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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Основою енергетичної незалежності України є 

кам’яне вугілля, яке на сьогодні та в перспективі може повністю забезпечити 
потреби економіки України: в структурі вітчизняних запасів органічного палива 
вугілля складає 95,4%, у світі – 67%. Загальний обсяг запасів вітчизняного ву-
гілля становить близько 117,5 млрд. т., з них промислових на діючих шахтах – 
6,5 млрд. т. Видобуток вугілля в Україні в 2013 р. становив 64,2 млн. т., що від-
повідає 4 місцю в Європі та 11 – у світі. Протягом 2013 р. тепловими електро-
станціями і теплоелектроцентралями України було вироблено 49% електроене-
ргії від загального обсягу, у світі – більше 40%. 

Концепцією розвитку вугільної промисловості України та Енергетичною 
стратегією України на період до 2030 р. передбачено збільшення обсягів влас-
ного видобутку вугілля шляхом будівництва нових шахт, реконструкції та мо-
дернізації діючих вугільних підприємств для підвищення енергетичної та еко-
номічної ефективності, надійності і безпеки функціонування останніх, оскільки 
на сьогодні зношеність обладнання перевищує 60%. Зокрема, близько 2/3 стаці-
онарного обладнання відпрацювали термін експлуатації і потребують заміни, 
близько 60% парку механізованих комплексів і прохідницьких комбайнів та 
85% навантажувальних машин і стрічкових конвеєрів застаріло. 

Будівництво нових вугледобувних підприємств та реконструкція існую-
чих передбачають проектування електротехнічних комплексів шахтної елект-
ричної мережі з урахуванням необхідності економії фінансових ресурсів, вимог 
до енерго- та ресурсозбереження. Наприклад, оптимізувати витрати при при-
дбанні нового комутаційного електрообладнання та кабелів можливо за раху-
нок підвищення, в припустимих межах, показників його завантаження за стру-
мом. Підвищити енергоефективність приводів гірничих машин можливо шля-
хом більш повного використання встановленої потужності, оптимізації втрат в 
двигуні при живленні від напівпровідникових перетворювачів та ін. Крім того, 
при проектуванні шахтних електротехнічних комплексів необхідно враховувати 
тенденції підвищення потужності гірничих машин та механізмів, переведення 
високовольтного електрообладнання на напругу 10 кВ, а дільничного – 3 (3,3) 
кВ, впровадження частотно-керованих електроприводів стаціонарних установок 
та вугледобувних машин, застосування цифрових захисних апаратів. 

Проектування сучасних електротехнічних комплексів шахтної електрич-
ної мережі з високими техніко-економічними показниками роботи можливо 
тільки на основі математичного аналізу перехідних процесів в системі. Вагомий 
внесок у розробку методів аналізу перехідних процесів в електротехнічних ком-
плексах промислових підприємств, в тому числі й шахт, внесли С.А. Волотков-
ський, М.І. Озерной, Р.М. Лейбов, К.С. Демірчян, Г.Г. Півняк, В.С. Дзюбан, 
В.П. Колосюк, В.С. Перхач, Л.О. Плащанський, В.Ф. Сивокобиленко, Є.Ф. Ца-
пенко, Ф.П. Шкрабець, С.І. Випанасенко, Р.Т. Шрейнер, В.І. Щуцький, Hermann 
W. Dommel (США, Канада), Leon O. Chua, Pen-Min Lin (США), Jos Arrillaga 
(Нова Зеландія), Fabio Saccomanno (Італія), Juan A. Martinez-Velasco (Іспанія), 
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Yonghua Song, Malcolm Irving (Великобританія) та багато інших вчених, а та-
кож наукові колективи ІЕД НАН України, УкрНДІВЕ, МакНДІ, НГУ, ІГС ім. 
О.О. Скочинського, МЕІ, ДонВугІ, ДонНТУ, Інституту інженерів з електротех-
ніки та електроніки (IEEE, м. Піскетевей, штат Нью-Джерсі, США), Інженерно-
технологічного інституту (IET, Лондон, Великобританія) та ін.  

Більшість відомих методів аналізу перехідних процесів розроблялися для 
електротехнічних комплексів загальнопромислових підприємств та не врахову-
вали особливостей побудови та функціонування шахтних електромереж. Крім 
того, відомі методи аналізу перехідних процесів в шахтних електромережах за-
довольняли потреби вугільної промисловості на відповідному етапі розвитку 
електротехнічних комплексів шахт та потужностей обчислювальної техніки. На 
сьогоднішній день для оцінки перехідних процесів в електричній мережі шахти 
використовуються методики, які, через недостатню точність, можуть слугувати 
тільки для приблизного вибору електрообладнання.  

Засоби захисту від аварійних режимів, що експлуатуються на сьогодніш-
ній день на шахтах, в контексті підвищення показників енергооснащеності ша-
хтних електромереж, потребують більш точного налаштування, а в перспективі 
– удосконалення на основі нових принципів захисту, що підтверджується не-
втішною статистикою аварій на шахтах за останні роки. Підвищити ефектив-
ність захисту шахтних електромереж від аварійних режимів можна лише на ос-
нові поглибленого аналізу перехідних процесів. 

Нові тенденції розвитку вугледобувної техніки, необхідність підвищення 
техніко-економічних показників, енергоефективності, безпеки та надійності 
функціонування шахт обумовлюють наукову та практичну актуальність удо-
сконалення аналізу перехідних процесів і методів захисту електротехнічних 
комплексів шахтної електричної мережі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
відповідає науковому напрямку кафедри “Гірнича електротехніка і автоматика 
ім. Р.М. Лейбова” ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». 
Автор приймав безпосередню участь у виконанні науково-дослідницьких дер-
жавних тем № Н 4−09 «Наукове обґрунтування технічних рішень підвищення 
ефективності і безпеки експлуатації електротехнічних комплексів енергоємних 
виробництв», № Д-15-03 «Розробка математичних моделей для аналізу динамі-
чної стійкості та методів захисту гібридних електричних систем» та міжнарод-
ній освітній програмі TEMPUS № 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-
JPHES «Тренінги в технології автоматизації для України». 

Мета і задачі досліджень. Метою дослідження є підвищення ефективно-
сті функціонування електротехнічних комплексів шахтної електричної мережі 
на основі аналізу перехідних процесів і удосконалення методів захисту від ава-
рійних режимів.  

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні задачі: 
– розробити методику визначення значень параметрів схеми заміщення 

асинхронного двигуна шляхом використання даних експлуатаційних режимів 
гірничого електропривода; 
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– удосконалити математичну модель асинхронного електродвигуна шля-
хом врахування насичення магнітних кіл за шляхами головного магнітного по-
току та потоків розсіяння статора і ротора, витіснення струму в роторі, зубчато-
сті магнітопроводів; 

– обгрунтувати систему нелінійних диференційних рівнянь, що описують 
перехідні процеси у високовольтній та низьковольтній частинах шахтної елект-
ромережі при врахуванні комутаційних апаратів, напівпровідникових перетво-
рювачів, електродвигунів, захисних апаратів в нормальних та аварійних режи-
мах роботи; 

– реалізувати математичну модель електротехнічних комплексів шахтної 
електромережі засобами обчислювальної техніки як прикладне програмне за-
безпечення; 

– виявити нові базові інформаційні параметри для побудови захисту від 
аварійних режимів на основі аналізу перехідних процесів в електротехнічних 
комплексах шахтних електричних мереж із застосуванням запропонованої ма-
тематичної моделі; 

– удосконалити методи захисту шахтних електротехнічних комплексів від 
витоків струму на землю та коротких замикань. 

Об′єктом дослідження є перехідні процеси в електротехнічних комплек-
сах шахтної електричної мережі. 

Предмет дослідження − методи аналізу перехідних процесів та захисту  
шахтних електротехнічних комплексів. 

Методи досліджень. Теоретичні дослідження базуються на матрично-
топологічному методі описання структури електромережі, теорії перехідних 
процесів в електричних колах, теорії електричних машин змінного струму, ме-
тоді суперпозиції, методі Гіра-Нордсіка чисельного розв’язання матричних ди-
ференційних рівнянь, методі просторового вектора, методах математичного 
аналізу. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій доведена об-
ґрунтованістю прийнятих припущень, використанням апробованих методів те-
оретичних досліджень, встановленням адекватності результатів теоретичних 
досліджень експериментальним даним. 

Наукова новизна отриманих результатів 
В дисертаційній роботі вирішена важлива науково-технічна проблема 

підвищення ефективності функціонування електротехнічних комплексів шахт-
ної електричної мережі на основі удосконалення методів аналізу перехідних 
процесів та захисту від аварійних режимів з урахуванням особливостей гірни-
чого виробництва та тенденцій розвитку вугледобувної техніки.  

Новизну роботи відображають наступні наукові результати, що виносять-
ся на захист: 

– удосконалено математичну модель електротехнічних комплексів шахт-
них електричних мереж довільної топології як систему нелінійних матричних 
диференційних рівнянь, яка відрізняється від відомих можливістю аналізу пе-
рехідних процесів у штатних та аварійних режимах за рахунок удосконалення 
представлення нелінійними диференційними рівняннями окремих елементів та 
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врахуванням їх взаємних впливів, використання якої дозволяє підвищити ефек-
тивність проектування шахтних електромереж; 

– вперше отримано закономірності протікання перехідних процесів в су-
часних електротехнічних комплексах шахтних електричних мереж, що вклю-
чають одно- та двошвидкісні асинхронні електроприводи, в тому числі – часто-
тно-керовані, залежно від параметрів та режимів роботи, що використані для 
проектування перспективних захисних пристроїв; 

– удосконалено метод експериментального визначення параметрів схеми 
заміщення асинхронного електродвигуна, що відрізняється відсутністю необ-
хідності проведення досліду неробочого хода, а використовує дані з нормаль-
них експлуатаційних режимів роботи двигуна під навантаженням та в режимі 
пуску, що дало змогу підвищити точність розрахунків; 

– вперше запропоновано метод оцінки кількості електрики, що пройшла 
через опір тіла людини за час витоку струму на землю, який відрізняється від 
відомих врахуванням зміни частоти ЕРС вибігу двигунів, застосування якого 
дозволяє збільшити точність оцінки електробезпеки мережі; 

– удосконалено метод захисту електротехнічних комплексів дільниць 
шахт від витоків струму на землю шляхом зниження напруги на колі витоку 
струму на землю при переході двигунів до режиму вибігу за рахунок 
від’єднання від мережі електродвигунів в момент зниження частоти напруги 
відгалужень мережі нижче заданого рівня, що дозволило підвищити електробе-
зпеку експлуатації мережі. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у наступному. 
1. Запропонований метод описання електротехнічних комплексів шахт-

них електромереж системою матричних диференційних рівнянь дозволяє аналі-
зувати перехідні процеси в штатних та аварійних режимах роботи при відсут-
ності обмежень на топологію схеми, кількість елементів, а методика аналітич-
ного вираження елементів матриці Якобі від правої частини рівняння зменшує 
похибку чисельного інтегрування. 

2. Запропонований метод захисту від витоків струму на землю, що перед-
бачає від’єднання від мережі електродвигунів в момент зниження частоти на-
пруги відгалужень мережі нижче заданого рівня, дозволяє підвищити електро-
безпеку мережі. 

3. Запропоновано спосіб захисту електромережі від короткого замикання, 
який передбачає визначення момента короткого замикання за виходом з припу-
стимих меж зсува фаз між просторовими векторами напруги та струмів елект-
ромережі, який забезпечує підвищення точності визначення момента короткого 
замикання. 

