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ВСТУП

При функціонуванні електромеханічних систем (ЕМС) у їх силовому
каналі виникають різні енергетичні
характеризуються

набором

стани

електричних,

та

режими,

енергетичних

які кількісно
і

механічних

параметрів. Єдиним параметром, який об’єднує всі елементи ЕМС і
використовується при аналізі процесів перетворення енергії, є потужність.
Енергетичні змінні (електрична, механічна, кінетична потужності) дають
найбільш

повну

характеристику

протікання

енергетичних

процесів

і

дозволяють виконати оцінку ефективності енергетичного каналу ЕМС.
Методичні вказівки щодо виконанння лабораторних робіт з дисципліни
«Енергетичні процеси в електромеханічних системах» охоплюють наступні
тематики:
-

оцінка енергопроцесів в електромеханічній системі з джерелом
синусоїдального живлення;

-

оцінка енергетичних процесів в електромеханічній системі при
полігармонічному живленні;

-

визначення

втрат

електрогідравлічного

потужності

в

комплексу

енергетичному
з

каналі

частотно-регульованим

електроприводом;
-

визначення пропускної здатності каналу електрогідравлічного
комплексу з врахуванням нелінійних процесів в технологічному
контурі;

-

дослідження

енергетичних

процесів

в

електрогідравлічному

комплексі в аварійних режимах роботи.
Метою методичних вказівок є набуття практичних навичок та вмінь щодо
роботи

з

електромеханічним

обладнанням,

контрольно-вимірювальною

апаратурою, комп’ютеризованими елементами контролю та керування, а також
з проведення розрахунків з визначення енергетичних показників роботи
електромеханічних систем.
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Після

проходження

лабораторного

практикуму

з

дисципліни

«Енергетичні процеси в електромеханічних системах» студент повинен
ЗНАТИ:
 структуру,

баланс

потужностей

потоків

енергії

та

характеристики

енергетичної ефективності силового каналу ЕП;
 енергетичні властивості та особливості розрахунку потужності і втрат
потужності електроприводів у типових режимах (статичних, усталених
динамічних і перехідних);
 енергетичні процеси в електричних схемах з постійним, синусоїдальним та
несинусоїдальним струмом;
 інтегральні методи визначення складових повної потужності;
 основні положення теорії миттєвої потужності;
 показники оцінки енергопроцесів з використанням складових миттєвої
потужності.
ВМІТИ:
 визначати

параметри

енергопроцесів

в

електричному

контурі

при

синусоїдальному живленні за інтегральними та миттєвими характеристиками;
 використовувати

апарат

рядів

Фур’є

для

опису

періодичних

несинусоїдальних сигналів;
 визначати параметри енергопроцесів в лінійному електричному контурі при
полігармонійному живленні;
 визначати миттєву потужність полігармонійних сигналів в електричному
контурі з нелінійними елементами.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Номер
теми

1

2

3

4

5

Денна форма
навчання
Тема

Оцінка енергопроцесів в
електромеханічній системі з
джерелом синусоїдального
живлення
Оцінка енергетичних процесів в
електромеханічній системі при
полігармонічному живленні
Визначення втрат потужності в
енергетичному каналі
електрогідравлічного
комплексу з частотнорегульованим електроприводом
Визначення пропускної
здатності каналу
електрогідравлічного
комплексу з врахуванням
нелінійних процесів в
технологічному контурі
Дослідження енергетичних
процесів в
електрогідравлічному
комплексі в аварійних режимах
роботи
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Заочна форма
повний т. н.,
(скорочений т. н.)
Кільк.
Кільк.
год.
год.
(ауд.)
СРС

Кільк.
год.
(ауд.)

Кільк.
год.
СРС

4

4

2
(2)

4
(4)

2

4

2
(2)

4
(4)

4

4

–

–

2

4

–

–

2

4

–

–

2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторна робота № 1
Тема: Оцінка енергопроцесів в електромеханічній системі з джерелом
синусоїдального живлення
Мета: набуття
електромеханічній

навичок розрахунку

системі

(ЕМС)

з

параметрів енергопроцесів

синусоїдальним

живленням

в
за

інтегральними показниками та з використанням методу миттєвої потужності.
Короткі теоретичні відомості
Функціонування електромеханічних систем супроводжується виникненням в
силовому каналі різних енергетичних станів чи режимів, які кількісно
характеризуються набором електричних, енергетичних і механічних параметрів
(напругою, струмом, потужністю, частотою обертання і моментом), а також
технологічними показниками (продуктивністю, тиском).
Єдиним параметром, який зв’язує між собою елементи ЕМС і
використовується при аналізі процесів енергоспоживання, енергоперетворення і
енергокерування є потужність, що виражається в одних і тих метричних
одиницях незалежно від фізичної природи вхідних компонент. Енергетичні
змінні (електрична потужність, механічна, гідравлічна і т.п.) дають конкретну
характеристику процесу перетворення енергії і дозволяють виконати оцінку
ефективності енергетичного каналу ЕМС [1, 2].
Процеси

передачі,

перетворення

і

споживання

енергії

в

електромеханічному комплексі (ЕМК) складні і різноманітні; характеризуються
неоднонаправленістю потоку енергії, наявністю накопичувачів енергії різного
роду, елементів з нелінійними характеристиками, складним характером зміни
енергетичних процесів у часі. Складаючи баланс потужностей потоків енергії
для енергетичного каналу ЕМК, можна враховувати різні рівні і напрямки
енергії, описуючи тим самим різноманітність енергетичних режимів його
роботи.
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Енергетичний канал – це сукупність елементів, в якому один вид енергії
перетворюється в інший, а також відбувається передача, споживання і
перетворення енергії.
Розглянемо на прикладі електропривода, що має послідовне з'єднання
елементів в енергетичній частині, що утворюють енергетичний канал, процеси

Джерело електроенергії

передачі та перетворення енергії (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Структурна схема енергетичного каналу електроприводу:
РМ – розподільча мережа; ЕП – електропривод; ЕМП – електромеханічний
перетворювач; ПМ – передавальний механізм; ВМ – виконавчий механізм;
РО – робочий орган; ТО – технологічний об’єкт
На рис. 1.1 прийнято наступні позначення: Wрм , Wеп , Wемп ,

Wпм , Wвм , Wро – втрати енергії в розподільчій мережі, електроприводі,
електромеханічному перетворювачі, передавальному і виконавчому механізмах,
робочому

органі

та

Wрм  еп , Wеп  емп , Wемп  пм ,

технологічному

об’єкту,

Wпм  вм , Wвм  ро , Wро  то

відповідно;
– енергія, що

передається від розподільчої мережі електроприводу, від електроприводу до
електромеханічного перетворювача, від електромеханічного перетворювача до
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передавального механізму, від передавального до виконавчого механізму, від
виконавчого механізму до робочого органа, від робочого органу до
технологічного об’єкту, відповідно.
Двонаправлені стрілки в енергетичному каналі (рис. 1.1) означають те, що
енергія може передаватися між двома елементами в будь-якому напрямку.
Кожен з елементів ланцюга перетворення енергії може бути охарактеризований
трьома основними показниками: якістю протікання процесу, тривалістю його
протікання і можливістю управління цим процесом.
Електромеханічний перетворювач (двигун) перетворює електроенергію в
механічну і задає з урахуванням параметрів механічної частини характер
механічного руху робочого органу (РО) і змінні, що визначають цей рух:
електромагнітний момент М і частоту обертання  при обертальному русі (силу
F і лінійну швидкість  при поступальному русі).
Система електроприводу спільно з перетворювачем енергії в режимах
управління

енергоспоживанням

показує,

що

при

незмінній

швидкості

обертання зміна енергетичного стану за рахунок зміни струму збудження й
напруги призводить до зміни параметрів енергоспоживання перетворювача
енергії, причому ця зміна залежить від багатьох факторів, в тому числі і від
конструкції перетворювального пристрою. Це говорить про пов'язаний
енергетичний ефект перетворювача і двигуна [3, 4].
До складу силової частини входить передавальний механізм (ПМ), що
пов'язує електромеханічний перетворювач ЕМП і виконавчий механізм (ВМ).
Найбільш часто використовується редуктор, який знижує швидкість двигуна до
рівня виконавчого механізму. Виконавчий механізм, наприклад, барабан
лебідки – трос, забезпечує остаточне узгодження швидкості підвіски крюка
(робочого органу РО) зі швидкістю технологічного об'єкта ТО (вантажу).
У

будь-якому

лінійному

електричному

ланцюзі

сума

активних

потужностей джерел ЕРС дорівнює сумі активних потужностей приймачів, а
сума реактивних потужностей джерел ЕРС – сумі реактивних потужностей
приймачів енергії.
З урахуванням вище наведеного баланс потужностей потоків енергії для
енергетичного каналу електроприводу з урахуванням кінетичної енергії
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рухомих мас, вважаючи, що зміна потенційної енергії в системі не відбувається,
має вигляд:
d j

d i

Pe   J i i
  m j j
  Pk  M  F ,
dt
dt
i
j
k

(1.1)

де Pe – електрична потужність потоку енергії між джерелом енергії і

d j
di
розподільчою ділянкою мережі;  J i i
і  m j j
– потужності, що
dt
dt
i
j
виникають в динамічних режимах і пов’язані зі зміною кінетичної енергії

 Pk

обертально або лінійно рухомих мас;

– сумарні втрати потужності на

k

всіх елементах енергетичного ланцюга; M  , F  – потужності механічної
енергії, що пов’язані з обертальним і поступовим рухом.
Для зручності аналізу представимо поєднання рівнів і напрямків енергії,
забезпечивши її умовною схемою балансу потужностей. Якщо розглядати
режими, для яких можна знехтувати всіма видами енергії, що запасається в
енергетичному каналі, крім кінетичної, то будь-який цикл роботи ЕП можна
представити послідовністю ділянок.
Приймаючи умовно позитивним напрям потоку енергії від джерела до
робочого органу, підкреслимо, що крім втрат енергії, значення яких не можуть
бути негативними, інші складові за направленням можуть бути як позитивними,
так і негативними. Наприклад, при збільшенні кінетичної енергії механічної
частини приводу потужність позитивна:

dW

J  d ( J 2 )  J d   0 .
dt
dt 2
dt

І

навпаки,

при

гальмуванні

приводу,

коли

(1.2)
кінетична

енергія

вивільняється, ця складова потужності негативна [4].
Члени рівняння (1.1) можуть мати різні поєднання рівнів, напрямків
енергій

і

знаків

потужностей,

визначаючи

тим

самим

різноманіття

енергетичних станів енергетичного каналу, різноманітність режимів його
роботи. Оперуючи лише складовими, що входять в рівняння (1.1), «звернемо»
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схему до виду, представленому на рис. 1.1, де показані додатні напрямки
чотирьох складених для аналізу складових рівняння (1.1). Ці складові
визначають близько десятка енергетичних станів електроприводу.

Рисунок 1.2 – Згорнута схема енергетичного каналу електропривода
Тут показані додатні напрямки потоків потужності: Pe – електричної
потужності; PJ – потужності, пов'язаної із зміною запасу кінетичної енергії
механічної частини; P – сумарної потужності втрат; Pм – механічна
потужність.
Кожна зі складових потужності має самостійне значення для аналізу
енергетики електроприводу. Так, Pe і  Pe dt – характеризують відповідно
витрати потужності та енергії; Pм і  Pм dt – механічну потужність і корисну
роботу; P і  P dt – втрати і процес нагрівання елементів силового каналу.
На рис. 1.3 у якості прикладу наведено поєднання рівнів і напрямків
енергії, представлені умовними схемами балансу потужностей, де перші два
стани – статичні, інші два – динамічні режими роботи електропривода.
Схема

балансу

потужності

для

двигунного

режиму

роботи

електроприводу, при якому енергія, яка споживається з мережі, з відрахуванням
втрат, передається механізму, показано на рис. 1.3, а; на рис. 1.3, б – для
неробочого ходу, де споживана енергія йде на покриття втрат в двигуні,
перетворювачі

і

передачах.

