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«Донецький національний технічний університет» 
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ОЦІНКА ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДВОШВИДКІСНИХ 
ДВИГУНІВ У СКЛАДІ ДІЛЬНИЧНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ШАХТ 

 

Запропоновано методику оцінки кількості електрики, що пройшла через опір кола витоку струму на землю в 

кабелі відключеної обмотки двошвидкісного асинхронного двигуна в складі дільничної електромережі, яка 

передбачає визначення залежності взаємної індуктивності між підключеною обмоткою статора та ротором 

від кута повороту останнього, розв’язання матричного диференційного рівняння стану двигуна, обчислення 

розподілення магнітної індукції у повітряному зазорі двигуна, визначення ЕРС, що наводяться в фазах 

відключеної обмотки, розрахунок миттєвих значень струму витоку та оцінку електробезпеки експлуатації 

двигуна.  

Ключові слова: електромережа шахти, двошвидкісний двигун, обмотка, комутаційний апарат, 

електробезпека, виток струму, електрорушійна сила, індукція, кількість електрики, матриця, перехідний 

процес, диференційне рівняння, змінна стану  

Актуальність проблеми та її зв´язок з прикладними задачами. При експлуатації шахтних скребкових та 

стрічкових конвеєрів доволі часто з технологічних причин виникає необхідність зміни швидкості переміщення 

тягового органу з робочої на маневрову. Зокрема, робоча швидкість переміщення тягового органа скребкового 

конвеєра (наприклад, серій СП330, СП251 та ін.) – від 1,12 м/c до 1,24 м/c, маневрова – від 0,37 м/c до 0,41 м/c. 

Це досягається використанням двошвидкісних асинхронних двигунів у вибухобезпечному виконанні, на статорі 

яких розміщені дві роздільні обмотки з різною кількістю пар полюсів. Типова кількість пар полюсів для обмотки 

високої швидкості – 2, низької швидкості – 6. Такі двигуни випускає, зокрема, «Першотравневий 

електромеханічний завод ім. К. Маркса». Наприклад, двигун типу ЭДКВ400L12/4 (120/360 кВт) призначено для 

приводу скребкових конвеєрів КСД27 в шахтах, небезпечних за газом та пилом. Двошвидкісні двигуни серії 

ЭДКВФ (наприклад: ЭДКВФ315M12/4 (65/200 кВт), ЭДКВФ355LA12/4 (185/530 кВт), ЭДКВФ355M12/4 

(132/400 кВт) та ін.) призначені для привода скребкових, стрічкових конвеєрів та інших шахтних механізмів. 

Також двошвидкісні двигуни для потреб гірничої промисловості випускає компанія EMIT S.A. (Польща), що 

входить до складу The Cantoni Group. Зокрема, випускаються наступні вибухозахищені двигуни: 

dSKgwp355M12/4 (65/200 кВт), dSKgwp355L12/4 (85/250 кВт), dSKgwp500X12/4V (105/315 кВт) та ін. 

Розглянемо схему фрагмента дільничної електромережі за наявності асинхронного двошвидкісного двигуна 

(рисунок 1), що включає вторинну обмотку 1 силового  трансформатора дільничної трансформаторної підстанції 

з автоматичним вимикачем 2, на виході від якого живиться електромережа дільниці. Апарат 3 захисту від витоків 

струму на землю (реле витоку, наприклад, серії АЗУР) під’єднано до фаз мережі в місці підключення 

магістрального броньованого кабеля 4 до виходу автоматичного вимикача 2.  

 

 
Рисунок 1 – Схема фрагмента дільничної електромережі за наявності асинхронного двошвидкісного двигуна 

 

© Сивокобиленко В.Ф., Ляшок Я.О., 2015 
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Магістральний кабель 4 живить низьковольтний розподільчий пункт, до складу якого входять комутаційні 

апарати 5 та 9, які за допомогою гнучких кабелів 6 та 10, відповідно, з’єднуються з обмотками 7 та 11 

двошвидкісного асинхронного двигуна (рисунок 1). При цьому тільки один з комутаційних апаратів 5 або 9 може 

знаходитися у замкненому стані, оскільки одночасна подача напруги до обох обмоток 7 та 11 статора 

двошвидкісного двигуна заборонена. Припустимо, що у ввімкненому стані знаходиться апарат 5, тобто обмотка 

7 двигуна живиться через кабель 6. При цьому у відключеній обмотці 11 наводиться ЕРС, яка є причиною 

знаходження кабеля 10 під напругою та може спричинити електроураження людини 12 при торканні фази кабеля 

10. Оперативний струм реле витоку 3 накладається на всю мережу за виключенням відключеної обмотки 7 

двигуна та кабеля 10, які виявляються гальванічно відділеними від основної частини мережі. Тому захисна 

функція реле витоку 3 не розповсюджу на приєднання відключеної обмотки двошвидкісного двигуна. 

Важкі умови експлуатації гірничого обладнання обумовлюють високу імовірність пошкодження кабелів та, 

як наслідок, виникнення коротких замикань та витоків струму на землю [1]. Оскільки стан ізоляції кабельного 

приєднання відключеної обмотки двошвидкісного двигуна не контролюється загальномережевим апаратом 

захисту від витоків струму на землю, актуальним є питання оцінки електробезпеки стану вказаного приєднання 

та визначення необхідності застосування додаткових заходів для запобігання електроураження людини. 

Відомі дослідження та публікації. Характерною особливістю двошвидкісних двигунів у вибухобезпечному 

виконанні привода шахтних конвеєрів є розміщення на статорі двох електрично не зв’язаних між собою обмоток. 

Почергове підключення обмоток до джерела живлення дозволяє регулювати швидкість обертання на двох рівнях. 

Існують регульовані електроприводи з двошвидкісними двигунами, які передбачають підключення кожної 

обмотки до власного автономного інвертора напруги, що дозволяє економічно регулювати швидкість у 

широкому діапазоні [2, 3]. Відомі випадки розміщення на статорі трьох незалежних обмоток [4]. На 

загальнопромислових підприємствах найбільш розповсюджені двигуни з перемиканням кількості пар полюсів, 

для яких складена універсальна математична модель, що дозволяє аналізувати перехідні процеси при різних 

схемах обмотки статора з урахуванням спектра просторових гармонік магніторушійної сили, несиметрії та 

нелінійності параметрів [5]. Визначення ЕРС, що наводиться у відключеній обмотці машини, можливо на основі 

інформації про розподілення індукції у повітряному зазорі машини в кожний момент часу, для чого можуть бути 

використані відомі залежності [6]. Для розрахунку миттєвих значень однофазного витоку струму на землю, окрім 

ємності та активного опору ізоляції відповідного кабеля, необхідно врахувати повний опір тіла людини, для чого 

можна скористатися результатами відповідних досліджень [7, 8]. Електробезпека стану кабельного приєднання 

відключеної обмотки двошвидкісного двигуна може бути оцінена за кількістю електрики, яка пройшла через опір 

кола витоку за час аварійного процесу [9]. 

Таким чином, відомі дослідження є достатньою базою для оцінки електробезпеки експлуатації двошвидкісних 

асинхронних двигунів у складі дільничних електромереж шахт. 

Постановка задачі. Задачею роботи є розробка методики оцінки електробезпеки експлуатації двошвидкісних 

асинхронних електродвигунів у складі електромережі дільниці шахти. 

Основний матеріал та результати досліджень. Оцінку електробезпеки функціонування двошвидкісного 

асинхронного двигуна пропонується здійснювати за кількістю електрики Q, яка пройде через опір тіла людини 

при торканні фази кабеля відключеної обмотки двигуна. Згідно вимогам ГОСТ 2292978 [10], який на 

сьогоднішній день діє в Україні, кількість електрики, що проходить через опір однофазного витоку струму на 

землю за час аварійного процесу, не має перевищувати Qmax=50 мА∙с. Вихідними даними для оцінки величини Q 

є: паспортні та обмоточні дані двошвидкісного двигуна, значення режимних параметрів функціонування двигуна, 

параметрів електромережі, зокрема – величини ємностей та активних опорів ізоляції кабеля відключеної обмотки, 

та значення параметрів схеми заміщення тіла людини. Пропонується наступна загальна послідовність визначення 

величини Q: 

a) визначення взаємної індуктивності між підключеною обмоткою статора та ротором в функції кута повороту 

ротора; 

b) чисельне розв’язання матричного диференційного рівняння стану двигуна для умов заданого режиму 

роботи, в результаті чого визначаються миттєві значення струмів фаз підключеної обмотки статора та ротора; 

с) обчислення розподілення магнітної індукції у повітряному зазорі двигуна як функції часу на основі 

інформації про миттєві значення струмів; 

d) розрахування ЕРС пазових провідників відключеної обмотки; 

e) визначення ЕРС, що наводиться в кожній фазі відключеної обмотки, шляхом підсумовування ЕРС пазових 

провідників з урахуванням схеми з’єднання обмотки; 

f) обчислення миттєвих значень струму витоку з урахуванням параметрів ізоляції кабеля відключеної обмотки 

та кола витоку струму на землю;  

g) оцінка величини Q. 

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 представляється у вигляді 

накладення індукцій двох полів: індукції непарного поля від струму паза (при припущенні про відсутність 
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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 

обчислюються з урахуванням магніторушійних сил відповідних 

котушок обмоток [6, 11]. Шляхом обрахування суми 

потокозчеплень котушок, що належать одній фазі (з урахуванням 

кількості пар полюсів), визначається потокозчеплення фазної 

обмотки. Розрахунок власних та взаємних індуктивностей фазних 

обмоток статора та ротора здійснюється шляхом ділення 

потокозчеплення відповідної фази на її струм при відсутності 

струму в інших фазах статора та ротора. 

В якості прикладу визначена залежність взаємних 

індуктивностей від кута повороту ротора для двигуна ВАО 41-4 у 

вибухобезпечному виконанні, на статорі якого розміщена 

концентрична обмотка статора з наступними параметрами: 2р=4, 

z=36, q=3, a=1, y=11; 9; 7 (1-12; 2-11; 3-10) [12]. Для визначення 

взаємної індуктивності   sara i/θM  , що показує залежність 

потокозчеплення  фази А ротора від струму sai  фази А статора 

в функції кута  повороту ротора, розглядається випадок 

підключення обмотки фази А статора до джерела струму, який 

змінюється синусоїдально з амплітудою 1А та частотою 50 Гц. 

Приймається, що за період 0,02с зміни струму ротор обертається 

на 2π рад. Шляхом інтегрування індукції в повітряному зазорі в 

межах розміщення кожної котушки статора з урахуванням 

довжини магнітопроводу, обраховуються значення 

потокозчеплення кожної котушки статора для кожного моменту часу. Потокозчеплення фазних обмоток статора 

визначається шляхом обрахування суми потокозчеплень відповідних котушок. Аналогічно обчислюються 

потокозчеплення фаз ротора. Шукану залежність  θM  взаємної індуктивності від кута повороту ротора 

ілюструє рис. 2, крива 1. 

Величина   sara i/ψM    є парною функцією, для якої постійна складова тригонометричного ряда Фур’є 

дорівнює нулю 0а =0 та амплітуди синусоідальних складових є нульовими kb =0, тобто при аналізі можна 

обмежитися визначенням тільки амплітуд ka  косинусоідальних складових. Для залежності  M , графік якої 

наведено на рис. 2 (крива 1), найбільші абсолютні величини коефіцієнти ka  мають для 2, 6, 34, 38 гармонік, а 

саме: 2а = 8,57∙10-2 Гн; 6а = 4,12∙10-3 Гн; 34а = 2,66∙10-3 Гн; 38а = −2,95∙10-3 Гн, амплітуди інших гармонік є на 

два порядки меншими, тобто несуттєво малими. Це дозволяє описати залежність  M  для параметрів двигуна, 

що розглядається, залежністю (рис. 2, крива 2): 

         .,,,,M  38cos1095234cos106626cos101242cos10578 3332  
 (1) 

Відхилення отриманих згідно (1) значень взаємної індуктивності  M , при врахуванні тільки 2, 6, 34, 38 

гармонік, від значень, обрахованих за кривою індукції, не перевищує 3% (рис. 2), що є припустимим для 

інженерних розрахунків. Це дозволяє спростити подальші розрахунки враховуванням тільки вказаних гармонік 

для аналіза кривої взаємної індуктивності статора та ротора. 

Матричне диференційне рівняння, що описує перехідні процеси в асинхронному короткозамкненому двигуні 

відносно складових потокозчеплень з урахуванням кута повороту ротора  , є наступним: 

АДАДАДАДАДАДАД UHSGFdt/d  , (2) 

де 
Т

rrssАД ][    - вектор змінних стану; АДG , АДH  - матричні константи; 

T
cerrАД /JMMS ])([     - вектор нелінійних співвідношень між змінними стану; 

Т
САВСАВАД uuuU ][  - вектор лінійних напруг статора;  1 MRFАД , причому R  - матриця, що 

враховує опори контурів статора та ротора,  1M  - матриця, зворотня до матриці індуктивностей  M  

двигуна: 

 

ra


Рисунок 2 – Графік взаємної 

індуктивності в 

функції кута  повороту ротора: 1 – 

розрахована залежність; 2 – залежність, 

отримана за рівнянням (1)  
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Враховуючи у виразі для визначення АДF  зворотню матрицю індуктивностей  1M , отримаємо: 
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           (4) 

причому xR  та  jM  визначаються з табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Значення величин xR  та  jM   для виразу (4) 

i  1 2 3 4 5 6 

xR  sR  rR  sR  sR  rR  rR  

jM  
- - 

3M  4M  3M  4M  

 

Рівняння (2) може бути може бути розв’язано одним з чисельних методів, в результаті чого отримуємо 

залежності проекцій потокозчеплень двигуна в функції часу. Миттєві значення струмів фаз підключеної обмотки 

статора та ротора розраховуються з векористанням співвідношення: 

  АДαβ MI   1
,  (5) 

де 
T

rrssα iiiiI ][    - вектор проекцій струмів двигуна. 