 4. Запропоновано спосіб визначення відстані до місця короткого зами-
кання в електромережі вугільної шахти, використання якого забезпечить під-
вищення ефективності функціонування дільничного електротехнічного ком-
плексу та знизить час простоїв вугледобувного обладнання.  

5. Розроблена прикладна комп’ютерна програма аналізу перехідних про-
цесів в електротехнічних комплексах шахтної електричної мережі, використан-
ня якої дозволяє підвищити ефективність проектування електротехнічних ком-
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плексів шахтної електричної мережі за рахунок підвищення точності налашту-
вання захисних апаратів, розширення можливостей проектувальника шляхом 
оперативного порівняння різних варіантів комплектації електрообладнання, 
аналізу функціонування у заданих умовах нового устаткування. 

Результати досліджень впроваджені в навчальний процес в ДВНЗ «Доне-
цький національний технічний університет». 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, що містяться в дисер-
тації, отримані здобувачем самостійно і полягають у розв’язанні науково-
технічної проблеми підвищення ефективності функціонування електротехніч-
них комплексів шахтної електричної мережі на основі удосконалення методів 
аналізу перехідних процесів та захисту від аварійних режимів з урахуванням 
особливостей гірничого виробництва та тенденцій розвитку вугледобувної тех-
ніки. Здобувачем отримані матричні диференційні рівняння, що описують аси-
нхронні електродвигуни, визначені аналітичні вирази для матричних коефіцієн-
тів диференційного рівняння стану електротехнічних комплексів шахти, отри-
мані аналітичні вирази матриці Якобі від правої частини матричного диферен-
ційного рівняння стану системи, запропоновано метод оцінки кількості елект-
рики, що пройшла через опір тіла людини за час витоку струму на землю, що 
враховує зміну частоти ЕРС вибігу двигунів, обґрунтовано нові інформаційні 
параметри, що можуть використовуватися при розробці перспективних методів 
захисту шахтних електромереж від аварійних режимів, запропоновано метод 
визначення залежності взаємних індуктивностей двигуна від кута повороту ро-
тора, удосконалено метод захисту від витоків струму на землю в умовах діль-
ничної електромережі шахти шляхом зниження напруги на колі витоку за раху-
нок від’єднання від мережі електродвигунів в момент зниження частоти напру-
ги відгалужень мережі нижче заданого рівня, запропоновано спосіб визначення 
відстані до місця короткого замикання в електромережі вугільної шахти, розро-
блено прикладну комп’ютерну програму аналізу перехідних процесів в елект-
ротехнічних комплексах шахтної електричної мережі. 

Апробація результатів роботи. Основні положення дисертаційної робо-
ти доповідалися, обговорювалися та отримали схвалення на X Міжнародній на-
уково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні 
та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» (Кременчук, 2012 
р.), XIX Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми автоматизова-
ного електропривода. Теорія і практика» (Крим, 2012р.), I науковому семінарі 
«Енергоефективність та енергозбереження на гірничих підприємствах-2012» в 
рамках «Форуму гірників - 2012» (Дніпропетровськ, 2012р.), XII та ХІІІ Міжна-
родній науково-технічній конференції «Гірнича електромеханіка та автомати-
ка» (Донецьк, 2012р., 2013р.), VI Міжнародній науково-технічній конференції 
«Керування режимами роботи об’єктів електричних та електромеханічних сис-
тем – 2013» (Донецьк, 2013 р.), II Міжнародній науково-технічній конференції 
«Оптимальне керування електроустановками» (Вінниця, 2013р.), XVI Міжна-
родній науково-технічній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в 
електроенергетичних системах. Наука, освіта і практика» (Кременчук, 2015 р.), 
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І Всеукраїнській науково-технічній конференції «Автоматизація, контроль та 
управління: пошук ідей та рішень» (Красноармійськ, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 36 друкованих 
працях, з них 22 – у фахових виданнях України (з яких 7 наукових праць – у 
виданнях, що включені до науково-метричних баз інших країн), у тому числі: 9 
– у наукових журналах, 16 – у збірниках наукових праць, 1 тези, 2 патенти 
України на винаходи, 7 патентів України на корисні моделі, 1 свідоцтво про ре-
єстрацію комп’ютерної програми. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 
5 розділів з висновками по кожному розділу, загальних висновків, які викладені 
на 292 стор. машинописного тексту. У тому числі 12 рисунків на 9 окремих 
сторінках і 3 таблиці на 3 окремих сторінках. Робота містить список використа-
них джерел (233 найменування) на 28 сторінках і 3 додатки на 38 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Перший розділ «Електротехнічні комплекси електромережі шахти як 

об’єкт дослідження» присвячено аналізу сучасного етапу розвитку електротех-
нічних комплексів шахт та методів дослідження перехідних процесів.  

Електротехнічні комплекси шахтних електромереж являють собою тех-
нологічно взаємопов’язаний комплекс електротехнічного обладнання, регульо-
ваного та нерегульованого електропривода гірничих машин, включаючи систе-
ми керування, системи та пристрої контролю, захисту і діагностики (рис. 1). 
Електромережа типової вугільної шахти забезпечує функціонування електроте-
хнічного комплексу поверхні, що включає вентиляторні установки, підйомні 
машини, конвеєри та ін., та електротехнічних комплексів у підземних виробках 
(добувних та прохідницьких дільниць, підземного транспорту, водовідливу та 
ін.). До складу технологічних комплексів шахт входять електроспоживачі всіх 
трьох категорій за безперебійністю живлення згідно ПУЕ, що вимагає забезпе-
чення електропостачання шахти від двох незалежних джерел. У розподільчих 
пристроях різних рівнів напруги використовується принцип секціонування 
шин. Потужність шахтних електроспоживачів є суттєвою: вугільні комбайни 
оснащуються електроприводами сукупною потужністю до 500-710 кВт, стріч-
кові конвеєри – до 800 кВт, скіпові підйомні машини – 5000 кВт та більше, вен-
тиляторні установки – до 3500 кВт, водовідливні – до 1600 кВт та ін. Силові 
стаціонарні установки шахт отримують живлення при напрузі 6 (10) кВ, силові 
установки дільниць – 0,66 кВ, 1,14 кВ, 3(3,3) кВ, підземні мережі освітлення – 
не вище 220 В, ручний електроінструмент – 127 В. Кабельні мережі змінного 
струму функціонують в режимі з ізольованою нейтраллю трансформатора.  

Особливості умов функціонування шахтних електромереж, порівняно із 
загальнопромисловими, полягають в наступному: a) вибухобезпечне виконання 
електрообладнання та висока температура вміщуючих порід в виробках глибо-
ких шахт ускладнюють підтримання задовільного температурного режиму ро-
боти; b) електрообладнання зазнає впливів вологості та агресивних вод, що 
знижує їх  напрацювання  на  відмову;   с)  висока   імовірність   пошкодження  



 7 

 
 

Рис. 1. Узагальнена схема електротехнічних комплексів шахтної 
електричної мережі 
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ізоляції гнучких кабелів через нестаціонарний характер функціонування вугле-
добувної техніки; d) стохастичний характер зміни завантаження та динамічні 
перевантаження двигунів, часті струмові перевантаження комутаційного обла-
днання та кабелів; e) специфічні вимоги до захисту від аварійних режимів. 

Важкі умови експлуатації гірничого електрообладнання та кабелів обумо-
влюють високу імовірність виникнення аварійних ситуацій: витоків струму та 
замикань на землю, коротких замикань, перевантажень двигунів та ін. Електро-
травмування зі смертельними наслідками на шахтах України за 1992−2001 рр. 
складає 6,2% загального числа летальних виробничих травм усіх видів. Мате-
матичне очікування кількості нещасних випадків (н.в.), пов’язаних з електро-
травмуванням, на гірничорудних підприємствах України за 2001-2008 рр. ста-
новить 11,2 н.в. за рік при стандартному відхиленні 1,84 н.в. На гірничих під-
приємствах США в період 1990−1999 рр. сталося 1926 випадків електротравму-
вання людей, 75 з яких були летальними. Згідно даних розслідувань 108-и ви-
бухів на шахтах України за період 1976-2000 рр., 50 вибухів сталися через запа-
лення метано-повітряної суміші електрострумом. В 2001-2007 роках на вітчиз-
няних шахтах сталося 14 вибухів та 24 спалахи метано-повітряної суміші, при-
чиною 45% з яких було іскріння в кабелях, в результаті 705 людей постражда-
ло, з них 267 загинули. За вказаний період 38 чоловік загинуло і більше 500 
травмовано в результаті 139 екзогенних пожеж, одною з основних причин ви-
никнення яких є загоряння оболонок кабелів від електроструму (31% випадків).  

Електромережа дільниці шахти, згідно вимог Правил безпеки у вугільних 
шахтах, обладнується захисним заземленням та апаратом захисту від витоків 
струму на землю (реле витоку), перше з яких, типу РУВ, було розроблено проф. 
Р.М. Лейбовим. В ході удосконалення його принципу дії та конструкції розроб-
лені апарати типів УАКІ, АЗАК, АЗУР-1, 2, 3 (660 В), РУ-1140, АЗУР-4, АЗУР-
4МК (1140 В) та АЗУР-5 (3(3,3) кВ). До основних недоліків існуючих реле ви-
току відносяться: можливе помилкове закорочення на землю непошкодженої 
фази, в разі чого величина струму витоку збільшується; зниження ефективності 
компенсації ємнісної складової струму витоку при зменшенні частоти напруги, 
яка підтримується ЕРС вибігу двигунів після захисного відключення мережі; 
неселективність захисту.  

Для захисту шахтних електромереж від коротких замикань використову-
ють автоматичні вимикачі, обладнані первинними електромагнітними реле ма-
ксимального струму прямої дії, основним недоліком яких є низька точність че-
рез нестабільність параметрів механічних елементів. Також використовуються 
апарати захисту від коротких замикань (ПМЗ, БКЗ-3МК), до недоліків яких слід 
віднести обмежену функціональність через неможливість визначити відстань до 
місця короткого замикання, що здійснюється персоналом вручну. 

Перехідні процеси в електротехнічних комплексах шахтних мереж вини-
кають при зміні режиму роботи елемента або частини електромережі. В штат-
ному режимі роботи перехідні процеси виникають при ввімкненні та відклю-
ченні електроприймачів, зміні рівня механічного завантаження двигунів або 
режиму роботи керованого електроприводу, впливах на мережу зовнішніх збу-
рень, що не порушують стійкості роботи системи. Перехідні процеси супрово-
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джують аварійні режими: короткі замикання, замикання та витоки струму на 
землю, перекидання двигунів, неповнофазні режими роботи та ін. 

Найбільш поширеним підходом при проектуванні шахтної електромережі 
є блочно-ієрархічний підхід, при якому кожен з ієрархічних рівнів системи роз-
кладається на типові блоки. Проектування блока на кожному рівні передбачає 
ітераційний процес синтезу його структури та значень параметрів, складання 
моделі об’єкта та ідентифікації її внутрішніх параметрів, визначення вихідних 
параметрів об’єкта за моделлю та їх перевірка за визначеними критеріями оп-
тимальності, причому ітерації тривають до виконання заданих вимог. Першо-
черговою проблемою при проектуванні є складання повної математичної моде-
лі шахтної електромережі як базового інструмента для виконання досліджень 
перехідних процесів. Також актуальним є питання достовірності оцінок значень 
внутрішніх параметрів моделі, оскільки помилки при їх визначенні знижують 
ефективність проектування, призводять до невиправданих матеріальних витрат, 
можуть знизити точність налаштування захисних апаратів. На сьогодні для оці-
нки перехідних процесів в електричній мережі шахти використовуються мето-
дики, які, через недостатню точність, можуть слугувати тільки для приблизного 
вибору електрообладнання. 

