент изменения
среднегодового тока Pг), граничные условия (максимально допустимое значение ТННТ, максимально
допустимое значение влагосодержания бумажной
изоляции). Источниками исходных данных могут
служить результаты тепловых испытаний данного
единичного СТ или его аналогов, данные мониторинга параметров, данные об условиях эксплуатации единичного СТ или трансформаторов, эксплуатирующихся в аналогичных условиях, результаты
расчетов.

2. Ввод исходных данных осуществляется в окнах ввода, которые вызываются из главного окна
программы (рис. 1). Для первого моделирования
необходим поочередный ввод всех исходных данных, в дальнейшем возможно изменять значения
параметров в отдельных блоках.
3. Определение периодичности технического обслуживания. Выбор необходимого интервала ТО
осуществляется из выпадающего списка "Периодичность ТО" в главном окне программы.
4. Выбор периода прогнозирования осуществляется путем ввода значения в годах в окне "Пер.
прогн., лет".
5. Запуск моделирования, вывод результатов в
виде графика (рис. 1) израсходованного ресурса в
часах и числового значения израсходованного ресурса в годах.
6. Оценка полученных результатов, при необходимости корректировка исходных данных и повторный запуск моделирования.
Пример использования. Для оценки прогнозируемого расхода ресурса БМИ СТ в течение следующих 20 лет вводим в программу исходные данные:
In = 406 А; Pxx = 29,3 Вт; Wmax = 5 %; WБАЗ = 0,37 %;
Кmax = 0,29 мг КОН/г; КБАЗ = 0,2 мг КОН/г;
ay = 9,4°С; А = 12,6°С; В = 4°С; TГ = 2°С; Pг = 2 А;
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ΔIdc = 20 А; ΔIdг = 20 А; Id = 244,2 А; максимально
допустимое значение ТННТ принято равным 150 °С,
максимально допустимое значение влагосодержания
бумажной изоляции – 5 %.
Предполагаемый ресурс СТ – 25 лет, что соответствует ресурсу, установленному ГОСТ. Моделирование осуществлялось три раза. Получены следующие результаты: при периодичности ТО один
раз в десять лет, значение израсходованного ресурса
составляет 27,7 лет, при периодичности ТО один раз
в пять лет – 16,7 лет, а при периодичности ТО один
раз в два года – 5,9 лет. Время моделирования для
каждого расчета – 17,5 с.
ВЫВОДЫ. Разработанная программа позволяет
снизить трудоемкость расчета ресурсных характеристик БМИ СТ в сравнении с ручным расчетом и повысить его достоверность за счет использования
уточненной формулы интеграла старения [3].
В дальнейшем предполагается дополнить существующую программу блоком оценки прогнозируемой экономической эффективности эксплуатации
СТ в прогнозируемых условиях.
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AUTOMATION OF RESOURCE ASSESSMENT OF OIL-IMMERSED POWER TRANSFORMERS
PAPER INSULATION AT DIFFERENT PHASES OF LIFECYCLE
V. Vasilevskiy, M. Polyakov
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ul. Zhukovskogo, 64, Zaporozhye, 69002, Ukraine. E-mail: Lisses@ukr.net
The analysis of the known means of resource assessments automation of oil-immersed power transformers paper insulation was performed. Offered the program to automate prognosis resource characteristics calculation. The program
implements the possibility to forming trends of load, ambient temperature, moisture content in paper insulation, acidity
of oil by using available monitoring data of power transformer or rated parameters. Calculation of the hottest point temperature and expended resource of paper insulation performing by using this trends. Described the supposed algorithm
of using the program, performed simulation. Developed program allows to increase accuracy of resource characteristics
estimating compared to manual calculation or other programs.
Key words: oil-paper insulation, power transformer, computer model.
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УПРАВЛІННЯ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ
А. І. Пономарьов, В. В. Чумак
Київський національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: aiponom@ukr.net
Створення високоенергетичних і порівняно дешевих магнітних матеріалів типу NeFeB дозволяє різко підвищити економічні й технічні показники магнітоелектричних машин із збудженням від постійних магнітів. Їх
застосування дозволяє поліпшити масові та габаритні показники машин, підвищується коефіцієнт корисної дії
за рахунок відсутності втрат на збудження, підвищується надійність і зменшуються витрати на обслуговування
за рахунок безконтактності. Розглянуто сучасний стан розвитку генераторів із постійними магнітами й особливі
способи управління ними. Основне завдання роботи – дати аналіз існуючих методів стабілізації напруги магнітоелектричних генеруючих систем, таких як системи електромагнітного підмагнічування; системи підвантаження якорів генераторів реактивним ємнісним або індуктивним регульованим навантаженням (зовнішнє регулювання); системи регулювання потоку збудження шляхом зміни магнітного опору елемента (ділянки) ланцюга
збудження; використання зовнішніх стабілізаторів напруги. Запропоновано підхід до регулювання напруги генератора за допомогою магнітного шунтування. Описано конструкцію магнітоелектричного генератора з магнітним шунтуванням двох видів.
Ключові слова: магнітоелектричний генератор, регулювання напруги, магнітне шунтування.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Наразі теоретичні
розрахунки конструкцій генераторів на постійних
магнітах є актуальною науковою задачею {1–3]. Найістотнішим недоліком магнітоелектричних машин є
неможливість або важкість управління потоком збудження. У той же час залежно від особливостей
конструкції, у першу чергу від вибору величини
магнітного зазору й конфігурації зубцевої зони при
зміні навантаження, напруга на робочих затискачах
генератора може змінюватися від 30 до 50 %. Тому для
багатьох генераторів у технічних умовах обмовляється
режим роботи при зміні навантаження в обмежених
межах зазвичай від 50 до 100 % від номінального.
У той же час найбільш дешеві рідкоземельні
магніти на основі NeFeB мають вельми високий негативний температурний коефіцієнт, і при роботі
навіть у порівняно вузькому температурному
діапазоні, відповідному до норм для електричних
машин, потік і магніторушійні сили (МРС) збудження можуть змінюватися на 25–30 %, що призводить до відповідної зміни напруги генератора.
Таким чином, подібні генератори вимагають
обов'язкового застосування тих чи інших
спеціальних систем для стабілізації напруги при
створенні автономних електрогенеруючих систем.
Метою даної роботи є розробка магнітоелектричного генератора з вбудованими елементами, що
дозволяють за рахунок регулювання потоку збудження стабілізувати напругу автономних генераторів при зміні навантаження або нагрівання машини.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Розгляд існуючих методів стабілізації дозволяє розділити їх на наступні основні типи:
– системи електромагнітного підмагнічування;
– системи підвантаження якорів генераторів реактивним ємнісним або індуктивним регульованим
навантаженням (зовнішнє регулювання);
– системи регулювання потоку збудження шляхом зміни магнітного опору елемента (ділянки) ланцюга збудження;

– використання зовнішніх стабілізаторів напруги.
На жаль, кожен із цих методів має істотні
недоліки. У першому методі важко вирішити завдання безконтактного живлення, для цього слід
прийняти конструкцію, аналогічну безконтактному
генератору індукційного типу, використання якого
гірше за габаритними показниками, ніж у звичайній
конструкції. Крім того, обмотка підмагнічування
повинна бути досить потужною, вона повинна не
тільки компенсувати дію реакції якоря, а й забезпечувати зростання внутрішньої електрорушійної сили
(ЕРС) Е для покриття внутрішнього падіння напруги
на активному й індуктивному опорі розсіювання.
Незважаючи на порівняно мале необхідне зростання E та відповідного магнітного потоку Ф, завдяки порівняно малій магнітній проникності
матеріалу постійних магнітів, необхідна величина
МРС підмагнічування з урахуванням необхідністі
компенсації МРС якоря може бути вельми велика й
система буде неекономічна.
Найчастіше для стабілізації використовують другий метод – підвантаження генератора ємнісним
струмом. При цьому розрахункова потужність генератора може бути мінімальною, оскільки машину
підмагничує сумарний якірний струм, а величина
ЕРС холостого ходу близька до номінальної напруги
з урахуванням можливих температурних впливів.
Недоліком цього методу є дискретність управління
й, відповідно, суттєве зростання вартості за рахунок
ємнісних батарей із комутаторами. Дискретність
управління створює небезпеку виникнення складних
перехідних процесів, пов'язаних із можливістю виникнення місцевих резонансних перенапруг. Крім
того, результуючий коефіцієнт потужності генератора може виявитися нижче, ніж номінальне навантаження, особливо з урахуванням компенсації температурних впливів, що призводить до зростання
розрахункової потужності генератора.
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Третій метод, заснований на регулюванні
магнітного опору однієї з ділянок основного
магнітного ланцюга і, отже, робочого потоку, зазвичай застосовується тільки для малопотужних електричних машин.
Як правило, при використанні високоенергетичних магнітів і раціональної конструкції машини
найбільший магнітний опір – це власний опір
магнітів. Опір робочого ланцюга в кілька разів менше, і для того, щоб змінити робочий потік Ф,
потрібний широкий діапазон регулювання опору.
Магнітний опір можна міняти двома шляхами: або
змінюючи геометрію магнітної ділянки, що можливо тільки за рахунок механічних впливів, або
змінюючи магнітну проникність, що можливо при
насиченні феромагнетиків за рахунок підмагнічування.
Подібний спосіб застосовувався в машинах малої
потужності, де в ролі ділянки з підмагнічуванням
використовувалося ярмо статора, на яке накладалася
обмотка підмагнічування (управління). Однак при
використанні високоенергетичних магнітів можливий діапазон зміни магнітного опору, недостатній
для забезпечення стабілізації.
Використання зовнішніх параметричних або
напівпровідникових стабілізаторів вимагає не тільки
збільшення розрахункової потужності генератора,
але й не є неекономічним через високу ціну таких
стабілізаторів.
У зв'язку з вищезазначеними недоліками
існуючих методів пропонується новий метод регулювання робочого потоку з метою стабілізації напруги генератора, а саме магнітне шунтування робочого ланцюга. Відповідна схема заміщення показана на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема регулювання робочого потоку
за допомогою шунтування робочого ланцюга
На схемі (рис. 1) показані наступні основні параметри: Fc – приведена коерцитивна сила магніта; Fа
– магніторушійна сила МРС якоря; Rm – внутрішній
магнітний
опір
магнітів
збудженняж;
Ry – магнітний опір, що підлягає управлінню.
У подібній системі потік, який створюється постійними магнітами системи збудження й визначається в основному їх параметрами, розділяється в
зовнішніх ланцюгах на потік робочого ланцюга
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За необхідністю змінити в процесі регулювання
робочий потік на 30 % у першому наближенні потрібна зміна магнітного опору шунта приблизно в
1,5–2 рази, причому цей опір має бути порівняним з
опором робочого ланцюга, тобто абсолютне значення регульованого опору набагато менше, ніж при
послідовному включенні регулюючого елемента.
Можливі два конструкторських рішення задачі
регульованого шунтування:
– шунтування магнітних полюсів системи збудження;
– шунтування магнітів системи збудження.
При шунтуванні полюсів магнітної системи
обов'язкове використання феромагнітних полюсних
наконечників, які служать не тільки для формування
магнітного потоку в робочому зазорі, але й для
передачі магнітного потоку в зону шунтування та
збору цього потоку по всій довжині машини.
Шунтуюча система являє собою магнітне кільце
з кільцевою обмоткою підмагнічування, може бути
розташована або з торця, або у внутрішній порожнині полюсних наконечників, взаємодіючи з радіальним шунтувальним потоком.
Кільцевий сердечник шунта повинен бути або
ламінованим, або пресованим із феритових
порошків з діелектриком. На робочій поверхні фрезерують або штампують пази, в які вкладається обмотка підмагнічування.
При торцевому розташуванні шунта ламінований
сердечник утворюється намотуванням ізольованої
сталевої стрічки з наступним фрезеруванням пазів з
активної сторони або штампуванням з феромагнетика, при цьому пази можуть мати кільцеву форму,
охоплюючи сердечник.
При радіальному шунтуванні сердечник шунта
набирають із штампованих кілець ізольованої
електротехнічної сталі з пазами на внутрішній і
зовнішній стороні кільця.
Кільцева обмотка підмагнічування може живитися або від основних затискачів генератора через
управляючий випрямляч, підмагнічуючи сердечник
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шунта і змінюючи його магнітний опір, або виконуватися як секціонована. Оскільки обмотка шунта
перетинається обертовим магнітним полем, то в
елементах обмотки, витках, окремих частинах наводиться змінна ЕРС. Секціонуючи цю обмотку й
включаючи її через управляючі випрямлячі, можна
створити в осерді шунта постійне магнітне поле
підмагнічування, аналогічне за дією системам із
зовнішнім живленням.
Нарешті секціоновану обмотку управління шунта при секціях, з'єднаних у трифазну систему, можна
підключити до основної системи із зсувом фаз,
створюючи за необхідністю підмагнічуюче магнітне
поле генератора.
Система з радіальним і змішаним шунтуванням
видається менш ефективною за рахунок зростання
провідності розсіяння через шунт навіть у насиченому стані, що обмежує можливий діапазон
управління і необхідність використовувати тільки
ферритові сердечники шунта, оскільки він пронизується як радіальними, так і аксіальними потоками.