При

збільшенні

швидкості,

енергія,

що

споживається з мережі, йде на здійснення корисної роботи, збільшення запасу
кінетичної енергії приводу і частково витрачається (рис. 1.3, в); двигунний
режим гальмування зі зниженням швидкості, при якому вивільнена кінетична
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енергія сумісно зі споживаною з мережі йде на виконання корисної роботи і
покриття втрат (рис. 1.3, г).

Pe  Pм  P

Pe  P

а)

Ре

РJ

б)

Рм

D Р∑
Pe   P  PJ  Pм

Pe  PJ  Pм  P

в)

г)

Рисунок 1.3 – Схеми енергетичного балансу системи ЕП

При роботі ЕМС технологічних комплексів кількість складових, які
входять в рівняння енергобалансу, суттєво зростає. Так, на рис. 1.4 наведено
діаграму енергоперетворення в гідротранспортному комплексі, де споживана
потужність Ps витрачається на реалізацію необхідної гідравлічної потужності у
Phcon споживача. При цьому в енергетичному каналі мають місце втрати

потужності PJ , пов’язані зі зміною кінетичної енергії механічної частини
приводу; сумарні втрати потужності P в ЕП, втрати потужності в
турбомеханізмі Php і в трубопроводі Phnet . В разі необхідності регулювання
параметрів

гідротранспортної

системи

необхідно

враховувати

втрати

потужності на регулюючому органі (перетворювачі енергії Pcf або засувці
Pz ); при виникненні кавітаційних коливань – втрати потужності на кавітацію

Pкav і т.п. [3].
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Рисунок 1.4 – Схема розподілу втрат потужності
в гідротранспортному комплексі

Таким чином, енергетичний канал технологічного комплексу являє собою
складну структуру перетворення енергії, що відображає різноманітність
аналізованих явищ і енергетичних режимів.
Для аналізу енергетичних процесів в ЕМК звичайно використовують
інтегральні оцінки [5–7], які базуються на усереднені фізичних величин на
заданому інтервалі часу, і пов'язані зі втратою інформації в результаті
інтегрування, що призводить до помилкових результатів.
У системі із синусоїдальним живленням сигнали напруги та струму
описуються наступними виразами:

u (t )  U m cos(t   );

(1.3)

i (t )  I m cos(t   ),

(1.4)

де U m , I m – амплітудні значення сигналів напруги та струму, відповідно;

  2f 

2
– колова частота; f – частота коливань; T – період коливань;
T

, – фазові кути.
Протікання гармонічних струмів по ділянкам електричного ланцюга
супроводжується споживанням енергії від джерела живлення. Швидкість
надходження енергії характеризується потужністю. Під миттєвою потужністю
розуміють добуток миттєвого значення напруги на миттєве значення струму:

p( t )  u( t )i( t ).

(1.5)

Геометрична інтерпретація, наприклад, сигналу струму зображена на
рис. 1.5.
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До основних параметрів гармонічних сигналів належать середнє і дійсне
(ефективне чи середньоквадратичне) значення сигналу [5–12].

I, A

T

T/2
0

p

Im

i(t)

2p

t,с



Рисунок 1.5 – Геометричний зміст сигналу струму

Під середнім значенням гармонічного сигналу струму (напруги)
розуміють його середнє значення за півперіод. Так, наприклад, середнє
значення струму виду i( t )  I m cos( t ) :

1 Т/2
2
I сeр 
I m cos( t )dt  I m .

Т/2 0
p

(1.6)

Дійсне (ефективне) значення струму:

Im
1Т 2
1Т 2
2
Iе 
i
(
t
)
dt

I
cos
(

t
)
dt

.

 m
Т0
Т0
2

(1.7)

2
U
Аналогічно для напруги U сeр  U m ; U е  m .
p
2
Розрахунок енергетичних параметрів ЕМС за інтегральними показниками
До

основних

інтегральних

показників

енергетичних

процесів

в

електромеханічних системах належать активна, реактивна та повна потужності,
алгоритм визначення яких наведено на рис. 1.6 [5, 8, 11].
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u(t)

i(t)
p
t



u(t)

p
t



u(t)

i(t)

i(t)
T

T

1 i2(t)dt

T0

1 u2(t)dt

T0
Ue

Ie
T

1 u(t)i(t)dt

T 0

P0

S 2  P02

Q

S

UeIe

Рисунок 1.6 – Алгоритм визначення складових потужності
за інтегральними показниками

Повна потужність визначається добутком ефективних значень струму та
напруги:

S  UeIe .

(1.8)

Під активною потужністю розуміють середнє значення миттєвої
потужності за період Т:

P0 

T
1T
p
(
t
)
dt


 u( t )i( t ) dt .
T0
0

(1.9)

При синусоїдальному струмі активна потужність визначається як добуток
струму на напругу і косинус кута між ними: P0  U m I m cos .
Під реактивною потужністю розуміють добуток напруги на ділянці кола
на струм на цій же ділянці та на синус кута між ними:

Q  UI sin .

(1.10)

Для системи з синусоїдальним живленням справедлива залежність:

P02  Q 2  S 2 .
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(1.11)

Графічно цю залежність можливо
зобразити

у

вигляді

прямокутного

трикутника (рис. 1.7) – трикутника
потужності, у якому активна і реактивні
потужності
Рисунок 1.7 – Трикутник потужності

є

катетами,

повна

потужність – гіпотенузою [8].

Для машин змінного струму важливим енергетичним показником є
коефіцієнт потужності, який визначається за виразом:

P0

cos  

P02

Q

2



P0
.
S

(1.12)

Чим нижче значення коефіцієнту потужності, тим більше завантажується
мережа живлення реактивною потужністю, що зумовлює появу в ній
додаткових втрат. Номінальний коефіцієнт потужності залежить від потужності
двигунів і їх кутової швидкості.
Про ефективність роботи електропривода також можливо судити по
величині коефіцієнта реактивності:

tg 

Q
.
P0

(1.13)

Оцінка енергопроцесів з використанням методу миттєвої потужності
Згідно з методом миттєвої потужності [13–22] при аналізі процесів
перетворення енергії визначаються постійна та знакозмінні (косинусна і
синусна) складові миттєвої потужності шляхом представлення миттєвої
потужності тригонометричним рядом Фурьє та використанням відомих з теорії
математичного

аналізу

формул

Ейлера

для

визначення

коефіцієнтів

тригонометричного ряду. Алгоритм визначення складових миттєвої потужності
наведено на рис. 1.8 [13–18].
Так, для сигналів напруги та струму виду (1.3), (1.4) миттєва потужність
має вигляд:

P( t )  u( t )i( t )  P0  Pa cos 2t   Pb sin2t ,
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(1.14)

де

Pa 

P0 

U a Ia Ub Ib

2
2

–

постійна

складова

миттєвої

потужності;

U a Ia U b Ib
U I U I

– косинусна складова миттєвої потужності; Pb  a b  b a
2
2
2
2

– синусна складова миттєвої потужності; U a  U n cos n ; U b  U n sin n ;

I a  I m cos m ; I b  I m sin m .
u(t)

i(t)
t

t

p(t )=u(t)i(t)

Pe

P0

1 Tp2 (t)
dt
T0
1 T
p(t) dt
T0

Pa

1 T
p(t)cos(
T0

t)dt

Pb

1 T
p(t)sin(
T0

t)dt

Рисунок 1.8 – Алгоритм визначення складових миттєвої потужності

Визначимо складові миттєвої потужності p( t ) :
постійну складову

1T
P0   p( t )dt ;
T0

(1.15)

знакозмінні косинусну та синусну

Pa 

1T
1T
p
(
t
)
cos

2

t

dt
;
P


 p( t ) sin2t dt ;
b
T0
T0
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(1.16)

та середньоквадратичне (ефективне) значення потужності за період

Pe 

1T 2
1
1
p ( t )dt  P02  Pa2  Pb2 .

T0
2
2

(1.17)

В виразах (1.14)–(1.17): Pa – змінна складова активної потужності (її
інтегральне значення дорівнює нулю); Pb – реактивна потужність, що
відображає обмінну потужність між джерелом та споживачем (інтегральне
значення дорівнює нулю).
Якісні і кількісні оцінки процесу перетворення енергії здійснюються з
використанням системи показників, що оцінюють різні сторони згаданого
процесу. Кількість показників встановлюється виходячи з теоретичних і
практичних потреб, зручності і наочності їх використання. Комплекс
показників енергетичного режиму включає: коефіцієнти спотворення напруги
живлення і струму, коефіцієнти використання активної та реактивної
потужності, що визначають відношення реактивної потужності до активної.
Вочевидь, що на корекцію або нову оцінку заслуговують коефіцієнт
використання активної потужності і коефіцієнт реактивності, тоді як
коефіцієнти спотворення напруги і струму залишаються незмінними будучи
вільними, не пов'язаними з повною потужністю, і способами визначення її
складових.
Відповідно до методу миттєвої потужності коефіцієнт використання
активної потужності енергопроцесів набуває вигляд:
1
P02  Pa2
2 .
ka 
Pe

(1.17)

Залежність k a істотно відрізняється від відповідної величини, що
отримується

при

використанні

існуючої

методики

показниками.
Коефіцієнт використання реактивної потужності:
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за

інтегральними

kр 

1 2
Pb
2
.
2 1 2
P0  Pa
2

(1.18)

Опис функціональної схеми стенда
Фізична модель насосного комплексу (НК) відображає режими та
особливості

роботи

комунального

та

реальних

промислового

гідротранспортних
водопостачання,

комплексів
циркуляції

систем

рідини,

і

призначена для вивчення принципів роботи гідравлічних машин (насосів,
турбін), енергетичних та гідродинамічних процесів, що відбуваються при її
функціонуванні.
Функціональна схема лабораторного стенда для дослідження режимів роботи
насосної установки (НУ), наведена на рис. 1.9, включає:
– перший Н1 і другий Н2 відцентрові насоси, які можуть бути з'єднані як
послідовно, так і паралельно;
– систему розгалуженого трубопроводу з поліпропіленового матеріалу
діаметром 50 мм, що складається з горизонтальних та вертикальних ділянок з
встановленою запірно-регулюючою (Z1 – Z30) і захисної (ОК) арматурою,
приймальні резервуари (Р1 – Р2), кавітаційні трубки Вентурі (К1, К2) різного
поперечного перерізу;
– засувку Z27 на всмоктуванні та засувку Z14 на подачі Н1; засувку Z28 на
всмоктуванні та засувку Z17 на подачі Н2;
– регульований дисковий затвор Z6 з електроприводом (ЕПз) для зміни
параметрів насосної установки шляхом відкриття/закриття робочого органу;
– пристрої для регулювання частоти обертання електродвигунів насосів
(АД1, АД2) і дискового затвору (ЕПз) на базі перетворювачів частоти (ПЧ1, ПЧ2);
– систему контрольно-вимірювальної апаратури (датчики струму ДС1 – ДС8,
напруги, ДН1 – ДН13, частоти обертання ТГ1 – ТГ3, тиску ДТ1 – ДТ4, витрати Q1,
Q2; ватметри W1 – W2);
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Рисунок 1.9 – Функціональна схема фізичної моделі насосного комплексу
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– пристрій сполучення контрольно-вимірювальної та виконавчої апаратури
з ЕОМ на базі аналогово-цифрового (АЦП) і цифро-аналогового (ЦАП)
перетворювачів.
Зовнішній вигляд панелі керування фізичної моделі НК наведено на рис. 1.10.
Насосна установка працює за принципом циркуляційної системи, де
приймальною і вихідною ємністю є

той

самий

резервуар з водою

(об'ємом 1,08 м 3).
Фізична модель НК (рис. 1.9, 1.10) дозволяє досліджувати енергетичну
ефективність роботи НУ, що працює на реальну гідравлічну мережу з
протитиском з різними коефіцієнтами завантаження електродвигуна, що
досягається

використанням

регулювання

продуктивності

засувкою,

встановленою на виході насоса.