Для визначених таким чином значень струмів згідно методики [6, 11] визначається розподілення магнітної 

індукції у повітряному зазорі двигуна для кожного момента часу. Розглянемо випадок розміщення в пазах статора 

двигуна ВАО 41-4 другої однослойної концентричної обмотки при 2р=6, m=3, z=36, q=2, a=1, Wc2=40, яка 

відключена від джерела живлення. З урахуванням схеми відключеної обмотки статора розраховується ЕРС 

провідників кожного паза згідно залежності: 

ωRLtBWteпаза  )()( ,           (6) 

де W - кількість провідників в пазу; B  - індукція поля, що відповідає положенню паза; L  - активна довжина 

провідника; R  - радіус обертання провідника;   - кругова швидкість відносного обертання поля та провідника.  
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Визначені таким чином ЕРС пазових провідників підсумовуються з використанням схеми з’єднання обмотки, 

в результаті чого отримуємо ЕРС, що наводиться в кожній фазі відключеної обмотки. Для двигуна ВАО 41-4 (660 

В), статор якого обладнано додатковою обмоткою, графік миттєвих значень ЕРС відключеної додаткової обмотки 

наведено на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – ЕРС, що наводиться в обмотці фази А відключеної обмотки статора двошвидкісного двигуна 

Для визначення струму витоку на землю через тіло людини, яка доторкнулася до фази А кабеля відключеної 

обмотки, скористаємося схемою заміщення тіла людини, яка враховує активні опори шкіри sR =500 Ом в місці 

торкання та тіла 500bR  Ом людини, взуття та землі gR =50 Ом, а також ємність шкіри людини sC =0,22 мкФ 

(рис. 4) [7, 8], причому передбачається, що струм через тіло людини протікає за колом «права рука - ноги». 

 

 
Рисунок 4 – Уточнена схема заміщення тіла людини 

Миттєві значення струму витоку через тіло людини, розраховані при активному опорі ізоляції 100 кОм/фаза 

та ємності ізоляції відносно землі 0,2 мкФ/фаза кабеля відключеної обмотки, наведені на рис. 5. 

Оскільки кабель відключеної обмотки двошвидкісного двигуна не має електричного з’єднання з дільничною 

електромережею, то виникнення витоку струму на землю у вказаному кабелі не буде виявлено 

загальномережевим апаратом захисту від витоків струму на землю і тривалість протікання струму через коло 

витоку буде обмежене лише тривалістю ввімкненого стану двигуна. Оцінка стану кола витоку струму на землю 

в таких умовах може бути проведена за характером накопичення кількості електрики q(t), що проходить через 

тіло людини, з часом. 

Кількість електрики, що пройшла через опір кола однофазного витоку струму на землю за інтервал часу 

][ ''t,'t , обчислюється згідно залежності: 


''t

't

dt)t(Iq .(7) 

де 



Tt

t

dt)t(i
T

)t(I 21
 - середнє квадратичне значення струму витоку за період Т основної гармоніки. 
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Рисунок 5 – Миттєві значення струму витоку через тіло людини, яка доторкнулася до жили кабеля  

відключеної обмотки двошвидкісного двигуна 

Для кривої струму витоку (рис. 5) крива q(t) накопичення кількості електрики через тіло людини наведена на 

рис. 6. За 114 мс від момента торкання людиною фази мережі через її тіло проходить критична величина кількості 

електрики Qmax=50 мА∙с. Подальше протікання струму витоку через тіло людини може призвести до її смерті. Це 

доводить небезпеку виникнення витоку струму на землю в кабелі відключеної обмотки двошвидкісного двигуна 

та обумовлює актуальність розробки додаткових технічних рішень із захисту від витоків струму на землю при 

експлуатації вказаних двигунів. Одним з можливих варіантів підвищення електробезпеки експлуатації 

двошвидкісних двигунів в умовах електромережі дільниці шахти є з’єднання нульових точок обмоток статора, 

що дозволить реле витоку, за допомогою оперативного струму, контролювати стан ізоляції кабеля відключеної 

обмотки двошвидкісного двигуна. 

 

 
Рисунок 6 – Крива q(t) накопичення з часом кількості електрики через опір тіла людини 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Запропонована методика оцінки ЕРС, що наводиться у 

відключеній обмотці двошвидкісного асинхронного електродвигуна, яка базується на визначенні індукції у 

повітряному зазорі машини. Встановлена небезпека виникнення витоку струму на землю в кабелі відключеної 

обмотки такого двигуна. В ході подальших досліджень доцільно проаналізувати можливість розширення 

захисної дії реле витоку на кабель відключеної обмотки шляхом з’єднання нульових точок обмоток статора 

двошвидкісного двигуна. 
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В.Ф. СИВОКОБЫЛЕНКО, Я.А. ЛЯШОК 

Государственное высшее учебное заведение «Донецкий национальный технический университет» 

 

Оценка электробезопасности эксплуатации двухскоростных двигателей в составе участковых 

электросетей шахт. Предложена методика оценки количества электричества, которое прошло через 

сопротивление цепи утечки на землю в кабеле отключенной обмотки двухскоростного асинхронного двигателя 

в составе участковой электросети, которая предусматривает определение зависимости взаимной индуктивности 

между подключенной обмоткой статора и ротором от угла поворота последнего, решение матричного 

дифференциального уравнения состояния двигателя, вычисление распределения магнитной индукции в 

воздушном зазоре двигателя, определение ЭДС, которая наводится в фазах отключенной обмотки, расчет 

мгновенных значений тока утечки и оценка электробезопасности эксплуатации двигателя. 
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Ключевые слова: электросеть шахты, двухскоростной двигатель, обмотка, коммутационный апарат, 

электробезопасность, утечка тока, электродвижущая сила, индукция, количество электричества, 

матрица, переходный процесс, дифференциальное уравнение, переменная состояния. 

 

V. SIVOKOBYLENKO, I. LIASHOK 

State Institution of Higher Education «Donetsk National Technical University»  

 

Evaluation of operational safety of two-speed electric motors in mine section power network. During the mine 

scraper and belt conveyors operating it is necessary, for technological reasons, to change the working speed. This is 

achieved by using two-speed induction motors in explosion-proof performance, on the stator of which two separate 

windings are located with different numbers of pole pairs. According to the safety regulations all mine power networks 

are equipped with apparatus for preventing the leakage current to ground. This device monitors the insulation resistance 

to earth by using direct operational current. Since the stator windings of two-speed electric motor have no mutual electrical 

connection, then the connection of one winding to the power network remains the other winding not protected against 

leakage current to ground. Heavy conditions of mining equipment operation causing high probability of damage to cables 

and, consequently, the occurrence of short circuits and leakage current to ground. Since the state of isolation of 

disconnected winding cable of two-speed motor is not controlled by apparatus for preventing the leakage current to the 

ground, the question of assessment of the state of said electrical connection and determine the need for additional measures 

to prevent electrical shock is relevant. Assessment of electrical safety of two-speed induction motor is proposed to 

implement by the amount of electricity that passes through the human body resistance in case of contact to cable phase 

of disconnected winding. The amount of electricity passing through the resistance of single-phase leakage current to earth 

during the emergency process, shall not exceed 50 mA∙s, according to the requirements of security. Initial data to estimate 

the quantity of electricity are: passport data and winding characteristic of two-speed motor, the value of operating 

parameters of the motor, parameters of power network, in particular - the value of insulation capacities and resistances of 

the cable of  disconnected winding, and the parameters of body equivalent circuit. The following sequence is proposed 

for determination of the total quantity of electricity: defining mutual inductance  between the connected stator winding 

and rotor as a function of the angle of rotation of the rotor; numerical solution of differential matrix equation of state for 

the specified conditions, resulting in a determined instantaneous phase currents connected stator winding and rotor; 

calculating the distribution of magnetic induction in the motor air gap as a function of time based on information about 

instantaneous currents; calculating EMF of slot wires for winding  disconnected; EMF in each phase of disconnected 

winding definition; calculating the instantaneous values of leakage current; estimate of quantity of electricity. 

Key words: mine power network, dual-speed motor, winding, switching unit, electrical safety, current leakage, 

electromotive force, induction,  quantity of electricity, matrix, transient, differential equation, state variable 
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ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ  
ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ УЗЛОВ ГИБРИДНОГО ТИПА  

НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

Широкое внедрение альтернативных источников энергии дает возможность создавать в энергосистемах 

гибридные энергогенерирующие узлы, которые могут существенно улучшать режимы их работы, повышать 

надежность электроснабжения потребителей и стать участниками конкурентного сектора энергорынка. В 

статье определены предпосылки для создания таких энергоузлов и намечены задачи, требующие научного 

решения. 

Ключевые слова: гибридный энергогенерирующий узел, возобновляемые источники энергии, 

электроэнергетическая система. 

Постановка проблемы. В конце прошлого и в начале настоящего века в мировой энергетике наблюдался 

резкий рост строительства электростанций, базирующихся на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Это в 

первую очередь касается ветровых (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС), малых гидростанций (МГЭС) и 

биогазовых электростанций (БиоЭС). 

Промышленное освоение этих видов станций, постоянное конструктивное совершенствование и повышение 

технико-экономических показателей уже сейчас сделали их вполне конкурентоспособными по отношению к 

традиционным электростанциям. А острый дефицит органического топлива и снижающаяся себестоимость 

возобновляемой энергии дает им перспективу стать в недалеком будущем главными источниками в 

энергосистеме. 

Тем не менее, электростанции на ВИЭ все еще страдают от своего главного недостатка – нестабильности 

работы, зависимости от климато-метрологических условий. В этой связи, встает вопрос о возможности создания 

нового типа генерирующих узлов (ЭГУ), которые представляли бы собой комплекс разнородных альтернативных 

электростанций, расположенных на одной территории и работающих на общие шины. Такие комплексы в 

последнее время получили название гибридных из-за характера выдаваемой в электроэнергетическую систему 

энергии, которая представляет собой «смесь» электроэнергии разнородных источников.  

ЭГУ должны позволить устранить недостатки свойственные каждому отдельному виду ВИЭ и решить 

проблемы, стоящие перед современным энергосистемам. В первую очередь – повышения надежности и 

устойчивости их работы, уменьшения потерь передаваемой электроэнергии, разуплотнения графиков нагрузки, 

обеспечения эффективной работы на энергорынке. Они также смогут помочь решить проблемы электрических 

сетей 6-10 кВ, которые в настоящее время обеспечивают электроснабжение большей части электропотребителей. 

Анализ последних исследований и публикаций. Идея создания таких комплексных узлов высказывалась и 

ранее [1-4]. Еще в 1990 году в одной из наиболее ранних книг, посвященной ВИЭ [1] ее авторы Дж. Твайделл и 

А. Уэйр высказали мысль о возможности повышения эффективности работы малых ГЭС за счет их объединения 

с ветрогенераторами.  

В своей монографии [2] украинский ученый Н.М. Мхитарян прямо указал на возможность создания 

комбинированных энергосистем на основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и систем 

аккумулирования. Он обосновано предположил, что высокие технико-экономические показатели применения 

ВИЭ, стабильные рабочие параметры энергетического оборудования и надежность энергоснабжения 

потребителей может быть достигнуты при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии, 

комплексном ее аккумулировании и при совмещении с технологиями традиционной энергетики. 

Исследования, проведенные в Институте систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН [3], дали 

возможность д.т.н. Г.Ф. Ковалеву и д.т.н. М.А. Рычкову обосновать состав и провести расчеты параметров 

оборудования и водохранилища для ветрогидроэнергетического комплекса (ВГЭК), как объекта 

«распределенной» генерации. 

Ученые Университета Дуйсбург-Эссен [4] разработали проект комплексного энергоузла, который включает в 

свой состав ВЭС и подземную ГАЭС. А разработанный сотрудниками Укргидропроекта ЭГУ [5] содержит 

волновую энергоустановку и размещенную над поверхностью моря ВЭС. 

Целью данной статьи является анализ состояния проблем, связанных с созданием гибридных энергоузлов 

энергосистемы, основанных на ВИЭ и определение условий их эффективной работы. 

© Артюх С. Ф., Махотило К. В., Сапельников К. В., 2015 
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Материалы и результаты исследований. Создание энергогенерирующих узлов связано с необходимостью 

решения целого ряда задач, среди которых основными являются следующие: 

 определение оптимального состава ЭГУ по видам электростанций; 

 определение величины установленной мощности ЭГУ; 

 определение места размещения ЭГУ в энергосистеме; 

 обеспечение устойчивости работы ЭГУ в энергосистеме; 

 обеспечение их эффективными аккумуляторами энергии; 

 определение взаимосвязи работы ЭГУ с другими узлами энергосистемы; 

 создание оборудования для автоматического управления режимами работы. 

При определении оптимального состава ЭГУ необходимо, прежде всего, исходить из свойств отдельных 

видов ВИЭ и условий их работы, а также необходимости их резервирования. На выбор состава ЭГУ существенное 

влияние оказывает характер местности и её природные и климато-метрологические условия, которые определяют 

ветропотенциал, количество солнечных дней в году, возможность строительства малых ГЭС и ГАЭС, а также 

условия доставки отходов для получения биогаза и его последующего использования.  

Возможные варианты структуры ЭГУ представлены в таблице. Каждый из них имеет свои преимущества и 

недостатки, которые должны быть тщательно проанализированы при сравнении разных вариантов. 

Таблица – Варианты структуры энергогенерирующего узла 

№ ВЭС СЭС БиоЭС МГЭС МГАЭС 

1 + +    

2 +   +  

3  +  +  

4 + +  +  

5 +   + + 

6  +  + + 

7 + +  + + 

8 + + +   

9 + + + +  

10 + + + + + 

 

В основе решения об использовании ВИЭ должны быть положены результаты многолетнего мониторинга за 

состоянием окружающей среды в данном районе. Очень важно, чтобы получаемая при этом информация 

включала в себя все параметры, которые необходимы для разработки конкретной энергетической системы. 

Частично такую информацию можно получить с метеостанций, но, к сожалению, их расположение часто не 

совпадает с местом намечаемого расположения энергоустановок, а иногда методы и периодичность регистрации 

и анализа метеоданных не полностью соответствует рассматриваемой задаче. Поэтому созданию ЭГУ должно 

предшествовать развитие базы метеонаблюдений. 

На выбор состава ЭГУ большое влияние оказывает характер потребителей электроэнергии и график их 

работы. Характеристики потребителей и потенциальных источников возобновляемой энергии должны быть 

тщательно согласованы между собой. Если согласование энергоустановок на ВИЭ с потребителем вызывает 

сложности, то чтобы не завышать мощность этой установки необходимо будет включать в состав ЭГУ 

определённые накопители энергии. 

Необходимо учитывать и особенности местной инфраструктуры района, в рамках которого будет создаваться 

и функционировать ЭГУ. Как показали зарубежные исследования [1] характерный размер такого района не 

должен превышать 250 кв. км. 

При расчёте мощности ЭГУ следует исходить из известных зависимостей, определяющих мощность агрегатов 

через характеристики их энергоносителей. 

Суммарная установленная мощность ЭГУ определяется так: 

, (1) 

где  – суммарная установленная мощность энергоузла;  – установленная мощность і-й 

энергоустановки ЭГУ. 

Мощность ветроагрегата , кВт зависит от скорости ветра и от площади поверхности, ометаемой 

ветроколесом, и может быть записана так: 

, (2) 

где  – скорость ветра, м/с; D – диаметр ветроколеса, м. 

Таким образом установленную мощность ВЭС будет равна 
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, (3) 

где  – коэффициент использования энергии ветра, который эквивалентен КПД ветроагрегата; n – количество 

ветроагрегатов. 