ВИСНОВКИ. Описаний підхід процесу регулювання робочого потоку за допомогою магнітного
шунтування робочого ланцюга ще потребує змістовних модельних розрахунків і перевірки в лабораторних дослідженнях.
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The creation of high and relatively cheap materials such as magnetic NeFeB dramatically increase the economic and
technical indicators magnetoelectric machines with permanent magnet excitation. Their use can improve the dimensions
and weight machines, increased efficiency due to the absence of losses on the excitation increases reliability and reduces maintenance costs due to contact-free. This article examines the current state of development of a permanent
magnet generator and special ways of managing them. Purpose – to develop the magnetoelectric generator with built-in
elements that allow the expense of controlling the flow of excitation voltage to stabilize the stand-alone generators during load changes or heating machines. The main objective of the work – to analyze existing methods of stabilization of
magnetoelectric voltage generating systems, such as - system electromagnetic bias; loading system anchors generators
of reactive capacitive or inductive load controlled (external regulation); system controlling the flow of excitation by
changing the magnetic resistance element (section) of the excitation circuit; use of external voltage regulators. Proposed
an approach to the regulation of the voltage generator with a magnetic shunt. Describes the construction of the magnetoelectric generator with magnetic shunt two species.
Key words: permanent-magnet generator, voltage regulation, magnetic shunt.
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УДК 620. 179. 14
РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Б. М. Горкунов, А. А. Авраменко, А. А. Тищенко, А. С. Гармаш
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
ул. Фрунзе, 21, г. Харьков, 61002, Украина. E-mail: gorkunov@kpi.kharkov.ua
Рассмотрены теоретические вопросы функционирования электромагнитного преобразователя с магнитопроводом для бесконтактного контроля изменения электромагнитных свойств металлических изделий, подвергающихся механическому напряжению. Опираясь на теорию проникновения электромагнитного поля в токопроводящее изделие, разработан метод и устройство с дифференциально-включенными датчиками, которые позволяют расширить функциональные возможности при контроле удельной электрической проводимости изделий.
Отмечено практическое отсутствие влияния на результаты измерений изменения толщины одного и того же
изделия при контроле удельной электрической проводимости в разных точках либо при переходе от одного
изделия к другому. Разрабатываемые устройства позволяют в режиме реального времени контролировать механическую деформацию металлических изделий различной геометрической формы, а также оценить остаточный
ресурс эксплуатации оборудования. Получено выражение для определения удельной электрической проводимости по измеренному значению разностной электродвижущей силы и проведены экспериментальные исследования изделий, выполненных из различных материалов. Определено расхождение результатов измерений с помощью разработанного и контрольного метода, которое не превышает 2 %. Результаты работы могут быть использованы при проектировании датчиков для контроля металлических изделий как на стадии производства,
так и в процессе эксплуатации.
Ключевые слова: электромагнитный метод, преобразователь с магнитопроводом, электропроводность.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вопросы развития
современных технологий и приборов неразрушающего контроля и технической диагностики становятся все более актуальными, т.к. с каждым годом
проблема оценки напряженно-деформированного
состояния конструкций и определения структуры
изделий приобретают все большую значимость как
для промышленности, так и для научных исследований.
Состояние деталей, оборудования в целом, а
также металлических конструкций зависит от многих факторов: конструкционных, технологических и
эксплуатационных. В совокупности эти факторы
приводят к сложной схеме распределения нагрузок в
элементах конструкций. В результате одни элементы работают в легком режиме нагружения, другие –
в среднем или тяжелом режиме, в зависимости от
напряженно-деформированного состояния и скорости накопления повреждений.
Для определения скорости накопления повреждений и предупреждения разрушения необходимо
иметь возможность контроля исходного и текущего
состояния с помощью методов неразрушающего
контроля. Применение электромагнитного метода
является достаточно перспективным, поскольку позволяет проводить контроль металлических изделий
как на стадии производства, так и в процессе их
эксплуатации [1–3].
Теоретической основой вихретоковой структуроскопии является наличие корреляционных связей
между электрическими характеристиками объектов
и их химическим составом или структурным состоянием. Поэтому на основании измерений удельной электрической проводимости возможно контролировать структуру, однородность химического состава, механические свойства материала и т.п. [4].

На рис. 1 приведены графические зависимости пределов прочности σВ и текучести σТ температур сплава Д16 от удельной электрической проводимости .

Рисунок 1 – Зависимости σВ (кривая 1)
и σТ (кривая 2) от σ
Целью данной работы является рассмотрение
теоретических вопросов функционирования электромагнитного преобразователя с магнитопроводом
для бесконтактного контроля изменения электромагнитных свойств металлических изделий, подвергающихся механическому напряжению. В основу
работы рассматриваемого преобразователя положен
электромагнитный метод контроля.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В работах [5–7] рассмотрен индуктивный преобразователь с разомкнутым магнитопроводом для измерения толщин немагнитных листовых и трубчатых изделий. Аналогичный подход можно использовать при разработке дифференциального измерителя удельной электрической проводимости σ, основанного на применении трансформаторных накладных датчиков с магнитопроводом. При этом его
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можно использовать для измерения и контроля как
плоских, так и цилиндрических изделий.
Поскольку, как правило, представляет интерес
определение абсолютного значения величины σ испытуемого изделия (ИИ), то, используя дифференциальный метод, необходимо расположить рабочий
датчик (РД) на ИИ, а в компенсационном датчике
(КД) изделие отсутствует (рис. 2), где Фd и Фb –
магнитные потоки в испытуемом изделии и в воздушном зазоре; Фр1 и Фр2 – мгновенные значения
потоков рассеяния; а – толщина изделия; b – толщина магнитопровода; c – расстояние между полюсами
магнитопровода; d – ширина полюса магнитопровода.

Ф  Н 0 0  r be jt 
d
d






 r   1  e  cos d  e  sin d   a 
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В случае низких частот (т.е. d/δ < 1) выражение
(3) упрощается, при этом комплексная величина для
немагнитного изделия (μr = 1) имеет вид:
d2
d 2 
Ф   Н 0 0 be jt 
j
,
(4)
 
 
тогда модуль разностной ЭДС, вызванной этим потоком, определяется из соотношения

d2
,
(5)

где W2 – количество витков измерительной обмотки.
Выражение для определения удельной электрической проводимости по измеренному значению
разностной ЭДС имеет вид:

E  2W2 H 0 0b

Е2
.
(6)
 3W22 03b 2 H 02 d 4
К преимуществу рассматриваемой модели (при
условии d < а) следует отнести практическое отсутствие влияния на результаты измерений изменения
толщины одного и того же изделия при контроле σ в
разных точках либо при переходе от одного изделия
к другому. Последнее связано с тем, что зондирующий магнитный поток пронизывает не всю деталь, а
только часть ее, ограниченную шириной полюса
магнитопровода. Правомерность используемого
условия доказывают экспериментальные результаты, которые состоят в том, что, начиная с некоторых
толщин (а ≈ d), разностный сигнал ∆Еσ не изменяется с ростом толщины одного и того же изделия.
В табл. 1 приведены результаты измерений
удельной электрической проводимости σ изделий,
выполненных из различных материалов. Здесь же
приведены данные контрольного метода (мостового)
σ′, полученные на образцах, выполненных из тех же
материалов.
Из табл. 1 видно, что расхождение результатов
измерений γσ′ между рассматриваемым и контрольным методом не превышает 2 %.


Рисунок 2 – Электрическая схема включения
преобразователей
При этом рабочий датчик расположен на изделии, а компенсационный имеет воздушный зазор.
Предполагается, что магнитный поток в зазоре Фв
ограничен размером полюса магнитопровода d.
Тогда
Фb  Н 0 0bd sin t ,
(1)
где H0 – средняя напряженность магнитного поля в
воздушном зазоре датчика; μ0 – магнитная постоянная (4π∙10–7 Гн/м); ω – циклическая частота.
При указанном выше условии магнитный поток в
изделии можно записать как
d
H   b  
 
 d 

Фd  0 0 r  sin t    e  sin  t    , (2)
4
4  
2
 


где μr – относительная магнитная проницаемость;
δ – глубина проникновения магнитного поля в среду.
Для определения разностного магнитного потока
воспользуемся уравнениями (1) и (2). После преобразований выражение для мгновенного значения
разностного магнитного потока можно записать в
виде

Таблица 1 – Результаты измерений удельной
электрической проводимости
Материал
Нержавеющая
стальX18H10T
Латунь ЛС69
Латунь ЛС69
Сплав алюминия Д16
Сплав алюминия