HL
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W2
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К2

K3 БУЗ

QF

Рисунок 1.10 – Зовнішній вигляд панелі керування стендом

Основні параметри турбомеханізмів і електродвигунів, які використано у
лабораторному комплексі, наведено в табл. 1.1, 1.2, а паспортні характеристики
– на рис. 1.11, 1.12.
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Таблиця 1.1 – Технічні дані турбомеханізмів
Тип насоса

Подача
м3/год

Напір,
м

Частота
обертання,
об/хв

Н1

Willo MHI 402.1

8

18

2950

Н2

WilloMHI 202.1

5

22

2950

Позначення
на схемі

Таблиця 1.2 – Технічні дані двигунів
Позначення
на схемі

Тип
ел. двигуна

N,
кВт

Uном,
В

Iном,
А

сos

,
%

n0,
об/хв

АД1

MHI 202-1/E/3

0,83

380

1,7

0,72

66

3000

АД2

MHI 402-1/E/3

0,83

380

1,7

0,72

66

3000

Рисунок 1.11 – Паспортні характеристики відцентрового насоса типу MHI–202
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Рисунок 1.12 – Паспортні характеристики відцентрового насоса типу MHI–402

На рис. 1.13 наведено функціональну схему контрольно-вимірювального
блоку (КВБ) лабораторного комплексу насосної установки, до складу якого
входять: чотири датчика струму ДС1–ДС4, шість датчиків напруги ДН1–ДН6, які
працюють на ефекті Холла; датчики тиску ДТ1–ДТ3 фірм ОВЕН і JUMO;
датчики витрати ДВ1, ДВ2 (в лабораторному комплексі використаний
двоканальний ультразвуковий лічильник Ергомера 125); датчик швидкості ДШ
(тахогенератор, встановлений на одному валу з двигуном). Зв'язок датчиків, що
здійснюють вимір технологічних та механічних параметрів НК, з персональним
комп’ютером

(ЕОМ)

виконано

за

допомогою

аналого-цифрового

перетворювача (АЦП) фірми LCard E440-14.

Рисунок 1.13 – Функціональна схема контрольно-вимірювального блоку
експериментальної установки
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Як датчики тиску у фізичній моделі НК використовуються датчики тиску
ОВЕН та JumodTRANSp02. Датчик тиску ОВЕН використовується для
вимірювання абсолютного й відносного тиску рідин. Такий електронний датчик
тиску є мікропроцесорним вимірювальним пристроєм, який функціонально
складається з чотирьох п’єзорезисторів, що з’єднані мостовою схемою. Датчик
тиску

JumodTRANSp02

призначений

для

вимірювання

відносного

й

абсолютного тиску газів, парів та рідин. Перетворювач тиску JumodTRANSp02
працює за п’єзорезистивним або тонкоплівковим тензометричним принципом.
Вихідний сигнал датчика тиску – постійний струм, значення якого прямо
пропорційне вхідному тиску. Технічні дані датчиків тиску, їх настройки та
лістинг помилок наведені в табл. 1.3, 1.4.

Таблиця 1.3 – Основні параметри датчику тиску Дт1
Тип

Максимальний
вимірюваний тиск
Hmax, кгс/см2

Мінімальний
вимірюваний
тиск Hmin, кгс/см2

Вихідний
сигнал
I, мА

Клас
точності
приладу

ОВЕН

407,9

0

4  20

0,5

Таблиця 1.4 – Основні параметри датчику тиску Дт3
Тип

Jumo dTRANS p02
Протитиск

Максимальний
вимірюваний
тиск Hmax,
кгс/см2

Мінімальний
вимірюваний
тиск Hmin,
кгс/см2

Вихідний
сигнал
I, мА

Клас
точності
приладу

204

0

4  20

0,5

(статичний

напір)

у

системі

створюється

за

рахунок

розширюючого бака, встановленого у найвищій точці системи. Для обмеження
зворотного руху рідини та захисту насоса від гідроудару в нагнітальному
трубопроводі Н2 установлено зворотний клапан ЗК.
Для регулювання витрати рідини в системі шляхом дроселювання та
дослідження явища гідроудару, фізичну модель НК оснащено засувкою Z6 з
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керованим електричним приводом. Керування електроприводом засувки
здійснюється за допомогою блоку керування БК, причому живлення ЕП може
здійснюватися

від

перетворювача

частоти

ПЧ2

чи безпосередньо

від

електромережі.
У силовому ланцюзі АД1 установлено трифазний перетворювач частоти
ПЧ1 із номінальною вхідною напругою 380 В, технічні дані якого наведені у
табл. 1.3. Контроль миттєвих значень струму, напруги та діючих значень
споживаної потужності системи перетворювач частоти – асинхронний двигун
(ПЧ1–АД1) здійснюється датчиками напруги ДН1–ДН3, струму ДС1–ДС2 та
ватметром W1, відповідно. Контроль швидкості обертання АД1 здійснюється за
допомогою тахогенератора ТГ1, установленого на одному валу з АД1 (рис. 1.9)
та тахометра n1 (рис. 1.10).
У силовому ланцюзі АД2 також установлено трифазний перетворювач
частоти ПЧ2, технічні дані якого наведені у табл. 1.5.
Контроль миттєвих значень струму та напруги, діючих значень споживаної
потужності системи ПЧ2–АД2 здійснюється за допомогою датчиків напруги
ДН4–ДН6, струму ДС3–ДС4 та ватметра W2, відповідно. Контроль швидкості
обертання приводного двигуна другого насоса відбувається за допомогою
тахоґенератора ТГ2, який установлено на одному валу з АД2 (рис. 1.9) та
тахометра n2 (рис. 1.10).
Таблиця 1.5 – Технічні дані перетворювачів частоти
Позначення
на схемі
ПЧ1
ПЧ2

Тип
Lenze
ESMD 152 X2FSA
Mitsubishi Electric
FR-D700

S,
кВА

Uном,
В

Iном,
А

Потужність
приводного
ЕП, кВт

3

400

8,3

0,83

1,5

380

5,9

0,83

Сигнали з електронних датчиків тиску Дт1 – Дт5, витрати Q1, Q2, напруги
ДН1 – ДН6, струму ДC1 – ДC4 та тахогенераторів ТГ1–ТГ3 надходять на плату
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аналогово-цифрового перетворення (АЦП). Технічні дані датчиків та ватметрів,
що використовуються в комплексі, наведено в табл. 1.6–1.7.

Таблиця 1.6 – Технічні дані датчиків струму та напруги
Параметр
Діапазон вхідних величин
Діапазон вихідних величин
Частотний діапазон
Точність вимірювань
Нелінійність
Вхідний опір
Допустима напруга ізоляції
Робочі діапазони температур

Датчик струму
–50 А…0…+50 А
–12В…0…+12В
13 кГц
<2%
<5%
< 0,001 Ом
3 кВ
–20…+85°С

Датчик напруги
–400 В…0…+400 В
–12 В…0…+12 В
85 кГц
<1%
< 0.1 %
> 1 МОм
1 кВ
–40…+100°С

Таблиця 1.7 – Технічні дані датчиків швидкості
Позначення
на схемі
ТГ1,ТГ2,ТГ3

n,
об/хв
3000

Тип
ТГ-24-03

Вихідна
напруга, U, В
0–10

Для дослідження явища кавітації в системі передбачені два кавітаційні
контури К1 та К2. Оскільки кавітаційні явища мають змінний характер і
залежать, окрім інших параметрів, і від температури рідини, у гідросистемі
існує можливість підігріву робочого тіла за допомогою нагрівача, що живиться
від тиристорного регулятора напруги (ТРН).
Сигнали з електронних датчиків тиску Дт1–Дт4, витрати Q1, Q2, напруги ДН1–
ДН6 та струму ДC1–ДC6 надходять на плату аналогово-цифрового перетворення
(АЦП), установлену в ЕОМ. За її допомогою відбувається опитування датчиків,
обробка даних відповідно до визначеного алгоритму функціонування і команд
оператора. Відпрацювання сигналів керування здійснюється за допомогою цифроаналового перетворювача (ЦАП). Технічні характеристики АЦП наведено
в табл. 1.8.
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Таблиця 1.8 – Технічні характеристики АЦП Е14-440
Тип модуля

Е14-440

Кількість каналів

16 диференціальних або 32 із
загальною землею

Розрядність АЦП

14 біт

Діапазони вхідного сигналу

±10 В; ±2.5 В; ±0.625 В: ±0.156 В

Напруга синфазного сигналу

±10 В (не залежить від діапазону)

Посилення 1
Розрядність розрахована за відношенням
Посилення 4
сигнал/ шум на заземленому вході РСтА при
Посилення 16
частоті АЦП 400 кГц
Посилення 64
Час перетворення

13.8 біт
13.8 біт
13.5 біт
13.0 біт

2.5 мкс

Розрядність розрахована за відношенням
сигнал/ (шум+гармоніки) отримана при
оцифруванні
синусоїдального
сигналу Посилення 4
частотою10 кГц з амплітудою 2 5 В при
частоті запуску АЦП 400 кГц

13.2 біт

Вхідний опір при одноканальному введенні

Не менше 1 МОм

Максимальна частота перетворення

400 кГц

Захист входів

При ввімкненому живленні ±30 В
При вимкненому живленні ±10 В

Інтегральна нелінійність перетворення

макс. ±1.5 МЗР

Диференціальна нелінійність перетворення

Макс. - 1 до +1.5 МЗР

Зміщення нуля без калібрування

Макс ±4 МЗР

Міжканальне проходження на частоті сигналу
10 кГц при коефіцієнті підсилення «1» і макс -78 дБ
частоті запуску АЦП
Параметри зовнішнього цифрового рознімання 011В-37Р приведені
у табл. 1.9 та на рис. 1.14.
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Таблиця 1.9 – Характеристика контактів рознімання 011В-37Р
Загальна
Сигнал
Напрям Призначення
точка
Digital
16тк бітовий цифровий вхід: IN1 - молодший біт
IN<1...16>
Вхід
GND
(0ий біт). IN16 - старший біт (15ий біт).
16тк бітовий цифровий вихід: OUT1 Digital
OUT<1...16>
Вихід
молодший біт (0ий біт). OUT 16 - старший біт
GND
(15ий біт)
Digital GND —
—
Цифрова земля
Вихід нестабілізованої напруги +5 В для
Digital
+5 В
Вихід
живлення зовнішніх ланцюгів (береться прямо
GND
з USB кабеля). Не більше 40 мА
Digital
Вихід стабілізованої напруги +3.3 В для
+3.3 В
Вихід
GND
живлення зовнішніх ланцюгів Не більше 10 мА
Digital
Вхід зовнішньої цифрової синхронізації
INT
Вхід
GND
сигналу.

Таблиця 1.14 – Зовнішнє цифрове рознімання 011В-37Р
Як

привод

засувки

вибрано

черв’ячний

мотор–редуктор

С03218.WMHB1A.75E фірми David Brown (табл. 1.10). Мотор–редуктор
оснащений

трифазним

асинхронним

двигуном,

потужністю

0,75

кВт.

Керування електроприводом засувки може здійснюватися від перетворювача
частоти ПЧ2 або безпосередньо від електричної мережі за допомогою блока
керування засувкою БК. Для контролю та індикації положення регулювальної
електрифікованої засувки використовується пристрій фірми ОВЕН, який
здійснює функції дистанційного керування та захисту електропривода. Для
контролю та індикації положення регулюючої електроприводної засувки
використовується

пристрій

фірми

ОВЕН,

28

котрий

здійснює

функції

дистанційного керування та захисту електропривода. Зовнішній вигляд
пристрою керування ОВЕН наведено на рис. 1.15.
Таблиця 1.10 – Технічні дані двигуна мотор-редуктор С03218.WMHB1A.75E
Позначення на

Тип ел. двигуна

схемі
АД3

DM180K2

P,

Uном,

Iном,

кВт

В

А

0,75

380

1,81

Cos 

n, об/хв

0,79

2871

Індикатор
«СКОЛЬЖЕН»
Індикатор сигналізує про
відсутність обертання

Світлодіоди
«ЗАКР» і «ОТКР»
Показують, що засувка
досягла кінцевого положення

Індикатор
«ПЕРЕГРУЗ»
Індикатор сигналізує про
превантаження

Індикатор «ДУ»
Постійно світить-поточний
режим керування ДУ
Постійно погашений-поточний
режим керування РУ

Індикатор
«АВАРИЯ»
Індикатор сигналізує про
аварійне блокування
керування засувки

Світлодіоди
Показують напрямок
переміщення засувки

Кнопка «ПРОГ»
Вхід у режим «Програмування»

Кнопка «СТОП»

Кнопка «ОТКР»

Функція керування
приводом «Стоп»

Кнопка для відкриття засувки
Кнопка «ЗАКР»
Кнопка для закриття засувки

Рисунок 1.15 – Зовнішній вигляд передньої панелі пристрою керування та
захисту ОВЕН ПКП1 електропривода засувки
У фізичній моделі НК трубопровідна мережа виконана з поліпропіленових
труб, технічні дані яких наведено в табл. 1.11.