Теоретичний аналіз процесів в електромережі передбачає формування 
схеми заміщення, яка відображає реальний об’єкт із задовільною точністю, та 
складання диференційних рівнянь електричної та механічної рівноваги на осно-
ві законів Ома та Кірхгофа з використанням методів вузлових напруг, контур-
них струмів та ін. Необхідність автоматизації процесу введення схеми заміщен-
ня мережі до обчислювальної машини вплинула на розвиток матрично-
топологічних методів аналізу. Аналіз перехідних процесів в електромережах, 
що описані топологічними матрицями, найчастіше проводять з використанням 
метода змінних стану, який передбачає машинне формування системи дифере-
нційних рівнянь першого порядку відносно змінних стану незалежних накопи-
чувачів енергії (струмів індуктивностей та напруг ємностей) та їх розв’язання 
одним з явних або неявних методів чисельного інтегрування, часто – з викорис-
танням схеми «предиктор-коректор». 

Процес електромеханічного перетворення енергії в електричних маши-
нах, як основних споживачах енергії, може бути проаналізований за допомогою 
теорії кіл, що базується на рівняннях Кірхгофа, та теорії поля, в основі якої – 
рівняння Максвелла. Особливістю математичних моделей електричних машин, 
що базуються на теорії кіл, є необхідність обчислення значень параметрів схем 
заміщення, для чого використовують каталожні дані електричних машин, дані 
дослідів неробочого ходу та короткого замикання, миттєві значення робочих 
параметрів машини, алгоритми оптимізації, методи нечіткої логіки та ін. Мо-
дель силової частини електропривода змінного струму, що живиться від пере-
творювача частоти, може бути описана змішаною нелінійною системою рів-
нянь, що включає диференціальні та алгебраїчні рівняння, яка враховує наси-
чення магнітного кола асинхронного двигуна, дискретність роботи напівпрові-
дникових елементів та інші фактори.  
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Таким чином, методи, що використовуються для розрахунку показників 
перехідних процесів шахтних електромереж, не забезпечують необхідної точ-
ності. Відомі методи моделювання перехідних процесів, орієнтовані на 
розв’язання задач в умовах загальнопромислових підприємств, потребують уза-
гальнення та доопрацювання для застосування під час аналізу перехідних про-
цесів, що дозволить підвищити ефективність функціонування електротехнічних 
комплексів шахтних електричних мереж. 

Другий розділ «Удосконалення математичних моделей двигунів електро-
технічного комплексу шахти» присвячено удосконаленню методик визначення 
параметрів схем заміщення та математичних моделей електродвигунів як осно-
вних електроспоживачів електротехнічних комплексів шахтної електричної ме-
режі. 

Використання відомих методів ідентифікації параметрів схем заміщення 
асинхронних двигунів в умовах підземних виробок шахт пов’язано з суттєвими 
труднощами, зокрема - проведення досліда неробочого хода вимагає 
від’єднання двигуна від робочої машини. Методи, які передбачають проведення 
дослідів при вийнятому роторі, не можуть бути застосовані через порушення 
вибухобезпеки. Використання каталожних даних, через їх недостовірність, мо-
же призвести до неприпустимих похибок. Методи експериментального визна-
чення параметрів глибокопазних двигунів дозволяють отримати нелінійну за-
лежність опору ротора від ковзання, однак використання таких параметрів при 
аналізі динамічних характеристик супроводжується суттєвими похибками. 

Поглиблений аналіз перехідних процесів в електромережі, розробка перс-
пективних систем контролю та захисту обумовлюють актуальність уточнення 
методики оцінки значень параметрів схеми заміщення двигуна, яка враховує 
втрати в сталі та вплив ефекта витіснення струму в роторі, за даними експлуа-
таційних режимів гірничого електропривода. Для цього асинхронний двигун 
подано Т-подібною схемою заміщення (рис. 2), яка складається з: активних та 

індуктивних опорів розсіяння статорного ко-
ла  Rs, Xs; двох паралельно ввімкнених, для 
врахування ефекту витіснення струму, кон-
турів ротора Rk1, Xk1 та Rk2, Xk2; контура втрат 
в сталі Rfe, Xfe та індуктивного опору взаємної 
індуктивності всіх контурів Xm. Показана 
можливість визначення параметрів гілки на-
магнічування та обмотки ротора в області 
робочих ковзань з двох дослідів навантажен-
ня з різними коефіцієнтами завантаження 
механізму (ковзання s1 та s2), для чого в до-

слідах вимірюють напругу, струми статора, активну потужність, що спожива-
ється двигуном, та ковзання. Враховуючи визначені параметри ротора для об-
ласті номінальних ковзань, розрахувавши провідності ротора при ковзаннях s1 
або s2, активний опір контуру втрат в сталі та індуктивний опір взаємоіндукції, 
враховуючи співвідношення Xfe=kfe∙Rfe, визначаються наступним чином: 

Рис. 2. Схема заміщення  
асинхронного двигуна з  
двоконтурним ротором 
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1
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12 )]()([)1( −− −⋅+= sGsGkR rrmfefe ,                            (1) 

.)]}()([)()({ 1
101101

−−⋅−−= sGsGksBsBX rrmferrmm                   (2) 
Для визначення незалежних від ковзання параметрів Rk1, Xk1 та Rk2, Xk2  

еквівалентного двокліткового ротора складається система рівнянь, що основана 
на тотожності вже відомих опорів ротора Rr0, Xr0, Rr1, Xr1 та результуючих опо-
рів еквівалентного двокліткового ротора при ковзаннях s3 =1 та одного з близь-
ких до номінального s1 або s2. До такої системи рівнянь додається тотожність 
комплексного вхідного опору двигуна, що виміряно в експерименті, та вхідного 
опору, розрахованого за схемою заміщення при s3 =1, що дозволяє отримати не-
лінійну систему рівнянь з чотирма невідомими, розв’язавши яку методом прос-
тих ітерацій або Ньютона, визначаються параметри контурів ротора. З метою 
підвищення точності кількість дослідів навантаження з різними коефіцієнтами 
завантаження механізму, в яких вимірюються параметри двигуна, може бути 
збільшена. Запропонований метод відрізняється простотою реалізації, оскільки 
не потребує спеціалізованого обладнання та проведення досліду неробочого 
хода, а використовує дані з нормальних експлуатаційних режимів роботи дви-
гуна під навантаженням та в режимі пуску.  

Існуючі методики обчислення значень параметрів схеми заміщення асин-
хронного двигуна не дозволяють врахувати вплив зубчатості магнітопроводів 
на характер зміни взаємної індуктивності між обмотками статора та ротора при 
повороті останнього, що важливо при аналізі високочастотних складових в 
кривій струму двигуна під час проектування електротехнічних комплексів з на-
півпровідниковими перетворювачами, під час діагностики двигуна (зокрема, 
цілісності стержнів ротора) та опосередкованого визначення швидкості.  

Визначення взаємної індуктивності обмоток статора та ротора передбачає 
розрахунок індукції магнітного поля у повітряному зазорі машини. Для цього 
загальна індукція в повітряному зазорі машини розглядається як сума індукцій 
статора та ротора. Індукція результуючого поля в області кожного паза пред-
ставляється у вигляді накладення індукцій двох полів: індукції непарного поля 
від струму паза (при припущенні про відсутність зовнішнього по відношенню 
до паза поля) та індукції парного поля (зовнішнього по відношенню до паза) 
пазів магнітопроводу (при припущенні про відсутність струму в даному пазу). 
Вказані індукції парного та непарного полів в області кожного паза обчислю-
ються з урахуванням магніторушійних сил відповідних котушок обмоток (рис. 
3). Шляхом обрахування суми потокозчеплень котушок, що належать одній фа-
зі (з урахуванням кількості пар полюсів), визначається потокозчеплення фазної 
обмотки. Розрахунок власних та взаємних індуктивностей фазних обмоток ста-
тора та ротора здійснюється шляхом ділення потокозчеплення відповідної фази 
на її струм при відсутності струму в інших фазах статора та ротора (рис. 4). 

Інформацію про розподілення індукції також пропонується використову-
вати для оцінки, з точки зору електробезпеки, амплітудного спектра ЕРС від-
ключеної обмотки двошвидкісного асинхронного двигуна з двома окремими 
статорними обмотками, якими обладнують скребкові конвеєри, оскільки ЕРС, 
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наведена у відключеній обмотці такого двигуна, прикладається до відповідного 
кабеля, що може становити небезпеку електроураження людини через те, що 
захисна дія реле витоку не розповсюджується на кабель відключеної обмотки 
двошвидкісного двигуна. 

 
Рис. 3. Графічне зображення пазів однієї пари полюсів статора двигуна  

ВАО 41-4 за допомогою двійкової змінної ζ (а), суміщений графік індукцій Bs1 
непарних полів від струмів пазів однієї пари полюсів статора (b), суміщений 
графік індукцій  Bs2 парних полів в області кожного паза для однієї пари полю-
сів статора (с), індукція однієї пари полюсів статора (d) для фіксованого момен-
ту часу у випадку підключення обмотки фази А статора до джерела струму, 

який змінюється синусоїдально з амплітудою 1А та частотою 50 Гц, причому за 
період 0,02с зміни струму ротор обертається на 2π рад 

 

 
Рис. 4. Залежність взаємної індуктивності M2=ψra/isa, що показує  

відношення потокозчеплення фази А ротора до струму фази А статора,  
від кута θ повороту ротора для двигуна ВАО 41-4 
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Більшість відомих математичних моделей асинхронних двигунів врахо-
вують лише статичну індуктивність насичення, не враховуючи динамічну, що 
вносить суттєві похибки у розрахунки показників перехідних процесів, зокре-
ма, при живленні двигуна від перетворювача частоти. Для дослідження функці-
онування потужних шахтних двигунів в перехідних режимах, де ефекти наси-
чення сталі та витіснення струму в роторі суттєво впливають на показники пе-
рехідних процесів, запропоновано динамічну модель асинхронного двигуна, що 
враховує насичення магнітного кола за шляхом головного магнітного потоку та 
витіснення струму в роторі при одноконтурній схемі заміщення ротора. 

Залежність індуктивності намагнічування mL  від модуля вектора mi  
струму намагнічування може бути врахована поліномом четвертого порядку, 
відношення квадратичних поліномів, ступеневою залежністю, або зворотньо-
експоненціальною залежністю наступного виду: 

( ) EeBeAiL D/iC/i
mm

mm +⋅+⋅= −− .                                  (3) 
Врахування залежності активного опору та індуктивності розсіювання 

ротора від ковзання s двигуна можливо шляхом введення коефіцієнтів активно-
го та індуктивного опорів стержнів ротора, які нелінійно залежать від еквівале-
нтної глибини проникнення струму, що може бути апроксимовано поліномами 
другого порядку: 

2
210 sasaR)s(R rr ++= ;  2

210 sсsсL)s(L rlrl ++= ,                      (4) 
де 0rR , 0rlL  – відповідно активний опір та індуктивність розсіювання обмотки 
ротора при нульовому ковзанні; 1a , 2a , 1c , 2c  – сталі коефіцієнти. 