Следует сразу же сказать, что для непосредственного питания электрических приемников от ветроагрегатов 

их надо будет оснастить еще сглаживающими и замещающими устройствами, а также автоматическими 

регуляторами слежения за направлением ветра. 

Установленная мощность малых ГЕС и ГАЭС , кВт находится по известной формуле 

, (4) 

где Q – расход воды через створ ГЭС, м3/с; Н – напор, м;  – гидравлический КПД. 

Что касается СЭС, то для оценки ее мощности необходимо знать энергетический потенциал солнечного 

излучения для данной местности. Практика показала, что в настоящее время наиболее целесообразным видом 

солнечных энергоустановок для условий Европы являются фотоэлектрические. Производство 

фотоэлектрических ячеек и панелей для них достаточно хорошо освоены промышленностью, а их технико-

экономические показатели постоянно растут. 

Как показывают последние исследования, солнечный радиационный режим территории Украины, особенно 

южных ее районов, весьма благоприятный для практического использования СЭС. Уже проведен достаточно 

большой объем исследований, который дает возможность оценить на практике интенсивность прямой, 

рассеянной и суммарной солнечной радиации на протяжении суток в разные месяцы года в отдельных районах 

Украины, а значить оценить и необходимый для расчета энергетический потенциал [6]. Анализ 

среднестатистических данных по поступлению солнечной энергии в Украине показывает, что суммарная 

солнечная радиация достигает для разных районов Украины от 600 до 800 Втч/м2 в сутки. 

Учитывая то, что мощность СЭС зависит главным образом от типа и мощности фотоэлектрических панелей 

и их количества (которое определяется площадью выделенной для их установки территории), то мощность СЭС 

, кВт для ЭГУ можно оценить так: 

, (5) 

где  – суммарная площадь земли, выделенная для СЭС, м2;  – площадь земли необходимая для 

установки одной панели, м2;  – единичная мощность панели, кВт. 

Установленная мощность биогазовой энергоустановки зависит от вида газогенератора и объема сырья, на 

котором он работает. В [1] показано, что энергетический выход установки на биогазе, в общем случае, 

определяется соотношением 

 , (6) 

где  – КПД горелочного устройства, котла и других элементов топочного цикла, примерно, 60%;  – теплота 

сгорания на единицу объема биогаза (удельная объемная теплота), МДж/м3;   – объем получаемого биогаза, 

м3. 

Полученная энергия является тепловой и может быть положена в основу выбора мощности теплоагрегата 

БиоЭС и его электрического генератора. Очевидно, что установленная мощность БиоЭС установки целиком и 

полностью будет зависть от исходного объема сырья для производства биогаза.  

При этом надо иметь в виду, что сумма установленных мощностей отдельных станций ЭГУ может лишь 

условно представлять его полную установленную мощность, так как максимальные значения мощностей этих 

станций не обязательно могут быть получены в один и тот же момент времени. Нахождение величины 

установленной мощности ЭГУ является лишь одной из многих взаимосвязанных между собой задач, связанных 

с созданием этого узла. 

Необходимо будет определить, в первую очередь, месторасположения ЭГУ в энергосистеме и определить 

район энергопотребления, который он должен будет обслуживать. Исходя из требования уменьшения потерь при 

передаче электроэнергии и условия надежности электроснабжения потребителей, нужно будет определить 

взаимосвязи с существующими в энергосистеме близлежащими подстанциями и установить возможные перетоки 

электроэнергии между ними. 

Используя методы теории вероятности и математической статистики, а также результаты проведенных в 

последние годы исследований на действующих СЭС, ВЭС и БиоЭС необходимо определить возможные пути 

заполнения требуемого графика нагрузки потребителей данного района. При этом главной задачей, по-прежнему, 

остается необходимость обеспечения должного качества электроэнергии. Все перечисленные выше задачи 

требуют своего научного решения. 

Выводы: 

1. Создание гибридных энергоузлов на базе альтернативных энергостанций, т.е. таких, которые содержат 

разнохарактерные источники энергии, размещаемые на одной территории и работающие на общие шины, 

пNР вВЭС 
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является перспективным направлением совершенствования режимов работы электроэнергетических систем, 

особенно в электросетях 6-10 кВ; 

2. Важнейшей задачей создания ЭГУ является определения его состава, который существенно зависит 

от природно-географических и климатологических факторов данной местности и характера электропотребителей 

выделенного района; 

3. Показан метод нахождения суммарной установленной мощности ЭГУ, содержащих электростанции 

на базе ВИЭ разных типов; 

4. Показаны направления дальнейших исследований, связанных с решением целого комплекса задач, 

связанных с созданием эффективных ЭГУ. 
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Передумови до створення енергогенеруючих вузлів гібридного типу на базі відновлюваних джерел енергії. 
Широке впровадження альтернативних джерел енергії дає можливість створювати в енергосистемах гібридні 

енергогенеруючі вузли, які можуть суттєво покращувати режими їх роботи, підвищувати надійність 

електропостачання споживачів і стати учасниками конкурентного сектора енергоринку. У статті визначено 

передумови для створення таких енерговузлів і намічені завдання, що вимагають наукового вирішення. 

Ключові слова: гібридний енергогенеруючий вузол, відновлювані джерела енергії, електроенергетична 

система. 

 

S. F. ARTYKH, K. V. MAKHOTILO, K. V. SAPELNIKOV 

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» 

 

Background of the hybrid power generating nodes based on the renewable energy sources. At the last decades the 

energy sector of the world experienced a rapid increase in the construction of power plants based on renewable energy 

sources. Development of these types of power plants and improvement of their design and efficiency are already made 

them highly competitive with conventional power plants. In this context, the question arises about the possibility of 

creating a new type of hybrid power generating nodes (PGN), which would combine a diverse range of renewable energy 
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power plants located in the same area and connected to same power line. Such nodes called hybrid because of its output 

energy, which is a "mixture" of different renewable sources. 

Creation of PGN should allow to eliminate the disadvantages inherent in each individual type of renewable energy sources 

and to solve the problems facing the modern power systems. First of all it should increase the reliability and stability of 

power systems work, reduce transport loss of power, and increase the efficiency of energy market operation. They should 

also help solve problems arising in 6-10 kV distributing networks. 

The paper defines the background of such PGN based on renewable energy sources and related scientific problems that 

require solution. An analysis of the state of the problems performed and conditions of PGN efficient operation is 

determined. It is shown that the creation of PGN requires solution of such of problems as determination of the optimal 

structure of PGN by type of power plants, determination of the installed capacity of the PGN, determination of the 

placement of PGN in the power system, ensuring the stability of the PGN functioning in the power system, equipping of 

PGN with effective energy accumulators, determination of the PGN cooperation with another nodes in power system, 

creation of automatic control system for PGN. 

The ways of solving the two main problems are proposed. It is shown that the structure of PGN essentially depends on 

the geographic and climatic factors of the area and on the local electrical load characteristics. It is proposed a method of 

finding the total installed capacity of PGN with different types of renewable energy power plants. In conclusion, it is 

shown directions for further researches of the whole complex of problems related to the creation of effective PGN. 

Keywords: hybrid power generating node, renewable energy, electric power system. 
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БАГАТОРІВНЕВИЙ ГІБРИДНИЙ ІНВЕРТОР СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ  
 

Представлені принципи реалізації багаторівневого інвертора напруги за гібридною схемою на базі трирівневого 

інвертора з фіксуючими діодами і додатковими однофазними інверторами у вихідних фазах. Показано, що за 

кратності постійної напруги на входах базового трирівневого і додаткового інверторів 3:1 вихідну напругу можна 

підвищити до 10 кВ при покращенні її гармонійного складу до рівня стандарту. Подані результати моделювання 

за використанням широтно-імпульсної модуляції і квантування за рівнем.   

Багаторівневий автономний інвертор напруги, NPC-інвертор з фіксуючими діодами, гібридна схема, 

принцип асиметрії, широтно-імпульсна модуляція, коефіцієнт гармонік, квантування за рівнем. 

Постановка проблеми. Питання енергозбереження для різноманітних механізмів (насоси, димососи, 

вентилятори та інш.) пов’язано з використанням регульованого електропривода (ЕП), особливо це є актуальним 

за великої потужності, де застосовуються двигуни змінного струму на напругу 6÷10 кВ. Вирішення проблеми 

потребує наявність енергоефективних перетворювачів енергії, вартість яких не перевищує економічно доцільну 

за терміном окупності. 

Аналіз попередніх досліджень. Зараз для високовольтного електропривода змінного струму найбільш 

ефективним рішенням визнано використання перетворювачів частоти (ПЧ) з багаторівневими автономними 

інверторами напруги (БАІН), що забезпечують близькі до вимог стандартів МЕК показники якості вихідної 

напруги і вхідного струму. На ринку представлені в основному дві топології БАІН: каскадні типу «Perfect 

Harmony» з послідовним з’єднанням у вихідних фазах однофазних автономних інверторів напруги (АІН) з 

ізольованими джерелами постійного струму (ДПС), які при напрузі 6÷6.3 кВ мають 6 АІН на фазу, при напрузі 

10 кВ – 10 АІН на фазу; багаторівневі NPC - інвертори з  фіксуючими діодами, серед яких основним рішенням є 

використання трирівневого АІН (ТАІН).  

Схема з використанням ТАІН  достатньо проста і містить на фазу (рис.1,а) лише 4 напівпровідникових ключі  

(RC IGTC із зворотною провідністю) і 2 фіксуючих діоди, для живлення фаз ТАІН використовується спільне ДПС 

(з середнім виводом N). Це робить даний клас інверторів більш привабливим з позиції зменшення вартості ПЧ і 

розширення діапазону їх доцільного використання у бік менших потужностей і більшої напруги. Проте, при 

існуючих високовольтних ключах вихідна напруга ПЧ не перевищує 4.16 кВ (без використання вихідного 

трансформатору). Гіршим порівняно з каскадними БАІН є і гармонійний склад вихідної напруги, що потребує 

використання вихідних фільтрів. Певним «проривом» у цьому напрямку є новий ПЧ типу АСS 2000 (фірма АВВ), 

який випускається на вихідну напругу до 6.9 кВ. Значно покращено і якість вихідної напруги, оскільки кількість 

рівнів напруги фази БАІН збільшена до п’яти. Досягнуто це за рахунок збільшення кількості ключів схеми – 12 

на фазу. Варто зазначити, що у каскадних БАІН і класичних схемах NPC-інверторів на рівень у напівхвилі 

напруги використовується 4 ключі.  

Схему фази БАІН у ПЧ типу АСS 2000 [1,2] на напругу 6.9 кВ подано на рис.1, б. Автори характеризують це 

рішення як п’ятирівневий інвертор з активною середньою точкою – скорочено ANPC-5L, у якому ТАІН через 

відповідні транзисторні ключі з’єднано послідовно з конденсатором С. Напруга конденсатору дорівнює половині 

рівня вхідної напруги БАІН – напрузі ДПС відносно нульового виводу (U). Тобто фактично маємо гібридну схему 

з реактивною коміркою (РК) - конденсатором С. Потужність в навантаження передається базовим ТАІН, а РК 

використовується лише для збільшення кількості рівнів вихідної напруги БАІН до п’яти за рахунок застосування 

принципу асиметрії [3, 4, 5, 6, 7] при кратності напруги базового ТАІН і РК 2:1. В даному випадку вихідна напруга 

БАІН  визначається напругою РК 0.5U (або як різниця напруги ДПС і РК (U - 0.5U)) і напругою ДПС U, тобто 

приймає значення (0, ±0.5U, ±U). На жаль, прийнята авторами схема БАІН не забезпечує додавання напруги ДПС 

і РК, що дозволило б збільшити кількість рівнів напруги БАІН до семи. Окрім  того, введення РК нічого не дає у 

плані підвищення вихідної напруги ПЧ [7]. Збільшення напруги до 6.9 кВ в АСS 2000 досягнуто за рахунок 

послідовного з’єднання двох IGВT ключів. Заміну фіксуючих діодів на транзисторні ключі, що необхідно для 

функціонування РК, можна також розглядати як уніфікацію ключів схеми – використовуються модулі з двох 

IGBT ключів.  

Більш ефективним для покращення якості вихідної напруги є використання РК за схемою однофазного АІН 

[5, 6], що вмикається  у вихідних фазах ТАІН (забезпечується як додавання, так і віднімання напруги 

конденсатору до напруги ТАІН).  

© Шавьолкін О.О., Тютюнник Н.Л., 2015
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Однак, з точки зору підвищення вихідної напруги БАІН, доцільним є використання додаткових ДПС замість 

конденсаторів, що дає можливість зниження завантаження і, відповідно, напруги базового ТАІН і напруги ключів 

його схеми. Це рішення прийнятне для варіанту ПЧ з вхідним трансформатором і діодними випрямлячами в 

якості ДПС (наприклад АСS 1000). Так, у тому ж АСS 2000 використовується дві модифікації: з інтегрованим 

вхідним трансформатором і 24-х пульсним випрямлячем (при чотирьох комплектах вторинних обмоток і 

чотирьох випрямлячах) і активним входом (активним випрямлячем) за прямого підключення до мережі. 

Отже питання збільшення вихідної напруги до 10 кВ і більш повного використання ключів схеми БАІН для 

покращення гармонійного складу напруги вивчено недостатньо, що є предметом розгляду даної роботи. 

Мета роботи. Розробка рішень стосовно схеми гібридного БАІН на базі ТАІН, які забезпечать підвищення 

вихідної напруги при одночасному покращенні якості вихідної напруги. 

Для цього необхідно вирішити ряд завдань: 

- виконати аналіз рішень при різній кратності напруги базового ТАІН і додаткового АІН; 

- обґрунтувати принципи реалізації обраних рішень; 

- розробити математичну модель БАІН і виконати імітаційне моделювання. 

Основні матеріали дослідження.  
Схема фази гібридного БАІН  на базі ТАІН з додатковим АІН (ДАІН) приведена на рис.2.  ДАІН можна 

використовувати як РК з конденсатором С1 (без ДПС) або з ДПС (випрямляч В). Базова схема ТАІН, наприклад, 

у  перетворювача АСS 1000 (фірмa АВВ) виконана на  RC IGCT, які випускаються фірмою АВВ класу 5.5 кВ – 

допустима напруга у ланці постійного струмуUdC=3.3 кВ. У той же час IGВТ випускаються класу 4.5 кВ і UdC=2.8 

кВ.   

Рисунок 1 - Схема фази ТАІН (а) і ANPC-5L (б) 
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Проаналізуємо можливості схемних рішень за можливим значенням вихідної лінійної напруги навантаження 

UЛН. При використанні векторної ШІМ або перемодуляції напруги завдання третьою гармонікою в схемі ТАІН 

напруга ключа (напруга ДПС - U) становить 2/ЛНUU  [7]. Отже маємо: 

- для UЛН=4.16 кВ, U=2.94 кВ (IGCT класу 5.5 кВ); 

- для UЛН=6 кВ, U=4.24 кВ (два IGВT класу 4.5 кВ з’єднані послідовно); 

- для UЛН=6.9 кВ, U=4.88 кВ (два IGВT класу 4.5 кВ з’єднані послідовно); 

- для UЛН=10 кВ, U=7.07 кВ (три IGВT класу 4.5 кВ з’єднані послідовно). 