Таблиця 1.11 – Технічні дані труби
Матеріал і тип
труби

Зовнішній
діаметр, мм

Температура
робочого середовища,
ºС

Робочий тиск,
МПа

Поліпропілен,
РР-R

63
50

до + 80

до 16
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Порядок запуску насосів. Перед запуском Н1 необхідно відкрити засувку
Z27 та перекрити засувку Z14. Для подачі живлення на стенд необхідно увімкнути
автоматичний вимикач QF1, обрати за
допомогою тумблера SA3, натиснути
кнопку К1 « »׀та подати живлення на ПЧ1
та ТРН. Для подачі сигналу дозволу на
включення
Рисунок 1.16 – Загальний вид панелі
керування ТРН

приводного

двигуна

Н1

необхідно перемикач SA1 установити в
положення
приводного

«П».
двигуна

Для

зупинки

Н1

необхідно

перемикач SA1 установити в положення
«С». Знеструмлення ПЧ1 виконується
натисненням кнопки К1 «○».
Запуск

Н2

також

необхідно

Рисунок 1.17 – Зовнішній вигляд

виконувати при відкритій засувці Z28 та

панелі керування перетворювача

закритій – Z17. Як і в попередньому

частоти Mіtsubіshі FR-D740

випадку, подача живлення на стенд
здійснюється автоматичним вмикачем

QF1. Після цього за допомогою перемикача SA2 необхідно вибрати режим
живлення приводного двигуна Н2 від ПЧ2 Mіtsubіshі FR-D740 (положення тумблера
«Н») або безпосередньо від мережі (положення тумблера «З»). При живленні
електропривода другого турбомеханізму від ПЧ2 за допомогою натиснення кнопки
К2 « »׀необхідно подати живлення на силові ланцюги ПЧ2. Знеструмлення ПЧ2
виконується натисненням кнопки К2 «○». При цьому запуск Н2 виконується
безпосередньо з панелі ПЧ2. Для цього необхідно перевести Mіtsubіshі FR-D740 у
режим керування з пульта «PU» за допомогою кнопки PU/EXT (рис. 1.17). Після
натиснення кнопки RUN на виходах силових клем перетворювача з'явиться
напруга, частота й амплітуда якої змінюється за допомогою «поворотного диску».
Для зупинки Н2 необхідно на панелі ПЧ2 натиснути кнопку STOP/RESET. При
живленні електродвигуна Н2 безпосередньо від енергомережі його запуск і зупинка
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здійснюється кнопками К3 « »׀і К3 «○», відповідно.
Живлення електрифікованої засувки, як і насоса Н2 також може здійснюватися
від ПЧ2 Mіtsubіshі FR-D740 (положення тумблера «З») або безпосередньо від
мережі (положення тумблера «Н»). При цьому керування ступенем відкриття
засувки в обох випадках здійснюється кнопками

, які розташовані на

панелі блока БК спільно з індикацією, яка відображує ступінь відкриття/закриття
засувки. При живленні електропривода засувки від ПЧ2 за допомогою натиснення
кнопки К2 « »׀необхідно подати живлення на силові ланцюги ПЧ2. Знеструмлення
ПЧ2 виконується натисненням кнопки К2 «○». При цьому керування живленням на
виході силових клем ПЧ2 виконується безпосередньо з його панелі керування. Для
цього необхідно перевести Mіtsubіshі FR-D740 у режим керування з пульта «PU»
за допомогою кнопки PU/EXT. Після натиснення кнопки RUN на виходах
силових клем з'явиться напруга, частоту й амплітуду якої можна змінювати за
допомогою «поворотного диска». Для знеструмлення вихідних силових клем
необхідно на панелі ПЧ2 натиснути кнопку STOP/RESET. При живленні
електродвигуна засувки безпосередньо від енергомережі підключення та
відключення блока БКЗ до неї здійснюється кнопками К3 « »׀і К3 «○», відповідно.
При роботі з фізичною моделлю НК існують наступні застереження:
– перед проведенням робіт переконатися у наявності в баку рідини. Якщо
остання відсутня (або її недостатня кількість) заповнити бак водою із системи
комунального водопостачання. Для цього необхідно перекрити засувки Z15, Z4,
Z29 та відкрити засувки Z12, Z2, Z15, Z28; після заповнення баку – перекрити
засувку Z2;
– не запускати Н1 при відкритій засувці Z14 та перекритій засувці Z27. Якщо Н1
не розвиває при роботі на закриту засувку Z4 напір 20 м необхідно переконатися у
правильності напрямку обертання приводного двигуна Н1. Якщо вал двигуна
обертається у зворотному напрямку – відключити живлення та повідомити
спеціаліста з обслуговування лабораторного комплексу;
– якщо насос обертається у правильному напрямку та все одно при роботі на
закриту засувку Z4 не розвиває напір 20 м, це може свідчити про наявність повітря в
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робочому колесі насоса. Для забезпечення виходу повітря з Н1 необхідно за
допомогою перетворювача частоти знизити частоту живлення приводного двигуна
Н1 до 50 % (засувки Z14 та Z27 повинні мати відкрите положення, засувка Z4 –
закрите), після чого поступово відкривати засувку Z2 для подачі рідини з
системи комунального водопостачання у напрямку зустрічному подачі Н1 доки
повітря не вийде з робочого колеса насоса. Тоді, поступово закриваючи засувку
Z2, відкрити Z4, тобто забезпечити циркуляцію рідини «система – бак», після чого
збільшити частоту живлення приводного двигуна Н1 до номіналу.

Налаштування програмного забезпечення
Роботу безпосередньо з програмою необхідно почати з вибору пристрої
АЦП виробництва ТОВ «Л Кард», з якого планується отримувати дані:
«Параметры АЦП» – «Настройка оборудования». Програма при запуску
самостійно сканує всі підключені до комп'ютера пристрої і визначає їх статус.
Список виявлених програмою пристроїв – «Подключенное оборудование» –
виводиться у вікні «Настройка оборудования».

Рисунок 1.18 – Вікно налаштування АЦП програми LGraph
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Якщо програмі не вдалося виявити Ваш пристрій АЦП, перевірте
правильність

установки

драйверів

цього

пристрою

і

його

фізичного

підключення
Нормально функціонуючі пристрої відображуються в списку зеленим
кольором. При завершенні роботи програми список підключеного до
комп'ютера устаткування зберігається у файлі lgraph2.grb і відновлюється при її
новому запуску. Якщо при повторному запуску раніше виявлене устаткування
не працює (вимкнене живлення пристрою, відключені кабелі і так далі), воно
буде позначено червоним кольором як непрацююче.
Після вибору одного з пристроїв АЦП (для чого потрібно підвести до
його назви курсор і кликнути по ньому лівою кнопкою миші) необхідно
включити необхідні канали, виставити параметри введення (час і частоту збору
даних, режим підключення і ін.).
Наступним кроком є вибір частоти дискретизації (швидкості опиту
каналів) даного пристрою. Чисельне значення частоти задається у вікні,
показаному на рис. 1.19. Там же здійснюється вибір одиниць виміру: Гц, кГц,
Мгц. Слід враховувати, що неможливо задати частоту дискретизації більше
максимальною для даного пристрою. При збільшенні числа включених каналів
максимальна частота на канал пропорційно зменшується.
Також необхідно встановити тривалість періоду збору даних. Його можна
задати як за часом (мілісекунди, секунди, хвилини, годинник), так і по кількості
кадрів даних. При цьому потрібно враховувати, що якщо час – величина
загальна для всіх підключених пристроїв, то кількість кадрів за певний період
часу для різних пристроїв може не збігатися (визначається встановленою
частотою збору даних на канал для цього пристрою).
Також потрібно задати режим введення зібраних даних. Вибір режиму
введення сигналу (запис даних у файл на жорсткому диску або накопичення в
оперативній пам'яті з можливістю подальшого збереження на жорсткий диск)
виконується перемикачем. Для великих швидкостей (частот) введення запис в
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ОЗУ дозволяє уникнути можливих втрат даних, але його об'єм може бути
недостатній для великих масивів даних.

Рисунок 1.19 – Налаштування частоти дискретизації

В меню <Настройки> – <Настройки каналов> можна регулювати
відображення даних того або іншого каналу в необхідному вікні, відображення
каналу відносно правої або лівої осі Y, задати розмірність відображення даних,
вказати характеристики графіка (тип лінії, колір). При завершенні роботи
налаштування

програми

зберігаються

автоматично

у файлі

установок

lgraph2.grb. Можливе ручне збереження поточних налаштувань у файл
призначених для користувача налаштувань *.grb і їх завантаження у будь-який
момент.
В меню <Настройки> – <Настройки Окон> можна встановити кількість
вікон для відображення даних (від 1 до 8), кількість розрядів після коми для
значень, що відображуються на осях X і Y, включити праву вісь Y. Також
можна задати характер роботи екранного збільшення, об'єм пам'яті, що
виділяється

для

збереження

даних,
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зібраних

в

режимі

перегляду,

характеристики зовнішнього вигляду вікон і ін. За умовчанням в програмі
відкриваються 2 вікна перегляду, рівних по величині.
Вимірювання даних
Основне вікно програми має 2 закладки: <Графики> і <Статистика>.
Перша служить для візуалізації інформації, друга – для виведення статистичної
інформації

при зборі даних; там же можна змінити деякі налаштування і

побачити інформацію про завантажений файл. У Основному вікні розташовані
ключові кнопки, керівники процесом збору і перегляду даних.
У графічних вікнах (кількість від 1 до 8 задається користувачем)
основного вікна здійснюється перегляд вхідних сигналів. За умовчанням в
програмі створюються 2 вікна перегляду однакового розміру. Налаштування
каналів, інформація з яких відображується в цих вікнах, описане нижчим.
Візуалізація сигналів з вибраних каналів здійснюється при натисненні
кнопки

«Просмотр».