Для описання перехідних процесів в асинхронному двигуні використано 
систему диференційних рівнянь, яка враховує насичення магнітного кола за 
шляхом головного  потоку та витіснення струму в роторі при одноконтурній 
схемі заміщення ротора: 
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                                          (5) 

де su , si , ri , sψ , rψ  – просторові вектори напруги статора, струму статора та 
ротора, потокозчеплення статора та ротора відповідно. 

Зв’язок між просторовими векторами потокозчеплень та струмів врахова-
но наступними залежностями: 





⋅+=

+=

,i)(L
;iL

rrlr

ssls

ωψψ

ψψ

δ

δ                                          (6) 

де ( ) mmm iiL ⋅=δψ  – вектор головного потокозчеплення; slL  – індуктивність 
розсіювання обмотки статора. 

Врахування системи (6) у (5) вимагає визначення похідних за часом від 
просторових векторів потокозчеплення, а саме: 
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⋅+⋅+=

⋅+=

,dt/)(dLidt/id)(Ldt/ddt/d
;dt/idLdt/ddt/d

rlrrrlr

ssls
ωωψψ

ψψ

δ

δ            (7) 

причому  
( ) ( ) dt/idiLidt/idLdt/d mmmmmm ⋅+⋅=δψ ,                   (8) 

що дозволяє, розкладуючи δψ  за нерухомими відносно статора осями βα ,x = : 
dt/diLdt/diLdt/diLdt/d xrxdxsxdxmxdх ⋅+⋅=⋅=δψ ,          (9) 

позначити динамічну індуктивність за віссю х , яка становить: 
( ) ( )mmхmxmmmхd iLii/iLL +⋅∂∂= .                           (10) 

Враховуючи у (6) залежності (7)-(10), отримано матричне диференційне 
рівняння стану асинхронного двигуна відносно вектора 

T
rcrbrascsbsaАД iiiiiiI ][ ω= : 

АДАДАДАДАДАДАД UHSGIFdt/Id ⋅+⋅+⋅= ,                (11) 
де АДF , АДG , АДH  – матричні коефіцієнти, виражені наступним чином: 
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причому αα ω P/)(LLb rld ][1 += ;   αα P/Lbb d−== 52 ;   ββ ω P/)(LLb rld ][3 += ; 

ββ P/Lbb d−== 74 ;   αα P/)LL(b sld +=6 ;   ββ P/)LL(b sld +=8 ; 

)(LL)(LLLP rlslrlsldxx ωω ⋅++= ][ ; T
АД sssS ][ 321=  - вектор нелінійних 

співвідношень між змінними стану, елементи якого становлять: 
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( ) ( ){ })ii()(LiL)ii(iL/s rcrbrlmmscsbmm −++−⋅−= ][31 ωω ,           (14) 
( ) ( ){ }rarlmmsamm iLiLiiLs )]([2 ωω ++= ,                          (15) 

( ) [ ] J/)(M)ii(i)ii(iJ//iLs crcrbsascsbramm ω−−−−⋅= 233 .      (16) 
Також підвищити точність аналізу перехідних процесів в асинхронному 

електроприводі гірничих машин можливо шляхом врахування насичення магні-
тних кіл за шляхами головного магнітного потоку та потоків розсіяння статора і 
ротора та витіснення струму в роторі при двоконтурній схемі заміщення рото-
ра. В цьому випадку асинхронний двигун подається схемою заміщення з двоко-
нтурним ротором, яка описується наступним диференційним рівнянням: 
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                (17) 

де slms ψψψ += , 11 rlmr ψψψ += , 22 rlmr ψψψ +=  – відповідно вектори пото-
козчеплення статора та двох контурів ротора; ( ) mmmm iiL ⋅=ψ  – вектор голо-
вного потокозчеплення; ( ) ssslsl iiL ⋅=ψ ; ( ) 1111 rrrlrl iiL ⋅=ψ ; 

( ) 2222 rrrlrl iiL ⋅=ψ ; mi  – модуль вектора струму намагнічування. 
При цьому похідна від вектора ( ) γγγγψ iiL ⋅=  становить: 

( ) ( ) dtidiLidtidLdtd /// γγγγγγγψ ⋅+⋅= ,                            (18) 
де )}2(2),1(1),(,{ rrlrrlsslm=γ  – символічний індекс, що позначає контур.   

Позначивши динамічну індуктивність контура γ  як =хdL γ  

( ) ( )γγγγγγ iLii/iL хх +⋅∂∂= , проекції dtd /γψ  на осі },{ βα=x  виражені як: 

( ) ( ) dtdiLdtdiiLidtidLdtd xхdxxx //// γγγγγγγγγψ ⋅=⋅+⋅= .         (19) 
Математична модель двигуна являє собою матричне диференційне рів-

няння, отримане шляхом перетворень системи (17) з урахуванням (18) та (19), 
відносно вектора T

crbrarcrbrarscsbsaАД iiiiiiiiiI ][ 222111 ω=  
фазних струмів двигуна та частоти обертання, загальна форма якого подібна до 
(11), причому для коефіцієнтів АДF , АДG , АДH  визначені аналітичні вирази. 

Також, з метою підвищення точності аналіза високочастотних складових 
в кривій струму двигуна під час проектування електротехнічних комплексів з 
напівпровідниковими перетворювачами, запропонована модель асинхронного 
двигуна у вигляді матричного диференційного рівняння, яке за формою подібне 
до (11), що враховує зубчатість статора та ротора при одноконтурній схемі за-
міщення ротора. В основі такої моделі лежить встановлення зв’язку між орто-
гональними прекціями струмів та потокозчеплень машини: 

( ) T
rrssα

T
rrssα ψMiiii ][][ 1 θωψψψθθω βαββαβ ⋅= − ,    (20) 
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для чого використовується аналітично обернена матриця індуктивностей, еле-
менти якої залежать від кута повороту ротора θ . 

Потужні стаціонарні установки шахт (зокрема, вентилятори головного 
провітрювання, компресорні установки) оснащуються синхронними приводни-
ми двигунами, для моделювання перехідних процесів в яких використовується 
система диференційних рівнянь у системі координат якоря dq, приведена до ма-
тричного виду відносно вектора T

kqkdfdqddq ][ θωψψψψψ ′′′=Ψ  
проекцій потокозчеплень контурів, частоти обертання та кута поворота якоря: 

,СДdqСДdqСДdqСДdqdqСДdqdq UHSGFdtd ⋅+⋅+Ψ⋅=Ψ            (21) 

де  T
kqkdfdqdСДdq iiiiiI ][ θω′′′= ; T

qdСДdq uuU ][=  – вектор на-

пруг у системі dq;  [ ]T
cefddqСДdq J)(MMpuS ][ ωωψωψ −′−= ; 

1-
smsmСДdq LRF ⋅= , СДdqG , СДdqH  – матричні константи; smR  – матриця актив-

них опорів схеми зміщення;  1-
smL  – обернена матриця індуктивностей, для еле-

ментів якої отримані аналітичні вирази. 
Матричне диференційне рівняння стану двигунів постійного струму 

складається аналогічно рівнянням стану асинхронних та синхронних двигунів. 
За наявності в електротехнічному комплексі шахти двигунів всіх зазначе-

них типів розрахунок перехідних процесів може бути виконаний за матричним 
диференційним рівнянням, що є лінійною комбінацією рівнянь двигунів: 

 глглглглглглгл UHSGIFdtId ⋅+⋅+⋅= .                       (22) 
Третій розділ «Математичне моделювання електротехнічних комплексів 

шахтної електричної мережі» присвячено формуванню матричного диферен-
ційного рівняння стану електротехнічних комплексів шахтної електромережі та 
обґрунтуванню способу його чисельного розв’язання. 

Використовується матрично-топологічний метод аналізу. Схеми замі-
щення окремих елементів (трансформаторів, кабелів, комутаційних апаратів та 
ін.) відповідно топології системи об’єднуються у загальну схему заміщення 
електромережі, для якої складається граф з виділенням дерева та доповнення 
дерева. Після цього складається перша матрицю інциденцій, з якої, після пере-
творень, формується матриця головних перетинів для схеми заміщення елект-
ромережі шахти, яка у загальному випадку має вигляд: 























=
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,                              (23) 

де підматриці 2F , 7F , 17F , 22F , 23F , 25F , 26F  є нульовими через відсутність 
відповідних особливостей графа. 
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Резистивні елементи схеми заміщення описані матричним рівнянням: 
уинирез ХВXBXBI ⋅+⋅+⋅= 321 ,                                (24) 

де Т
RRрез xp III ][=  – вектор струмів резистивних ребер та хорд; 

T
LC xp IUX ][= – вектор змінних стану RLC-кола (напруг на ємнісних ребрах 

та струмів індуктивних хорд); T
ни IUX ][= , Т

уиуиуи IUX ][=  – відповідно 

вектори незалежних та керованих джерел живлення; 31 BB −  – матриці, які вра-
ховують підматриці матриці головних перетинів та діагональні матриці pR , xR  
опорів резистивних ребер та хорд відповідно. Величини опорів резистивних 
елементів схеми заміщення мережі можуть бути сталими (наприклад, активний 
опір жили кабеля при нехтуванні його залежністю від температури) або зміню-
ватися в функції визначених параметрів. Зокрема, для комутаційних апаратів 
при комутаціях пропонується дискретно змінювати величини активних опорів 
фаз при незмінній схемі заміщення (ввімкненому стану відповідає перехідний 
опір замкнених контактів, відключеному – опір ізоляції між розведеними кон-
тактами). Напівпровідникові елементи на схемах заміщення подаються актив-
ними опорами, величини яких дискретно змінюються залежно від стану елеме-
нта (відкритий або закритий). 

Матричне рівняння стану реактивних елементів є наступним: 
уини XAXAXAdtXd ⋅+⋅+⋅= 321 .                        (25) 

Двигуни представляються у схемі заміщення керованими джерелами 
струму. Для зіставлення векторів змінних стану двигунів глI  та струмів керова-
них джерел уиI  використана матриця )(G θ11  підключення двигунів за стру-
мом: 

глуи IGI ⋅= )(11 θ .                                         (26) 

Для встановлення залежності вектора напруги на двигунах системи глU  
від вектора напруги на резистивних елементах резU  застосована матриця 

)(12 θG  підключення двигунів за напругою: 

резгл U)(GU ⋅= θ12 .                                  (27) 
Використання залежностей (26) та (27) дало змогу об′єднати рівняння 

стану RLC-системи (24), (25) та електродвигунів (22) в єдине матричне 
диференційне рівняння стану системи: 





Υ=⋅+⋅+⋅+⋅=

Υ=⋅+⋅+⋅=

,X)(G)I(SGI)(GX)(GdtId
;I)(GXAXAdtXd

ниглглглглгл

глни

2202319

12421
θθθ

θ
   (28) 

звідки: 
( ) ,t,XfX)(L)I(SLX)(LdtXd глниглглглгл =⋅+⋅+⋅= θθ 321         (29) 
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де T
глгл IXX ][=  – вектор змінних стану RLC-системи та двигунів розміром 

N; 
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20

2
3 – матричні коефіцієнти 

(рис. 5), причому )()( 1519 θθ GНG гл ⋅= , )()( 1620 θθ GНG гл ⋅= , 
)()( 2123 θθ GFG гл += , )()( 11324 θθ GAG ⋅= , 11415 )()( BGG ⋅= θθ , 

21416 )()( BGG ⋅= θθ , )()( 1821 θθ GНG гл ⋅= , )()()( 111718 θθθ GGG ⋅= , 

31417 )()( BGG ⋅= θθ , RGG ⋅= )()( 1214 θθ . 