∆Еσ,
В

σ∙107,
См/м

σ′∙107,
См/м

γσ′,
%

0,170

0,137

0,135

1,48

0,547
0,575
0,660
0,705

1,42
1,57
2,07
2,36

1,41
1,58
2,03
2,40

0,71
0,63
1,93
1,67
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ВЫВОДЫ. В работе рассмотрены теоретические
вопросы функционирования электромагнитного
преобразователя с магнитопроводом для бесконтактного контроля изменения электромагнитных
свойств металлических изделий, подвергающихся
механическому напряжению. Разрабатываемые устройства позволяют в режиме реального времени
контролировать механическую деформацию металлических изделий различной геометрической формы, а также оценить остаточный ресурс эксплуатации оборудования.
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ENHANCING OF FUNCTIONAL POSSIBILITIES OF ELECTROMAGNETIC TRANSFORMERS
B. Gorkunov, А. Аvramenko, А. Tyshchenko, А. Garmash
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
ul. Frunze, 21, Kharkov, 61002, Ukraine. E-mail: gorkunov@kpi.kharkov.ua
The theoretical aspects of functioning of the electromagnetic transducer with a magnetic core for contactless control
of electromagnetic properties of metal products subjected to mechanical stress are considered. Using the theory of penetration of an electromagnetic field into a conducting product, the method and the device with the differential-connected
sensors are developed. They allow expanding functionality at control of electric conductivity of products. Lack of influence on the measurements of change of thickness of the same product at the control of electric conductivity at different
points or at the transition from one product to another is observed. These devices allow to control in real time mechanical deformation of metal products of various geometric shapes and also to evaluate the residual resource of the equipment. Expression for determination of electric conductivity on the measured value of differential EMF is received. Experimental researches of products made from various materials are made. The divergence of results of measurements is
defined by the developed and control method which doesn't exceed 2 %. Results of work can be used at design of sensors for control of metal products, as at a production stage, and during use.
Key words: electromagnetic method, transformer with a magnetic core, electrical conductivity.
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УДК 621.314.25
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АКСІАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СИСТЕМИ
ТРАНСФОРМАТОРІВ З ОБЕРТОВИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ
О. О. Пальчиков
Національний університет кораблебудування імені адмірала С.О. Макарова
просп. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54000, Україна. Е-mail: ole2013hulk@yandex.ua
Показано ефективність електромагнітних перетворювачів з обертовим магнітним полем для перетворення
числа фаз порівняно з іншими технічними рішеннями. На основі методу відносних коефіцієнтів-показників
технічного рівня з відносними геометричними керованими змінними отримано аналітичні залежності визначення оптимальних геометричних співвідношень за критеріями мінімуму маси, вартості й активних втрат аксіальної електромагнітної системи трансформаторів з обертовим магнітним полем і трапецеїдальною геометрією
ярем з урахуванням нерівномірності розподілу магнітного потоку. Розроблено комплексну математичну модель, яка розглядає геометричні співвідношення активної частини трансформаторів та відповідні їм показники
маси, вартості та втрат як відхилення від оптимальних показників. Математична модель включає апроксимовану й усереднену залежність радіального розподілу індукції в стиковому проміжку, раціональний вибір ширини
та інтегральний вираз втрат зубців. Досліджено вплив геометрії електромагнітної системи з обертовим магнітним полем і коефіцієнта заповнення паза аксіальних трансформаторів на масу й вартість активної частини та
втрати. Показано можливість створення низки конкурентноспроможних аксіальних трансформаторів з обертовим полем на одній геометрії ярем.
Ключові слова: аксіальний трансформатор, обертове магнітне поле, геометричні співвідношення.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Головним елементом систем узгодження ділянок електричних кіл
спеціального обладнання, у загальному випадку з
різною кількістю фаз та рівнем напруги, є трансформаторний перетворювач числа фаз, що має два
основних виконання: на базі схемних рішень традиційних планарних електромагнітних систем (ЕМС)
трансформаторів з пульсуючим магнітним полем
[1, 2] або на основі асинхронної машини з нерухомим ротором і обертовим магнітним полем [3–5].
Друге виконання пристрою перетворення числа фаз
більш прийнятне, зважаючи на повну симетрію вихідної системи фазних ЕРС та покращення технікоекономічних показників у цілому [4]. ЕМС трансформаторів з обертовим магнітним полем (ТОМП)
поділяються на радіальні та аксіальні варіанти. У [5]
досліджено масо-вартісні показники радіальних
ТОМП на основі методу [6].
Метою роботи є розробка, на додаток до [5],
комплексної математичної моделі (ММ) ЕМС аксіального ТОМП з урахуванням нерівномірності радіального розподілу індукції в стиковому проміжку
шляхом апроксимації експериментальних залежностей виду [7] на основі відносних показників універсального методу цільових функції [6, 8, 9]. Також
складовою роботи є дослідження впливу геометричних співвідношень ЕМС на масу, габарити, вартість,
енергоефективність аксіального ТОМП.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Згідно з методом оптимізації [8], ММ ЕМС аксіального
ТОМП є сукупністю повних цільових функцій Ftn :
Ftn 



4

П ID



3

К n П nI* ,

де ПID – показник вихідних даних та електомагнітних навантажень; П*nI – відносний показник маси
(n = М), вартості (n = С) та втрат активної потужності (n = Р), що є функцією відносних геометричних
керованних змінних (безрозмірний середній діаметр

аm і відношення ξ зовнішнього D1 до внутрішнього
D2 діаметрів магнітопровода [6, 10] та коефіцієнта
заповнення паза Kzp; Kn – відповідний коефіцієнт
питомих характеристик електротехнічних матеріалів
(ρс і Сс – густина й вартість електротехнічної сталі
(ЕТС); J1 i σm20 – щільність струму та провідність
мідної обмотки).
У результаті отримано наступні залежності показників ЕМС аксіальних ТОМП з урахуванням відомих виразів проектування [6, 9]:



;
(1)
П МI
 ρm П w / ρc  ρi П wi
/ ρс  П mm




;
(2)
ПСI  Сm ρm Пw / ( Сс ρс )  Сi ρi Пwi / (Сс ρс )  Пmm
ПPI 

Pc В12 ρс σm20

2
( Kdz ПPz
 K da KBa
Пa ) )  Пw ,
J12

(3)

де ρm(i) і Сm(i) – густина й вартість міді (ізоляції);
Рс – питомі втрати ЕТС; В1 – значення індукції в
стиковому проміжку на D1; Kdz(a) – коефіцієнт збільшення втрат зубців (ярма); П*w, П*wi, П*mm, П*Pz і
П*a – відповідні показники матеріалоємкості мідної
обмотки, ізоляції в пазу, ЕТС магнітопровода, а
також показники втрат зубців та маси ярма, що залежать від наступних параметрів: Ktr – коефіцієнт
перетворення вихідних даних [5]; β і Kl – коефіцієнти укорочення та лобової частини обмотки;
Kzc – коефіцієнт заповнення магнітопровода ЕТС;
KВа і KВ1 – відношення амплітуди індукції В1 до
індукції в ярмі й зубці на D1 відповідно; Ktа і
fPz – коефіцієнти трапецеїдальності ярем і інтегральних втрат у зубцях:
П *w 

( 1  1 / ξ )( 1  K tr )  1  1 / ξ K l βπ 
;


2 
2 4 аm ( 1  1 / ξ)  1  1 / ξ

П *wi  1 / ( 2 4 аm ) ;
П*mm 

K zc  1  K tr

4а  K
zp
m 

 1  1 / ѓT М
1 
    П a* ;

 4 ( 1  1 ) 2  
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обирається з умови неперевищення індукції в зубці
2 Тл на D2) та ринкових вартостей матеріалів активної частини наведені в табл. 1 та на рис. 1. Поряд з
тим створено комплексну ММ компромісної оптимізації аналогічно [5], у якій розглядаються показники маси, вартості й втрат як відхилення від відповідних екстремальних показників. Вказана ММ
застосована до визначення у відносних одиницях
показників ряду аксіальних ТОМП, основні характеристики яких зведені до табл. 2.

П *Pz  K zc f Pz 
 4 а m K zp 4 π

(1  1/ξ )( 1  α1 )
;
(1  1/ξ )2

11 / ξ
;
1 1 / ξ
α 1 = 1/(KzcKB1); α3 = 1/(KzcKBа).
Приклади розрахунку та дослідження функціональних залежностей (1)–(3) при KВа =2,
J1=5,5 А/мм2, В1=0,75 Тл, раціональному KВ1 (який
Пa*  4 аm3 K zc Ktа 4 3

Таблиця 1 – Оптимальна геометрія аксіальних трансформаторів за критеріями мінімума маси, вартості й втрат
Kzp

Ktr

0,3

0,5
1,0
1,5

Маса
am, в.о.
3,232
4,310
5,435

ξ, в.о.
1,90
1,90
1,90

П*MI, в.о.
9,833
12,201
14,424

ξ, в.о.
2,50
2,50
2,50

Вартість
am, в.о. П*CI, в.о.
9,207
32,212
12,297
39,855
15,356
47,116

ξ, в.о.
2,70
2,70
2,70

Втрати
am, в.о.
6,502
8,669
10,864

П*PI, в.о.
4,000
4,963
5,867

а
б
в
Рисунок 1 – Залежності показників маси (а), вартості (б) та активних втрат (в) аксіальної електромагнітної
системи трансфоматора з обертовим магнітним полем при Kzp = 0,3 і Ktr = 1,0
Таблиця 2 – Ряд аксіальних трансформаторів на одній геометрії ярма
Kzp
0,3

Ktr
1,0

am, в.о.

ξ, в.о.
2,2

7,5

П*МI%, %
П*СI%, %
П*PI%, %

ВИСНОВКИ. При зменшенні Kzp від 0,3 до 0,1
погіршуються (збільшуються) показники маси,
вартості й активних втрат на 5,4...35 %, 1,7...12,5 %
та 1,3...10 % відповідно, а також відбувається
збільшення am при зменшенні ξ. Геометричні
співвідношення, відповідні екстремальним показникам
вартості й втрат, характеризуються близькими
значеннями відхилень один від одного 0,73–0,75 % та
від показників маси на 24,7–25,6 %, тому для спрощення загальної ММ компромісної оптимізації значення цільової функції втрат можна не враховувати.
Запропоновано ряд ЕМС аксіальних ТОМП на одній
геометрії ярем при зміні відношень ПID у межах 0,75–
2,0 з відхиленням не більше 16,9 % від мінімально
можливих показників маси, вартості та активних
втрат.

ПID х
0,75
16,0
2,7
2,9

1,0
8,9
5,5
4,9

1,25
5,1
8,5
7,4

1,5
3,1
11,5
9,9

1,75
1,9
14,2
12,3

2,0
1,3
16,9
14,2
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MATHEMATICAL MODEL OF THE AXIAL ELECTROMAGNETIC SYSTEM OF TRANSFORMERS
WITH THE ROTATING MAGNETIC FIELD
O. Palchykov
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
prosp. Geroyiv Stalingrada, 9, Mykolaiv, 54000, Ukraine. E-mail: ole2013hulk@yandex.ua
The efficiency of electromagnetic devices with the rotating magnetic field for converting a number of phases in
comparison with other technical solutions is shown. The analytical expressions of determining the optimum geometric
dimensions by criteria of the weight minimum, the cost minimum and the active power losses minimum of the axial
electromagnetic system of transformers with the rotating magnetic field and the trapezoidal geometry of yokes, taking
into account the uneven distribution of the magnetic flux, based on the method of the relative indications of the
technical level with relative geometric controlled variables have been found. As a result the comprehensive
mathematical model, which considers geometrical relations of the active part of axial transformers and corresponding
indications of weight, cost and power losses as a deviation from the optimal indications, has been created. The
mathematical model includes approximated and integral averaging relationship of the radial distribution of the induction
in the gap, rational teeth width choice and the integral expression of teeth power losses. The effect of the geometric
relationships of the electromagnetic system with the rotating field and the slot filling factor of axial transformers on
theirs weight, cost and power losses has been studied. The possibility of creating a series of competitive axial transformers with the rotating field based on the same yoke geometry has been considered.
Кey words: axial flux transformer, rotating magnetic field, geometric dimensions.
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УДК 621.313.281.1
ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ
В МАШИНАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОЛО-ПОЛЬОВИХ МОДЕЛЕЙ
І. А. Кущ, А. В. Некрасов, В. В. Ромашина
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: igor_kushch@ukr.net
Проведено аналіз відмінностей розрахунку електромагнітних параметрів аналітичним та чисельним методом
для машин постійного струму. Визначено та розкрито недоліки використання аналітичних методів при розрахунку електромагнітного моменту в машинах постійного струму. Показано особливості розрахунків магнітної
енергії та коенергії за допомогою використання принципу д'Аламбера–Лагранжа. Обгрунтовано принципи застосування програмного забезпечення для розрахунку електромагнітних полів, основаного на методі скінченних елементів для визначення електромагнітного моменту машин постійного струму. Побудовано динамічну
коло-польову модель двигуна постійного струму, що надає можливість провести аналіз зміни електромагнітних
параметрів у часі. Шляхом обробки результатів моделювання отримано розподіл магнітної коенергії у перерізі
машин постійного струму. Показано, що при використанні чисельних методів, за умови достатньої кількості
елементів скінчено-елементної сітки, можливо отримати характерні залежності для двигуна постійного струму,
які враховують особливості його режиму роботи при зміні характеристик магнітної системи.
Ключові слова: магнітна система, енергія, коенергія, електромагнітний момент, принцип д'Аламбера–Лагранжа.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проектування, аналіз, модернізація та ремонт обмоток електричних
машин постійного струму в умовах сьогодення здійснюється на основі застарілих методик. Розрахунок
параметрів машин постійного струму (МПС) базується на аналітичних методах і характеризується
низкою недоліків, пов’язаних із використанням усереднених параметрів, які визначаються в більшості
випадків емпіричним шляхом або за допомогою довідникових матеріалів. Значно ширші можливості
мають сучасні методи розрахунку основних характеристик електричних машин, побудовані на
розв’язанні рівнянь для електромагнітного поля за
допомогою чисельних методів, що пояснює актуальність відповідних досліджень.
Метою даної роботи є дослідження особливостей
застосування існуючого математичного апарату для
польових розрахунків при розв’язанні задачі розрахунку основних параметрів та характеристик МПС,
зокрема електромагнітного моменту.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Електромагнітний момент для колекторної машини
постійного струму за допомогою класичної методики [1] визначається наступним чином:
D
M F N,
(1)
2
D
де
– плече зусилля (у даному випадку – радіус
2
якоря); N – кількість стрижнів обмотки якоря;
F – сила, яка діє на провідник у магнітному полі й
визначається за допомогою наступного виразу:
F  BIL ,
(2)
Iя
де I 
– струм, який протікає у провіднику;
2а
I я – струм кола якоря; 2а – кількість паралельних
гілок; L – довжина активної частини якоря,