При цьому дані лише

відображуються,

але

не

реєструються, за винятком обмеженого об'єму в буфері, який може бути
збережений після натиснення кнопки «Стоп».
В процесі перегляду у будь-який момент можна включити запис –
програма приступить до збереження даних, що поступають, з раніше
встановленими параметрами збору, не перериваючи демонстрації графіків
(одночасний запис і візуалізація даних). При цьому дані, накопичені в буфері
перегляду, будуть знищені.
Залежно від виділеного для перегляду об'єму оперативної пам'яті дані,
накопичені в режимі перегляду, можуть бути повністю або частково збережені
після зупинки збору даних кнопкою «Стоп».
Слід зазначити, що кількість каналів, що відображуються на графіках, в
загальному випадку може не збігатися з кількістю каналів реєстрації даних. У
файлах зберігаються дані зі всіх включених каналів, відображуватися ж може
лише частина з них відповідно до налаштувань. Проте, в процесі перегляду вже
записаного файлу можна внести зміни в конфігурацію вікон і проглянути будьяку інформацію, що цікавить Вас, в графічному режимі.
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В процесі реєстрації (записи у файл) даних кнопка основного вікна
набирає іншого вигляду. Таким чином з'являється можливість припинити на
якийсь час реєстрацію даних. При натисненні на кнопку «Паузу» вона набирає
вигляду, що натискує, що означає, що записуваний файл даних залишається
відкритим, але інформація в нього не заноситься.
Використання паузи в процесі реєстрації буває необхідно, коли
записуваний процес має періодичний характер і помітно розтягнутий в часі.
Таким чином, зберігаючи всю корисну інформацію в одному файлі, ми
одночасно позбавляємося від “баласту” непотрібних даних. А це, у свою чергу,
істотно полегшує подальшу обробку і аналіз отриманої інформації, а також
економить місце на диску.
Процедура паузи жодним чином не відбивається на візуалізації даних.
Графіки як і раніше продовжують будуватися, що дозволяє контролювати
реєстрований процес і під час паузи, при необхідності відновлюючи запис.
В процесі перегляду або введення даних можна управляти масштабом їх
відображення як по осі Х, так і Y.
Органи управління масштабом по осі Х розташовані в лівому нижньому
кутку основного вікна. Їх команди застосовуються до всіх вікон графіків
одночасно.
Для зміни масштабу відображення по осі Y під час введення даних
потрібно кликнути правою кнопкою миші в полі графіка і увійти до “Настройку
окна”. У цьому вікні можна, відповідно, включити автомасштабування сигналу
у вікні, встановивши прапор, або встановити кордони “Максимум” і
“Минимум” за допомогою стрілок або введення з клавіатури довільного
значення.
У закладці «Статистика» основного вікна в процесі перегляду або
реєстрації даних відображується інформація як про їх розподіл по файлах, так і
по мірі виконання завдання збору даних. При цьому паралельно ведеться
контроль наявності вільного місця в ОЗУ – ці дані дозволять користувачеві
своєчасно прийняти заходи для запобігання втраті інформації.
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Програмою передбачено створення від 1 до 8 вікон графічного
відображення інформації. Як правило, на практиці використовується від 1 до 3
вікон, оскільки їх дуже велика кількість не дозволяє розрізняти зміни сигналу.
Висота вікон може змінюватися. Може змінюватися і колір фону вікна.
По осі Х вікна розташовуються відмітки часу. По осях Y - одиниці
вимірів, встановлені користувачем (коди АЦП, фізичні величини або
призначені для користувача калібрування).
У кожному з вікон може відображуватися довільне число графіків,
відповідних каналам пристроїв АЦП, кожен з графіків - відносно правої або
лівої осі Y. Єдине обмеження - один і той же графік не може відображуватися в
декількох вікнах одночасно. Допускається зміна кольору і типа лінії графіка.
Проте треба мати на увазі, що складніші типи ліній графіків вимагають більшої
витрати обчислювальних ресурсів комп'ютера. Тому при зборі даних з великою
частотою і по великій кількості каналів слід віддати перевагу найбільш
простому варіанту – тонкій суцільній лінії.
Для детального вивчення зареєстрованих сигналів служить вікно «Лупы».
Даний режим дозволяє переглядати графіки в будь-якому з вікон в збільшеному
вигляді. Це вікно не доступне в режимах перегляду і запису.
Для аналізу зібраних даних можуть використовуватися режими «Спектр»
і «Гистограма». Вони дозволяють аналізувати спектр будь-який з каналів
раніше зробленого запису або будувати амплітудні гістограми раніше
записаних сигналів.
Програма дозволяє експортувати весь файл або його частину в
текстовому форматі. Допускається вибірковий експорт каналів, і експорт
частини файлу по мітках часу.
На основі наявного бінарного файлу даних “*.dat”, у якому дані
зберігаються в цілочисельній виставі в одиницях АЦП (окрім модулів LTR),
можливе створення бінарного ж файлу, в якому дані представлені у фізичних
величинах або призначених для користувача калібруваннях з використанням
форматів float або double. Можлива прив'язка кадрів даних за часом. Крім того,
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як і для експорту текстового файлу, забезпечується вибірковий експорт каналів
і експорт частини файлу.
Окрема процедура експорту в MATLAB дозволяє створити скрипт для
безпосереднього експорту файлів даних “*.dat” в середу MATLAB. Також
можливе автоматичне створення скриптів при кожному зборі даних, відразу
після закінчення запису файлів “*.dat”.
Програма LGraph2 дозволяє проводити збір даних з декількох пристроїв
одночасно. Це можуть бути і вбудовані комп'ютерні плати на шинах PCI і PCIExpress, і зовнішні одиночні USB-модули, і зовнішні багатомодульні крейты,
підключені по протоколу TCP/IP або USB. Кількість таких пристроїв фактично
обмежена лише наявністю вільних портів і слотів комп'ютера і його
потужністю.
Для кожного з пристроїв АЦП (а це може бути і комп'ютерна плата, і
зовнішній модуль, і блок у складі крейта) в процесі збору даних створюється
свій файл. За умовчанням файли від різних пристроїв розрізняються
закінченням, що містить типа пристрою і його серійний номер. Останнє
необхідне

для

розрізнення

даних від

декількох однотипних модулів.

Користувач може самостійно ввести відмітні ознаки файлів або взагалі
відмовитися від них в разі роботи з одним пристроєм.
Всі пристрої побудовані на базі одного комутованого АЦП (за винятком
блоків LTR212, що мають 4 АЦП, і LTR27, в яких АЦП встановлюється на
кожному мезоніні). Слід враховувати, що частота дискретизації на канал не
може в принципі перевищувати максимальну частоту перетворення АЦП для
даного пристрою. Крім того, максимальна частота дискретизації (на 1 канал)
для даного пристрою зменшуватиметься обернено пропорційно до числа
включених каналів. Частота дискретизації може також зменшуватися і в інших
випадках, наприклад при включенні знакозмінного режиму виміру. Час
збирання даних, що встановлюється в програмі, визначає кількість кадрів для
кожного з пристроїв. Оскільки частота дискретизації в кожного пристрою своя,
то і кількість кадрів за вказаний період часу буде різною.
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При використанні великої кількості пристроїв, а також пристроїв, що
мають високу частоту опиту вхідних каналів, запис на диск може не встигати за
потоком даних, що приведе до їх пропусків. На жаль, відразу відмітити таке не
завжди удається. В цьому випадку доцільно (а для Е20-10 у багатьох випадках
просто необхідно) використовувати запис даних не на диск, а в ОЗУ - при
цьому об'єм вільної оперативної пам'яті Вашого комп'ютера стає ключовим
чинником.
Використання програмою ресурсів процесора можна регулювати в меню
<Налаштування> – <Загальні налаштування>
За умовчанням програмі заборонено використовувати ресурси процесора
«по максимуму». В більшості випадків, якщо сумарний потік даних не
перевищує одиниць мегабайт в секунду, частини ресурсів процесора
виявляється досить.
Як

вже

згадувалося

«Вибір

АЦП»,

всі

пристрої

виробництва

ООО «Л Кард», що знов підключаються, визначаються програмою автоматично
при запуску програми, або після натиснення кнопки «Обновить список». Слід
зазначити, що якщо пристрій АЦП був вимкнений (у нього в списку
устаткування знятий прапор), то при перезапуску програми воно так і
залишиться вимкненим, і збір даних з нього не здійснюватиметься до
повторного виставляння прапора.
З іншого боку, якщо при початку збору даних яке-небудь з пристроїв
виявляється неготовим до роботи (у списку такий пристрій забарвиться в
червоний колір), то збір даних не можна буде почати і для всіх останніх
пристроїв. Отже непрацюючі пристрої треба як мінімум вимикати в програмі, а
краще - видаляти із списку. Тоді наступного разу, коли даний пристрій буде
задіяний, воно визначиться автоматично при запуску програми.
Користувач повинен сам визначити, які з каналів пристрою потрібні йому
для збору даних і включити їх. Для цього потрібно натискувати відповідну
цьому каналу кнопку Включення у вікні «Налаштування устаткування». У
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включених каналів кнопка-індикатор забарвлена в зелений колір. Аби
відключити невживаний канал, потрібно знову натискувати цю кнопку.
Вікно попереднього перегляду служить для відображення сигналу, що
набудовується (у вікні розміщується до 1000 відліків). Воно допомагає
підібрати робочий діапазон, перевірити правильність калібрувань, оцінити
якість сигналу.
Для перегляду сигналу, що поступає на один з включених каналів, у вікні
потрібно натискувати кнопку Показати . В процесі перегляду напис на кнопці
Показати змінявся на Стоп. Відповідно, для зупинки перегляду потрібно ще раз
натискувати на цю кнопку. Перехід з перегляду одного каналу на перегляд
іншого також здійснюється натисненням кнопки нового каналу. При цьому
потрібно враховувати, що у вікні перегляду відображується фактичний сигнал,
що поступає в пристрій з врахуванням взаємного впливу останніх каналів.
При перегляді графіків, отриманих в результаті опиту АЦП, або даних,
прочитаних з файлу, можна скористатися режимом зміни дозволу малюнка: при
натисненні одночасно клавіші «Ctrl» і лівої кнопки миші можна позначити
ділянку для збільшення (zoom in). Режим роботи цієї функції (виділення
прямокутника, збільшення лише по осі X або Y, збільшення околиць курсора)
задається в меню «Настройка» –  «Настройка окон».
Одночасне натиснення «Ctrl» і правої кнопки миші наводить до
зменшення ділянки графіка (zoom out).
При відкритті 2 і більш за вікна їх розмір за умовчанням встановлюється
однаковим. Проте якщо помістити курсор миші на кордон між вікнами (курсор
при цьому міняє форму), лівою кнопкою миші можна тягнути цей кордон вгору
або вниз, міняючи співвідношення сусідніх вікон.
Відновити вихідний (рівний) розмір вікон можна у вікні налаштування
вікон, що викликається у вікні клацанням правої кнопки миші. Для цього
потрібно натискувати кнопку «Выровнять окна».
Вікно «Настройка отображения каналов» має 2 закладки: «Графические
параметры» і «Прочие параметры» (рис. 1.20).
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Рисунок 1.20 – Вікно налаштування відображення каналів
У першій задаються назви вимірювальних каналів і вікна, в яких вони
повинні відображуватися, а також тип і колір відповідних ним ліній графів.
У другій закладці вводяться формат відображення даних (коди АЦП,
Вольти

або

призначені

для

користувача

калібрування),

калібрувальні

коефіцієнти і кількість знаків, що відображуються, після коми.
Для зручності використання канали в загальній таблиці можна
відфільтрувати по пристрою АЦП, до якого вони відносяться. Це може бути
зручно при великій кількості пристроїв, задіяних в зборі даних. Всі введені
налаштування зберігаються у файлі налаштувань lgraph2.grb і автоматично
відновлюються при наступному запуску програми.
Експорт в текстовий файл
Дозволяє експортувати весь файл або його частину в текстовому форматі.
Допускається вибірковий експорт даних каналів різних модулів і експорт
частини файлу по мітках часу. Вікно експорту викликається з головного меню
«ФАЙЛ» – «Экспорт данных» (рис. 1.21).
Експорт в двійковий файл
Бінарні файли особливо зручні для подальшої обробки в програмах типа
MatLab або у власних програмах обробки даних. У бінарний файл виводяться
значення у Вольтах з врахуванням вибраного при реєстрації вхідного діапазону
АЦП. Якщо для даного каналу проводилася процедура калібрування, то
виводяться значення з врахуванням калібрувальних коефіцієнтів.
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Рисунок 1.21 – Експорт даних

Вибір двійкової форми файлу, що експортується, виробляється у вікні
«Экспорт» перемикачем. При цьому з'являється додаткова можливість вибору
типа чисел в бінарному файлі: чотирьох- або восьмибайтних. У останньому
процедура експорту в двійковий файл аналогічна експорту в текстовий файл.
Експорт в MatLab.
Можливість паралельного з формуванням файлу даних “*.dat” створення
скриптів для його безпосереднього експорту в MatLab. Допускається як
автоматичне створення скриптів, так і їх створення відповідно до ручних
призначених для користувача налаштувань (рис. 1.22).

Рисунок 1.22 – Експорт файла в пакет Matlab
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Експорт у ВМР.
Можливість зберегти в графічному форматі всі активні в даний момент
вікна або одне з них. Вікно експорту у файл ВМР викликається з головного
меню «ФАЙЛ» – «Экспорт в bmp» (рис. 1.23). При збереженні графіків можна
вибрати збереження всіх або лише одного вікна. Якщо вибрано «вікно Лише
одне», то з'являється можливість вибору цього вікна в меню. Для створення
файлу ВМР потрібно натискувати кнопку Експортувати . Вихід – відмова від
експорту графічного файлу.