 
Рис. 5. Структурна схема, що ілюструє порядок обрахування  
матричних коефіцієнтів диференційного рівняння (29) стану  

шахтної електромережі 
 

Матричне диференційне рівняння (29) є математичною моделлю електро-
технічного комплекса шахтної електричної мережі. Оскільки сталі часу елект-
ричних та механічних перехідних процесів суттєво відрізняються, вказане рів-
няння можна вважати жорстким. З метою його чисельного розв′язання викорис-
товується метод Гіра-Нордсіка, який передбачає формування матриці 
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][ )()()1( Nr ZZZZ KK= , r -му стовпчику якої відповідає вектор Норд-
сіка, складений для Nr ,1=  компоненти )(rx  вектора змінних стану глХ : 

Tk
r

k
rr

r kxhxhxZ ]!/[ )(
)()()(

)( ⋅′⋅= K ,                    (30) 

де k – порядок метода Гіра; h  – крок за часом;  )(
)(

k
rx  – k-та похідна від )(rx . 

В припущенні, що для поточної точки q матриця qZ  відома, початкове 
наближення ( j =0) вектора Нордсіка на кроці q+1 для r-ї змінної стану визнача-

ється канонічним рівнянням прогноза )()(0
1

r
qП

r
q ZZZ ⋅=+  з використанням мат-

риці Паскаля ПZ . Подальші j+1 наближення вектора Нордсіка для r-ї змінної 
стану на кроці q+1 визначаються канонічним рівнянням корекції: 

k
rj

q
rj

q
rj

q CFZZ ⋅+= ++
+
+

)(
1

)(
1

)(1
1 ,                            (31) 

де kC  – вектор коефіцієнтів, що залежить від порядка k метода Гіра; )(
1
rj

qF +  – 

скалярна функція корекції, що визначається як r-та компонента векторної фун-
кції корекції j

qF 1+ : 

],),([)],(1[ )(
11

)(
1

1
1

)(
111

j
qq

j
qq

j
qf

j
q dtXfhtXJbhF +++

−
++−+ −⋅⋅⋅⋅−=        (32) 

де 1−b  - константа, яка залежить від порядка метода; ),( 1
)(
1 ++ q

j
q tXf , 

),( 1
)(
1 ++ q

j
qf tXJ  – відповідно значення правої частини рівняння (29) та матриці 

Якобі від неї в точці )(
1

j
qX +  в момент 1+qt , причому вектор )(

1
j

qX +  є першим ряд-

ком матриці ][ )(
1

)(
1

)1(
11

Nj
q

rj
q

j
q

j
q ZZZZ ++++ = KK ;  )(

1
)(
1

j
q

j
q Xhd ++ ′⋅=   – дру-

гий рядок 
j
qZ 1+ . 

Матриця Якобі від правої частини рівняння (29) дорівнює: 
( )
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=
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∂Υ∂∂Υ∂
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28241
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11/
GGGGG

GGA
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I/X

X
t,XfJ

гл

гл

гл
гл

f .    (33)               

Порівнюючи матрицю Якобі (33) з матричним коефіцієнтом 1L  рівняння 
(29),  відзначено, що для обрахування fJ  необхідно до відповідних елементів 

1L  додати матриці 2825 GG − , що дорівнюють: 

глглгл ISGG ∂∂⋅= /25 ;    глглглглглглглглгл UI/HSI/GII/FG ⋅∂∂+⋅∂∂+⋅∂∂=26 ; 

глглглрезглгл II/)(GВR)(GHUI/)(GHG ⋅∂∂⋅⋅⋅⋅+⋅∂∂⋅= θθθ 113121227 ; 

глгл II/)(GAG ⋅∂∂⋅= θ11328 , 
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відшукання яких зводиться до диференцію-
вання коефіцієнтів рівнянь стану двигунів за 
змінними стану.  

Для чисельного розв’язання матрично-
го диференційного рівняння (29) стану елек-
тротехнічного комплекса шахтної електрич-
ної мережі розроблено прикладну 
комп’ютерну програму з графічним інтер-
фейсом «MinePowerNet». Програма дозволяє 
аналізувати перехідні процеси в електротех-
нічних комплексах шахтної електромережі 
довільної топології, які містять: джерела жи-
влення; трансформатори; вибухозахищені 
трансформаторні підстанції; гнучкі, броньо-
вані кабелі; вибухозахищені пускачі; автома-
тичні вимикачі; асинхронні, синхронні елек-
тродвигуни та двигуни постійного струму; 
напівпровідникові перетворювачі частоти; 
випрямлячі; тиристорні регулятори напруги; 
реактори; конденсаторні установки; апарати 
захисту шахтних електромереж. До складу 
програми входять бібліотеки  параметрів по-
ширених типів шахтного електрообладнання.  

Четвертий розділ «Аналіз перехідних 
процесів в електротехнічних комплексах ша-
хтної електричної мережі» присвячено аналі-
зу перехідних процесів в штатних та аварій-
них режимах роботи шахтної електромережі 
з використанням запропонованої математич-
ної моделі. 

Зокрема, розглядається фрагмент елек-
тротехнічного комплексу дільниці шахти 
(рис. 6), який включає трансформаторну під-
станцію УТП1, що живить перетворювач ча-
стоти ПП1, виконаний за схемою «керований 
випрямляч – ємнісний фільтр – автономний 
інвертор напруги», до якого кабелем К1 під-
ключено асинхронний двигун М1. Дерево 
графа для схеми заміщення  такої мережі 
складається з 24 ребер (гілки b1-b24, виділені 
на рис. 6), які з’єднують всі 25 вузлів графа, 
та 26 хорд (b25-b50). Робота автономного ін-
вертора напруги 6 підпорядкована базовому 
закону комутації, який передбачає жорстке 
чергування шести станів ключів інвертора в 

Рис. 6. Схема заміщення  
фрагмента дільничної мережі 

шахти з частотним  
перетворювачем 
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функції часу. При комутації кожного ключа його опір дискретно змінюється від 
опору ізоляції у закритому стані  (прийнято 1 МОм) до перехідного опору у 
відкритому стані (прийнято 1 мОм). За допомогою програми MinePowerNet 
проведено розрахунок перехідного процесу пуску двигуна за наступних пара-
метрів елементів: УТП1 – типу КТПВ-1000/6-1,2; К1 – КГЭШ 3х35 довжиною 
20 м; М1 – ЭДКОФВ315LA4 (схема Y, 200 кВт); кут відкривання тиристорів 
керованого випрямляча α =30°, що забезпечує виконання співвідношення 
U/f=const при вихідній частоті перетворювача 40 Гц, ємність фільтра FC =0,01 
мкФ. Інтегрування диференційного рівняння (29) здійснювалося методом Гіра-
Нордсіка 2-го порядку зі змінним кроком, величина якого не перевищувала 
1∙10-5 с. В результаті моделювання отримані, зокрема, графіки частоти обертан-
ня, струму статора та індуктивності намагнічування двигуна (рис. 7). Також є 
можливість аналізувати перехідні процеси в електротехнічних комплексах, що 
оснащені частотними перетворювачами з широтно-імпульсною модуляцією ви-
хідної напруги. 

 

 
Рис. 7. Графіки, отримані в результаті моделювання: a – частота обертання;  
b – струм фази А статора двигуна; c – індуктивність намагнічування двигуна 

 
На основі аналізу діаграми струмів та напруг мережі при короткому за-

миканні встановлено інтегральний параметр, значення якого, характеризуючи 
стан трьох фаз мережі, дозволяють встановити факт  виникнення короткого за-

b) 

a) 

c) 
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микання, а саме - зсув фаз ϕ  між просторовими векторами лінійних напруг 

)(32 /34/32 ππ j
ca

j
bcab eueuu/u ++⋅=  та струмів )(32 /34/32 ππ j

c
j

ba eieii/i ++⋅=  
електромережі, який визначено наступним чином: 
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π

ϕ                 (34) 

причому в якості ознаки виникнення короткого замикання розглядається збіль-
шення величини фазового кута ϕ  (рис. 8). 

З метою обґрунтування нових принципів побудови захисту від витоків 
струму на землю проаналізовані відповідні перехідні процеси, для чого розгля-
нута дільнична електромережа шахти, що включає трансформаторну підстан-

цію УТП1 (КТПВ-1000/6-1,2, обладна-
ну апаратом захисту від витоків струму 
на землю АЗУР-4), до якої кабелем К1 
(КГЭШ 3x25 довжиною 150 м) 
під’єднано асинхронний двигун М1 
(ЭДКОФВ315М4, обмотка статора 
з'єднана за схемою «зірка», момент на-
вантаження – типу «різання», коефіці-
єнт завантаження kз =0,1 в.о., коефіці-
єнт інерції навантаження kJ =3 в.о.). 
Схема заміщення такої мережі (рис. 9) 
враховує наявність кіл апарата захисту 
від витоків струму на землю АЗУР-4. 
Виникнення витоку струму на землю в 

фазі А гнучкого кабеля (через пошкодження ізоляції та доторкання людини) 
моделюється дискретною зміною опору резистора izАR  від нормального опору 
ізоляції фази (прийнято 1 МОм) до опору тіла людини (1 кОм), що забезпечує 
незмінність структури схеми заміщення мережі під час моделювання. Опір кон-
тура «земля» прийнято нульовим. Дерево графа для схеми заміщення мережі 
(рис. 9) утворюють Np=38 ребер (b1-b38), доповнення дерева графа складається з 
Nx=26 хорд (b39-b64).  

Отримано розрахункові криві, які характеризують перехідний процес при 
виникненні витоку струму на землю через опір тіла людини 1кОм в момент t1=2 
с (рис. 10). В момент t2 =2,05 с контрольований параметр (напруга на резисторі 
R5) апарата АЗУР-4 перевищує уставку (Uср=2,4 B), що спричиняє видачу ко-
манди на захисне відключення дільничної підстанції, після чого струм в колі 
витоку підтримує затухаюча ЕРС вибігу двигунів. Для розв’язання матричного 
диференційного рівняння стану системи використовувався метод Гіра другого 
порядка зі змінним кроком, величина якого не перевищувала 1∙10-4 с. 

Захисне відключення трансформаторної підстанції супроводжується пе-
реходом електродвигунів споживачів до режиму вибігу, в якому вільні струми 
ротора, що обертається за інерцією, кожного двигуна наводять в статорній об-
мотці ЕРС вибігу. В момент відключення напруги живлення частота напруги, 

Рис. 8. Зсув фаз між просторовими  
векторами лінійних напруг та струмів 
електромережі при виникненні корот-

кого замикання в момент t1 
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що підтримується у відключеній частині мережі ЕРС вибігу, знижується до 
97%-99% від промислової частоти, що визначається ковзанням двигунів у по-
передньому робочому режимі. В подальшому зниження частоти напруги обу-
мовлено механічним гальмуванням роторів двигунів. Зниження частоти напру-
ги в мережі розглядається як опосередкована ознака відключення трансформа-
торної підстанції, її використання при проектуванні перспективного засобу за-
хисту дозволяє знизити час протікання струму витоку через тіло людини, чим 
підвищується електробезпека, як це показано в п’ятому розділі. Графік зміни 
частоти напруги, миттєві значення якої наведено на рис. 10, с, ілюструє її зни-
ження з 50 Гц (до момента 2t  захисного відключення мережі) до 43 Гц через 1с 
після переходу двигуна до режиму вибігу (рис. 11). 