Це стосується також вибору ключів для схеми на рис.1, б і рис.2 (в разі використання ДАІН як РК). 

В разі використання ДАІН з ДПС значення напруги джерел ТАІН (U3) і ДАІН (U1) розподіляються згідно 

кратності напруги. Можливі кратності 2:1 і 3:1, відповідно, U1=U/3, U3=2U1 і U1=U/4, U3=3U1.  

Отже: 

- для UЛН=6 кВ за кратності 2:1 U1=1.41 кВ, U3=2.82 кВ, за кратності 3:1 U1=1.06 кВ, U3=3.18 кВ; 

-для UЛН=6.9 кВ за кратності 2:1 U1=1.63 кВ, U3=3.25 кВ, за кратності 3:1 U1=1.22 кВ, U3=3.66 кВ; 

-для UЛН=10 кВ за кратності 2:1 U1=2.36 кВ, U3=4.71 кВ, за кратності 3:1 U1=1.77 кВ, U3=5.3 кВ. 

Таким чином, в базовій комплектації ТАІН на IGCT класу 5.5 кВ (наприклад, типу ACS 1000) з додатковими 

мостами на IGВT класу 3.3 кВ (UdC=1.8 кВ) утворюють схему БАІН, яка може бути використана як семирівнева  

на вихідну напругу 6.9 кВ (за кратністю 2:1) і як дев’ятирівнева (кратність 3:1) на напругу 6 кВ.  

При послідовному з’єднанні в схемі ТАІН двох  IGВT класу 4.5 кВ і ДАІН з IGВT класу 4.5(3.3) кВ схема 

БАІН може бути використана як дев’ятирівнева (кратність 3:1) на напругу 10 кВ. Kількість ключів: 8 IGВT (класу 

4.5 кВ)+4 IGВT (класу 4.5 або 3.3 кВ) +4 фіксуючих діоди (по два послідовно) на фазу.  

При використанні 24-х пульсної схеми випрямлення у ДПС для ТАІН (чотири трифазних мостових 

випрямляча, що живляться від чотирьох комплектів вторинних обмоток вхідного трансформатору) з урахуванням 

трьох ДПС для ДАІН загальна кількість випрямлячів і комплектів вторинних обмоток вхідного трансформатора 

становить сім. Для порівняння, у схемі каскадного 9 - рівневого БАІН на 10 кВ потрібно 4 АІН і 4*4 =16 IGВT 

(класу 4.5 кВ) на фазу при загальній кількості випрямлячів і комплектів вторинних обмоток вхідного 

трансформатора, що становить 4*3=12 (серійні ПЧ типу Altivar 1200 з каскадними БАІН випускаються з 8 АІН 

на фазу (96 IGВT класу 1.7 кВ) при загальній кількості випрямлячів і комплектів вторинних обмоток вхідного 

трансформатора, що становить 8*3=24).  

Структура на рис.1,б у цьому разі передбачає 18 IGВT (класу 4.5 кВ) на фазу. 

Розглянемо формування вихідної напруги гібридного БАІН при кратності напруги ДПС 2:1. Вихідна напруга 

ТАІН приймає  три значення 0, ±2U1, ДАІН 0, ±U1. Загальна вихідна напруга БАІН приймає сім значень 0, ±U1, 

±2U1, ±3U1. Отже, для формування напруги доцільно використати багаторівневу ШІМ із зсувом модулюючої 

напруги за рівнем [7], при цьому для позитивної і негативної напівхвилі напруги завдання використовується три 

модулючих напруги трикутної форми, що зсунуті за рівнем відносно нуля уверх і униз. На другому рівні є дві 

можливості комбінування напруги ТАІН і ДАІН: напруга ТАІН дорівнює 2U1, а напруга ДАІН є від’ємною, 

забезпечуючи перехід на рівень U1; почерговим перемиканням обох інверторів. В останньому разі без усяких 

додаткових заходів виключається можливість виникнення «циркуляції енергії» між ТАІН і ДАІН [5, 6], коли 

змінюється напрямок передавання енергії ДАІН і його ДПС повинно мати двобічну провідність.  Крім того, в 

схемі мають місце додаткові витрати енергії. 

Дещо складніша ситуація за кратності напруги 3:1, оскільки для другого і третього рівнів не можна виключити 

від’ємність напруги ДАІН. Принцип формування напруги БАІН ілюструє рис.3, де відображені відносні значення 

ТАІН

С
1

C
3

C
3

ДАІН
VS

1
VD

1

VS
4

VS
3

VS
2

VT
4

VT
3VD

5

VD
3

VD
2

VD
6

VD
4

VT
2

VT
1

i
a

B

U

U

N

Рисунок 2 –  Схема фази гібридного БАІН на базі ТАІН із додатковим однофазним інвертором 
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напруги фази БАІН uБАІН, ТАІН u3, ДАІН u1 – за одиницю обрано значення напруги ДПС ДАІН. При цьому для 

позитивної і негативної напівхвилі напруги завдання uЗАД=Аsinθ (А - відносне значення амплітуди вихідної 

напруги, θ=ωt, ω – кутова частота  вихідної напруги БАІН) використовується чотири модулючих напруги 

трикутної форми, що зсунуті за рівнем відносно нуля уверх і униз. Кути θ1, θ2, θ3 відповідають переходу на 

наступний рівень формування вихідної напруги 

 Вихідна напруга фази БАІН є сумою напруги ТАІН  і ДАІН, які мають характер імпульсів. Згідно амплітуді 

першої гармоніки ТАІН U3m(1) можна знайти U1m(1) як: U1m(1) =А – U3m(1).  

Для знаходження U3m(1) від імпульсів перейдемо до безперервної функції u3CP(t), значення якої на кожному 

інтервалі модуляції дорівнює середньому значенню і визначається коефіцієнтом заповнення імпульсів.   

При 2≥А>1 ТАІН працює в режимі ШІМ на інтервалі (θ1, (π - θ1)), θ1=arcsin(1/A), коефіцієнт заповнення 

імпульсів визначається згідно з и1
ЗАД=(Asinθ - 1). Значення u3CP(t)=3(Asinθ -1), де 3 – відносне значення напруги 

ДПС. Функція симетрична відносно вісі абсцис і початку координат, її розкладання в ряд Фур’є містить тільки 

синусні складові. Амплітуда першої гармоніки 
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При 3>А>2 на інтервалі (θ1,(π-θ1)) значення u3CP(t)=3(Asinθ - 1), на інтервалі (θ2, (π-θ2)) значення u3CP(t)=3, 

θ1=arcsin(1/A), θ2=arcsin(2/A). Аналогічну картину маємо і при 4>А>3. Отже 
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Розрахунок U3m(1)=f(A) згідно (1) и (2) показує, 

що для інтервалу 3.4>А>1.8 значення U3m(1)>А,  

відповідно, U1m(1)<0, тобто змінюється напрямок 

передавання енергії ДПС ДАІН, яке повинне мати 

двобічну провідність.  

Отже необхідно забезпечити перерозподіл 

завантаження ТАІН і ДАІН, що достатньо просто 

вирішується при використанні модуляції напруги 

завдання третьою (до основної) гармонікою 

иЗАД=Asinθ+A3sin3θ. Якщо значення A3 буде 

від’ємним (A3<0) це призводить до деформації 

кривої напруги завдання у бік збільшення 

амплітуди, тобто до зменшення відносної 

тривалості роботи ТАІН за період вихідної 

напруги і відповідного зменшення значення 

U3m(1). Завдання третьої гармоніки для всіх фаз 

однакове і за  відсутністю нульового дроту у колі 

навантаження третя гармоніка у напрузі відсутня. 

У цьому разі маємо: 

 

  и1
ЗАД=(Asinθ+A3sin3θ-1),  

  u3CP(t)=3(Asinθ+A3sin3θ-1). 

 

Значення кутів θ1, θ2 визначається розв’язанням рівнянь  Asinθ1+A3sin3θ1=1,  Asinθ2+A3sin3θ2=2. 

Як показав аналіз, отримати зручне для використання аналітичне рішення відносно визначення A3 (за умови 

U1m(1)>0) складно, проте значення A3 можна обирати за умови, що загальна амплітуда напруги завдання (А+A3)≤4 

і відпрацьовується інверторами БАІН без викривлення. 

Для використань схеми, де не потребується висока швидкість відпрацьовування напруги (наприклад, у 

енергетиці з поновлюваними джерелами енергії), можна використовувати формування напруги з квантуванням 

напруги [6,7] за рівнем (без ШІМ), що дозволяє покращити гармонійний склад напруги за відсутністю 

модуляційних складових. 

Результати моделювання. Математична модель трифазного БАІН розроблена у програмному пакеті Matlab 

і містить у собі силові кола інверторів з ДПС і навантаженням (активно-індуктивне), а також систему керування. 

Рисунок 3 – Формування напруги БАІН 
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Модель силових кіл побудована з використанням стандартних блоків з бібліотеки програми. Система керування 

реалізує визначені вище алгоритми, значення амплітуди третьої гармоніки А3 задається в залежності від А у 

табличному вигляді. 

 Досліджувалась робота схеми БАІН для різної кратності напруги і принципу формування вихідної напруги 

(з ШІМ і без ШІМ) при однаковій частоті модуляції – 2000 Гц. 

Значення коефіцієнту гармонік напруги фаз навантаження (THD) за результатами моделювання наведені у 

табл.1 для максимального значення амплітуди напруги за вихідною частотою 50 Гц.  

На рис.3 наведені відповідні осцилограми напруги фази навантаження uФ, лінійної напруги uЛ, uБАІН, u3, u1 (у 

відносних одиницях). 

 

Варто зазначити, що використання гібридного БАІН із кратністю напруги 3:1 дозволяє майже вдвічі зменшити 

значення THD у порівнянні з ANPC-5L (7.2% замість 14.28%). Використання квантування за рівнем забезпечує 
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Рисунок 3 – Осцилограми напруги БАІН: 

 а) - п’ятирівнева схема (ANPC-5L) з ШІМ; б) - семирівнева схема з ШІМ; в) - дев’ятирівнева схема з 

ШІМ;  г) - дев’ятирівнева схема з квантуванням за рівнем (без ШІМ) 
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ще менше значення THD. При цьому досягається якість напруги у межах (5-8)% відповідно до ДСТУ 13109-97 

при напрузі (6÷20) кВ.  

Окрім перерозподілу завантаження інверторів у схемі гібридного БАІН значно облегшується робота ключів з 

більшою напругою (рис.3, в і г), оскільки перемикання їх здійснюється з частотою 50 Гц. Відповідно 

зменшуються і втрати енергії на перемикання в високовольтних ключах. При використанні ШІМ забезпечення 

якості наруги, що формується, забезпечується перемиканням ключів, напруга на яких в 2 або 3 рази менша і, які, 

відповідно, мають менші втрати енергії перемикання. У той же час за використанням топології ANPC-5L у 

процесі формування вихідної напруги з ШІМ завантаження ключів за перемиканнями приблизно однакове. 

 

Таблиця 1 – Коефіцієнт гармонік напруги фаз навантаження 

Параметр 

 

З ШІМ Без ШІМ 

А=2.3, п’ять рівнів 

(кратність 2:1)  

А=3.45, сім рівнів  

(кратність 2:1) 

А=4.6, дев’ять рівнів  

(кратність 3:1) 

А=4.6, дев’ять рівнів  

(кратність 3:1) 

THD, % 14.28 9.16 7.2 5.09 

 

Висновки. Удосконалено метод асиметрії напруги джерел постійного струму у схемі гібридного БАІН як 

засіб підвищення вихідної напруги перетворювача частоти до 10 кВ за стандартного співвідношення кількості 

ключів на рівень вихідної напруги (4 ключі на рівень у напівхвилі вихідної напруги БАІН) одночасно з 

покращенням якості  напруги.  

Обґрунтовано принцип формування вихідної напруги гібридного БАІН за кратності напруги джерел 

постійного струму 3:1 з використанням модуляції напруги завдання третьою (до першої гармоніки) гармонікою, 

що виключає  зміну режиму роботи ДПС і «циркуляцію» енергій між інверторами.  

Використання гібридних схем на базі добре пророблених схем ТАІН з вхідним трансформатором і додатковим 

блоком з трьох IGBT мостів є перспективним у плані покращення показників ПЧ і буде сприяти зменшенню 

вартості ПЧ відносно існуючих рішень.  Це потребує проведення подальших досліджень стосовно практичної 

реалізації запропонованих рішень. 
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Многоуровневый гибридный инвертор среднего напряжения. Представлены принципы реализации 

гибридного многоуровневого инвертора напряжения на базе трехуровневого инвертора с фиксирующими диодами 

с дополнительными однофазными инверторами в выходных фазах. Показано, что при кратности  постоянного 

напряжения на входах базового трехуровневого и дополнительного инверторов 3:1 выходное напряжение можно 

повысить до 10 кВ при улучшении его гармонического состава до уровня стандарта. Приведены результаты 

моделирования с использованием широтно-импульсной модуляции и квантования по уровню.   

Многоуровневый автономный инвертор напряжения, NPC-инвертор с фиксирующими диодами, гибридная 

схема, принцип асимметрии, широтно-импульсная модуляция, коэффициент гармоник, квантование по 

уровню. 

 
A. А. SHAVELKIN, N. L. TYUTYUNNYK 

State Institution of Higher Education «Kiev National University of Technologies and Design» 

 

Hybrid Multilevel Converter of medium voltage. For the medium-voltage frequency converters are used: a cascade 

connection inverters (up to 10 kV) and three-level NPC inverters (up to 4.16 kV). ABB released a converter type ACS 

2000 with active-neutral-point-clamped (ANPC) multilevel converter technology. It has a hybrid circuit and contains a 

three-level NPC inverter with a capacitor in the output phases. With IGBT capacitor may be connected in series with the 

load or phase NPC inverter. The voltage of the capacitor has 0.5Udc. This increases the number of levels of the converter 

output voltage. Due to the series connection of two IGBT output voltage of the ACS 2000 is increased to 6.9 kV. Number 

IGBT per phase 16 (total 48). 

The paper proposed to insert in each phase of a three-level NPC inverter an additional single-phase bridge inverter with 

DC source. The ratio of voltage sources of inverters 2: 1 or 3: 1. When picking the type of the ACS 1000 converter (12 

IGCT + 6 clamping diodes) and the addition of three bridges (12 IGBT- class 3.3 kW) is provided by an increase in the 

voltage to 6.9 kV with 7 levels (2:1). The input transformer should be added three secondary windings. In a series 

connection of two IGBT in the basic scheme of a three-level NPC inverter (voltage ratio of 3:1) increases the output 

voltage up to 10 kV, with 9 levels. 