Рисунок 1.23 – Експорт файла в графічний формат

Збереження окремо спеціальних вікон (Спектр, Гістограма) неможливе ці вікна можна експортувати лише в режимі експорту всього екрану (опція
«Только одно окно» у вікні експорту не виділена). У разі потреби можна
скористатися програмами захвату екрану.
Порядок виконання роботи
1. Увімкнути ЕОМ та завантажити програму запису даних.
2. Виконати настройки програми запису даних згідно з інструкціями
викладача.
3. Перекрити засувки Z1, Z2, Z4, Z9, Z11, Z15 – Z20, Z23 – Z25, Z29, відкрити
засувки Z6 – Z8, Z26, Z28.
4. Подати живлення у силові та керуючі ланки стенда ввімкненням
автоматичного вимикача QF1.
5. Подати живлення на ПЧ за допомогою перемикача SA3 (перевести
перемикач SA3 в положення «ПЧ»).
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6. Запустити двигун, перевівши перемикач в SA4 в положення «ON».
перемикач SA5 повинен бути у положенні «OFF».
7. Встановити

кут

відкриття

напівпровідникових

ключів

«0»

задавачем «0 (А)».
8. Виконати запис миттєвих значень фазних струмів I t  для фаз А, В
(датчики струму ДС), напруг U t  для трьох фаз (датчики напруги ДН) на
вхідних зажимах системи ПЧ-АД та у колах статора АД та сигналу частоти
обертання. Сформувати масив даних для подальшої обробки в середовищі
Mathcad.
9. Виконати дії п.8 для різних значень коефіцієнта завантаження k з при
прикритті засувки Z6 на 30 %, 70 %, де k з 

Mi
,
Mр

M р – робочий момент

двигуна, що відповідає повністю відкритій засувці Z6; M i – поточний момент
двигуна при прикритій засувці Z6.
10.

Закрити засувку Z6.

11.

Зупинити АД. Перевести перемикач SA4 та SA5 в положення «OFF».

Вимкнути QF1.
12. Обробка отриманих даних в середовищі Mathcad (приклад обробки
даних наведено у додатку А).
Для

приведення

отриманих

даних

до

номінальних

використати

коефіцієнти конвертування, наведені в табл. 1.12. Номер каналу та відповідна
йому величина приведені в табл. 1.13.

Таблиця 1.12 – Коефіцієнти конвертування

ku
32,347

kiA
0,84

44

kiB
0,98

Таблиця 1.13 – Налаштування каналів
№ каналу
1
2
4
6
8
9
10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
29

Значення
Х1 – продуктивність, Q2
Х2 – тиск в контрольній точці, P
Х4 – вхідна напруга (робоча) (фаза В)
Х6 – напруга на виході перетворювача частоти (фаза В)
Х8 – вхідний струм (фаза В)
Х9 – струм на виході перетворювача частоти (фаза В)
Х10 – частота обертання
У1 – продуктивність, Q1
У2 – тиск на виході насосного агрегату
У3 – тиск в мережі
У4 – вхідна напруга (фаза А)
У5 – вхідна напруга (фаза С)
У6 – напруга на виході перетворювача частоти (фаза А)
У7 – напруга на виході перетворювача частоти (фаза С)
У8 – вхідний струм (фаза А)
У9 – струм на виході перетворювача частоти (фаза А)
Y13 – тестовий сигнал

Для розрахунку коефіцієнта завантаження необхідно знати величину
поточного та робочого моменту двигуна, які визначаються за виразами:

Mp 

P0 p

P
; M  0i ,
p
i

де P0 p – потужність на валу двигуна при абсолютно відкритій засувці;  p –
частота обертання двигуна при абсолютно відкритій засувці; P0i – потужність
на валу двигуна у поточному режимі;  i – частота обертання двигуна у
поточному режимі.
12.1 Розрахунок енергетичних параметрів ЕМС за інтегральними
показниками.
Період змінної напруги та струму при частоті мережі живлення f  50 Гц
дорівнює T  1 f  0 ,02 с.
Розрахувати ефективні значення напруги та струму:

45

1Т 2
1Т 2
Ue 
 u t dt ; I e  Т  i t dt .
Т0
0
Визначити активну потужність:
P0 

1T
 u t it dt .
T0

Розрахувати повну потужність:
S  UeIe .
Визначити реактивну потужність:

Q  S 2  P02 .
Обчислити коефіцієнт реактивності:

tg 

S 2  P02 Q
 .
P0
P0

Розрахувати коефіцієнт потужності:

cos  

P0
P02  Q 2



P0
.
S

12.2 Розрахунок енергетичних параметрів ЕМС з використанням
методу миттєвої потужності.
Визначення значення ефективної потужності:

1T 2
Pe 
 p t dt .
T0
Визначення знакозмінних складових миттєвої потужності:
косинусної

1T
Pa   u t i t cos2t dt ;
T0
та синусної

Pb 

1T
 ut it  sin2t dt .
T0

Розрахувати показники якості енергопроцесів:
коефіцієнт використання активної потужності
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1
P02  Pa2
2 ;
ka 
Pe

та коефіцієнт реактивності

1 2
Pb
2
.
2 1 2
P0  Pa
2

kр 

13. Розраховані дані занести до табл. 1.14.
Таблиця 1.14 – Розрахункові дані
Параметр

Коефіцієнт завантаження k з

Ue , В
Ie , А
S , ВА
P0 , Вт
Q , ВАр
cos
tg
Pe , ВА
Pa , ВА
Pb , ВА
ka
kр
14. Побудувати графіки залежності cos   f k з  , tg  f k з  , k a  f k з  ,
k p  f k з  , S  f k з  , Pe  f k з  . Проаналізувати отримані криві та зробити

висновок про доцільність використання того чи іншого методу оцінки
енергопроцесів в ЕМС.
Зміст звіту
1. Титульна сторінка.
2. Мета, короткі теоретичні відомості, хід роботи.
3. Спрощена функціональна схема насосної установки.
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4. Технічні параметри обладнання, яке використовується у стенді.
5. Розрахунок

енергетичних

параметрів

ЕМС

за

інтегральними

показниками та з використанням методу миттєвої потужності.
6. Таблиця отриманих даних.
7. Графіки

залежностей

cos   f k з  ,

tg  f k з  ,

k a  f k з  ,

k p  f k з  , S  f k з  , Pe  f k з  .

8. Аналіз отриманих результатів. Висновки з роботи.

Контрольні запитання
1. Що розуміють під енергетичним каналом ЕМС? Навести приклад
структурної схеми найпростішого енергетичного каналу електропривода.
2. Навести схеми енергетичного балансу для різних режимів роботи
електропривода.
3. Які

показники

відносяться

до

інтегральних

характеристик

енергетичних процесів в електромеханічному комплексі?
4. Навести вирази для визначення ефективного значення синусоїдальних
сигналів струму та напруги, активної, реактивної та повної потужності.
5. Навести вирази для коефіцієнтів використання активної потужності та
реактивності при використанні інтегральних показників.
6. В чому недоліки інтегральних методів оцінювання енергетичних
сигналів?
7. В чому полягає метод миттєвої потужності? Які компоненти входять в
склад миттєвої потужності?
8. Яким чином отримується кожна із складових миттєвої потужності?
9. Як визначаються коефіцієнти використання активної та реактивної
потужностей з використанням складових миттєвої потужності?
10. Як змінюються основні показники енергопроцесів при різному
коефіцієнті завантаження обладнання?

Література: [1–21].
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Лабораторна робота № 2
Тема: Оцінка енергетичних процесів в електромеханічній системі
при полігармонічному живленні
Мета: набуття навичок розрахунку параметрів енергопроцесів в ЕМС при
полігармонічному живленні з використанням методу миттєвої потужності.

Короткі теоретичні відомості
В зв’язку з інтенсивним розвитком і впровадженням перетворювальної
техніки, яка призводить до спотворення форми кривих напруги та струму,
актуальними стали питання визначення потужності й показників оцінки
енергетичної ефективності систем з несинусоїдальними процесами. Для
вирішення такого типу задач в теорії енергопроцесів існують різні методи
визначення потужності та її складових на базі інтегральних оцінок потужності,
різних методів еквівалентизації, гармонічного аналізу форми кривих напруги та
струму й ін. [5–7, 22, 23].
До теперішнього часу для визначення енергетичної ефективності систем
змінного струму широко використовуються поняття повної потужності, її
активної та реактивної складових [5–7], які відносяться до категорії
розрахункових інтегральних величин та являються усередненими за період
коливання

потужності

значеннями.

Проте

використання

цих

величин

обґрунтовано при аналізі енергопроцесів лише в системах з синусоїдальними
сигналами. Поширення такого підходу на несинусоїдальні процеси, як правило,
не розкриває фізичний зміст явищ та приводить до неоднозначних результатів.
Системи з несинусоїдальними напругою та струмом характеризуються
складними енергообмінними процесами між джерелом та споживачем,
накопичувачами різного роду, які розрізняються як по частоті коливань
потужності і її амплітуді, так і по напрямку складових потоків енергії. В
системах з несинусоїдальними сигналами навіть у випадку найбільш
елементарного споживача (активного опору) спектр утворених гармонік
потужності значно ширше спектра гармонік вихідних сигналів напруги та
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струму [23, 24]. При роботі системи на складний споживач, який представляє
собою активний споживач з індуктивним і (або) ємнісним накопичувачами
процеси енергоперетворення ще більш ускладнюються: крім зовнішнього (між
джерелом

і

споживачем)

відбувається

внутрішній

енергообмін

(між

накопичувачами, накопичувачами і активним опором).
З

урахуванням

сказаного

енергетичні

процеси

в

системі

з

несинусоїдальними сигналами доцільно оцінювати за кривою миттєвої
потужності, що дозволяє визначати цілий ряд складових потужності і їх
співвідношення при будь-якій
формі кривих напруги і струму
[2, 12, 21, 24, 25].
Нехай

деякий

умовний

електричний ланцюг (рис. 2.1)
включає елементарне джерело

U1, U 2 ,.., U n

живлення

і

споживач,

представлений

Рисунок 2.1 – Схема включення джерела

еквівалентним

навантаженням

полігармонічного живлення на загальне

Re .

навантаження

1, 2 ,..., n
I2 

проходить

Від

відповідної
електричний

струм,

кожного
колової
рівний:

з

джерел
частоти

I1 

U1
,
Re

U2
U
,.., I m  n . Напруга ut  і струм it  , які являються полігармонічними
Re
Re

сигналами з періодом T

і відповідним фазовим зсувом, можуть бути

апроксимовані тригонометричними рядами вигляду:

u t  

N

 U n cos n t   n  

n 1

N

 U na cos n t  

N

 U nb sin  n t ;

n 1

n 1

M

M

M

m 1

m 1

m 1

i t    I m cos m t   m    I ma cos m t    I mb sin  m t .
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(2.1)

(2.2)

У виразах (2.1), (2.2): n, m –

номера гармонік напруги та струму,

відповідно; N , M – число гармонічних складових напруги та струму;  n , m –
фазові кути сигналів напруги та струму, відповідно;  n ,  m – колові частоти
зміни сигналів напруги та струму відповідно; U na  U n cosn ; U nb  U n sin n –
ортогональні

косинусна

і

синусна

складові

сигналу

напруги;

I ma  I m cos m ; I mb  I m sin m – ортогональні косинусна і синусна складові
сигналу струму.
Механізм формування ортогональних складових сигналів напруги та
струму відображає векторна діаграма, наведена на рис. 2.2.
a

U na

Un

n

I ma

( n   m )

Im

m

b

U nb
I mb

Рисунок 2.2 – Векторна діаграма сигналів напруги та струму

Параметром, що найбільш повно характеризує режим енергоспоживання
будь-якого пристрою або системи, є потужність, отримувана як добуток
часових залежностей напруги і струму:
N

M

n 1

m 1

pt   u t i t    U n cos n t   n   I m cos m t   m  
N
M
 N
 M

   U na cos n t    U nb sin  n t   I ma cos m t    I mb sin  m t .
 n 1
n 1
 m 1
m 1


Виконавши ряд перетворень, отримаємо:
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(2.3)

M
N
M
 N

  U na  I ma
 U nb  I mb 
m 1
p t    n 1
 n 1 m 1  cos n   m t  
2
2




M
N
M
M
N
M
 N

 N

  U na  I ma
  U nb  I ma
 U nb  I mb 
 U na  I mb  (2.4)
m 1
  n 1
 n 1 m 1  cos n   m t    n 1 m 1
 n 1 m 1  
2
2
2
2








M
N
M
 N

  U na  I mb
 U nb  I ma 
 sin  n   m t    n 1 m 1
 n 1 m 1  sin  n   m t .
2
2





З виразу (2.4) видно, що компоненти миттєвої потужності формуються в
результаті досить складних процесів частотного перетворення ортогональних
складових вихідних сигналів напруги та струму. При цьому спектр функції
миттєвої потужності містить гармоніки, порядок яких визначається як різницею

 n

  m  , так і сумою  n   m  порядків гармонік напруги і струму, тобто

k  n  m .