2 p
– середнє значення магнітної індукції в
DL
повітряному проміжку;  – магнітний потік на
один полюс, 2 p – кількість пар полюсів.
За допомогою підстановки (2) в (1) отримаємо
загальний вид рівняння для визначення електромагнітного моменту:
B

M 

pN
 Iя .
2a

(3)

Цим перетворенням показано, як за допомогою
усереднених розподілів параметрів електромагнітного поля отримуються наближені характеристики
двигуна постійного струму.
Загальновідомим є факт значної нерівномірності
щільності магнітної індукції у повітряному проміжку, що пов’язано зі складною геометрією магнітопроводу та нелінійністю кривої намагнічування електротехнічної сталі, з якої його виготовлено. Окрім
цього, в умовах тривалої експлуатації чи внаслідок
виникнення (внесення) змін властивостей складових
частин МПС можливе виникнення магнітної несиметрії [2], яке ще більше спотворює розподіл
параметрів магнітного поля вздовж повітряного
проміжку.
Сучасні чисельні методи, зокрема, метод
скінченних елементів, надають широкі можливості
для отримання картин поля, максимально наближених до реальних. Це пояснюється врахуванням
характерних явищ та процесів, що притаманні
для модельованого електромеханічного перетворювача.
На рис. 1 зображено розподіл магнітної індукції
у повітряному проміжку по середній лінії, який
отримано шляхом розв’язання двовимірної колопольової задачі для двополюсного двигуна постійного струму ПЛ–072.
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Рисунок 1 – Магнітна індукція вздовж середньої лінії повітряного проміжку
Окрім врахування особливостей електромеханічного перетворення за допомогою електромагнітного
поля, МСЕ передбачає відмінний підхід до розрахунку електромагнітного моменту.
У польовій постановці в основі визначення електромагнітного моменту для електричних машин лежить вираз [3]
W
M 
,
(4)

де W – магнітна енергія,  – механічний кут по
окружності повітряного проміжку.
За умови використання чисельних методів розрахунку електромагнітного поля використовується
динамічний принцип віртуальних переміщень
(принцип д'Аламбера–Лагранжа) [5], за яким розраховуються магнітна енергія та коенергія (рис. 2). У
постановці розв’язання нелінійних систем диференціаоьних рівнянь це пояснюється існуванням балансу енергій відносно кривої намагнічування.

Відповідно до цього, магнітна енергія визначається як

B 
W     H  dB dV ,
(5)


V0



де H – вектор магнітної напруженості; B – вектор
магнітної індукції; V – об’єм, за яким проводиться
інтегрування. Магнітна коенергія знаходитися наступним чином:
 
H 
WКО     B  dH dV .
(6)


V 0

У ході розрахунків було отримано розподіл коенергії по площині для номінального режиму роботи
двигуна ПЛ–072, що показано на рис. 3.









Рисунок 3 – Щільність коенергії
у поперечному розрізі МПС

Рисунок 2 – Баланс енергій
при електромагнітному розрахунку

На основі рівнянь (5) та (6) у програмних
середовищах, що реалізують процедуру розрахунку
на основі МСЕ, визначається електромагнітний момент [4]:
WКО dWКО
M 

.
(7)

d
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З виразу (7) зрозуміло, що за умови достатньої
кількості елементів сітки за допомогою чисельних
розрахунків можна отримати розподіл електромагнітного моменту, що відповідає реальному.
Так, для досліджуваного двигуна за допомогою
динамічної коло-польової моделі отримано залежність електромагнітного моменту у функції часу,
зображену на рис. 4.
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Рисунок 4 – Залежність електромагнітного
моменту у функції часу
ВИСНОВКИ. У даній роботі описано відмінності
у підходах при розрахунку електромагнітного моменту в машинах постійного струму аналітичним та
чисельним методами. Використовуючи сучасне програмне забезпечення для аналізу електромагнітних
полів, було отримано розподіли магнітної індукції у

повітряному проміжку, магнітної коенергії та залежність електромагнітного моменту від часу. Наведений підхід дає можливість аналізувати основні
характеристики досліджуваної МПС у різних режимах роботи та має широкі можливості при вирішенні
проблеми розрахунку електромагнітних параметрів.
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FEATURES OF CALCULATION OF ELECTROMAGNETIC TORQUE
IN DC MACHINES WITH USE OF CIRCLE-FIELD MODELS
I. Kushch, A. Nekrasov, V. Romashyna
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: igor_kushch@ukr.net
Differences calculating electromagnetic parameters of analytical and numerical methods for DC machines was analyzed. Disadvantages of using analytical methods for calculating the electromagnetic torque in DC machine was determined and shown. Calculated magnetic energy and coenergy by using the principle of d'Alembert-Lagrange was shown.
Detected as software for electromagnetic fields calculating, implemented in the finite element method (FEM) provides
an opportunity to determine the electromagnetic torque and benefits that are present at the same time. Dynamic circlefield model of a DC motor, which makes it possible to analyze the changes in the electromagnetic parameters of the
time it was built. By post-processing the results of circle-field models resulting distribution of magnetic energy in the
cross section of the DC motor. Using numerical methods, provided a sufficient number of elements of finite elements
grid may receive depends typical for DC motor that take into account the peculiarities of its mode of operation and
characteristics of the magnetic system was shown.
Key words: magnetic system, energy, coenergy, electromagnetic torque, virtual work principle.
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УДК 621.313.2
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ
НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
А. І. Ломонос
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ai_lomonos@ukr.net
З метою якісного проведення процесу випробування електричних машин необхідно використовувати схемні
рішення й способи керування, що забезпечують підвищення ефективності випробування електричних машин за
рахунок формування енергозберігаючих навантажувальних режимів. Актуальним на даний час є питання використання віртуальних технологій для розширення можливостей дослідження систем навантаження електричних
машин шляхом розробки віртуальних стендів або тренажерів. Розроблено графічний інтерфейс віртуального
тренажеру, який дозволяє за допомогою візуальних графічних елементів створювати технологічні схеми різного
ступеня складності та конфігурації, задавати параметри віртуальних елементів, моделювати режими статичного
та динамічного навантаження електричних машин.
Ключові слова: система навантаження, електрична машина, віртуальний прилад, віртуальний тренажер.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Достатній об’єм інформації щодо якості проведення ремонту електричних машин (ЕМ) отримують у ході випробування.
За умови масового ремонту електричних машин їх
випробування в повному обсязі вимагають досконалості іспитового устаткування, високої його продуктивності й простоти обслуговування.
Іспитова станція повинна бути обов’язковим
елементом електроремонтних цехів. Відповідно до
виду випробувань ЕМ необхідно обирати устаткування випробувальних комплексів, виконувати їх
оснащення вимірювальними засобами й засобами
контролю після ремонту [1]. Тому виникає необхідність використання таких схемних рішень і способів
керування, що забезпечують підвищення ефективності випробування електричних машин за рахунок
формування енергозберігаючих навантажувальних
режимів.
Так, у роботі [2] запропоновано блок–схему трирівневої системи керування процесом випробування
машин постійного струму з алгоритмом проведення
випробувань з можливістю його реалізації у програмі верхнього рівня на ЕОМ оператора.
У роботі [3] проведено аналіз підходів до визначення параметрів керування силовими напівпровідниковим перетворювачами енергії у складі комплексів для випробування електричних машин постійного струму.
У [4] запропоновано використання віртуального
приладу, який дозволяє досліджувати режими статичного та динамічного навантаження машин постійного струму у складі наведеної структури системи взаємного навантаження.
У разі ж необхідності змінити структуру або частину обладнання системи навантаження користувач
без знання мови програмування не зможе цього зробити.
Метою даної роботи є розгляд питання розробки
віртуального тренажера на базі розробленого віртуального приладу, який надасть можливість вивчення
та дослідження різного роду систем навантаження.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На
даний час випробувальне устаткування має високу

вартість, складну внутрішню структуру, об’ємну
технічну документацію, а для його обслуговування
та налаштування необхідний кваліфікований персонал. До того ж існуючі установки складно модернізувати, змінювати склад і призначення.
Тому актуальним є питання використання можливостей комп’ютера для створення віртуальних
стендів. На віртуальному стенді можна без втрат
показати результат дій, які в разі роботи з реальним
обладнанням призвели б до поломки. Такий стенд
може контролювати, наприклад, процес виконання
лабораторної роботи й вказувати на похибки. Можна вибрати найбільш ефективну форму подачі довідкової інформації, зробивши її наочною, зрозумілою, легкою для запам’ятовування.
На сьогодні особливої актуальності набули
лабораторні практикуми, що ґрунтуються на
використанні
інтелектуальних
комп’ютерних
технологій (ІКТ). У роботі [5] надано типи лабораторних практикумів та форми їх реалізації. У науково-методичній літературі наводяться різноманітні
типи лабораторних практикумів і підходи щодо їх
організації [6]. Серед них можна виокремити «віртуальні лабораторні практикуми» або «віртуальні
навчальні лабораторії» (ВНЛ), у тому числі – «віртуальний тренажер» та «лабораторний практикум із
віддаленим доступом» [5]. Слово «віртуальний»
підкреслює той факт, що користувач не працює
безпосередньо з досліджуваним об’єктом, явищем
або процесом, а отримує інформацію за допомогою
деяких, найчастіше комп’ютерних, посередниківносіїв [6].
У той же час актуальним є використання віртуальних технологій для розширення можливості дослідження систем навантаження електричних машин
[2, 4].
З метою підвищення ефективності вивчення та
дослідження режимів роботи систем навантаження
електричних машин розроблено моделі окремих
елементів системи навантаження: електричних машин постійного струму, силових тиристорних та
транзисторних перетворювачів, трансформатора, на
базі яких створено віртуальний тренажер.
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Графічний інтерфейс розробленого віртуального
тренажеру зображений на рис. 1, де цифрами показано:
1 – робоче поле тренажера;
2 – параметри обраного елемента системи взаємного навантаження (СВН);
3 – вкладка формування блок–схеми системи

взаємного навантаження;
4 – вкладка відображення зміни контрольованих
параметрів у СВН з можливістю масштабування;
5 – кнопка для початку розрахунку;
6 – кнопка для очистки графіків;
7 – кнопка для очистки робочого поля програми.