There are considered the principles of formation of the output voltage using PWM and level quantization. To exclude the 

change in the direction of energy transfer additional inverter at relative amplitude of the output voltage of 1.8 ÷ 3.4 (3:1) 

proposed to use the modulation reference voltage third harmonic setting a negative value of its amplitude. The total 

amplitude of the first and third harmonics does not exceed the corresponding 4 voltage levels.  
The results of mathematical modeling show that the proposed solutions (voltage ratio 3:1) using PWM it possible to 

obtain for the output voltage THD=7.2%, using the quantization THD=5.1%. For the design the ACS 2000 THD=14.28%. 

It also reduces the number of switching of IGBT to the base NPC inverter circuit. 

Thus, using the principle of voltage asymmetry for hybrid circuits increases the converter output voltage and improving 

the harmonic content of the voltage, without increasing the number of IGBT. 

Key words: multilevel voltage source inverter, NPC- inverter with the clamping diodes, hybrid scheme, principle of 

asymmetry, pulse-width modulation, total harmonics distortion, quantization on a level. 
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МІКРОПРИЦЕСОРНИЙ ПРИСТРІЙ ДІАГНОСТУВАННЯ 
КОНДЕНСАТОРІВ ЛАНКИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

ЧАСТОТИ 
 

Розроблено мікропроцесорний пристрій діагностування конденсаторів перетворювачів частоти, який 

враховує динаміку зміни експлуатаційного коефіцієнта в часі, знак його похідної, що дозволяє уникнути 

прийняття системою хибних рішень першого роду, вчасно попереджувати обслуговуючий персонал про 

критичний стан робочого конденсатора, необхідність виведення перетворювача частоти в ремонт та 

запобігати пошкодженням конденсатора. Здійснено синтез апаратного та програмного забезпечення 

необхідного для побудови системи діагностування фільтруючих конденсаторів ланки постійного струму 

перетворювачів частоти. 

Ключові слова: електропривод, перетворювач частоти, конденсатор, діагностування, експлуатаційний 

коефіцієнт, мікроконтролер, автономний інвертор напруги, випрямляч, математична модель, 

несправність.  

Постановка проблеми. Діагностика елементів регульованих електроприводів змінного струму необхідна для 

запобігання виникнення аварійних ситуацій та незапланованих простоїв технологічного обладнання.  Особливо 

гостро відчувається необхідність діагностування перетворювачів частоти, які на сьогоднішній день є  є ключовим 

елементом регульованих електроприводів змінного струму [1]. Автономні інвертори напруги на шинах 

постійного струму мають електролітичні конденсатори, призначені для фільтрування пульсуючих струмів та 

стабілізації напруги на вході інвертора. Фільтруючі конденсатори, мають обмежений термін експлуатації, який 

залежить від умов експлуатації, і він часто менший, ніж у силових напівпровідникових елементів інвертора. Якщо 

конденсатор виходить з ладу, або змінює свої характеристики перетворювач частоти найчастіше відключається 

через недостатнє згладжування напруги на шині постійного струму для проведення профілактичного 

обслуговування і запобігання поломки силових елементів інвертора. Для уникнення несправності викликаної 

зміною характеристик конденсатора ланки постійного струму необхідно застосовувати  сучасні пристрої 

діагностування, які дозволять визначати критичний стан конденсатора, ще до виходу його характеристик за межі 

допустимих значень. 

Аналіз попередніх досліджень. В роботах [2, 3] надається оцінка факторів, які впливають на термін 

експлуатації електролітичних конденсаторів, а також види пошкодження конденсаторів і їх взаємозв’язок з 

оцінюваними факторами (робочою напругою, частотою та амплітудою пульсуючих струмів, температурою). 

Наведені в цих роботах результати досліджень важливі, їх потрібно застосовувати при розробці систем 

діагностування не лише окремо взятих конденсаторів, але і комплектних пристроїв, до складу яких вони входять. 

Одним з найважливіших застосувань таких конденсаторів є перетворювачі частоти регульованих 

електроприводів. Діагностування в темпі процесу такої ланки як шина постійного струму перетворювача частоти, 

а конденсатор є одним з її основних елементів, розглядається в роботі [1]. Однак в запропонованому пристрої 

відсутня можливість відстроювання від короткочасних нестійких впливів динамічних режимів роботи 

електроприводу на ланку постійного струму і конденсатор, що може призводити до прийняття хибних рішень 

першого та другого роду системою діагностування. 

Мета роботи. Метою роботи є підвищення надійності функціонування перетворювачів частоти з автономним 

інвертором напруги, за рахунок розробки мікропроцесорного пристрою діагностування конденсаторів ланки 

постійного струму, який враховує фактичний термін напрацювання на відмову, динамічні збурення з боку 

електропривода та мережі та дозволяє виявляти критичний стан конденсатора. 

Матеріали дослідження В роботі [4] запропоновано математичну модель системи діагностування 

конденсаторів перетворювачів частоти, яка враховує вплив температури, пульсуючого струму та коливання 

напруги мережі, додатково в моделі враховано динаміку зміни експлуатаційного коефіцієнта в часі, знак його 

похідної, Висновок щодо можливості подальшої експлуатації перетворювача частоти з діагностованим 

конденсатором доцільно формувати не миттєво при виході експлуатаційного коефіцієнта k за зону нечутливості, 

але слід враховувати і часовий фактор. Наприклад, може мати місце лише короткочасний вихід коефіцієнту k за 

зону нечутливості, а його повернення призведе до прийняття системою діагностування хибного рішення першого 

роду, тому пропонується комбінована модель прийняття діагностичного висновку з врахуванням часової 

затримки та повторного обчислення експлуатаційного коефіцієнту з порівнянням його поточного значення з  
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попереднім. Аналітично модель описується системою рівнянь (1). 
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де  – час затримки для формування діагностичного висновку; То – максимально допустима температура 

експлуатації, Та – фактична температура роботи конденсатора; Іа – фактичний пульсуючий струм конденсатора, 

Іо – номінальний пульсуючий струм конденсатора для промислової частоти; Ua – робоча напруга конденсатора 

перетворювача частоти, Uo – номінальна напруга конденсатора; m – температурний коефіцієнт; 

k - експлуатаційний коефіцієнт; kвз - верхнє граничне значення експлуатаційного коефіцієнта; kнз - нижнє граничне 

значення експлуатаційного коефіцієнта.  

Запропоновано схему мікропроцесорного пристрою діагностування конденсаторів перетворювачів частоти, 

який функціонує згідно із рівняннями системи (10). Електричну схему пристрою представлено на рисунку 1. 
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Рисунок 1 - Схема мікропроцесорного пристрою діагностування конденсаторів ланки постійного 

струму перетворювачів частоти 

Реалізувати запропоновану систему діагностування конденсаторів перетворювачів частоти, можна 

використовуючи 8-розрядний RISC мікроконтролер Atmega8A-PU виробництва фірми Atmel, який для 

вирішення поставленої задачі має в своєму складі 23 програмованих канали портів вводу/вивода, модуль 10 – 

розрядного АЦП з шістьма мультиплексованими входами, три таймери, які можуть працювати в режимах 
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таймера, захвата та в режимі ШІМ, адресований модуль USART з підтримкою RS-232, Мікроконтролер має 

оптимізовану структуру та систему команд. 

В якості сенсора напруги використовується компенсаційний сенсор напруги L25-P, який забезпечує 

гальванічну розв’язку інформаційного кола та силового кола. Вихідний сигнал L25-P можна безпосередньо 

підключати до вивода АЦП мікроконтролера, після додавання навантажувального резистора R3. Сигнал струму 

конденсатора формується на виході сенсора струму ACS712, даний сенсор також працює на ефекті Холла та має 

вихідний сигнал адаптований для застосування в мікропроцесорній техніці, конденсатори С1 та С2 призначені 

для фільтрації сигналу. Значення температури перетворюється у відповідний електричний сигнал з 

використанням лінійного термометра опору моделі 700-101BAA-B00, який встановлено безпосередньо на 

конденсаторі та з’єднаний за схемою подільника напруги з резистором R4. Сигнал напруги пропорційний 

температурі конденсатора з виходу подільника R3, R4 підсилюється операційним підсилювачем DA3, включеним 

за схемою неінвертуючого підсилювача з можливістю регулювання коефіцієнта підсилення потенціометром RР1. 

Зв'язок мікропроцесорного пристрою діагностування конденсаторів з центральним контролером керування 

інвертором здійснюється по стандартному протоколу TWI. Для зміни констант та початкових значень 

експлуатаційних параметрів пристрій оснащено гніздом для внутрішньосхемного  програмування IСP.  

Робота схеми полягає в циклічному опитуванні сигналів сенсорів, що надходять на входи АЦП 

мікроконтролера та визначенні технічного стану конденсатора ланки постійного струму перетворювача частоти, 

який визначається згідно моделі діагностування описаної системою рівнянь (1). 

Алгоритм роботи мікропроцесорного пристрою діагностування конденсаторів перетворювачів частоти 

представлено на рисунку 2. 
 

Початок

1

2

Ініціалізація системи

Зчитування Т0, U0, 

I0, kпп

3

4

Обчислення Та, Uа, Iа, 

Зчитування 

інформації з сенсорів

5

Затримка часу Δt, 

6

Розрахунок kпт 

7

так

ні

Умова 1

9

Сигнал неспровності 

10

так

ні

Умова 2

11

Сигнал знаходження  

конденсатора на межі 

несправності

12

так

ні

Умова 3

13

Сигнал справного 

стану 

14

kпп = kпт

15

так

ні

Таймер1 

переповнився

16

Запис kпт в EEPROM 

17

так

ні

Живлення 

подано

18

19

Кінець

Δk = kпт - kпп

8

 
Рисунок 2 - Алгоритм роботи мікропроцесорного пристрою пристрою діагностування конденсаторів 

перетворювачів частоти 

Алгоритм містить такі складові: в блоці 2 відбувається ініціалізація мікропроцесорної системи та 

налаштування портів та початкових значень необхідних параметрів; в блоці 3 проводиться зчитування інформації 

з внутрішньої енергонезалежної пам’яті значень експлуатаційних параметрів Іо, То, Uo та попереднього значення 

експлуатаційного коефіцієнта kпп; в блоках 4, 5 проводиться зчитування та перетворення за допомогою АЦП 

мікроконтролера значень напруг з виводів портів до яких під’єднано сенсори струму конденсатора, напруги на 

шині постійного струму та температури конденсатора; блоки 6, 7 забезпечують розрахунок поточного значення 

експлуатаційного коефіцієнта kпт згідно першої формули системи (1) через час Δt; в блоці 8 відбувається 

визначення зміни значення експлуатаційного параметра Δk , яка відбувається за фіксовані проміжки часу Δt, 

таким чином Δk пропорційний першій похідній від k по часу; в блоці 9 відбувається перевірка умови згідно 

другого рівняння системи (1), якщо дана умова виконується контролер формує сигнал несправності, який 

передається до центрального контролера по мережі TWI; в блоці 11 відбувається перевірка умови згідно третього 

рівняння системи (1), якщо дана умова виконується контролер формує сигнал перебування конденсатора на межі 

несправності, який передається до центрального контролера; в блоці 12 відбувається перевірка умови згідно 

четвертого рівняння системи (1), якщо дана умова виконується контролер формує сигнал справного стану, який 

передається до центрального контролера по мережі TWI; в блоці 15 відбувається запис попереднього значення 

експлуатаційного коефіцієнта, що дорівнює його поточному значенню; блоки 16, 17 відповідають за запис в 

енергонезалежну пам'ять (EEPROM) попереднього значення експлуатаційного коефіцієнта через визначені 

таймером рівні проміжки часу. 

На рисунку 3 наведено фрагмент лістингу програми на мові програмування С, який описує основні 

функціональні можливості розробленого мікропроцесорного пристрою діагностування конденсаторів ланки 
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постійного струму перетворювачів частоти. Зокрема змінні U_m, I_c та T_c формуються в результаті виконання 

функції аналого-цифрового перетворення напруги з входів A0, A1 та A2, які відповідають напрузі ланки 

постійного струму, струму конденсатора та температурі конденсатора.  
 

 
Рисунок 3 - Фрагмент лістингу програми мікроконтролера пристрою діагностування конденсаторів 

ланки постійного струму перетворювачів частоти 

Функція model() за вказаними значеннями повертає значення експлуатаційного коефіцієнта в змінну k_pt. Далі 

перевіряються умови для визначення діагностичного стану згідно рівнянь системи (1), коди які відповідають 

стану конденсатора передаються центральному контролеру за адресою Addres по мережі TWI. Дана програма 

може бути зашита в мікроконтролер який буде в темпі процесу функціонування перетворювача частоти 

здійснювати діагностування стану електролітичного конденсатора ланки постійного струму з метою своєчасного 

виявлення його несправності без виникнення аварійних режимів. 

Висновки. В роботі запропоновано теоретичні та прикладні аспекти реалізації мікропроцесорного пристрою 

діагностування фільтруючих електролітичних конденсаторів ланки постійного струму перетворювачів частоти, 

який враховує динаміку зміни експлуатаційного коефіцієнта в часі, знак його похідної, що дозволяє уникнути 

прийняття системою хибних рішень, вчасно попереджувати обслуговуючий персонал про критичний стан 

робочого конденсатора, необхідність виведення перетворювача частоти в ремонт та запобігати пошкодженням 

конденсатора. Здійснено синтез апаратного та програмного забезпечення необхідного для побудови системи 

діагностування фільтруючих конденсаторів ланки постійного струму перетворювачів частоти. Запропонований 

алгоритм та програмна реалізація мікропроцесорного пристрою легко інтегруються в загальну систему 

діагностування елементів перетворювачів частоти. 
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Microprocessor device for the diagnosis of capacitors DC link bus of frequency converters. The paper presents a 

theoretical and applied aspects of implementation diagnosing microprocessor for filtering electrolytic capacitor DC link 

frequency converters The synthesis of hardware and software necessary to build a system of diagnostic filter capacitor 

frequency converters, which allows to identify the critical operating state of the capacitor and to prevent damage of the 

frequency converter. The proposed model is based on the calculation of the actual values of the lifetime factor, which 

binds the actual capacitor’s lifetime with its nominal value. Calculation of lifetime factor involves the measurement of 

the voltage on the capacitor plates, ripple current and temperature of the capacitor. The diagnostic conclusion generated 

by the system taking into account the duration of the lifetime factor overrange due to the input of time delay and compare 

the results of calculation of the lifetime factor at the beginning and at the end of the delay interval, as well as considering 

the sign of the derivative of the factor in time to avoid erroneous conclusions with short-term perturbations. Diagnostic 

device based on microcontroller Atmega8A, as the voltage sensor uses a compensation voltage sensor 

 L25-P, current signal formed at the output capacitor current sensor ACS712. These sensors operate on the Hall effect, 

which provides galvanic isolation range of information and power circles. Тemperature sensor 700-101BAA-B00 is 

installed directly on the capacitor. Communication capacitors diagnostics microprocessor devise with central controller 

of inverter control is carried out on a standard protocol TWI. To change the constants and initial values of operating 

parameters device has a socket for In-System Programming. Proposed algorithm and software implementation 

microprocessor devise for easily integrated into the overall system diagnostics elements frequency converters. 