Подальший аналіз обумовлює необхідність введення ряду понять [14]:
«однойменні» компоненти – передбачає добуток лише косинусних
N

M

N

M

n 1

m 1

n 1

m 1

 U na  I ma або лише синусних  U nb  I mb складових напруги та струму;

«різнойменні»

компоненти

N

M

N

M

n 1

m 1

n 1

m 1

–

добуток

косинусних

і

синусних

які

утворені

(  U na  I mb або  U nb  I ma ) складових вихідних сигналів;
«одночастотні» компоненти

потужності –

складові,

сигналами напруги і струму одного порядку або частоти ( n  m ); в теорії
обробки сигналів їх прийнято називати канонічними гармоніками;
«різночастотні»

компоненти

–

складові,

які

утворені

вихідними

сигналами різних порядків ( n  m ); такі сигнали іменують неканонічними
гармоніками.
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З урахуванням сказаного сигнал миттєвої потужності можна представити
у вигляді:
K

K

K

k 1

k 1

k 1

pt    Pk 0   P ka cos k t    P kb sin  k t ,

(2.5)

K

K

k 1

k 1

де  Pk 0 – сумарна постійна складова миттєвої потужності;  Pka – сумарна
K

косинусна складова миттєвої потужності;  Pkb – сумарна синусна складова
k 1

миттєвої потужності; k

– колова частота k-ої гармоніки потужності

( k  n  m ); K – число гармонічних складових сигналу потужності.
При цьому косинусні компоненти миттєвої потужності у виразі (2.5)
утворюються з добутку тільки однойменних (косинусних або синусних)
складових напруги і струму; синусні – шляхом добутку різнойменних
(косинусних і синусних або навпаки) ортогональних компонент вихідних
сигналів.
mn

mn

P( m  n )

P( m n )
P( n1 )
P( n 1 )

P( m 1 )
P( m 1 )

P( 21 )

P( 21 )
P( 21 )

P( 21 )

Un
Im

Un
I1
Im
U1

P( 2 2 )
P( 2 2 )
U2
I1
I2
U1

U2
I2

P( 11 )

U1
I1

P( 11 )

Рисунок 2.3 – Схема формування складових миттєвої потужності в системі з
полігармонічними сигналами
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Механізм формування канонічних (при n  m ) і неканонічних (при
n  m ) компонент миттєвої потужності полігармонічних сигналів відображає

схема, наведена на рис. 2.3. Гармоніки потужності, утворювані при
перемножуванні одночастотних ( m  n ) компонент напруги і струму і звані
надалі канонічними, мають порядок kc'  2m  2n і kc''  0 . При перемножуванні
( m  n)

різночастотних

складових

формуються

неканонічні

гармоніки

потужності порядку ks'  m  n і k s''  m  n . Складові потужності, канонічні і
неканонічні, принципово відмінні один від одного, що необхідно враховувати
для правильної оцінки енергопроцесів.
Таким чином, миттєва потужність складається з п’яти компонентів:
K

K

K

K

k

k 1

k 1

k 1

k 1

k 1

pt    Pk 0   Pkac t    Pkas t    Pkbc t    Pkbs t ,
де

K

 Pk 0 – сумарна постійна складова миттєвої потужності;

k 1

(2.6)
K

 Pkac t  –

k 1

сумарна косинусна складова миттєвої потужності канонічного порядку;
K

 Pkas t  – сумарна косинусна складова миттєвої потужності неканонічного

k 1

порядку;

K

 Pkbc t  – сумарна синусна складова миттєвої потужності

k 1

канонічного порядку;

K

 Pkbs t  – сумарна синусна складова миттєвої

k 1

потужності неканонічного порядку.
Систематизація

підходів

до

декомпозиції

відображена в табл. 2.1.
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миттєвої

потужності

Таблиця

2.1

–

Характеристика

складових

миттєвої

потужності

полігармонічних сигналів
№
п/
п
1

2

3

4

5

Найменування
компоненти
миттєвої
потужності
Постійна
складова
миттєвої
потужності
Знакозмінна
косинусна
складова
миттєвої
потужності
канонічного
порядку
Знакозмінна
синусна
складова
миттєвої
потужності
канонічного
порядку
Знакозмінна
косинусна
складова
миттєвої
потужності
неканонічного
порядку
Знакозмінна
синусна
складова
миттєвої
потужності
неканонічного
порядку

Ознаки,
обмеження

Характеристика складових потужності

nm

Активна потужність, що розсіюється
споживачем:

k c'  n  m  0

N ,M

Pk 0   0,5  U na I ma  U nb I mb 
1

Канонічні гармоніки потужності
Змінна складова активної потужності –
обмінна потужність між джерелом і
споживачем (інтегральне її значення
дорівнює нулю):
N ,M

Pkac  0,5  U na I ma  U nb I mb 

nm

k c' '  n  m 
 2m  2n

1

Реактивна потужність – обмінна
потужність між джерелом і споживачем
(інтегральне її значення дорівнює
нулю):
N ,M

Pkbc  0,5  U na I mb  U nb I ma 
1

Неканонічні гармоніки потужності
Обмінна потужність між джерелами з
різними частотами:
N ,M

Pkas  0,5  U na I ma  U nb I mb 
1

nm

k s'  n  m
k s''  m  n

Обмінна потужність між джерелами з
різними частотами:
N ,M

Pkbs  0,5  U na I mb  U nb I ma 
1
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Слід зазначити, що отриманий теоретичний результат наведено для
дослідження енергетичних режимів в однофазній системі з полігармонічними
сигналами напруги та струму. Такий випадок цілком реальний, однак у
практичних

завданнях

істотну

роль

мають

багатофазні

джерела

електроживлення, де, наприклад, для трифазного навантаження, миттєва
потужність повинна визначатися у формі суми миттєвих потужностей окремо
взятих фаз з урахуванням часового зсуву між відповідними складовими
потужності:

p t   p A t   p B t   pC t ,

(2.7)

де p A t   u A t i A t ; pB t   u B t iB t ; pC t   uC t iC t  – миттєва потужність
фази А, В та С, відповідно.
Остаточно

процеси

енергоперетворення

в

багатофазній

системі

базуються на отриманні сумарних постійної і знакозмінних (косинусної і
синусної) складових, які є базовим матеріалом для подальшої оцінки
параметрів енергорежиму [26].
Основною мірою миттєвої потужності є її ефективне значення. Тому
показники енергопроцесів повинні визначатися на базі середньоквадратичних
оцінок миттєвої потужності, а також компонент, що утворюють потужність, а
саме:
постійної складової потужності
2

K

1 T K


Pe 0 
P
dt

 Pk 0 ;
 
T 0  k 1 k 0 
k 1

косинусної складової канонічного порядку
2

2



1 T K
1 K


 P  ;
Pe ac 
P

t

dt



T 0  k 1 kac 
2  k 1 kac 
синусної складової канонічного порядку
2

2



1 T K
1 K


 P  ;
Pe bc 
P

t

dt



T 0  k 1 kbc 
2  k 1 kbc 
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косинусної складової неканонічного порядку
2

2



1 T K
1 K



 ;
Pe as 
P

t

dt

P



T 0  k 1 kas 
2  k 1 kas 
синусної складової неканонічного порядку
2

2



1 T K
1 K


 P  ;
Pe bs 
P

t

dt



T 0  k 1 kbs 
2  k 1 kbs 
сигналу миттєвої потужності, що включає всі складові, наведені в (2.6)
1T 2
Pe 
 p t dt 
T0
2

2

(2.8)

2

2

2

 K





1 K
1 K
1 K
1 K
   Pk 0     Pkac     Pkbc     Pkaq     Pkbq  .
2  k 1
2  k 1
2  k 1
2  k 1
 k 1






Показники енергопроцесів в системі з полігармонічними сигналами,
отриманими на базі оцінок складових миттєвої потужності, зведені в табл. 2.2.
Таблиця 2.2 – Показники процесів енергоперетворення
Найменування
показника
Коефіцієнт
використання
активної
потужності

Аналітичний вираз
2

 K


1 K
 P    P 
k 0 

2  k 1 kac 
 k 1

k1 
Pe

Коефіцієнт
використання
реактивної
потужності
Результуючий
коефіцієнт
енергобмінних
процесів
(коефіцієнт
посилення
змінної
складової
миттєвої
потужності)

k2 
2

k3 


1 K
 P 
2  k 1 kbc 

2

2

Pe
2

2





1 K
1 K
1 K
1 K
   Pkac     Pkbc     Pkaq     Pkbq 
2  k 1
2  k 1
2  k 1
2  k 1




Pe

57

2

Порядок виконання роботи
1. Увімкнути ЕОМ та завантажити програму запису даних.
2. Виконати настройки програми запису даних згідно з інструкціями
викладача.
3. Перекрити засувки Z1, Z2, Z4, Z9, Z11, Z15 – Z20, Z23 – Z25, Z29, відкрити
засувки Z6 – Z8, Z26, Z28.
4. Подати живлення у силові та керуючі ланки стенда ввімкненням
автоматичного вимикача QF1.
5. Подати живлення на ТРН за допомогою перемикача SA3 (перевести
перемикач SA3 в положення «ТРН»).
6. Запустити двигун, перевівши перемикач в SA4 в положення «ON».
перемикач SA5 повинен бути у положенні «OFF».
7. Встановити

кут

відкриття

напівпровідникових

ключів

«0»

задавачем «0 (А)».
8. Виконати запис миттєвих значень фазних струмів I t  для фаз А, В
(датчики струму ДС), напруг U t  для трьох фаз (датчики напруги ДН) на
вхідних зажимах системи ТРН-АД та у колах статора АД та сигналу частоти
обертання. Сформувати масив даних для подальшої обробки в середовищі
Mathcad.
9. Виконати

дії

п.8

для

наступних

значень

кутів

відкриття

напівпровідникових ключів (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 – Значення кутів відкриття напівпровідникових ключів
І положення

ІІ положення

ІІІ положення

IV положення

Фаза А

0 ел. град.

50

70

80

Фаза В

0 ел. град.

50

70

80

0, 30, 70, 80

0, 40, 50, 80

0, 50, 70, 80

Фаза С 70, 80 ел. град.
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10. Виконати дії пп.8–9 для різних значень коефіцієнта завантаження k з
при прикритті засувки Z6 на 30 %, 70 %, де k з 

Mi
, M р – робочий момент
Mр

двигуна, що відповідає повністю відкритій засувці Z6; M i – поточний момент
двигуна при прикритій засувці Z6.
11.

Закрити засувку Z6.

12.

Зупинити АД. Перевести перемикач SA4 та SA5 в положення «OFF».