Рисунок 1 – Загальний вигляд віртуального приладу системи взаємного навантаження
машин постійного струму
Для того, щоб зібрати блок–схему системи взаємного навантаження електричних машин, необхідно:
1) натиснути на блок 1 та вибрати з бібліотеки
необхідний елемент системи навантаження;
2) натиснути на блок 2 та задати параметри даного елемента;
3) натиснути кнопку 5 для запуску моделі на розрахунок;
4) перейти на вкладку «Перехідні характеристики», в якій відображено графічні залежності зміни
контрольованих параметрів у СВН з можливістю
масштабування;
5) за необхідності зібрати іншу схему системи
навантаження необхідно натиснути кнопки 6, 7, після чого перейти на вкладку «Робоче поле».
Розроблений графічний інтерфейс віртуального
тренажера дозволяє за допомогою візуальних графічних елементів створювати технологічні схеми різного ступеня складності та конфігурації, задавати
параметри віртуальних елементів, моделювати режими статичного та динамічного навантаження електричних машин.
ВИСНОВКИ. Проведений аналіз використання
віртуальних тренажерів для навчання студентів технічних спеціальностей, а також використання віртуа-

льних технологій для розширення можливості дослідження систем навантаження електричних машин.
На базі запропонованих математичних моделей
об’єктів розроблено елементи віртуального тренажера системи взаємного навантаження, який надасть
можливість вивчення та дослідження режимів статичного та динамічного навантаження машин постійного струму у складі різних типів систем навантаження випробувальних комплексів.
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THE USE OF A VIRTUAL SIMULATOR FOR THE STUDY OF SYSTEMS
OF LOADING ELECTRIC MOTOR
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In order to test quality of the process of electric motors must use schematics and how to manage that increase efficiency test of electric motors due to the formation of energy-saving exercise regimes. Relevant at this time is the use of
virtual technologies for enhancing the study load of electric motors by developing virtual booths or equipment. Developed GUI allows virtual simulator with visual graphics to create flow diagrams of different complexity and configuration settings of virtual set elements simulate modes static and dynamic load electric motors.
Key words: system of loading, electric motor, virtual instrument, virtual simulator.
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ВІРТУАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ У СТАЛІ
В ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОМУ АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ
В. О. Огарь, О. М. Кравець
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: Vita.Ogar@gmail.com
Визначення втрат є важливим етапом у моделюванні процесів в асинхронному двигуні, що дозволяє значно
автоматизувати й скоротити проведення випробувань електричних машин, необхідних для підвищення їх довговічності, тому метою роботи є автоматизація процесу визначення втрат у сталі асинхронного двигуна при
живленні від перетворювача частоти для різних законів частотного управління. У середовищі LabVIEW створено віртуальний комплекс, який базується на блок–діаграмі трифазної моделі асинхронного двигуна, що враховує конструкцію обмоток статора й ротора, нелінійність кривої намагнічування, гістерезис і вихрові струми в
сталі статора асинхронного двигуна. Розроблено програмне забезпечення, що дозволяє в автоматичному режимі
досліджувати перехідні процеси, визначати втрати потужності, розраховувати гармонійний склад сигналів у
частотно-регульованому асинхронному електродвигуні.
Ключові слова: віртуальний комплекс, характеристики асинхронного двигуна, втрати в сталі, частотнорегульований електропривод.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Визначення втрат є
важливим етапом у моделюванні процесів в асинхронному двигуні, що дозволяє значно автоматизувати й скоротити проведення випробувань електричних машин, необхідних для підвищення їх довговічності. Точне визначення такого параметра, як втрати
в сталі, дозволить підвищити експлуатаційну
надійність асинхронних двигунів у складі частотнорегульованого електропривода.
Метою роботи є автоматизація процесу визначення втрат у сталі асинхронного двигуна при живленні від перетворювача частоти для різних законів
частотного управління.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Аналіз існуючих програмних засобів [1–3] показав,
що розробка віртуального комплексу з визначення
втрат у сталі в частотно-регульованому асинхронному двигуні можлива на основі:
– універсальних пакетів програм, які застосовуються в широкому спектрі предметних галузей (наприклад, Matlab, NI LabVIEW та ін.). Такі універсальні пакети містять величезну кількість бібліотек
елементів, призначених для розробки віртуальних
інтерфейсів фізичних приладів та лабораторних дослідницьких установок;
– на базі Java. На відміну від попереднього варіанту, де користувач зазвичай працює в режимі графічного програмування, процес розробки є набагато
більш трудомістким і вимагає написання програмного коду. Проте дана технологія має й певні переваги, особливо коли програма використовується як
мережевий додаток.
Основними критеріями при виборі середовища
розробки програмного забезпечення (ПЗ) були: скорочення часових і прямих фінансових витрат на розробку, мінімізація труднощів, пов'язаних з налагодженням і моделюванням складних математичних
алгоритмів, які потрібні для проміжних і підсумкових результатів. Відповідно до даних критеріїв,
найбільш зручним є середовище графічного програ-

мування NI LabVIEW.
Комп'ютеризована система, розроблена в середовищі LabVIEW, має дві взаємопов'язані частини:
1) Front panel – передня панель (панель віртуальних приладів), або мнемосхема;
2) Block diagram – блок–діаграма (схема з'єднання елементів).
Математичний апарат системи включає в себе
наступні моделі:
– модель асинхронного короткозамкненого двигуна;
– модель перетворювача частоти з різними законами управління;
– модель кривої намагнічування;
– модель гістерезису;
– модель вихрових струмів.
Зазначені моделі реалізовані у вигляді окремих
блоків. Кожен блок містить структурну схему, де
основним елементом є блок інтегрування. Блок–
діаграми складені за допомогою методу пониження
порядку похідної на базі відомих диференціальних
та алгебраїчних рівнянь [4].
Для дослідження перехідних процесів і визначення втрат у частотно-регульованому асинхронному електродвигуні в середовищі LabVIEW створена
мнемосхема комп'ютеризованої системи (рис. 1).
Мнемосхема включає в себе: асинхронний електродвигун (АД) з короткозамкненим ротором,
перетворювач частоти (ПЧ), підключений до АД,
контрольно-вимірювальну апаратуру у вигляді
вольтметра, амперметрів і тахометра, блоки регулювання навантаження електродвигуна, завдання
параметрів і нелінійностей АД, таблицю для введення значень вихідних і відображення значень розрахункових параметрів експериментів, графічні підсистеми відображення перехідних процесів, розрахункових залежностей кривої намагнічування, споживаної потужності й втрат потужності в системі
ПЧ–АД.
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Рисунок 1 – Мнемосхема комп'ютеризованої системи для визначення втрат у частотно-регульованому
асинхронному електродвигуні
Блок завдання параметрів АД дозволяє змінювати: активний опір та індуктивність обмоток статора
по кожній фазі окремо; активний опір та індуктивність короткозамкненої обмотки ротора; момент
інерції та число пар полюсів АД.
Блок завдання нелінійностей АД дозволяє вводити в модель різні комбінації нелінійностей. При
цьому є можливість досліджувати характеристики
системи ПЧ–АД: з урахуванням тільки насичення
сталі, насичення сталі й гістерезису, насичення сталі
й вихрових струмів, насичення сталі, гістерезису й
вихрових струмів, а також без урахування нелінійностей. Крім цього, блок завдання нелінійностей АД
дозволяє змінювати:
– значення коефіцієнтів апроксимації кривої намагнічування АД;
– нахил кривої намагнічування АД по кожній
фазі окремо;
– ширину петлі гістерезису;
– значення параметрів, що впливають на вихрові
струми, які виникають в АД.
Панель ПЧ дозволяє задавати частоту напруги
живлення АД та вибирати вид закону частотного
керування: U f , U f 2 або U
f .
Контрольно-вимірювальна апаратура вимірює
діюче значення фазної напруги статора АД,
діюче значення струмів в обмотках статора та
поточну кутову швидкість обертання ротора за
допомогою вольтметра, амперметрів та тахометра
відповідно.
У таблиці, яка знаходиться на мнемосхемі, задається порядок проведення експериментальних

досліджень за різними значеннями частоти напруги
живлення й моменту навантаження АД. Редагування
значень у таблиці здійснюється за допомогою кнопок «Удалить», «Вставить», «Изменить», розташованих під нею. Також у таблиці відображаються
значення наступних розрахункових параметрів, таких як: фазова напруга U ф ; потужність, яку споживає двигун, Pп ; втрати потужності в статорі та роторі AД Pc та Pр відповідно; втрати потужності на
вихрові струми Pвт ; втрати потужності на гістерезис Pг ; втрати потужності в сталі AД Pст ; втрати
потужності в сталі по фазам електричної машини
PстА , PстB , PстC .
Блок регулювання навантаження здійснює ступеневу зміну статичного моменту на валу АД від
нуля до заданого в таблиці значення в момент часу
tM .
Підсистема відображення перехідних процесів
у системі ПЧ–АД дозволяє виводити на екран
графіки перехідних процесів для частоти обертання вала, електромагнітного моменту, струмів
статора, ротора, вихрових струмів АД; підсистема відображення розрахункових залежностей –
криву намагнічування по кожній фазі АД; залежності споживаної потужності й втрат потужності в АД від фазної напруги; залежності
втрат у сталі АД від електрорушійної сили по кожній фазі.
Результати роботи системи зображено на
рис. 2, 3.
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Рисунок 2 – Графік зміни в часі частоти обертання
АД при частоті фазної напруги 50 Гц і законі
частотного управління U f

ВИСНОВКИ. У середовищі LabVIEW створений
віртуальний
комплекс,
який
базується
на
блок–діаграмі трифазної моделі асинхронного
двигуна, що враховує конструкцію обмоток
статора й ротора, нелінійність кривої намагнічування, гістерезис і вихрові струми в сталі статора
АД. Розроблено програмне забезпечення, що дозволяє в автоматичному режимі досліджувати
перехідні процеси, визначати втрати потужності, розрахо-вувати гармонійний склад сигналів
у частотно-регульованому асинхронному електродвигуні.
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Рисунок 3 – Залежність втрат потужності в сталі АД від
фазної напруги при законі частотного управління U f 2
VIRTUAL COMPLEX FOR IRON LOSS RESEARCH IN FREQUENCY CONTROLLED
ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE
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Determination of losses is an important step in the induction motor modeling process, that allows considerably
automate and reduce electrical machines testing necessary for increase their durability. Therefore, the purpose of the
paper consists in automation the determining losses process in induction motor steel when powered by a frequency
converter for different frequency control laws. In this paper in LabVIEW environment created virtual complex, based
on the block diagram of three-phase induction motor model that takes into account the stator and rotor structure, the
magnetization curve nonlinearity, hysteresis and eddy currents in the induction motor stator steel. It is developed the
software that allows automatically research of transient processes, determine power losses, calculate the harmonic components of signal in frequency controlled induction motors.
Кey words: virtual complex, characteristics of induction motor, iron loss, variable frequency motor, frequency controlled electric drive.
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ
РЕЖИМІВ З ГАЛЬМУВАННЯМ ІЗ САМОЗБУДЖЕННЯМ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
ПОСЛІДОВНОГО ЗБУДЖЕННЯ
А. М. Артеменко
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: a.m.artemenko@gmail.com
Двигуни постійного струму послідовного збудження використовуються зазвичай у тягових приводах транспортних засобів (тролейбусів, трамваїв, залізничних локомотивів і великовантажних кар'єрних автосамоскидів),
рідше зустрічаються в кранових приводах. Таке широке застосування двигун отримав завдяки своїм, по суті,
унікальним характеристикам. Поширене використання двигунів постійного струму послідовного збудження в
приводах транспортних засобів обумовлює необхідність дослідження їх характеристик і режимів роботи на лабораторних стендах у рамках підготовки фахівців даного напряму. У роботі визначені основні умови функціонування двигуна в режимі самозбудження. Проведено лабораторні дослідження процесу самозбудження, а також отримано експериментальні графіки перехідних процесів двигуна постійного струму послідовного збудження при динамічному гальмуванні із самозбудженням.
Ключові слова: самозбудження, тяговий двигун, динамічне гальмування, послідовне збудження.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У даний час у технологічних установках з електроприводами постійного струму як допоміжна гальмівна система використовується система електричного гальмування.
При цьому якоря електродвигунів відключені від
живлення й замкнуті за допомогою контакторів на
індивідуальні гальмівні резистори. Альтернативою
службового гальмування може стати гальмування із
самозбудженням.
Спосіб динамічного гальмування із самозбудженням широко застосовується на практиці, оскільки не вимагає живлення обмоток двигуна від мережі, що є обов'язковою умовою для схем аварійного гальмування.
Поширене використання двигунів постійного
струму послідовного збудження (ДПС ПЗ) в приводах транспортних засобів обумовлює необхідність
дослідження їх характеристик і режимів роботи на
лабораторних стендах у рамках підготовки фахівців
даного напряму.
Метою роботи є дослідження перехідних процесів