Key words: electric drive, frequency converter, capacitor, diagnostics, operating ratio, microcontroller, autonomous 

voltage inverter, rectifier, mathematical model, technical fault. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБМОТКИ 
ЗБУДЖЕННЯ І ДЕМПФЕРНОЇ СИСТЕМИ 

 

Одержав подальший розвиток метод синтезу еквівалентних схем заміщення турбогенераторів з 
урахуванням різного взаємного індуктивного зв’язку між обмоткою збудження і демпферними контурами за 
рахунок структурної деталізації ротора шляхом виділення обмотки збудження та представлення масивних 
елементів ротора довільною кількістю контурів. Для цього під час проведення дослідів раптового трифазного 
короткого замикання необхідно реєструвати змінення струму в обмотці збудження. За даними серії дослідів 
раптового трифазного короткого замикання при різних значеннях напруги в попередньому режимі, одержані 
частотні характеристики провідності з боку обмотки статора і відповідні ним параметри еквівалентних схем 
заміщення для різних рівней насичення шляхів магнітних потоків розсіювання для трьох промислових 
турбогенераторів серії ТВВ різних потужностей: 160, 320 и 500 МВт, що дозволяє суттєво підвищити якісний 
рівень інформаційної бази даних і точність розрахунків електромагнітних перехідних процесів. 

Ключові слова: еквівалентна схема заміщення, турбогенератор, обмотка збудження, раптове трифазне 
коротке замикання, насичення, магнітні потоки розсіювання, частотні характеристики. 

Постановка проблеми. 
Сучасні турбогенератори мають підвищенні електромагнітні навантаження, що ускладнює врахування впливу 

масиву ротора та явище насичення. При використанні традиційних методів розгляду перехідних процесів (ПП) 

врахування цих факторів призводить до значних труднощів через збільшення порядку диференційних рівнянь. 

Врахування вказаних факторів на основі розрахунку електромагнітного поля складно і в умовах експлуатації 

електричних машин практично не реалізується. Найбільш зручні узагальнені характеристики електричних машин 

(ЕМ) відносно входів і виходів як елемента системи. Саме такими є частотні характеристики (ЧХ) вхідних 

провідностей (опорів) машини, які відображають спільний вплив цих факторів. Аналіз показав, що для 

дослідження перехідних процесів і підвищення точності розрахунку струму в обмотці збудження (ОЗ) 

синхронних машин (СМ) доцільно використовувати схему заміщення з різним взаємним індуктивним зв’язком 

між обмоткою збудження і демпферними контурами [1] при одночасному представленні демпферної системи 

довільною кількістю контурів по кожній осі симетрії ротора. Така схема заміщення по поздовжній осі 

представлена на рис.1. 

На практиці важливо враховувати реальний 

стан машини і реальний розподіл магнітних 

потоків, з урахуванням таких факторів, як 

рівень насичення, температура і т.і.. Тому 

особливий інтерес дослідники приділяють 

експериментальним методам визначення 

параметрів, таких як дослід раптового 

трифазного короткого замикання (РТКЗ), які 

дозволяють визначати сукупність 

характеристик і параметрів машин з 

урахуванням насичення в реальних умовах 

роботи генераторів. 

Державний стандарт на випробування 

електричних машин ДСТУ ГОСТ 10169-77 

«Машини електричні трифазні синхронні. 

Методи випробувань» передбачає для 

експериментального визначення 

електромагнітних параметрів турбогенераторів 

з урахуванням багатоконтурності роторів досліди раптового трифазного короткого замикання. Теоретичні 

положення цього методу ґрунтуються на спрощеній математичній моделі електричної машини, яка була 

розроблена ще в 70-і роки минулого століття. 

У зв’язку з цим є актуальною задача розвитку теоретичних положень методу експериментального визначення 

електромагнітних параметрів турбогенераторів у формі частотних характеристик або еквівалентних 

багатоконтурних схем заміщення, які відображають явища насичення, за даними параметрів режиму раптового 

трифазного короткого замикання. 

© Г.О. Шеїна, О.Ю. Колларов 

( )dx js adx
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Рисунок 1 – Схема заміщення СМ по осі d  з урахуванням 

різного магнітного зв’язку між контурами і 

багатоконтурності ДС 
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Мета статті (постановка задачі). 

Розробка методу визначення електромагнітних параметрів обмотки збудження і масивного ротора 

турбогенератора в схемі заміщення, в якій враховується різниця взаємного індуктивного магнітного зв’язку між 

обмотками статора, збудження й еквівалентними контурами демпферної системи, для підвищення точності 

розрахунків струмів в обмотці збудження генераторів при трифазних коротких замиканнях. 

Основний матеріал досліджень: 
Для підвищення точності розрахунків струму в обмотці збудження в математичній моделі турбогенератора 

має бути здійснена структурна деталізація схеми заміщення ротора шляхом виділення контуру обмотки 

збудження. Для цього при проведенні досліджень під час проведення експериментів необхідно реєструвати 

змінення струму в обмотці збудження. 

Запропонована методика визначення за даними дослідів РТКЗ електромагнітних параметрів ОЗ і 

еквівалентної демпферної системи СМ. 

Параметри уточнених схем заміщення турбогенератора (рис.1) визначаються шляхом виконання наступних 

розрахункових процедур: 

 - за параметрами експонент, які апроксимують аперіодичний струм в обмотці збудження, визначається ЧХ 

провідності обмотки збудження ( )fy js  

1

(0)
( )

1/

N
faï k

faï

k faï k

js i
i js

js T





 ;  

 - розраховується частотна характеристика коефіцієнту участі періодичного струму статора в гілці обмотки 

збудження: 
( )

( )
( )

faï

f

d

i js
Ñ js

y js
 ; 

 - передбачаючи відомими параметри x , 
adx  и fDx  знаходяться частотні характеристики провідності, яка 

вимірюється відносно опору 
adx  ( * ( )DY js ) і результуючої провідності ОЗ генератора і демпферної системи: 

* 1 1
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D
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; (1) 

 - знаходиться коефіцієнт участі всіх роторних струмів в струмі обмотці статора: 
*

2
*

( )
( )

1
( )

D
f

D

ad

Y js
C js

Y js
x





; (2) 

 - визначається коефіцієнт розподілу струму обмотки збудження в сумарному струмі роторних контурів: 

1

2

( )
( )

( )

f

f

f

C js
C js

C js
 ; (3) 

 - розраховуються власні провідності ОЗ і демпферної системи: 

1
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1
( ) ( )

1
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f f

fD
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Y js C js

x
Y js







;  

*

1
( ) ( )

1

( )

D f

fD

D

Y js Y js

x
Y js



 



. (4) 

За отриманими частотними характеристикам ( )fY js  і ( )DY js  виконується синтез схем заміщення обмотки 

збудження і масивних елементів ротора. 

Експерименти проводилися для трьох промислових турбогенераторів одного конструктивного виконання 

серії ТВВ різних потужностей: 160 МВт типу ТВВ-160-2; 320 МВт типу ТВВ-320-2 і 500 МВт типу ТВВ-500-2.  

Постановка дослідів у всіх випадках відповідала вимогам ДСТУ ГОСТ 10169-77 «Машини електричні 

синхронні трифазні. Методи випробувань». У дослідах реєструвалися три фазні струми в обмотках статора, а 

також струм в обмотці збудження. 

Згідно із запропонованим підходом до визначення параметрів роторних контурів схеми заміщення 

(рис.1) необхідно знати значення опорів розсіювання обмотки статора x  і взаємоіндукції fDx . Очевидно, 

що їх значення будуть впливати на параметри роторних контурів. Дослідження для різних значень 

індуктивностей x  та fDx , показали, що їх співвідношення між собою практично не впливає на результати 

визначення параметрів роторних контурів. При цьому встановлено, що якщо (0,05 0,07)fDx x   , то

fDx x const   . Тому під час синтезу схем заміщення для всіх досліджуваних генераторів індуктивність 
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fDx  приймалась однаковою і незалежною від насичення величиною 0,01 в.о. Опори розсіювання обмотки 

статора x  підбирались таким чином, щоб амплітудно-фазова характеристика, яка відображає ОЗ 

генератора, максимально наближалась до окружності. Результати визначення параметрів схем заміщення за 

(1)-(4), в яких демпферна система представлялася двома контурами (рис. 1) для різних умов за насиченням 

наведені в табл. 1 - табл. 3. 

Таблиця 1 - Параметри схем заміщення турбогенератора ТВВ-160-2 уточненої структури для різних рівнів 

насичення 

0U  

в.о. 

//

dI  

в.о. 

x  

в.о. 
adx  

в.о. 

fDx  

в.о. 

Параметри роторних контурів, в.о. 

f

f

x

r


 1

1

d

d

x

r

  2

2

d

d

x

r

  

0,25 1,053 0,2092 2,0228 0,010 
0,1188 

0,0018 

1,1367 

0,0101 

0,0183 

0,0216 

0,47 2,190 0,1795 2,0228 0,010 
0,1422 

0,0017 

1,2145 

0,0093 

0,0254 

0,0269 

0,70 3,483 0,1640 2,0228 0,010 
0,1531 

0,0017 

1,2701 

0,0090 

0,0269 

0,0297 

Таблиця 2 - Параметри схем заміщення турбогенератора ТВВ-320-2 уточненої структури для різних рівнів 

насичення 

0U  

в.о. 

//

dI  

в.о. 

x  

в.о. 
adx  

в.о. 

fDx  

в.о. 

Параметри роторних контурів, в.о. 

f

f

x

r


 1

1

d

d

x

r

  2

2

d

d

x

r

  

0,40 1,897 0,1925 1,5055 0,010 
0,0756 

0,0015 

0,8567 

0,0062 

0,0087 

0,0086 

0,50 2,491 0,1840 1,5055 0,010 
0,0827 

0,0014 

0,7962 

0,0059 

0,0094 

0,0097 

0,70 4,227 0,1540 1,5055 0,010 
0,1043 

0,0015 

0,8078 

0,0057 

0,0095 

0,0133 

Таблиця 3 - Параметри схем заміщення турбогенератора ТВВ-500-2 уточненої структури для різних рівнів 

насичення 

0U  

в.о. 

//

dI  

в.о. 

x  

в.о. 
adx  

в.о. 

fDx  

в.о. 

Параметри роторних контурів, в.о. 

f

f

x

r


 1

1

d

d

x

r

  2

2

d

d

x

r

  

0,305 1,106 0,240 2,248 0,010 
0,1173 

0,0012 

0,7681 

0,0350 

0,0299 

0,0265 

0,504 1,938 0,222 2,248 0,010 
0,1354 

0,0012 

1,0384 

0,0399 

0,0322 

0,0292 

0,697 2,879 0,195 2,248 0,010 
0,1624 

0,0012 

1,1222 

0,0456 

0,0434 

0,0360 

Для можливості моделювання перехідних процесів були уточнені диференційні рівняння Парка-Горєва для 

схеми заміщення, представленій на рис.1. 

За уточненими рівняннями аналізувались електромагнітні перехідні процеси під час РТКЗ на затисках 

генераторів. Оцінка достовірності отриманих в роботі моделей здійснювалась шляхом зіставлення результатів 

розрахунків струму в обмотках статора і збудження з експериментальними даними для різних рівнів вихідної 

напруги. Моделювання виконувалось для тих же значень напруг, при яких виконувалися досліди. Значення 

індуктивного опору розсіювання обмотки статора перераховувались на кожному кроці інтегрування 

диференційних рівнянь. Наближене інтегральне урахування насичення на параметри роторних контурів 

здійснювалось вибором відповідних параметрів без наступного їх перерахунку на кожному кроці інтегрування. 

Для виявлення впливу насичення на рівень струмів РТКЗ виконувалось моделювання за параметрами, які 

враховують насичення, а також з використанням ненасичених значень опорів заступних схем. При цьому 

розрахунки виконувались як для схем, в яких виділявся контур ОЗ генератора, так і для схем без структурної 

деталізації ротора. 

Це одночасно дозволило дослідити вплив запропонованої структурної деталізації ротора на точність 

визначення струму в ОЗ. 
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Зіставлення результатів розрахунку струму в ОЗ генератора (рис. 2) свідчить, що величини струму при 

мінімальних значеннях, розраховані з використанням різних вихідних даних, є близькими між собою і 

дослідними значеннями. Неспівпадіння не перевищує 3,9%. Використання експериментальних параметрів схем 

заміщення уточненої структури (крива 2), або отриманих за узагальненими аналітичними залежностями (крива 

3) відрізняються не більш, ніж на 4,28 %. 

Моделювання РТКЗ на основі уточнених схем, 

які відповідають ненасиченому стану магнітних кіл 

(крива 4), призводить до зменшення 

розрахункового значення струму в обмотці 

збудження на 13,2 %. Однак, відмінність першого 

амплітудного значення від виміряного є близькою, 

як и при застосуванні насичених параметрів, і 

складає понад 5,3 %. 

Моделювання за схемою, в якій не виділений 

контур ОЗ (крива 5), свідчить, про незадовільний 

збіг дослідних (крива 1) та розрахункових значень. 

Похибка досягає 41,9%. 

Аналіз максимальних похибок у визначенні 

струму в обмотці збудження, виконаний для інших турбогенераторів при різних рівнях насичення, свідчить про 

те, що їх розкид знаходиться в межах від 2,9% до 17,4%. 

Це дозволяє зробити висновок про допустимість та доцільність для урахування різниці взаємного 

індуктивного магнітного зв’язку між обмотками статора, збудження й еквівалентними контурами демпферної 

системи використовувати запропонований метод визначення електромагнітних параметрів обмотки збудження і 

масивного ротора турбогенератора. 