Вимкнути QF1.
13. Обробка отриманих даних в середовищі Mathcad (приклад обробки
даних наведено у додатку А).
Для

приведення

отриманих

даних

до

номінальних

використати

коефіцієнти конвертування, наведені в табл. 1.12. Номер каналу та відповідна
йому величина приведені в табл. 1.13.
Для розрахунку коефіцієнта завантаження необхідно знати величину
поточного та робочого моменту двигуна, які визначаються за виразами:

Mp 

P0 p

P
; M i  0i ,
p
i

де P0 p – потужність на валу двигуна при абсолютно відкритій засувці;  p –
частота обертання двигуна при абсолютно відкритій засувці; P0i – потужність
на валу двигуна у поточному режимі;  i – частота обертання двигуна у
поточному режимі.
14. Розрахунок енергетичних параметрів ЕМС з використанням методу
миттєвої потужності.
14.1 Період змінної напруги та струму при частоті мережі живлення

f  50 Гц дорівнює T  1 f  0 ,02 с.
14.2 Записати в текстовий файл масив даних напруги для трьох фаз u A t  ,

u B t  , uC t  , струму для фази А i A t  та фази В iB t  .
Отримати сумарне значення напруги живлення, що підводиться до
статорних затискачів асинхронного двигуна:
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u t   u A t   u B t   uC t  .
14.3 За допомогою вбудованої функції MathCad CFFT розкласти
отриманий сигнал напруги живлення в ряд Фур’є, тобто отримати амплітудні
значення постійної та змінних складових напруги.
14.4 Визначити коефіцієнт нелінійних спотворень напруги:
n

 U n2

k сп 
де

U1

–

n 2

U1

,

амплітудне

значення

першої гармоніки

сумарної напруги;

n

 U n2 – сума амплітудних значень гармонік сумарної напруги, починаючи з

n2

другої.
14.5 Розрахувати струм для фази С:

iC t   i A t   iB t .
14.6 Визначити потужність для трьох фаз:

p A t   u A t i A t ; p B t   u B t iB t ; pC t   uC t iC t .
14.7 Розрахувати сумарне значення потужності за виразом 2.7.
14.8 Згідно з лістингом програми в середовищі MathCad (наведеного в
додатку Б) розрахувати активну потужність, змінні канонічні та неканонічні
складові потужності, визначити їх ефективні значення, та розрахувати
показники процесів енергоперетворення (табл. 2.2).
15. Розраховані дані занести до табл. 2.4.
16. Побудувати графіки залежностей k1  f k з  , k 2  f k з  , k 3  f k з 
при різних значеннях коефіцієнту спотворення напруги k сп . Проаналізувати
отримані криві та зробити висновок про вплив полігармонічного живлення на
енергопроцеси в ЕМС.
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Таблиця 2.4 – Розрахункові дані
Показники процесів

Коефіцієнт завантаження k з

енергоперетворення

k сп1
k1
k2
k3
k сп 2
k1
k2
k3
k сп3
k1
k2
k3
k сп 4
k1
k2
k3
k сп5
k1
k2
k3
Зміст звіту
1. Титульна сторінка.
2. Мета, короткі теоретичні відомості, хід роботи.
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3. Розрахунок енергетичних параметрів ЕМС при полігармонічному
живленні.
4. Таблиця отриманих даних.
5. Графіки залежностей k1  f k з  , k 2  f k з  , k 3  f k з  при різних
значеннях коефіцієнту спотворення напруги k сп .
6. Аналіз отриманих результатів. Висновки з роботи.

Контрольні запитання
1. Чому неможливо використовувати інтегральні показники при оцінці
енергопроцесів в ЕМС з полігармонічним живленням?
2. Чим характеризуються системи з несинусоїдальною напругою та
струмом.
3. Якими тригонометричними виразами можна апроксимувати сигнали
полігармонічної напруги та струму?
4. На

прикладі векторної діаграми

розкрити

механізм

формування

ортогональних складових сигналів напруги та струму.
5. Що

розуміють

під

поняттями

«однойменних»,

«різнойменних»,

«одночастотних» та «різночастотних» компонент миттєвої потужності?
6. Навести схему формування канонічних та неканонічних складових
миттєвої потужності при полігармонічному живленні.
7. З яких компонент складається сигнал миттєвої потужності?
8. Розкрити фізичний зміст складових миттєвої потужності, навести вирази
для їх визначення, їх основні ознаки та обмеження.
9. Як визначається ефективне значення складових миттєвої потужності?
10. Які

показники

використовуються

при

аналізі

енергоперетворення в ЕМС з полігармонічним живленням?
Література: [2, 5–7, 12, 22–26].
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процесів

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Кількість лабораторних занять – 14 годин (5 лабораторних робіт).

Поточний контроль на лабораторних заняттях протягом змістових
модулів:
- відвідування лабораторних занять – 0,3 бали за заняття (максимум 2,1
бали при відвідуванні всіх лабораторних занять);
- підготовка до лабораторної роботи – 0,2 бали за лабораторне заняття
передбачене робочою-навчальною програмою дисципліни (максимум
1 бали за семестр);
- наявність лабораторної роботи – 0,2 бали за лабораторну роботу
(максимум 1 бали за всі лабораторні роботи);
- захист лабораторної роботи – 0,5 бали за лабораторну роботу
(максимум 2,5 балів за всі лабораторні роботи);
- якість оформлення звіту з лабораторної роботи – максимум 0,2 бали за
звіт з лабораторної роботи (максимум 1 бали за всі лабораторні
роботи);
- опитування під час проведення лабораторних занять – максимум 0,5
бал за аудиторне заняття (максимум 2,5 балів за семестр).
Кількість практичних занять – 18 годин (5 практичних занять).
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Додаток А
Приклад обробки даних в середовищі MathCad для лабораторної роботи № 1
Додавання файлу для опрацювання

Визначення кроку dt:
T  5000

частота дискретизації

dt 

1
T

4

dt  2  10

Визначення і-тих складових массиву

 

 0
i  01  last x

Визначення змінної часу:
t  i dt
i

Вирізка кривих напруги для трьох фаз:





 4
 4
U6  submatrixx  ku  mean x  ku 1500001501000 0
 14
 14
U7  submatrixx  ku  meanx  ku 1500001501000 0
 13
 13
U5  submatrix x  ku  mean x  ku 1500001501000 0

де

k  32.347
u

– коефіцієнти конвертування сигналів напруги.

Вирізка кривих струму для фази А та В:





 16
I11  submatrix x  kiA 1500001501000 0





 6
I22  submatrix x  0.15  kiB1500001501000 0

де

kiA  0.84 kiB  0.98

– коефіцієнти конвертування сигналів струму для фази

А та В.
I11  ( I11  mean ( I11) )
I22  ( I22  mean ( I22) )

Визначення сигналу струму фази С:
I33  ( I11  I22)
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Криві зміни фазної напруги:
300
200
U5i

100

U6i
U7i

3

0

510

0.01

0.015

0.02

 100
 200
 300
i dt

Криві зміни фазних струмів:
3
2
I11 i
I22 i

1

I33 i
0

510

3

0.01

0.015

0.02

1
2
i dt

Визначення ефективних значень напруги та струму:
1

p

2
U5   113.908


i
p

Ue 



Ie 

i0

p  100 –

1

p

2
I11   1.027


i
p



i 0

кількість точок на період.

Визначення повної потужності для фази А:
Sint  Ue Ie

Sint  116.966

Визначення повної потужності для трифазної мережі:
S  3 Sint  350.898

Визначення активної потужності для фази А:
Pa 

1
p

p



 U5i I11i  101.548
i 1

Визначення активної потужності для трифазної мережі:
P0  3 Pa  304.643

Визначення реактивної потужності трифазної

системи:
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2

2

Q  S  P0  174.133

Визначення коефіцієнта потужності:
cos  

P0
S

 0.868

Визначення коефіцієнта реактивності:
kp 

Q
P0

 0.572

Визначення характеристик миттєвої потужності
Визначення фазної потужності:
P11  U5  I11
i

i

i

P22  U6  I22
i

i

i

P33  U7  I33
i

i

i

Криві зміни напруги для трьох фаз:
500
400
P11i 300
P22i
P33i

200
100

0

510

3

0.01

0.015

0.02

 100
i dt

Визначення сумарної потужності
Psym1  P11  P22  P33
i

i

i

i

Крива зміни сумарної потужності
700
600
500
Psym1 i
400
300
200
3

0

510

0.01

0.015

0.02

i dt

Розрахунок ефективного значення миттєвої потужності
Pef1 

1

p

2
Psym1   320.358


i
p



i 1
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Розкладання сигналу миттєвої потужності в ряд Фур’є
ch  CFFT( Psym1 )

Визначення кількості гармонік
j  0  50

Визначення амплітудних значень гармонік потужності
A  ch
j

j

Визначення активної потужності
A  318.039
0

змінних складових
косинусної

синусної

 j 

Re ch

 j 

Im ch

318.039

0

19.954

5.037

-2.929

3.516

3.968

3.778

-2.605

1.892

3.295

2.129

-0.653

3.591

1.944

1.243

...

...

Визначення коефіцієнта використання активної потужності:
2

 50

2

A


Re
ch
 0 2 
 j 
j  1
  0.977
km 
1



Pef1

Визначення коефіцієнта реактивності:
50

1 

Imch  
j 
2 
j  1


2



kr 

 A 0

2

 50

 
Rech  
j 
2 
j  1

1

3

 3.757 10
2
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Додаток Б
Приклад обробки даних в середовищі MathCad для лабораторної роботи № 2
Додавання файлу для опрацювання

Визначення кроку dt:
T  5000

частота дискретизації

dt 

1

4

dt  2  10

T

Визначення і-тих складових массиву

 

 0
i  01  last x

Визначення змінної часу:
t  i dt
i

Вирізка кривих напруги для трьох фаз:





 4
 4
U6  submatrixx  ku  mean x  ku 1500001501000 0
 14
 14
U7  submatrixx  ku  meanx  ku 1500001501000 0
 13
 13
U5  submatrix x  ku  mean x  ku 1500001501000 0

де

k  32.347
u

– коефіцієнти конвертування сигналів напруги.

Розрахунок сумарної напруги
Usym  U5  U6  U7
i

i

i

Розкладання сигналу напруги в ряд Фур’є
ch  CFFT( Usym)

Визначення кількості гармонік
j  0  50

Визначення амплітудних значень гармонік потужності
A  ch
j

j

Визначення коефіцієнта нелінійних спотворень
71

50



A

j

j 2

ksp 

A

 1.35

1

Вирізка кривих струму для фази А та В:





 16
I11  submatrix x  kiA 1500001501000 0





 6
I22  submatrix x  0.15  kiB1500001501000 0

де

– коефіцієнти конвертування сигналів струму для фази

kiA  0.84 kiB  0.98

А та В.
I11  ( I11  mean ( I11) )
I22  ( I22  mean ( I22) )

Визначення сигналу струму фази С:
I33  ( I11  I22)

Визначення фазної потужності:
P11  U5  I11
i

i

i

P22  U6  I22
i

i

i

P33  U7  I33
i

i

i

Визначення сумарної потужності
Psym1  P11  P22  P33
i

i

i

i

Розрахунок ефективного значення миттєвої потужності
Pef1 

1

p

2
Psym1   320.358


i
p



i 1

Розкладання сигналу миттєвої потужності в ряд Фур’є
ch1  CFFT( Psym1)

Визначення кількості гармонік
j  0  50

Визначення амплітудних значень гармонік потужності
A1  ch1
j

j

Визначення активної потужності
A1  321.858
0
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змінних складових
косинусної

синусної

 j 

Re ch1

 j 

Im ch1

321.858

0

-14.812

-7.416

-1.887

4.238

-5.147

5.699

-1.303

0.394

-4.962

-1.477

1.766

0.606

1.579

-1.75

...

...

Визначення коефіцієнта використання активної потужності:
2

 A 0
km 

2

 50

 
Rech  
j 
2 
j  1
  0.977
1



Pef1

Визначення коефіцієнта використання реактивної потужності
2

 50


Imch  
j 
2 
j

1

  3.67  10 3
1

kr 



Pef1

Визначення результуючого коефіцієнта енергообмінних процесів
2

kvar 

2

50
 50


1 

Re ch     
Im ch  
j 
j 
2 
2 
j

1
j

1



  0.074

1





Pef1
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