 
Рис. 9. Схема заміщення дільничної електромережі з апаратом  

захисту від витоків струму на землю 
 
Ефективність функціонування захисту від витоків струму на землю оці-

нюється за кількістю електрики Q , яке пройшло через опір тіла людини (1 
кОм) за час аварійного процесу. До недоліків відомих залежностей для оцінки 
величини Q  відноситься нехтування зміною частоти ЕРС вибігу асинхронних 
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двигунів із часом, через що знижує точність оцінок. В умовах підвищення рівня 
напруги живлення дільничних електромереж до 3(3,3) кВ, збільшення потужно-
стей приводних електродвигунів та ємності ізоляції кабелів, через збільшення 
довжини останніх, актуальним є питання підвищення точності оцінки стану ко-
ла витоку струму на землю через опір тіла людини. 

 
Рис. 10. Графіки, отримані в результаті моделювання: a – струм витоку на  

землю; b – напруга на реагуючому елементі АЗУР-4 (резисторі R5);  
c – фазна напруга статора двигуна 

 
Для відшукання загальної кількості  електрики Q, що проходить через ті-

ло людини за час аварійного процесу, початок якого відповідає моменту тор-
кання людиною фази електромережі, кінець – зниження напруги на колі витоку 
до безпечного рівня, пропонується криву миттєвих значень струму витоку роз-
бити на m періодів, тоді величина Q може бути виражена наступним чином: 
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де jN ′ , jN ′′  – відповідно початкові та кінцеві номери відліків ki  струму витоку, 

що відповідають ,mj 1=  періоду, які можна відшукати за переходом кривої 
струму з від’ємної у додатну напівплощину, тобто при  виконанні умов 

1−=)i(sign k  та 11 =+ )i(sign k . 
Користуючись останнім виразом, обраховується накопичення кількості 

електрики )r(q , що проходить через опір тіла людини за r періодів, для чого 
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сума в (35) знаходиться від  j=1 до r. 
З використанням залежності (35) 
отримано криву накопичення кілько-
сті електрики (рис. 12) для кривої 
струму витоку на землю, що зобра-
жена на рис. 10, а, причому крива 
миттєвих значень струму витоку бу-
ла розбита на m=47 періодів в діапа-
зоні від 2с до 3с модельного часу. 
Підвищення точності оцінки кілько-
сті електрики, що проходить через 
опір тіла людини за час аварійного 

процесу, при використанні запропонованої залежності (35) досягається шляхом 
врахування зміни частоти ЕРС вибігу двигунів, яка підтримує струм в колі ви-
току після захисного відключення мережі. 

 
Рис. 12. Крива накопичення кількості електрики через опір кола  

витоку струму на землю, що відповідає діаграмі струму витоку рис. 10, а 
 
З метою оцінки електробезпеки стану кабеля відключеної обмотки дво-

швидкісного двигуна, проаналізовано перехідний процес при виникненні вито-
ку струму на землю у відповідному кабелі (рис. 13). Розрахунок миттєвих зна-
чень струму витоку, який підтримується ЕРС взаємоіндукції, що наводиться у 
відключеній обмотці двигуна, запропоновано проводити у наступній послідов-
ності: визначити залежність взаємної індуктивності між підключеною обмот-
кою статора та ротором від кута повороту ротора згідно запропонованої в дру-
гому розділі методики; чисельним методом розв’язати матричне диференційне 
рівняння стану двигуна для умов заданого режиму роботи, в результаті чого ви-
значається залежність проекцій потокозчеплень двигуна в функції часу; розра-
ховуються миттєві значення струмів фаз підключеної обмотки статора та рото-
ра; для визначених таким чином значень струмів обчислюється розподілення 
магнітної індукції у повітряному зазорі двигуна для кожного момента часу; з 
урахуванням схеми відключеної обмотки статора розраховується ЕРС її провід-
ників для кожного паза; визначені таким чином ЕРС пазових провідників під-
сумовуються з використанням схеми з’єднання обмотки, в результаті чого ви-
значається ЕРС, що наводиться в кожній фазі відключеної обмотки; з урахуван-

q, 
мА∙с 

t, c 

Рис. 11. Графік зміни частоти  
напруги мережі при відключенні 

останньої в момент t2 
 

 f, Гц 

t, c t2 
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ням параметрів ізоляції кабеля відключеної обмотки та кола витоку струму на 
землю розраховуються миттєві значення струму витоку.  

 
Рис. 13. Схема фрагмента дільничної електромережі за наявності асинхронного 
двошвидкісного двигуна: 1 – вторинна обмотка трансформатора; 2 – автомати-
чний вимикач; 3 – реле витоку; 4 – магістральний кабель; 5 – контактор (за-

мкнений); 6, 10 – гнучкі кабелі; 7, 11 – обмотки статора двошвидкісного двигу-
на 8; 9 – контактор (розімкнений); 12 – тіло людини 

 
Встановлено, що в разі виникнення витоку струму на землю в кабелі від-

ключеної додаткової обмотки (р=3) двигуна ВАО 41-4, при ємності ізоляції та-
кого кабеля відносно землі 0,2 мкФ/фаза, через тіло людини за колом «права 
рука - ноги» (активні опори шкіри sR =500 Ом в місці торкання та тіла 500=bR  
Ом, взуття та землі gR =50 Ом, ємність шкіри людини sC =0,22 мкФ), струм че-
рез опір тіла людини є полігармонійним, пікові значення можуть досягати 1,5 
А, що суттєво перевищує пороговий невідпускаючий струм 0,025÷0,050 А. Ка-
бель відключеної обмотки двошвидкісного двигуна не має електричного 
з’єднання з дільничною електромережею, тому виникнення витоку струму на 
землю у вказаному кабелі не буде виявлено загальномережевим апаратом захи-
сту від витоків струму на землю. Аналіз амплітудного спектра струму витоку 
(рис. 14) дозволяє оцінити кількість електрики )(TQ , яка пройшла через тіло 
людини за один період (T ) основної гармоніки ( =f 50 Гц), для чого пропону-
ється використовувати вираз: 
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де n  - номер гармоніки; Fk  - загальна кількість гармонік розкладання струму 
витоку, що береться до уваги; nQ  - кількість електрики, що пройшла через опір 
кола витоку за час T  через дію n -ї гармоніки; nI  - амплітуда n -ї гармоніки. 

Для вказаних умов при кількості гармонік Fk =200 кількість електрики, 
що пройшла через тіло людини за 0,02 с, становить 75 мА∙с, що вполовину пе-
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ревищує максимально припустиму кількість електрики 50 мА∙с. Це доводить 
небезпеку виникнення витоку струму на землю в кабелі відключеної обмотки 
двошвидкісного двигуна та обумовлює актуальність розробки додаткових тех-
нічних рішень із захисту від витоків струму на землю при експлуатації вказаних 
двигунів. 

 
Рис. 14. Амплітудний спектр струму витоку через тіло людини при торканні 

жили кабеля відключеної обмотки двошвидкісного двигуна 
 
Крім того, розглянуто фрагмент електромережі шахти (рис. 15), який 

включає джерело напруги ИП1 (110 кВт), яке імітує районну підстанцію, 
трансформатор Т1 головної поверхневої підстанції (типу ТДТН-63000/110) з 
високовольтним комутаційним апаратом Я1 на виході. До останнього через 
струмообмежуючий реактор Р1 (РБГ 10-1000-0,35) підключена секція збірних 
шин головної знижувальної підстанції, що включає вхідний комутаційний апа-
рат Я2 (ВМГ-10) та три комутаційні апарати приєднань: Я3, який живить асин-
хронний двигун М1 (ВАО2-450s, 200 кВт, 6 кВ) привода скіпової підйомної 
установки; Я4, до якого підключено синхронний двигун М2 (СТМ-3500-2, 3500 
кВт, 6кВ) привода вентилятора головного провітрювання; Я5, до якого стволо-
вим кабелем К1 (ЭВТ3х50, 800м) підключено секцію збірних шин центральної 
підземної підстанції. Остання складається з вхідного комутаційного апарата Я6 
(типу КРУВ-6) та двох приєднань: комутаційний апарат Я7 (КРУВ-6) живить 
асинхронний двигун М3 (ВАО2-450s, 200 кВт, 6 кВ) привода насоса головного 
водовідлива; до Я8 (КРУВ-6) магістральним високовольтним кабелем К2 
(ЭВТ3х50, 500м) під’єднано трансформаторну підстанцію прохідницької діль-
ниці УТП1 (типу КТПВ-1000/6-1,2). До виходу останньої підключено розподі-
льчий пункт, який складається з автоматичного вимикача КА1 (типу АВ-
400ДО4) та двох пускачів: КА2 (типу ПРВИ-250), до якого гнучким кабелем К3 
(КГЭШ 3х25, 100 м) підключено асинхронний двигун М4 (ЭДКОФВ315LA4, 
200 кВт, 1140 В) привода конвеєра; КА3 (типу ПРВИ-250), який через гнучкий 
кабель К4 (КГЭШ 3х16, 50 м) живить асинхронний двигун М5 
(2ЭДКОФВ250М4, 55 кВт, 1140 В) привода прохідницького комбайна. 

 f, кГц 

I, 
A 
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Схема заміщення такого фрагмента шахтного електротехнічного компле-
ксу включає 193 вітки, які з’єднуються у 95 вузлах. Для асинхронного двигуна 
М4 врахована залежність mL  індуктивності контура намагнічування від струму 
намагнічування поліномом четвертого порядку. На початку моделювання всі 
комутаційні апарати вимкнені. Алгоритм моделювання передбачав ввімкнення 
комутаційних апаратів в наступній послідовності: =1t 0,2 с – Я1, =2t 0,3 с – Я2, 

=3t 0,4 с – Я5, =4t 0,45 с – Я6, =5t 0,5 с – Я8, =6t 0,6 с – автоматичний вимикач 
розподільчого пристрою низької напруги УТП1, =7t 0,65 с – КА1, =8t 0,7 с – 
КА2 (запуск М4), =9t 1,7 с – КА3 (запуск М5), =10t 2,4 с – Я3 (запуск  М1), 

=11t 2,6 с – Я7 (запуск  М3), =12t 6 с – Я4 (запуск синхронного двигуна М2). 
Графіки, отримані в результаті чисельного розв’язання матричного диферен-
ційного рівняння (29) у програмі MinePowerNet, дозволяють проаналізувати пе-
рехідні процеси в системі, зокрема, при пуску двигунів (рис. 16).  

 
Рис. 15. Схема фрагмента електромережі шахти у вікні програми MinePowerNet 

 
Потужність асинхронних двигунів (М1, М3, М4, М5) є суттєво меншою 

від потужності синхронного двигуна (М2), тому їх запуск суттєво не впливає на 
рівень напруги на шинах головної знижувальної підстанції, натомість пуск син-
хронного двигуна в момент t12=6c супроводжується суттєвим зниженням (на 
30%) напруги на шинах ГЗП  на час пуску (протягом 6,5 с модельного часу). 

М1, М3 – ВАО2-450s (200 кВт) 
М2 – СТМ-3500-2-6 (3500 кВт) 
М4 - ЭДКОФВ315LA4 (200 кВт) 
М5 - 2ЭДКОФВ250М4 (55 кВт) 
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0,

4 
c 

t 10
=2

,4
 c

 

t4=0,45c t5=0,5c t6=0,6 c t7=0,65c t8=0,7c t9=1,7c 

t 12
=

6 
c 

t11=2,6c 
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Підтверджена адекватність результатів теоретичних досліджень експеримента-
льним даним: похибка розрахунків не перевищує 4%. 