Висновки. Одержав подальший розвиток метод синтезу схем заміщення турбогенераторів з урахуванням 

різного взаємного індуктивного зв’язку між обмоткою збудження і демпферними контурами за рахунок 

структурної деталізації ротора шляхом виділення обмотки збудження та представлення масивних елементів 

ротора довільною кількістю контурів. Для цього під час проведення дослідів необхідно реєструвати змінення 

струму в обмотці збудження. 
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Determination of electromagnetic parameters of the excitation winding and damper system. The method of 

synthesis of equivalent circuits turbogenerators was further developed considering various mutual inductive coupling 

between excitation and damper winding paths through structural detail by providing the rotor winding and representing 

massive elements of the rotor with arbitrary number of circuits. To do this during experiments sudden three-phase short-

circuit current change should be recorded in the coil excitation. According to a series of experiments with sudden three-

phase short circuit at different voltage in the previous regime we obtained frequency characteristics of conductivity of the 

stator windings and their corresponding parameters of equivalent circuits for different levels of saturation ways of 

magnetic flux scattering for three industrial turbine generators TBB of various capacities: 160, 320 and 500 MW. 

Key words: equivalent circuit, turbogenerator, excitation winding, three-phase sudden short circuit, saturation, 

magnetic flux linkage ways, frequency characteristics. 
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Рисунок 2 -  Змінення струму в колі ОЗ 

турбогенератора ТВВ-160 для 0,70
HOMU  
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УЗАГАЛЬНЕНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ 
ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ВІД НАСИЧЕННЯ 

 

Вперше отримано узагальнені аналітичні залежності параметрів еквівалентних схем заміщення, в яких 

враховується різний взаємний індуктивний зв’язок між обмотками, для турбогенераторів серії ТВВ від величини 

початкового значення періодичної складової струму раптового трифазного короткого замикання, що 

відображають явище магнітного насичення шляхів потоків розсіювання. Отримані узагальнені аналітичні 

залежності дозволяють виконувати уточнені розрахунки струмів в обмотках статора і збудження при 

трифазних коротких замиканнях з урахуванням впливу насичення шляхів магнітних потоків розсіювання для схем 

заміщення, в яких враховується різний магнітний зв’язок між обмотками. 

Ключові слова: узагальнені аналітичні залежності, еквівалентна схема заміщення, параметри, 

періодична складова струму, раптове трифазне коротке замикання, насичення, магнітні потоки 

розсіювання. 

Постановка проблеми. 

Сучасні вимоги в області експлуатаційної надійності електроенергетичних систем в умовах застосування 

турбогенераторів (ТГ) з підвищеними питомими електромагнітними навантаженнями передбачає поглиблене 

вивчення поведінки синхронних генераторів (СГ) в системі при анормальних режимах, пов'язаних, у першу чергу, 

з виникненням значних струмів при коротких замиканнях (КЗ). Очевидно, що достовірне визначення поведінки 

машин, що обертаються, у перехідних режимах залежить від точності прийнятих математичних моделей та 

повноти інформації, що характеризує фізичні властивості синхронних машин (СМ). 

Підвищення точності дослідження перехідних процесів (ПП) в турбогенераторах може бути досягнуто тільки 

в тому випадку, якщо їх математичні моделі будуть відображати реальні електромагнітні зв'язки з достатньою 

повнотою і, зокрема, враховувати складні явища магнітного насичення, а також витіснення струму в обмотках і 

масивних конструктивних елементах ротора. Для дослідження перехідних режимів роботи турбогенераторів за 

диференціальними рівняннями, в цьому випадку важливо встановити характер залежностей параметрів 

електричної машини від насичення магнітних кіл за шляхами основного магнітного потоку та шляхами потоків 

розсіювання. Труднощі розрахункового визначення параметрів пов'язана з наявністю в магнітопроводі масивних 

елементів, наявністю контактів по торцях ротора, а також присутністю матеріалів, що мають складні форми 

поверхонь і володіють різними електротехнічними властивостями. 

Аналітичні залежності електромагнітних параметрів турбогенераторів від насичення отримані 

експериментальним шляхом в літературі були наведені для схеми заміщення загальноприйнятої структури. 

Отримання експериментальних значень для  схем заміщення, в яких враховується різниця взаємного 

індуктивного магнітного зв’язку між обмотками статора, збудження й еквівалентними контурами демпферної 

системи, є актуальною задачею, так як вказана схема заміщення більш точно відображає фізичні властивості 

машини. 

Мета статті (постановка задачі). 

Проведення експериментальних досліджень для встановлення узагальнених аналітичних залежностей 

параметрів еквівалентних схем заміщення різних турбогенераторів від величини початкового значення 

періодичної складової струму короткого замикання, що відображають явище магнітного насичення шляхів 

потоків розсіювання. 

Основний матеріал досліджень: 
Для розробки математичних моделей ТГ, які відображають вплив насичення шляхів магнітних потоків 

розсіювання, були виконані експериментальні дослідження з визначення сукупності електромагнітних 

параметрів у формі частотних характеристик (ЧХ) і еквівалентних схем заміщення за даними серії дослідів 

раптових трифазних коротких замикань (РТКЗ) на виводах ізольованих від мережі СГ із режиму холостого ходу 

(ХХ) при номінальній частоті обертання. Для виключення впливу зміни напруги збудження на перехідні процеси 

живлення обмотки збудження здійснювалося від незалежного джерела постійної напруги. 

Експерименти проводилися для трьох промислових турбогенераторів одного конструктивного виконання 

серії ТВВ різних потужностей: 160 МВт типу ТВВ-160-2; 320 МВт типу ТВВ-320-2 і 500 МВт типу ТВВ-500-2.  

Постановка дослідів у всіх випадках відповідала вимогам ДСТУ ГОСТ 10169-77 «Машини електричні 

синхронні трифазні. Методи випробувань». У дослідах реєструвалися три фазні струми в обмотках статора, а 

також струм в обмотці збудження. 

© Шеїна Г.О., 2015 
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Для визначення сукупності електромагнітних параметрів, які відповідають ненасиченому стану, 

експерименти проводилися при такій напрузі на виводах статора, при якій початкове значення періодичної 

складової струму короткого замикання в обмотці статора становило приблизно номінальну величину. 

Вплив насичення оцінювався інтегрально шляхом знаходження частотних характеристик і параметрів схем 

заміщення за даними серії дослідів, виконаних при різних вихідних напругах в попередньому режимі. Останні 

підбиралися таким чином, щоб початкові значення періодичної складової струму РТКЗ становили приблизно 2,0; 

3,0 і 4,0 в.о., але не більше максимальної величини 0,7 
Í Î ÌU , регламентованої ГОСТ 10169-77. 

Досліди раптового трифазного короткого замикання для турбогенератора типу ТВВ-160-2 проводився при 

напругах: 0,25; 0,47; 0,70 номінальної; для ТВВ-320-2 – при напрузі 0,4; 0,5; 0,7 номінальної; для ТВВ-500-2 – 

при напругах 0,305; 0,504; 0,697 номінальної. 

У дослідах на підставі виміряних миттєвих струмів в трьох фазах згідно з формулою 

2 2 2

î ï

2
( ) ( ( ) ( ) ( ))

3
s l a l b l c lI t i t i t i t   , 1,2,...,l n , 

визначалися значення модулів узагальненого вектора перехідного струму статора для різних моментів часу (

n  - кількість заміряних перехідних струмів). 

Апроксимація кривих зміни модуля узагальненого вектора перехідного струму статора здійснювалася на 
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за програмою, що реалізує мінімізацію критерію якості 
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за допомогою процедури “Civen.........Minerr" універсального математичного пакету MathCad. 

Аперіодичні складові струму в обмотці збудження визначалися за результатами апроксимації повного струму 

функцією виду: 

0 (0) (0)

1

( ) ( )fÀÏ k

t
n

T

f f fÀ k fÏ

k

I t I I e I Cos t




     . (2) 

При цьому не враховувалося повільне обертання аперіодичного струму статора, тобто приймалося, що 

періодична складова струму в обмотці збудження змінюється з синхронної частотою. 

Розрахунок виконувався у взаємній системі відносних одиниць. В якості базисних струмів статора 

приймалися їх номінальні значення. Базисні струми обмотки збудження генератора (ОЗГ) розраховувалися за 

наступним співвідношенням: 

( )fÁ ad fxx d fxxI x I x x I   . 

Визначення частотних характеристик провідності з боку обмотки статора по поздовжній осі ротора ( ( )dy js

), а також частотних характеристик комплексного коефіцієнта розподілу струму статора в гілці ОЗГ ( ( )fC js ) 

здійснювалося у відповідності з положеннями, розробленими у [1]. Синтез еквівалентних схем заміщення 

проведено за методикою, запропонованою в [2]. 

Дослідження проводилися для різних умов щодо апроксимації періодичної складової струму в обмотці 

статора і аперіодичного струму в ланцюзі обмотки збудження. Оцінювався вплив числа і постійних часу 

загасання експоненціальних складових, апроксимуючих струми в статорі і обмотці збудження. Аналізувалися 

варіанти з однаковою і різною кількістю експонент в струмі статора та ротора, а також однаковими і різними 

постійними часу їх загасання. Дослідження з виявлення впливу параметрів експоненціальних складових на 

точність апроксимації показали, що похибки виявляються мінімальними, в загальному випадку, при різних 

значеннях постійних часу складових періодичного струму статора і аперіодичного струму в обмотці збудження. 

Похибки аналітичного представлення експериментальних залежностей зміни миттєвих значень перехідних 

струмів в обмотках статора в дослідах РТКЗ функцією виду (1) не перевищили: 7,4% для турбогенератора ТВВ-

160-2; 4,35% – для генератора ТВВ-320-2 і 7,5% – для ТВВ-500-2. Слід зазначити, що вказані найбільші 

розбіжності експериментальних значень струмів від їх аналітичних функцій для всіх генераторів відносяться до 

результатів дослідів при максимальній вихідній напрузі (0,7
Í Î ÌU ). 

За знайденими безпосередньо в результаті апроксимації початковими значеннями складових періодичного 

струму 
k

d anI  і їх постійних часу загасання 
k

d anT  розраховувалися істинні значення комплексних провідностей 
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Частотні характеристики провідності з боку обмотки статора СМ ( )dy js , розраховувалися з використанням 

істинних значень експоненціальних складових періодичних струмів 
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що відповідають різним рівням насичення магнітної системи. 

Аналіз показав, що збільшення напруги до 0,7
HOMU  призводить до незначної зміни частотних 

характеристик в області ковзань ротора менше 0.01 в.о.. Для різних генераторів воно знаходиться в межах від 

3% до 6%. В області ковзань ротора від 0,01 в.о. до 1,0 в.о. збільшення напруги в дослідах до 0,7
HOMU  викликає 

збільшення амплітудних значень провідності до 14% - 21%. Отже, можна очікувати збільшення в таких же 

межах значень ударних струмів КЗ з урахуванням впливу насичення шляхів магнітних потоків розсіювання ТГ. 

Частотні характеристики ( )fÑ js , що характеризують струморозподіл в гілці обмотки збудження, 

розраховувалися відповідно до методики, розробленої в [3]. 

В результаті апроксимації експериментальних значень перехідних струмів в обмотці збудження 

досліджуваних турбогенераторів функцією (2) були отримані значення експоненціальних складових 

аперіодичного струму. При цьому кількість експонент приймалося рівним числу експоненціальних складових 

періодичного струму статора. Похибки апроксимації виявилися дещо меншими, ніж похибки апроксимації 

струмів в обмотках статора. 

Частотні характеристики ( )fy js , що характеризують зміну аперіодичного струму ОЗГ в частотній області, 

розраховані за співвідношенням 
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де 
kfaпkfaп Ti ),0( - початкові значення і постійні часу загасання k-ої експоненційної складової аперіодичного 

струму ОЗГ; N - кількість контурів на роторі. 

В якості об’єкту дослідження була прийнята схема заміщення СМ з різною взаємоіндуктивністю між 

контурами по поздовжній осі, яка досить точно відображає фізичні властивості машини. В [2] приведені 

результати синтезу зазначеної схеми. 

Аналіз активних та індуктивних опорів обмотки збудження (ОВ) і демпферної системи (ДС) схем заміщення 

досліджуваних генераторів, отриманих для різних значень початкового струму короткого замикання, дозволив 

отримати аналітичні вирази для визначення їх залежностей у функції струму статора, при значенні останнього 

більш 1 в.о., наступного виду 

//( ) 1
HEHAC

I

c
k d kx I x a b e

  
     

   

. (3) 

Ненасичені значення параметрів в (3) повинні визначатися в дослідах КЗ, які відповідають початковому 

значенню струму в статорі близькому до номінального. 

Зіставлення частотних характеристик, отриманих за даними дослідів короткого замикання при напрузі U =0,7

Í OMU  і розрахунків з використанням параметрів, розрахованих за апроксимуючою функцією (3), вказує на їх 

задовільний збіг для всіх досліджуваних турбогенераторів. Для всіх ТГ похибка не перевищує 6,1%. 

Отримані залежності (3) індуктивних і активних опорів схем заміщення для турбогенераторів ТВВ-160, ТВВ-

320 і ТВВ-500 можуть бути використані для розрахунків струмів трифазних коротких замикань при різних 

вихідних значеннях напруги на виводах СМ. Як показали дослідження, похибки визначення струмів в обмотках 

статора визначаються похибками частотних характеристик провідності з боку обмотки статора ( )dy js , а в ОВГ 

- коефіцієнта розподілу ( )fÑ js . 
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Доцільно розглянути можливість апроксимації опорів еквівалентних схем заміщення узагальненими для всіх 

досліджуваних ТГ серії ТВВ залежностями. 

Оскільки експерименти для кожного генератора проводилися, в загальному випадку, при різних значеннях 

надперехідного струму, то для оцінки значень параметрів, відповідних одному рівню насичення за залежностями 

(3) для кожного турбогенератора з урахуванням коефіцієнтів полінома були визначені параметри уточнених схем 

заміщення кожної СМ для таких початкових значень періодичних струмів КЗ: 1,0; 2,5 і 3,5 в.о. (табл. 1). Для 

отримання узагальнених залежностей зіставлялися відносні величини параметрів схем заміщення різних ТГ, які 

відповідали одному рівню насичення, і були віднесені до ненасиченого значенням відповідного параметра, 

отриманого при 
//

dI  = 1,0 в.о. 