динамічного гальмування із самозбудженням ДПС
ПЗ із використанням комп’ютеризованого вимірювального комплексу на базі лабораторного стенду.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Стенд, що використовується в лабораторному практикумі, включає до свого складу, крім електромеханічних систем, електромеханічні контрольновимірювальні прилади, які є малоінформативними
при дослідженні перехідних процесів.
Використання ж комп'ютеризованої вимірювальної системи дозволяє забезпечити високу точність
вимірювань на різних проміжках часу, також, при
необхідності, існує можливість збереження результатів вимірювання для подальшої їх обробки.
У даному лабораторному стенді (рис. 1) у функції досліджуваних двигунів використовуються двигуни постійного струму послідовного збудження
(М1) і (М2), вали яких жорстко з'єднані за допомогою муфти, на яку накладається гальмівна колодка
навантажувального гальма. Інший кінець вала двигуна (М2) з'єднаний з тахогенератором (BR).
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Рисунок 1 – Принципова схема лабораторного стенду
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Автоматом QF1 подається живлення напругою
220 В, а автоматом QF2 – живлення від регульованого трансформатора.
Автоматами SF1 і SF2 підводиться напруга до
випрямним мостів (VD1–VD4) і (VD5–VD8), після
чого вже постійна напруга підводиться до нерухомим контактів пускачів КМ (1–4). Після комутації
кнопок із замикаючими контактами SB (1–3) або SB
(4–6) живлення отримують котушки пускачів, вони,
у свою чергу, притягують сердечники з магнітоелектричної сталі із закріпленими на них рухомими
контактами пускачів відповідно КМ (1–2) і
КМ (3–4).
За необхідністю застосування динамічного гальмування використовуються перемикач SA2 (М1) і
SA5 (М2), причому опір динамічного гальмування
для двигуна Д2 можна поступово змінювати перемикачем SA4.
М1, М2 – двигуни постійного струму послідовного збудження:
– номінальна потужність Pн = 0,12 кВт;
– номінальна напруга Uн = 110 B;
– номінальний струм якоря Iн = 2 А;
– номінальна швидкість nн = 600 об/хв;
– коефіцієнт корисної дії (ККД)  = 55 %.
Для зміни навантаження електричних машин використовується механічне гальмо, що дозволяє проводити плавну зміну навантаження. Це дає можливість отримати необхідний Мс у великому діапазоні.
На лабораторному стенді було проведено низку
експериментальних досліджень режимів роботи системи електропривода. Для вимірювання та фіксації
сигналів струмів, напруг та частот обертання використовувався блок датчиків струму й напруги, фотоімпульсні датчики частоти обертання та модуль
ЦАП–АЦП mDAQ. Структурну схему вимірювального комплексу [1] показано на рис. 2.

Модуль ЦАП–АЦП mDAQ компанії «Холіт™
Дейта Системс» є пристроєм збору аналогових і цифрових даних, який підключається до ПК через інтерфейс USB 1.1. Мікросистема збору даних mDAQ
містить восьмиканальний десятирозрядний модуль
АЦП з максимальною частотою дискретизації
100 кГц, два канали ЦАП (ШІМ) ±10 В і універсальні канали дискретного В/В (ТТЛ), які індивідуально
конфігуруються на введення або виведення. Плата
датчиків струму побудована на основі датчиків
струму фірми
Allegro
MicroSystems
типу
ACS750LCA-050. Датчик струму ACS750LCA-050
виконаний на основі ефекту Холла. Блок датчиків
напруги базується на підсилювачах із гальванорозв’язкою типу HCPL 7800A. Датчики частоти
обертання побудовані на основі фотоімпульсних
датчиків типу HOA0902 фірми Honeywell. Для перетворення імпульсного сигналу в аналоговий використовується перетворювач частота–напруга типу
КР1108ПП1.
Програмний продукт [2, 3], що призначений для
роботи з модулем АЦП/ЦАП mDAQ фірми Holit
Data Systems, має інтерфейс, який складається з
трьох основних частин (рис. 3–5).

Рисунок 3 – Вікно "Режим осциллографа"

Рисунок 2 – Структурна схема вимірювального
комплексу: БД – блок датчиків; ДН – датчик
напруги; РДН – резистивний дільник напруги;
ПГР – підсилювач з гальванічною розв'язкою;
ДС – датчик струму; ПК – персональний комп'ютер;
USB – шина ПК

Рисунок 4 – Вікно запису значень даних
у текстовий файл
При обробці отриманих значень на комп'ютеризованому комплексі були побудовані характеристики, що відображають перехідні процеси системи
електроприводу (рис. 6).
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На графіках швидкості можна бачити, як швидкість плавно спадає до повної зупинки. Коливання
малої амплітуди, які присутні на рис. 6, обумовлені
шумом, створюваним сусідніми входами датчика,
але істотного впливу на погіршення якісних показників досліджуваних процесів вони не мають.
ВИСНОВКИ. Здійснена модернізація лабораторного стенду з використанням вимірювального комплексу дозволяє розширити функціональні можливості стендів шляхом реалізації досліджень як статичних, так і динамічних характеристик системи
електроприводу постійного струму. Використання
комп'ютеризованих вимірювальних комплексів дозволяє здійснювати візуальне спостереження за зміною динамічних характеристик електроприводу й
проводити їх аналіз.

Рисунок 5 – Вікно перегляду інформації
про роботу з програмою
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Рисунок 6 – Експериментальні характеристики
динамічного гальмування ДПС ПЗ
із самозбудженням
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COMPUTERIZED LABORATORY FOR THE STUDY OF COMPLEX DYNAMICAL MODES
OF INHIBITION OF SELF-EXCITATION DC MOTOR SEQUENTIAL EXCITATION
A. Artemenko
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: a.m.artemenko@gmail.com
Motors DC series excitation (DPS software) are usually used in traction drive vehicles (trolleybuses, trams, railway locomotives and heavy quarry dump) less common in crane drives. This engine was widely used because of its essentially
unique characteristics. The widespread use of DC motors in sequential excitation drives vehicles necessitates study their
characteristics and modes of operation on laboratory benches in preparation of specialists of this field. In this paper, the
basic conditions of the engine in a mode of self-excitation. The laboratory study of the process of self-excitation, and the
experimental graphics engine transients DC series excitation during dynamic braking of self-excitation.
Кey words: self-excitation, traction engine, dynamic braking, sequential excitation.
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ
ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ ПАКЕТАХ
А. Л. Перекрест, Г. О. Гаврилець, В. В. Снігур, О. А. Чорна
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: Volta21@yandex.ua
Запропоновано підхід до вивчення методів цифрової обробки сигналів при підготовці інженерів різних спеціальностей на основі комп’ютеризованої навчальної системи. Наведено розроблену структуру системи з трьома модулями. Система забезпечує підвищення якості навчання методам цифрової обробки сигналів за рахунок
використанням віртуальних та фізичного стендів із модулем тестування для оцінки знань. Показано приклади
реалізації окремих методів цифрової обробки сигналів з використанням комп’ютеризованого стенду на базі
цифрового сигнального процесору та спеціалізованого програмного забезпечення. Розроблено пакет лабораторних робіт для практичної підготовки студентів за напрямом «Системна інженерія».
Ключові слова: цифрова обробка сигналів, лабораторний практикум, цифровий сигнальний процесор.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Тенденція та активне
зростання світового ринку інформаційних технологій,
що використовують цифрову обробку сигналів, призводить до збільшення кількості та якості фахівців у
даній області [1]. Тому в процесі підготовки інженерів різних спеціальностей перед вищими навчальними закладами (ВНЗ) постає завдання підвищення
рівня підготовки студентів при вивченні дисциплін із
цифрової обробки сигналів (ЦОС).
Розвиток системи освіти орієнтовано на широке
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки фахівців. Ефективним та
актуальним є використання електронних освітніх
ресурсів, комп’ютерних тренажерів, комп’ютеризованих систем навчання. Такі технології дозволяють побудувати навчання на основі проблемно-ситуаційного підходу, реалізувати активні методики навчання, формування практичних навиків.
Комп’ютеризовані навчальні системи орієнтовані на
вирішення конкретних задач і передбачають підготовку інженерного персоналу відповідно до заданого алгоритму.
У навчальному процесі для вивчення ЦОС дуже
поширено використання окремо теоретичних відомостей, прикладів виконання та варіантів завдань
щодо етапів та методів цифрової обробки сигналів,
які вивчаються у рамках навчальних дисциплін циклу професійної підготовки.
Разом з тим, незважаючи на розроблені універсальні підходи до вивчення методів ЦОС, їх реалізації
залишаються менш доповненими та повноцінно
сформованими для підвищення якості вивчення та
подачі матеріалу.
Тому для ефективного та комплексного вивчення
методів ЦОС доцільно впровадити комп’ютеризовану навчальну систему, що забезпечує вивчення, дослідження, реалізацію процедур ЦОС у
комп’ютеризованих системах управління. Причому
система повинна містити практичне закріплення
отриманих знань, що досягається лабораторним
практикумом (моделювання, експериментальне
дослідження й програмування алгоритмів та пристроїв ЦОС) з використанням апаратних засобів –
дослідницьких стендів.