 

 
Рис. 16. Графіки, отримані в результаті моделювання: а – лінійна напруга на 
шинах головної знижувальної підстанції; b – лінійний струм через комутацій-

ний апарат Я2; с – частота обертання синхронного двигуна М2   
 
Застосування запропонованої математичної моделі електротехнічних 

комплексів шахтних електричних мереж для досліджень перехідних та устале-
них процесів в штатних та аварійних режимах роботи під час проектування та 
вибора електрообладнання дозволить: a) підвищити точність розрахунків за-
вдяки використанню диференційних рівнянь для описання кожного елемента 
системи та обґрунтуванню методів оцінки внутрішніх параметрів моделей еле-
ментів; b) підвищити стійкість чисельного розв’язання диференційних рівнянь, 
які описують елементи системи, за рахунок використання жорстко-стійкого ме-
тода Гіра; c)  зменшити тривалість проектування за рахунок реалізації запропо-
нованої математичної моделі у вигляді прикладної комп’ютерної програми та 
наявності бібліотек типового рудникового електрообладнання; d) знизити ви-
моги до рівня підготовки проектувальників, оскільки всі обчислення викону-
ються комп’ютерною програмою в автоматичному режимі; e) підвищити точ-

а) 

b) 

c) 
t12 t11 t9 
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ність налаштування захисних апаратів завдяки більш точному обрахунку пара-
метрів перехідних процесів в аварійних режимах та ін. 

П’ятий розділ «Удосконалення методів захисту шахтних електромереж» 
присвячено удосконаленню методів захисту шахтних електромереж від корот-
ких замикань та витоків струму на землю.  

Удосконалити захист від витоків струму на землю пропонується шляхом 
зниження напруги на колі витоку струму на землю при переході двигунів до 
режиму вибігу за рахунок від’єднання від мережі електродвигунів в момент 
зниження частоти напруги відгалужень мережі нижче заданого рівня, чим дося-
гається підвищення електробезпеки мережі та надійності захисту. Спосіб може 
бути використаний для дільничної електромережі шахти (рис. 17). В разі вини-
кнення витоку струму на землю через опір тіла людини 12 або неприпустимого 
зниження активного опору 9 ізоляції кабеля спрацьовує реле витоку 4, яке по-
дає команду на захисне відключення автоматичного вимикача 3, що від’єднує 
мережу від трансформатора 2, після чого двигуни 11 переходять до режиму ви-
бігу з миттєвим зниженням частоти напруги мережі до 97%-99% від промисло-
вої частоти, що визначається ковзанням двигунів у попередньому робочому ре-
жимі. Напруга в мережі підтримується ЕРС вибігу двигунів, яка знижується за 
амплітудою та частотою. Вказана напруга та ємність 10 ізоляції кабелів віднос-
но землі визначають величину струму витоку на землю. 

 
Рис. 17. Принципова схема дільничної електромережі шахти з блоками  

контролю частоти приєднань: 1 - трансформаторна підстанція; 2 - силовий 
трансформатор; 3 - автоматичний вимикач; 4 - апарат захисту від витоків стру-
му на землю (реле витоку); 5 - комутаційні апарати (рудникові пускачі); 6 - гну-
чкі кабелі з активними опорами 7 та індуктивностями 8 жил, активними опора-

ми 9 та ємностями 10 ізоляції відносно землі; 11 - асинхронні двигуни 
 
Для вдосконалення захисту від витоків струму на землю пропонується 

кожне відгалуження мережі обладнати додатковими силовими комутаційними 
апаратами 13, що включені між виводами статорних обмоток асинхронних дви-
гунів 11 та гнучкими кабелями 6 силових відгалужень, та реле частоти 14, які 
підключаються вимірювальними колами до фаз відгалуження з боку виходів 
додаткових силових комутаційних апаратів 13. Кожне реле частоти 14 виявляє 
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факт зниження частоти напруги в мережі нижче встановленого рівня, що має 
місце при відключенні мережі та переході двигунів до режиму вибігу, та видає 
команду на відключення відповідного комутаційного апарата 13, який від’єднує 
відповідний двигун 11 від мережі, що дозволяє за найкоротший час знизити до 
нуля напругу між фазами від’єднаних з одного боку від силового трансформа-
тора 2, а з іншого – від асинхронних двигунів 11 гнучких кабелів 6 та, відповід-
но, дає змогу знизити до нуля струм витоку на землю через опір тіла людини 12 
або знижений активний опір ізоляції 9, що підвищує електробезпеку мережі. 
Визначення момента відключення мережі від джерела живлення за зниженням 
частоти напруги, яка підтримується ЕРС вибігу двигунів, дозволяє безпомилко-
во та в найкоротший термін сформувати команду на відключення додаткового 
комутаційного апарата.  

Частоту напруги мережі пропонується вимірювати як модуль похідної за 
часом від кута повороту просторового вектора лінійних напруг енергосистеми 
відносно дійсної вісі комплексної площини. Реле зниження частоти, яке конт-
ролює частоту напруги приєднання, та додатковий силовий комутаційний апа-
рат, що від’єднує від електромережі обмотку двигуна за командою реле зни-
ження частоти, пропонується розміщувати в кожному відгалуженні мережі, що 
дозволяє виконувати загальномережевий захист від витоків струму на землю 
незалежно від місця пошкодження ізоляції та підвищує надійність захисту, 
оскільки не потребує прокладання додаткових сигнальних ліній. 

Для захисту від витоків струму на землю кабельного відгалуження від-
ключеної обмотки двошвидкісного двигуна пропонується встановлення між 
обмотками статора та відповідними кабелями додаткових силових 
комутаційних апаратів (без засобів дугогасіння), сигнали на які подаються кон-
трольними жилами гнучких кабелів із випередженням на ввімкнення та 
запізненням на відключення по відношенню до основного комутаційного апа-
рата відгалуження, що дає змогу, відокремивши гнучкий кабель від 
відключеної обмотки, зняти з його жил напругу, обумовлену ЕРС взаємоіндук-
ції двошвидкісного двигуна. 

Запропоновано спосіб захисту електромережі від короткого замикання, 
який передбачає визначення момента короткого замикання за виходом з припу-
стимих меж зсува фаз між напругами та струмами електромережі, який відріз-
няється тим, що зсув фаз вимірюють між просторовими векторами лінійних на-
пруг та струмів електромережі, і при перевищенні вказаним зсувом фаз уставки 
передають сигнал на відключення електромережі. Запропонований спосіб за-
безпечує підвищення точності захисту електромережі від короткого замикання 
за рахунок контролю момента виникнення короткого замикання за збільшенням 
зсува фаз між просторовими векторами лінійних напруг та струмів електроме-
режі. 

Також запропоновано спосіб захисту електромережі шахти від короткого 
замикання, що передбачає контроль фазового кута між лінійними струмами та 
напругами приєднання електромережі, який відрізняється тим, що додатково 
контролюють величини модулів просторових векторів лінійних напруг та стру-
мів приєднання, і при одночасному зниженні модуля просторового вектора лі-



 32 

нійних напруг нижче від меншої з двох уставок, перевищенні модулем вектора 
лінійних струмів значення уставки та знаходженні величини фазового кута між 
просторовими векторами лінійних напруг та лінійних струмів приєднання в ін-
тервалі між першою та другою уставками формують команду на відключення 
приєднання від електромережі. Використання запропонованого способу забез-
печує підвищення селективності захисту електромережі шахти від короткого 
замикання за рахунок безперервного розпізнавання стану кожного силового 
приєднання електромережі за сукупністю параметрів. 

З метою підвищення рівня автоматизації вугледобичі, зменшення обсягу 
ручної праці з пошуку місця ушкодження кабеля та зниження часу простоїв ву-
гледобувного обладнання, запропоновано спосіб визначення відстані до місця 
короткого замикання в електромережі вугільної шахти за активним та реактив-
ним опорами, які обчислюються як дійсна та уявна частини, відповідно, відно-
шення просторового вектора лінійних напруг, що визначається миттєвими зна-
ченнями напруг між першою-другою, другою-третьою та третьою-першою фа-
зами електромережі, до просторового вектора лінійних струмів, що визначаєть-
ся миттєвими значеннями струмів першої, другої та третьої фаз електромережі, 
і при зменшенні кореня з суми квадратів вказаних активного та реактивного 
опорів нижче уставки передають сигнал на відключення електромережі та відо-
бражають інформацію про відстань до місця короткого замикання.  

 
ВИСНОВКИ 

 
В дисертаційній роботі вирішена важлива науково-технічна проблема 

підвищення ефективності функціонування електротехнічних комплексів шахт-
ної електричної мережі на основі удосконалення методів аналізу перехідних 
процесів та захисту від аварійних режимів з урахуванням особливостей гірни-
чого виробництва та тенденцій розвитку вугледобувної техніки.  

Основні наукові та практичні результати роботи полягають в наступному. 
1. В результаті аналізу стану питання відзначені суттєві відмінності шах-

тних електротехнічних комплексів від загальнопромислових та високу імовір-
ність виникнення аварійних станів в підземних умовах. Встановлено, що відомі 
методи захисту електротехнічних комплексів шахт від аварійних режимів хара-
ктеризуються низькою точністю та обмеженою функціональністю, що підтвер-
джується статистичними даними аварій. Методи аналізу перехідних процесів в 
шахтних електромережах, що використовуються на сьогоднішній день, задово-
льняли потреби вугільної промисловості на попередньому етапі розвитку елек-
тротехнічних комплексів шахт та потужностей обчислювальної техніки. Такі 
методи характеризуються недостатньою точністю та можуть слугувати тільки 
для приблизного вибору електрообладнання та уставок захисних апаратів. Це 
обумовлює наукову та практичну актуальність удосконалення аналізу перехід-
них процесів і методів захисту електротехнічних комплексів шахтної електрич-
ної мережі. 

2. Удосконалено математичну модель електротехнічних комплексів шах-
тних електричних мереж довільної топології як матричне диференційне рівнян-
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ня у формі Коши, яке відрізняється від відомих аналітичним вираженням мат-
ричних коефіцієнтів та матриці Якобі від правої частини матричного диферен-
ційного рівняння стану системи. Математична модель реалізована у вигляді 
прикладної комп’ютерної програми, використання якої дозволяє підвищити 
ефективність функціонування електротехнічних комплексів шахтної електрич-
ної мережі. 

3. Отримано аналітичні вирази матричних коефіцієнтів диференційного 
рівняння стану асинхронного двигуна, що враховують статичні та динамічні 
складові індуктивностей магнітних кіл за шляхами головного магнітного пото-
ку та потоків розсіяння статора і ротора. 

4. Удосконалено метод експериментального визначення параметрів схеми 
заміщення асинхронного електродвигуна, що відрізняється відсутністю необ-
хідності проведення досліду неробочого хода, а використовує дані з нормаль-
них експлуатаційних режимів роботи двигуна під навантаженням та в режимі 
пуску. 

5. Вперше запропоновано метод оцінки кількості електрики, що пройшла 
через опір тіла людини за час витоку струму на землю, який відрізняється від 
відомих врахуванням зміни частоти ЕРС вибігу двигунів. В контексті підви-
щення ефективності захисту людини від ураження електричним струмом удо-
сконалено метод захисту електротехнічних комплексів дільниць шахт від вито-
ків струму на землю шляхом зниження напруги на колі витоку струму на землю 
при переході двигунів до режиму вибігу за рахунок від’єднання від мережі еле-
ктродвигунів в момент зниження частоти напруги відгалужень мережі нижче 
заданого рівня. 

6. Запропоновано спосіб захисту електромережі від короткого замикання, 
який передбачає визначення момента короткого замикання за виходом з припу-
стимих меж зсува фаз між просторовими векторами напруги та струмів елект-
ромережі, який забезпечує підвищення точності захисту. 

 7. Запропоновано спосіб визначення відстані до місця короткого зами-
кання в електромережі вугільної шахти, використання якого забезпечить під-
вищення ефективності функціонування дільничного електротехнічного ком-
плексу та знизить час простоїв вугледобувного обладнання.  
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В публікаціях, що написані у співавторстві, особистий внесок Васильця 
С.В. полягає в наступному: [1, 23] – математичний опис процесу відключення 
комутаційних апаратів відгалужень під час вибігу двигунів дільничного елект-
ротехнічного комплексу та його вплив на стан кола витоку струму на землю; [2] 
– формування математичної моделі для дослідження особливостей функціону-
вання автокомпенсаторів у складі сучасних апаратів захисту від витоків струму 
на землю; [3] – виготовлення лабораторного зразка пристрою примусового 
припинення дії зворотньої ЕРС асинхронного двигуна на коло витоку струм на 
землю; [4] – статистичний аналіз результатів моделювання перехідних процесів 
в дільничній мережі шахти в разі примусового гасіння ЕРС вибігу двигунів при 
виникненні витоку струму на землю; [5, 6] – удосконалення математичної мо-
делі низьковольтної електромережі дільниці шахти довільної конфігурації у 
формі матричного диференційного рівняння у формі Коши; [7] – розробка ме-
тодики оцінки кількості електрики, що проходить через опір тіла людини за час 
протікання струму витоку на землю; [8, 24, 36] – програмна реалізація матема-
тичної моделі шахтної електромережі; [9] – обгрунтування порядку формування 
матриць підключення електродвигунів, які використовуються при складанні 
матричного диференційного рівняння стану мережі; [11, 13, 20, 25] – отримання 
аналітичних виразів матричних коефіцієнтів диференційного рівняння стану 
електромережі; [15, 33] – спосіб визначення відстані до місця короткого зами-
кання в електромережі вугільної шахти за активним та реактивним опорами, що 
визначаються з використанням просторових векторів лінійних струмів та на-
пруг; [16] – відшукання аналітичного виразу для матриці Якобі від правої час-
тини матричного диференційного рівняння стану електромережі; [17, 21, 26] – 
розробка математичної моделі асинхронного двигуна, що враховує насичення 
магнітних кіл за шляхами головного магнітного потоку та потоків розсіювання 
статора і ротора; [18, 31, 32] – запропоновано вдосконалити захист від витоків 
струму на землю  шляхом зниження напруги на колі витоку струму на землю в 
момент зниження частоти напруги відгалужень мережі нижче заданого рівня; 
[19] – розробка метода, що дозволяє за даними експлуатаційних режимів робо-
ти асинхронного двигуна визначити параметри схеми заміщення; [22] – розроб-
ка методика визначення залежності взаємоіндуктивності між обмотками стато-
ра та ротора двигуна від кута повороту ротора; [27-30] – дослідження впливу 
ЕРС вибігу двигуна на точку короткого замикання в кабелі;  [34, 35] – дослі-
дження характера зміни величини зсуву фаз між просторовими векторами 
лінійних напруг та струмів шахтної електромережі при короткому замиканні. 
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Вказані публікації в повній мірі відображають основний зміст дисертації 
та її наукові положення і відповідають вимогам Атестаційної колегії Міністерс-
тва освіти і науки України. 

 
АНОТАЦІЇ 

 
Василець С.В. Аналіз перехідних процесів і методи захисту електротехніч-
них комплексів шахтних електричних мереж. − Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спе-
ціальністю 05.09.03 − Електротехнічні комплекси та системи. − ДВНЗ «Донець-
кий національний технічний університет», Красноармійськ, 2016. 

В дисертаційній роботі вирішена важлива науково-технічна проблема 
підвищення ефективності функціонування електротехнічних комплексів шахт-
ної електричної мережі на основі удосконалення методів аналізу перехідних 
процесів та захисту від аварійних режимів з урахуванням особливостей гірни-
чого виробництва та тенденцій розвитку вугледобувної техніки.  

Удосконалено математичну модель електротехнічних комплексів шахт-
них електричних мереж довільної топології як систему нелінійних матричних 
диференційних рівнянь, яка відрізняється від відомих можливістю аналізу пе-
рехідних процесів у штатних та аварійних режимах за рахунок удосконалення 
представлення нелінійними диференційними рівняннями окремих елементів та 
врахуванням їх взаємних впливів, використання якої дозволяє підвищити ефек-
тивність проектування шахтних електромереж. Вперше отримано закономірно-
сті протікання перехідних процесів в сучасних електротехнічних комплексах 
шахтних електричних мереж, що включають одно- та двошвидкісні асинхронні 
електроприводи, в тому числі – частотно-керовані, залежно від параметрів та 
режимів роботи, що використані для проектування перспективних захисних 
пристроїв. Удосконалено метод експериментального визначення параметрів 
схеми заміщення асинхронного електродвигуна, що використовує дані з норма-
льних експлуатаційних режимів роботи двигуна під навантаженням та в режимі 
пуску. Удосконалено методи захисту електротехнічних комплексів дільниць 
шахт від витоків струму на землю та коротких замикань. 

Ключові слова: електротехнічний комплекс, мережа, шахта, захист, ко-
ротке замикання, виток струму, асинхронний двигун, насичення, диференційне 
рівняння, матриця, вектор, програма. 

 
 

Василец С.В. Анализ переходных процессов и методов защиты электротех-
нических комплексов шахтных электрических сетей. − Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.09.03 − Электротехнические комплексы и системы. − ГВУЗ 
«Донецкий национальный технический университет», Красноармейск, 2016. 

В диссертационной работе решена важная научно-техническая проблема 
повышения эффективности функционирования электротехнических комплексов 
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шахтной электрической сети на основании усовершенствования методов анали-
за переходных процессов и защиты от аварийных режимов с учетом особенно-
стей горного производства и тенденций развития угледобывающей техники. 

Усовершенствована математическая модель электротехнических ком-
плексов шахтных электросетей произвольной топологии как система матрич-
ных нелинейных дифференциальных уравнений, которая отличается от извест-
ных возможностью анализа переходных процессов в штатных и аварийных ре-
жимах за счет усовершенствования представления нелинейными дифференци-
альными уравнениями отдельных элементов и учета из взаимных влияний, ис-
пользование которой позволяет повысить эффективность проектирования шах-
тных электросетей. Предложенный метод описания электротехнических ком-
плексов шахтных электрических сетей системой матричных дифференциаль-
ных уравнений позволяет анализировать переходные процессы в штатных и 
аварийных режимах работы при отсутствии ограничений на топологию схемы, 
количество элементов, а методика аналитического выражения элементов мат-
рицы Якоби от правой части уравнения уменьшает ошибку численного интег-
рирования.  При этом теоретические исследования базируются на матрично-
топологическом методе описания структуры электросети, теории переходных 
процессов в электрических цепях, теории электрических машин переменного 
тока, методе суперпозиции, методе Гира-Нордсика численного решения мат-
ричных дифференциальных уравнений, методе пространственного вектора, ме-
тодах математического анализа. 

Впервые получены закономерности протекания переходных процессов в 
современных электротехнических комплексах шахтных электрических сетей, 
которые включают одно- и двухскоростные асинхронные электроприводы, в 
том числе – частотно-управляемые, в зависимости от параметров и режимов 
работы, что использовано для проектирования перспективных защитных уст-
ройств. Усовершенствован метод экспериментального определения параметров 
схемы замещения асинхронного электродвигателя, который отличается отсут-
ствием необходимости проведения опыта холостого хода, а использует данные 
нормальных эксплуатационных режимов работы двигателя под нагрузкой и в 
режиме пуска, что позволило повысить точность расчетов. 

Впервые предложен метод оценки количества электричества, которое 
прошло через сопротивление тела человека за время утечки тока на землю, ко-
торый отличается от известных учетом изменения частоты ЭДС выбега двига-
телей, применение которого позволяет увеличить точность оценки электро-
безопасности сети. Усовершенствован метод защиты электротехнических ком-
плексов участков шахт от утечек тока на землю путем снижения напряжения на 
цепи утечки тока на землю при переходе двигателей в режим выбега за счет от-
соединения от сети электродвигателей в момент снижения частоты напряжения 
ответвлений сети ниже заданного уровня, что позволило повысить электро-
безопасность эксплуатации сети. Предложен способ защиты электросети от ко-
роткого замыкания, который предусматривает определение момента короткого 
замыкания по выходу из допустимых границ сдвига фаз между пространствен-
ными векторами напряжений и токов электросети, который обеспечивает по-
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вышение точности определения момента короткого замыкания. Предложен спо-
соб определения расстояния до места короткого замыкания в электросети 
угольной шахты, использование которого обеспечит повышение эффективно-
сти функционирования участкового электротехнического комплекса и снизит 
время простоев добычного оборудования. 

Разработана прикладная компьютерная программа анализа переходных 
процессов в электротехнических комплексах шахтной электрической сети, ис-
пользование которой позволяет повысить эффективность проектирования элек-
тротехнических комплексов шахтной электрической сети за счет повышения 
точности настройки защитных аппаратов, расширения возможностей проекти-
ровщика путем оперативного сравнения различных вариантов комплектации 
электрооборудования, анализа функционирования в заданных условиях нового 
оборудования. 

Ключевые слова: электротехнический комплекс, сеть, шахта, защита, 
короткое замыкание, утечка тока, асинхронный двигатель, насыщение, диффе-
ренциальное уравнение, матрица, вектор, программа. 

 
Vasylets S.V. Analysis of transients and methods for protecting electro-

technical complexes of mine electrical networks. – Manuscript.  
Thesis for a Doctor of technical science on speciality 05.09.03 - 

Electrotechnical complexes and systems. - Donetsk National Technical University, 
Krasnoarmeysk, 2016. 

In this thesis the important scientific and technical problem of improving the 
operating efficiency of electrotechnical complexes of mine electrical network based 
on improved methods of transient analysis and protection against emergency modes 
allowing for the mining and trends of coal mining equipment development was 
solved.  

The mathematical model of electrotechnical complexes of mine electrical 
network of arbitrary topology as a system of nonlinear matrix differential equations, 
which differs from known in the possibility of transient analysis in regular and 
emergency operation modes by improving the representation of non-linear 
differential equations of individual elements and taking into account their mutual 
influences was improved, the use of which increases the efficiency of design of mine  
power networks. The regularities of the transients in modern electrotechnical com-
plexes of mine electrical network, that include one- and two-speed induction electric 
drives, including - frequency-controlled, depending on the parameters and modes of 
operation were obtained for the first time and used for the design of advanced 
protective devices. The method of experimental determination of the parameters of 
the equivalent circuit of induction motor using data from normal operating conditions 
of the motor under load and start-up mode was improved. Improved methods for 
protecting electrotechnical complexes of mine sections from current leakage to earth 
and short circuits. 

Key words: electrotechnical complex, network, mine, protection, short circuit, 
leakage current, induction motor, saturation, differential equation, matrix, vector, 
program. 
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