Метою роботи є розробка структури навчальної
системи, її методичного, програмного, тестуючого
забезпечення для вивчення, дослідження та
реалізації методів ЦОС у прикладних програмних
пакетах.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для
реалізації структури комп’ютеризованої навчальної
системи з метою покращення якості вивчення методів ЦОС необхідно використовувати та опиратися
на сучасні технічні й інформаційні засоби, які забезпечують формування практичних навичок.
Узагальнюючи задачі з урахуванням існуючих
підходів, приходимо до трьох повноцінно сформованих модулів: довідникового, тренажерного, тестуючого, які становлять основу запропонованого
підходу до вивчення методів ЦОС (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Структурна схема комп’ютеризованої
навчальної системи
У структурі системи основним базовим модулем
виступає блок формування професійно значущих
практичних умінь – формування практичних навичок. Довідниковий модуль містить регламентовану
інформацію з певної дисципліни та дозволяє студентам розширювати й поглиблювати отримані знання
через навчальні матеріали різних форматів (графіка,
аудіо, відео, мультимедіа), розширену мережу електронної бібліотеки (довідники, словники, хрестоматії енциклопедії).
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Тестуючий модуль включає блоки комп'ютерної
оцінки знань при вивченні окремого методу та їх
груп, архіви попередніх тестувань та принцип оцінки знань у вигляді певної шкали. Це дає можливість
коригування/складання тестів, обробки й протоколювання результатів.
Модуль формування практичних навичок складається з віртуальних та фізичного стендів, що забезпечують практичну реалізацію окремих методів
ЦОС. Для реалізації окремого методу використовується послідовність «завдання вхідного сигналу –
реалізація методу ЦОС – відображення сигналів у
часовій та частотній області». Так, для віртуальних
стендів використовуються прикладні програмні
процедури для завдання, обробки та візуалізації
сигналів, наприклад, у прикладних програмах
Matlab, Labview, Mathcad. Віртуальні стенди дозволяють повноцінно моделювати процеси в цифрових
пристроях при виконанні обробки сигналів.
До фізичного стенду входить налагоджувальний
комплект, персональний комп'ютер та вимірювальне
обладнання – спеціалізований вимірювальний
генератор і осцилограф. Основу налагоджувального
комплекту складає процесор обробки сигналів, що
встановлено на платі DSP Starter Kit (DSK),
наприклад, компанії-виробники Texas Instruments
(TMS320C6713), Motorola (DSP56002EVM), Analog
Devices
(ADSP-BF548
Blackfin
DSP)
[3].
Налагоджувальний
комплект
є
зручною
платформою, що створена в допомогу розробникам
систем ЦОС. Схемотехнічно налагоджувальний
комплект являє собою закінчену систему обробки
сигналів і дозволяє створювати, налагоджувати й
тестувати програмне забезпечення для цифрової
обробки сигналів.
На рис. 2, 3 зображено структуру установки та
зовнішній вигляд лабораторного стенду, до якого
окрім плати DSK6713 входять ЕОМ, осцилограф
(наприклад, OWONPDS5022s) та генератор сигналів
(наприклад, Matrix MFG-08250A).

Рисунок 2 – Структура вимірювальної установки
для вивчення процедур цифрової
обробки сигналів
Поєднання фізичного й віртуального стендів
дозволяє частину функцій системи ЦОС виконувати
апаратно (аналого-цифрове й цифро-аналогове
перетворення,
множення,
множення
з
накопиченням, прийом/передача даних і т.ін.), а
іншу частину функцій виконувати програмно.
Таким чином досягається швидке звертання до
пам’яті, обмін обчислень на високій швидкості,

максимально швидке виконання операцій множення
з накопиченням над числами, підвищення вивчення
складних питань із ЦОС.

Рисунок 3 – Зовнішній вигляд лабораторного стенду
для дослідження процедур ЦОС
На персональному комп’ютері розраховуються
та генеруються програмні коди до цифрового
сигнального процесора через інтерфейс передачі
даних, тому використовується спеціальне програмне
забезпечення для роботи з налагоджувальним
комплектом, наприклад, DSK Diagnostics Utility,
Code Composer Studio, Link for Analog Devices
VisualDSP++, Real-Time Workshop і Real-Time
Workshop Embedded Coder, Labview DSP-module,
LabVIEW DSP Test Toolkit тощо.
Отже спочатку особа, що навчається, виконує
дослідження різноманітних методів ЦОС із
використанням
моделювання
в
прикладних
програмних пакетах. Потім проводиться практичне
відпрацювання навичок та вивчення методів ЦОС
завдяки роботі з налагоджувальним комплектом. На
рис. 4 зображено розроблений у Labview
віртуальний прилад «Дослідження фільтрації
сигналу за максимальною амплітудою».

Рисунок 4 – Лицева панель віртуального
приладу «Фільтрація сигналу за максимальною
амплітудою»
Графічний
інтерфейс
прибору
дозволяє
переглядати й візуально оцінювати сигнали
вхідного/вихідного сигналів, застосовувати фільтр,
переглянути спектральний аналіз, при цьому
вивчаючи пряме та зворотне перетворення Фур’є.
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На рис. 5 зображено розроблений у Labview
віртуальний прилад «Згортка». Графічний інтерфейс
дозволяє переглядати згенеровані два сигнали та
візуально оцінювати сумарний сигнал.

Рисунок 5 – Лицева панель віртуального приладу
«Згортка»
Всі складові навчальної системи взаємопов’язані
між собою, що забезпечує в будь-який час роботи
звернення до необхідних даних. Це забезпечує зручність, швидкість при роботі з елементами системи
при вивченні методів ЦОС.
У Кременчуцькому національному університеті
імені
Михайла
Остроградського
(КрНУ)
впроваджено в навчальний процес лабораторний
практикум при підготовці бакалаврів напряму
6.050201 – «Системна інженерія». Лабораторний
практикум та функціональні можливості системи
забезпечують здійснення найпоширеніших методів
ЦОС, до яких відносять:
– моделювання типових сигналів у прикладних
математичних пакетах;
– засоби зчитування, запису та відображення
сигналів у часовому та частотному вигляді у
прикладних математичних пакетах;
– вивчення процесів дискретизації і квантування
у MatLab;
– вивчення апроксимації та згладжування при
обробці сигналів у прикладних математичних
пакетах;
– спектральний аналіз сигналів у прикладних
математичних пакетах;
– синтез цифрових фільтрів у прикладних
математичних пакетах;
– реалізацію та дослідження роботи типової
системи
обробки
сигналів
у
прикладних
математичних пакетах;
– реалізацію та дослідження роботи системи
адаптивної фільтрації у прикладних математичних
пакетах;
– вивчення процедури розробки програм для
ЦСП на базі налагоджувальної плати Texas
Instruments DSK6713 Starter Kit;
– вивчення цифрових фільтрів із використанням
налагоджувальної плати Texas Instruments DSK6713
Starter Kit [4];

– вивчення
адаптивних
фільтрів
із
використанням налагоджувальної плати Texas
Instruments DSK6713 Starter Kit.
Також розроблено та впроваджено в навчальний
процес тестові завдання до розділів з вивчення методів ЦОС, а саме:
– робота з типовими сигналами в КСК;
– методи ЦОС;
– реалізація та дослідження роботи типової системи ЦОС із використанням сучасного програмного
та апаратного забезпечення.
ВИСНОВКИ. 1. Для якісного вивчення,
реалізації та дослідження методів ЦОС доцільно
використовувати комп’ютерну навчальну систему,
причому для більш продуктивного вивчення та розуміння методів ЦОС найкраще використовувати
підхід до навчання, що реалізований окремими модулями.
2. Використання інформаційно-комунікаційних
технологій та впровадження в систему тренажеру на
основі фізичного та віртуального стендів призводить до активного формування практичних навичок
з цифрової обробки сигналів.
3. Приведене технічне, інформаційне та методичне забезпечення дозволяє вивчати прикладні
завдання цифрової обробки сигналів у сучасних
програмних пакетах із використанням сучасного
мікропроцесорного обладнання.
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COMPUTERIZED TRAINING SYSTEM FOR THE STUDY OF METHODS OF DIGITAL PROCESSING
OF SIGNALS IN THE APPLICATION SOFTWARE PACKAGES
A. Perekrest, H. Havrylets, V. Snihur, O. Chorna
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: Volta21@yandex.ua
Offered approach to the study of methods digital treatment of signals at preparation of engineers of different specialities on the basis of the computerized teaching system. The worked out structure over of the system is brought with three
modules. The system provides upgrading of educating to the methods of digital treatment of signals for an account the use
virtual and physical stands with the module of testing for the estimation of knowledge. The examples of realization of
separate methods of digital treatment of signals are shown with the use of the computerized stand on the base of digital
alarm processor and specialized software. The package of laboratory works is worked out for practical preparation of students to direction "system engineering".
Key words: digital signal processing, laboratory workshop, digital signal processor.
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УДК 681.516.75
СКЛАДОВІ СОБІВАРТОСТІ Й ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА СКЛОПЛАСТИКОВИХ ТРУБ
О. Ю. Лещук, А. І. Гладир
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: leschuk_oleksiy@mail.ru
J. Perdul’ak
Technical University of Košice
Park Komenského, Košice, 04001, Slovak Republic
Здійснено обґрунтування необхідності вдосконалення технологічного обладнання для виготовлення склопластикових труб, що викликано підвищенням їх попиту в різних галузях промисловості. З метою визначення
головних чинників, що визначають собівартість та якість готової продукції, здійснено аналіз технологічного
процесу виготовлення склопластикових труб методом намотування. Проведений аналіз основних етапів виробництва продукції даного типу дозволив визначити, що собівартість та якість склопластикових труб формується
в трьох найбільш вагомих, тривалих та енергоємних процесах – процес намотування, процес полімеризації та
процес механічної обробки. При цьому параметри фізичної та хімічної стійкості формуються на етапах намотування та полімеризації, а геометричні параметри – намотування та механічної обробки.
Ключові слова: автоматизована система, намотка труб, композиційні матеріали.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні через
значне зношення існуючих трубопровідних систем
у різних галузях промисловості виникає гостра необхідність їх заміни на сучасні труби, що мають
кращі експлуатаційні характеристики. У зв’язку із
цим зростає попит на склопластикові труби, що
викликано їх високою фізичною та хімічною стійкістю при відносно малій вазі. Таким чином, для
виробників даного виду продукції відкриваються
широкі ринки збуту, але при цьому виникає потреба вдосконалення існуючого обладнання не лише з
точки зору підвищення якості продукції, але й забезпечення можливості підвищення продуктивності
та енергоефективності обладнання при виготовленні труб у широкому діапазоні типорозмірів на базі
одного й того ж технологічного устаткування.
Науковцями пострадянського простору [1–5] та
закордонними дослідниками досить багато уваги
приділяється підвищенню якості продукції завдяки
вдосконаленню конструкцій окремих вузлів та систем. Але на даний час відсутній системний підхід
до організації технологічного процесу з урахуванням впливу чинників етапів виробництва на якість
та економічну ефективність виробництва.
Метою даної роботи є аналіз чинників, що визначають якість продукції та економічну ефективність виробництва на всіх етапах технологічного
процесу з виготовлення склопластикових труб.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Підвищення конкурентоздатності склопластикових
труб досягається завдяки підвищенню якості продукції, збільшенню продуктивності обладнання та
зменшенню собівартості виробництва.
Якість склопластикових труб – це параметри їх
експлуатаційних характеристик (хімічна та фізична
міцність) та точність геометричних розмірів, що
залежать від використовуваних матеріалів та роботи
технологічного обладнання.
Продуктивність обладнання – кількість продукції, випущеної за період, що залежить від параметрів

обладнання, технологічних обмежень процесу виробництва та типу–розміру труби.
Собівартість – частина вартості, яка включає
витрати виробництва на виготовлення й реалізацію
продукції у грошовій формі. Собівартість виробництва склопластикових труб є сумою наступних
складових: витрати на сировину та матеріали, що
залежить від призначення виробу та коефіцієнту
корисної дії (ККД) виробничого обладнання; накладні витрати, що залежать від якості продукції та
режимів роботи виробництва; заробітна плата, амортизація та ін.
Для оцінки можливості вдосконалення процесу
виробництва необхідно визначити чинники, що
впливають на якість та вартість труб на різних етапах технологічного процесу. Для цього потрібно
вирішити наступні завдання:
–
визначити основні етапи технологічного
процесу;
–
визначити особливості та параметри етапів
виробництва.
Процес виробництва склопластикових труб полягає у просоченні стрічки на основі скловолокна
полімерним в’яжучим розчином, що подається на
оправку під час процесу намотування. Після досягнення необхідної товщини та структури матеріалу
відбувається затвердіння труби (полімеризація) та
видалення оправки чи заготовки. При детальному
аналізі виділяються п’ять основних етапів виробництва склопластикових труб.
Етап перший – підготовка.
Протікання етапу підготовки полягає у приготуванні смоли (нагрів смоли та її компонентів до заданої температури протягом 4–5 годин у термошафі
потужністю 1,5 кВт) та отверджувача, а також процесу транспортування оправки.
Етап другий – намотування труби.
Під час етапу намотування труби формується її
тіло шляхом налаштування системи керування та
перевірка працездатності обладнання.
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На рис. 1 зображено процес намотування труби,
технологічне устаткування якого складається з наступних основних частин: 1 – джерело живлення
електропривода обертання оправки; 2 – електропривод обертання оправки (11 кВт); 3 – оправка; 4 –
джерело живлення електропривода пересування
розкладника; 5 – електропривод пересування розкладника (3 кВт); 6 – розкладник; 7 – бобіни зі скловолокном; 8 – джерело живлення камери попереднього прогріву скловолокна; 9 – камера попереднього прогріву скловолокна (1,5 кВт); 10 – джерело
живлення ванни прогріву зв’язуючої речовини; 11 –
ванна змочування скловолокна зв’язуючою речовиною; 12 – пристрій формування стрічки з композиційного матеріалу; 13 – джерело живлення обігріва-

чів тіла труби; 14 – обігрівачі поверхні намотування
труби на основі КМ (2 кВт на кожні 40 см труби).
Залежно від цільового призначення склопластикових труб до їх форми та структури ставляться різні вимоги – фізична та хімічна стійкість, форма
профілю труби та допустимі значення відхилення
від заданих параметрів. При цьому геометричними
параметрами труби виступають її довжина L
(рис. 1), внутрішній діаметр d (рис. 1) та товщина
стінок s. Внутрішня структура формується завдяки
узгодженості швидкості обертання оправки, на яку
здійснюється намотування, та лінійної швидкості
пересування розкладника, що дозволяє забезпечити
необхідну точність кута армування α (рис. 1) при
відвідній ширині стрічки b (рис. 1).
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Рисунок 1 – Технологічний етап процесу намотування труби
Етап третій – полімеризація труби.
Цей етап полягає у транспортуванні труби до камери полімеризації (рис. 2), що складається з наступних частин: 1 – джерело живлення електропривода
обертання оправки; 2 – електропривод обертання
оправки; 3 – оправка; 4 – джерело живлення обігрівачів тіла труби; 5 – обігрівачі поверхні тіла труби.
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Рисунок 2 – Процес полімеризації
склопластикової труби

Після розташування оправки з намотаною трубою в камері полімеризації відбувається безперервне
обертанні труби (2,2 кВт) та її нагрів (4 кВт на кожні
40 см труби), що триває протягом 3–8 годин залежно
від геометричних параметрів труби, використовуваних матеріалів та цільового призначення.
Етап четвертий – механічна обробка труби.
Після завершення процесу формування сформованої та полімеризованої труби здійснюється її транспортування до верстатів механічної обробки, де
вона отримує свою остаточну форму. Структура
технологічного обладнання зображена на рис. 3 та
складається з наступних частин: 1 –джерело живлення електропривода обертання оправки; 2 – електропривод обертання оправки; 3 – оправка; 4 – джерело живлення електропривода повздовжньої подачі
інструмента; 5 – електропривод повздовжньої подачі інструмента; 6 – супорт станка обробки склопластикового виробу; 7 – джерело живлення електропривода поперечної подачі інструмента; 8 – електропривод поперечної подачі інструмента; 9 – механізм поперечної подачі інструменту; 10 – інструмент
обробки поверхні склопластикової труби.
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Рисунок 3 – Процес механічної обробки труби
Етап п’ятий – розділення оправки та труби.
Цей етап полягає у розділенні оправки та готової
труби на спеціальному устаткуванні, що завершується їх транспортуванням до місць зберігання.
Результати оцінки розподілення величини енерговитрат та тривалості етапів процесу виробництва
склопластикових труб зведено в табл. 1.

Час роботи обладнання, %

Етапи виготовлення
склопластикових труб

Споживання електроенергії, %

Таблиця 1 – Основні етапи виготовлення
склопластикових труб

1. Підготовка
1.1 Приготування смоли та отверджу1
18,6
вача
1.2 Транспортування оправки
0,2
1,4
2. Намотування труби
2.1 Налаштування системи керування
0,01 1,1
та введення параметрів труби
2.2 Намотування труби
31,8 23,4
3 Полімеризація труби
3.1 Транспортування труби до камери
0,2
1,1
полімеризації
3.2 Процес полімеризації труби
55,2 32,7
4 Механічна обробка труби
4.1 Транспортування труби до облад0,2
1,1
нання механічної обробки труби
4.2 Механічна обробка заготовки
11,2 18,6
труби
5 Розділення оправки та труби, їх транспортування
5.1 Зняття труби з оправки
0,01 0,5
5.2 Транспортування оправки та гото0,2
1,4
вої труби до місця зберігання

Послідовний аналіз етапів виробництва дозволив
визначити наступні особливості технологічного
процесу:
–
майже всі етапи виробництва супроводжуються споживанням електроенергії, але найбільш
тривалими та енергоємними виступають процеси
намотування (31,8 % всіх енерговитрат і 23,4 % часу
виробництва), полімеризації (55,2 % всіх енерговитрат і 32,7 % часу виробництва) та механічної обробки (11,2 % всіх енерговитрат і 18,6 % часу виробництва);
–
якість труб визначається підготовкою витратних матеріалів (1.1, табл. 1), процесом намотування труби заданої конфігурації (2.2, табл. 1), режимом процесу полімеризації (3.2, табл. 1) та точності остаточної механічної обробки заготовки
(4.2, табл. 1);
–
низька точність формування геометричних
розмірів компенсується процесом механічної обробки, але призводить до надлишкового використання
витратних матеріалів, збільшення часу та енерговитрат процесів полімеризації, транспортування, а також механічної обробки;
–
отримані результати показали, що собівартість та якість продукції формується в трьох найбільш вагомих, тривалих та енергоємних процесах –
процес намотування, процес полімеризації та процес
механічної обробки. При цьому параметри фізичної
та хімічна стійкості формуються на етапах 2 та 3
(табл. 1), а геометричні параметри – 2 та 4;
–
збільшення точності труби на етапі намотування дозволяє зменшити перевитрати композиційних матеріалів, зменшити витрати електроенергії та
час процесу полімеризації, зменшити час роботи
обладнання під час механічної обробки. Але підвищення якості етапу намотування супроводжується
зниженням продуктивності та енергоефективності
роботи обладнання.
ВИСНОВКИ. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що собівартість та якість склопластикових труб формується в трьох найбільш вагомих,
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тривалих та енергоємних процесах – процес намотування, процес полімеризації та процес механічної
обробки. При цьому параметри фізичної та хімічна
стійкості формуються на етапах намотування та полімеризації, а геометричні параметри – намотування
та механічної обробки.
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COMPONENTS OF COST AND QUALITY PRODUCTION OF FIBERGLASS PIPES
O. Leshchuk, A. Gladyr
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vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: leshchuk_oleksiy@mail.ru
J. Perdul’ak
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Park Komenského, Košice, 04001, Slovak Republic
The justification of the need to improve the technological equipment for the manufacture of GRP pipes, which is
caused by the increase of demand in various industries was perfomed. The analysis of the process of manufacturing
fiberglass pipes winding method, in order to determine the main factors that determine the cost and quality of the
finished product was carried. The value of the cost and quality of GRP pipe is formed during the three most significant,
long-lasting and energy-intensive stages (the process of winding the polymerization process and machining process)
was determined. Physical and chemical parameters of the stability formed of winding and polymerization phases, the
geometric parameters formed of winding and mechanical treatment stages was determined.
Кey words: automation, filament winding, fiberglass, pipe manufacturing
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На конференцію подаються розширені до трьох сторінок тези – дайджести доповідей, які будуть
опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Для публікації в збірнику матеріалів конференції приймаються
дайджести, які раніше не були опубліковані, а також не надані іншому журналу для розгляду та публікації.
Матеріал, який відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word (2003–2007),
формат DOC, без колонтитулів; схеми, малюнки і таблиці, розміщені в тексті, мають бути у відповідному місці,
а не в кінці дайджесту.
Параметри сторінки: поля верхні й нижні – 2,5 см, ліві й праві – 2,0 см. Шрифт Times New Roman 10 pt.
Абзацний відступ – 0,5 см. Міжрядковий інтервал – одинарний. Обсяг дайджесту – дві–три повні сторінки
Текст дайджесту повинен мати такі елементи:
– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;
– аналіз попередніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які
спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дайджест;
– формулювання мети роботи;
– виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів, з поданням
отриманих графіків, діаграм тощо;
– висновки з даного дослідження й перспективи подальших робіт у цьому напрямі.
Структура дайджесту:
– індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки, шрифт Times New Roman 10 pt);
– назва дайджесту (розміщення по центру, шрифт Times New Roman 10 pt, напівжирний, всі прописні);
– ініціали, прізвища всіх авторів (шрифт Times New Roman 10 pt, напівжирний);
– відомості про авторів: місце роботи (навчання), поштова адреса, індекс, місто, країна, електронна пошта
(шрифт Times New Roman 10 pt);
– авторське резюме (анотація) (150–250 слів) повинно мати ту ж структуру, що й основний текст дайджесту,
бути лаконічним і логічно закінченою частиною документа, не залежною від основного тексту. Анотація
повинна містити наступні елементи: вступ, цілі й завдання, методи, результати, практичну значущість,
висновки; ключові слова (не більше п’яти слів, обсягом в один рядок) (шрифт Times New Roman 10 pt;
словосполучення «Ключові слова» – напівжирним);
– основний текст дайджесту (форматування дайджесту – у дві колонки з проміжком 1 см, вирівнювання по
ширині, шрифт Times New Roman 10 pt, автоматична розстановка переносів);
– бібліографія (ЛІТЕРАТУРА) – нумерований список літератури по мірі згадування в дайджесті;
– назва дайджесту; ініціали, прізвища всіх авторів; відомості про авторів; анотація з ключовими словами –
на англійській мові;
– бібліографія (REFERENCES) – наводиться повністю повторюючи список літератури, незалежно від того, є
чи немає в ньому іноземні джерела. Посилання оформлюються у відповідності правилам – за стандартом
Harvard;
– ким і коли рекомендований дайджест до публікації.
Остання сторінка дайджесту повинна бути заповнена не менш ніж на 75 %.
Приклад оформлення дайджестів розміщено на сайті конференції: icpees.kdu.edu.ua
На адресу редколегії е-mail: iсpees@kdu.edu.ua направляється електронний варіант дайджесту із
зазначенням наукової рубрики для подальшого рецензування та редагування. Відповідальність за зміст
матеріалу несуть автори. Рецензування дайджесту: метою рецензування є подання дайджесту відповідно до
наукових і редакційних вимог, виключення методологічних помилок та фальсифікації. Дайджести, що
надходять до редакції, рецензуються спеціалістами з ученим ступенем кандидата або доктора наук за
спеціальністю наукової тематики дайджестів. Рецензенти дають мотивований відгук щодо доцільності
публікації дайджесту. Якщо дайджест не відповідає вимогам або науковій тематиці, він відправляється автору
із зазначенням невідповідних питань.
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