Таблиця 1 – Параметри уточненої схеми заміщення, що відповідають різним рівням насичення  

Параметр 

Тип турбогенератора 

ТВВ-160-2 ТВВ-320-2 ТВВ-500-2 
//

dI =1 //

dI =2,5 //

dI =3,5 //

dI =1 //

dI =2,5 //

dI =3,5 //

dI =1 //

dI =2,5 //

dI =3,5 

x  0,2104 0,1767 0,1627 0,2157 0,1812 0,1668 0,2442 0,2051 0,1888 

fx  0,1155 0,1492 0,1669 0,0660 0,0853 0,0954 0,1136 0,1468 0,1642 

fr  0,0018 0,0018 0,0018 0,0015 0,0014 0,0014 0,0012 0,0012 0,0012 

1dx  1,1322 1,2304 1,2707 1,0102 0,8107 0,7821 0,7033 1,1014 1,1389 

1dr  0,0102 0,0092 0,0090 0,0065 0,0058 0,0056 0,0342 0,0423 0,0453 

2dx  0,0176 0,0260 0,0269 0,0071 0,0064 0,0056 0,0289 0,0410 0,0469 

2dr  0,0212 0,0278 0,0297 0,0081 0,0104 0,0133 0,0262 0,0318 0,0387 

Аналіз дискретних значень індуктивних опорів розсіювання обмотки статора x  і ОЗ fx , а також активного 

опору обмотки збудження fr  для всіх досліджуваних ТГ, отриманих для різних значень початкової величини 

струму короткого замикання, дозволив отримати аналітичні вирази для визначення їх залежностей у функції 

струму статора при значенні останніх більш 1 про в.о .: 
//

// 2,7( ) (1,1642 0,5421 (1 ))
d

HEHAC

I

dx I x e


      ; (4) 

//

// 5,3( ) (0,7428 1,4094 (1 ))
d

HEHAC

I

f d fx I x e


      ; (5) 

//

// 0,4( ) (1,3353 0,3641 (1 ))
d

HEHAC

I

f d fr I r e


     . (6) 

Максимальна похибка апроксимації експериментальних значень опору розсіювання статора x  функцією (4) 

становить 1,65%; для fx  - 8,74%; fr  - 2,43%. 

Аналіз надперехідних індуктивних опорів, що розраховуються як '' ( )d d sx x js   також дозволив встановити 

загальну для всіх досліджуваних ТГ закономірність їх зміни від надперехідного струму: 
//

// // // 2,3( ) (1,1464 0,4142 (1 ))
d

HEHAC

I

d d dx I x e


     . (7) 

Похибка апроксимації не перевищила 0,835%. 

Для встановлення закономірностей зміни параметрів контурів, які відображають вплив масивних елементів 

ротора, були проаналізовані частотні характеристики, що представляють собою комплексну провідність 

контурів, які еквівалентирують масив ротора, що розраховуються з використанням співвідношень виду: 
2

1

( )

k k

D

k d d

js
y js

jsx r 




 . (8) 

Усередненню повинні підлягати частотні характеристики, віднесені, наприклад, до своїх комплексів, що 

характеризують нерухомий стан машини ( 1)
kDy j . Однак, отримані таким чином узагальнені частотні 

характеристики не можуть бути описані аналітично за допомогою еквівалентних схем заміщення у вигляді 

паралельно включених активно-індуктивних ланцюгів, так як при s =1 їх уявна складова дорівнює нулю. Це 

ускладнює їх практичне використання. 

Тому доцільно значення характеристик, які розраховуються за (8) провідностей віднести до своїх значень, 

відповідним ковзанню s = . 
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Тоді вирази для відносних частотних характеристик будуть мати вигляд: 




sD

D
D

jsy

jsy
jsy

)(

)(
)(*

, (9) 

Отримані за (9) ЧХ провідності демпферних контурів для всіх досліджуваних ТГ, відповідних одному рівню 

насичення усереднювалися. 

За отриманими середніми відносними ЧХ синтезувалися параметри роторних контурів для різних 

початкових струмів КЗ, наведені в табл. 2. Значення всіх індуктивних і активних опорів, виявляються, при 

цьому, віднесеними до результуючий опору роторних контурів розглянутого генератора при s , тобто 



 
sD

D
jsy

x
)(

1
. 

Виконані дослідження показали, що розраховані за (9) експериментальні ЧХ для всіх турбогенераторів, що 

аналізуються, відрізняються від середніх за модулем максимально на 32,7% при s =0,039. Відмінність 

знижується до 10% і менше в діапазоні ковзань від 0,15 до 1 в.о.. 

Узагальнення електромагнітних параметрів, що характеризують масивні елементи ротора, можливо, також 

виконувати в часовій області. Для цього за параметрами демпферних контурів, наведеним у табл.1, 

розраховуються перехідні функції у вигляді експоненційних складових: 
2

/

1

1
( ) dk

k

t T

D

k d

i t e
x





 . (10) 

Усереднювалися перехідні функції, віднесені до своїх початкових значень при t = 0: 

* 2

1

( ) ( )
( )

1(0)

k

D D
D

D

k d

i t i t
i t

i

x

 


. (11) 

Усереднені перехідні функції, що розраховуються за (11) для всіх досліджуваних турбогенераторів при 

однакових рівнях насичення, апроксимувались двома експонентними складовими, за якими визначалися 

параметри роторних контурів. Похибка апроксимації не перевищувала 9,1% у всьому діапазоні спостереження 

перехідних функцій. У табл. 2 наведені значення параметрів схем заміщення роторних контурів, отримані 

шляхом узагальнення в тимчасовій області. Вони виявилися досить близькими до відповідних параметрів, 

узагальнення яких здійснювалося в частотній області. 

Таблиця 2 – Узагальнені відносні параметри демпферного масиву турбогенераторів для уточненої схеми 

заміщення 

Параметри 

Область узагальнення 

частотна часова частотна часова частотна часова 
//

dI =1 //

dI =2,5 //

dI =3,5 

1

1

*

*

d

d

x

r


 

49,0550 

1,3555 

48,9989 

1,365200 

38,1762 

1,7646 

36,4040 

1,24500 

35,1818 

1,9319 

33,7314 

1,21690 

2

2

*

*

d

d

x

r


 

1,0408 

1,0886 

1,0212 

1,0959 

1,0845 

1,1241 

1,0303 

1,1286 

1,1492 

1,2835 

1,0326 

1,2776 

Аналіз відносних активних і індуктивних опорів узагальненого в частотній області ротора турбогенератора 

дозволив встановити наступні залежності для параметрів двоконтурної схеми заміщення демпферного масиву 

досліджуваних турбогенераторів серії ТВВ у функції початкового струму КЗ: 

 
//

1

// 1,4531

* 65,7854 33,6279(1 )
dI

d dx I e


    ; (12) 

 
//

1

// 2,5996

* 0,9178 1,3708(1 )
dI

d dr I e


   ; (13) 

//

2

// 93
* ( ) 0,9922 4,0187(1 )

dI

d dx I e


    ; (14) 

//

2

// 89
* ( ) 0,9924 6,6989(1 )

dI

d dr I e


   . (15) 

Перерахунок отриманих відповідно до (12) - (15) середніх відносних параметрів роторних контурів, до 

індуктивних і активних опорів, що відображають вплив масивних елементів ротора турбогенератора конкретного 

типу, може бути виконаний при використанні наступних ненасичених значень його індуктивних опорів 
''

ненасdx ; 
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ненасx  і 
ненасfx  таким чином. 

За співвідношенням (4), (5) і (7) знаходяться опори розсіювання обмотки статора 
//( )dx I , опір розсіювання 

обмотки збудження 
//( )f dx I  і надперехідний індуктивний опір '' //( )d dx I для заданого значення надперехідного 

струму КЗ. 

Визначається результуюче індуктивний опір, еквівалентного демпферного контуру 

//

//

'' // //

1
( )

1
( )

1

1 1

( ) ( )

D d

f d

fD

d d d ad

x I

x I

x

x I x I x


















. (16) 

Розраховуються справжні параметри демпферних контурів на основі їх відносних узагальнених значень, 

наведених у табл. 4.2. 
// // //

*( ) ( ) ( )
k kd d d d D dx I x I x I  

; (17) 
// // //

*( ) ( ) ( )
k kd d d d D dr I r I x I . (18) 

Аналіз похибок, що вносяться до розрахунку електромагнітних параметрів уточнених схем заміщення на 

основі отриманих у роботі узагальнених аналітичних виразів для визначення активних і індуктивних опорів схем 

заміщення генераторів конкретного типу, виконаємо шляхом зіставлення розрахованих за ним і 

експериментальних частотних характеристик провідності з боку обмотки статора і комплексного коефіцієнта 

розподілу струму статора в гілці ОЗ. 

Відповідність синтезованої еквівалентної схеми заміщення турбогенератора початковим значенням 

періодичної складової струму короткого замикання може перевірятися як в часовій, так і в частотній області 

вхідної провідності по поздовжній осі ротора. Це положення, як відомо, випливає з аналогії виразів для 

перетворень Лапласа і Фур’є. 

У розглянутому випадку, в умовах прийнятих припущень, характер зміни амплітудно-фазних частотних 

характеристик )( jsyd , отриманих за узагальненими параметрами, повинен бути достатньо близьким в області 

щодо великих значень частот s . Як показує аналіз, в межах часу відключення пошкоджень в високовольтних 

мережах електричних систем при спрацьовуванні основних релейних захистів істотне значення має близькість 

модульних величин і аргументів характеристик в області частот більше 0,1 в.о.. 

Для більш точного розподілу струму між ОЗ та еквівалентною ДС необхідно, щоб розрахункові та 

експериментальні частотні характеристики )( jsС f  мінімально відрізнялися в області ковзань менше 0,1 в.о.. 

На рис. 1 наведені частотні характеристики )( jsyd  турбогенератора типу ТВВ-160 при напрузі U =0,7
Í OMU

, отримані різним способом. 

 

1 

3 

2 

s=0,001 

0,01 

0,1 

0,5 

1,0 

Re[yd(js)] 

Im
[y

d
(j

s)
] 

 
Рисунок 1 – Частотні характеристики ( )dy js  ТВВ-160-2 при 0,70

HOMU  

1 – експериментальна; 2 – розрахункова з виділенням ОЗ; 

3 – розрахункова з використанням узагальнених функцій 
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Порівняння характеристик, отриманих за даними дослідів короткого замикання при напрузі U =0,7
Í OMU  і 

розрахунком з використанням узагальнених параметрів вказує на їх задовільний збіг. Зокрема, значення модулів 

векторів струму зазначених характеристик в діапазонах частот 0 s  0,01 і 0,01 s  1 відрізняються не 

більше, ніж на 15,5 і 6,8% відповідно. При цьому розбіжність дійсних значень і аргументів в області s  0,1 в.о. 

не перевищує 5,2 %. Це свідчить про те, при розрахунку струмів КЗ при такому рівні насичення слід очікувати 

помилки такого ж порядку. 

Аналіз експериментальних і розрахованих при такому ж рівні насичення амплітудно-фазових частотних 

характеристик )( jsС f , зображених на рис. 2, свідчить про те, що їх максимальні відмінності за дійсною та 

уявною складовими у діапазонах частот 0 s  0,01 і 0,01 s  1 відрізняються не більше, ніж на 12,9% і 16,1% 

відповідно. 

Очевидно, що при використанні параметрів схем 

заміщення, безпосередньо синтезованих за 

експериментальними даними призводить до істотно 

меншим погрішностей у визначенні ЧХ (рис.4.7, 

крива 2). 

Дослідження, виконані для турбогенераторів ТВВ-

320 і ТВВ-500 показали, що похибки розрахункових 

характеристик )( jsyd  при частоті струму в роторі 

більш 0,1 в.о не перевищують 18,3% і 8,6% 

відповідно. 

Розбіжність характеристик )( jsС f для цих 

генераторів складає 17,1% і 9,5%. 

Висновки. На основі аналізу дискретних значень 

параметрів уточнених схем заміщення, отриманих для 

ТГ типів ТВВ-160, ТВВ-320 і ТВВ-500 при різних 

значень вихідного напруги, встановлено аналітичні 

співвідношення, що дозволяють з похибкою не 

більше 6,1% визначати частотні характеристики і 

параметри еквівалентних схем заміщення, що 

відображають як ефект витіснення струму в обмотках, 

так і явище заданого рівня насичення шляхів потоків 

розсіювання по поздовжній осі електричних машин. 

Отримані аналітичні залежності параметрів схем 

заміщення з різною взаємної індукцією між обмотками статора, збудження і контурами демпферної системи у 

функції початкового значення періодичного струму статора дозволяють виконувати уточнені розрахунки струмів 

в обмотках статора і збудження при трифазних коротких замиканнях з урахуванням впливу насичення шляхів 

магнітних потоків розсіювання. 
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Generalized dependences of turbogenerator electromagnetic parameters on saturation. For the first time we 

obtained generalized analytical dependences of the parameters of equivalent circuits (which take into account different 

mutual inductive coupling between the windings) of TBB turbogenerators on the initial value of the periodic component 

of the sudden three phase short circuit current, reflecting the phenomenon of magnetic saturation of flux linkage way. 

The obtained generalized analytical dependences allow refined calculations of currents in the stator windings and 

excitation in three-phase short circuit with the influence of saturation magnetic flux linkage way for equivalent circuits, 

which takes into account the different magnetic connection between the windings. 

Key words: generalized analytical dependence, equivalent circuit parameters, periodic component of the current, three-

phase sudden short circuit, saturation magnetic flux linkage ways. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ЗАГРУЗКУ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Предложен метод расчета объемов данных, передающихся по промышленной компьютерной сети при 

работе SCADA/HMI-, EAM-, MES-систем и OPC-серверов в промышленном и офисном сегментах 

вычислительной сети производственного предприятия. Выполнен анализ характеристик программных 

комплексов для построения информационных систем производственных предприятий. Получены 

математические зависимости, позволяющие рассчитать объемы данных, передаваемых по сегментам 

промышленной вычислительной сети и требуемую пропускную способность сегмента ее стыковки с офисной 

компьютерной сетью. Даны рекомендации по выбору пропускной способности сегментов промышленной сети, 

производительности сетевых экранов и межсетевых шлюзов и объема памяти серверов в информационных 

системах производственных предприятий. 

Общая постановка проблемы. Промышленность, выпускающая разноплановую продукцию приемлемого 

качества и необходимого количества, является основой стабильности и развития экономики любой страны. 

Государственные и частные компании, занимающиеся непосредственно производством, а также эксплуатацией 

различных промышленных комплексов (порты, флот, аэропорты, железная дорога, элеваторы и т.д.) для 

улучшения качества продукции, увеличения её количества, повышения производительности труда, улучшения 

разнопланового учета и контроля за технологическими процессами внедряют автоматические линии, 

автоматизированные системы управления производством и предприятием (АСУП), автоматизированные 

системы управления технологическими процессами (АСУТП). Одновременно внедряется соответствующее 

программное обеспечение (ПО), разработанное с использованием общепринятых мировых методологий. 

Наиболее часто встречается комплексное ПО для диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA, Supervisory 

Control And Data Acquisition) и организации человеко-машинного интерфейса (HMI, Human/Machine Interface) [1, 

2, 3]; управления основными фондами, техническими средствами или активами предприятия (EAM, Enterprise 

Asset Managemet) [3, 4, 5];  исполнительные системы производства (MES, Manufacturing Execution System) [3, 4, 

5], связующее звено между ориентированными на финансово-хозяйственные операции ERP-системами 

и оперативной производственной деятельностью предприятия на уровне цеха, участка или производственной 

линии для АСУТП. Для обработки, хранения, преобразования данных и логической стыковки устройств друг с 

другом используется набор общепринятых спецификаций OPC (OLE for Process Control;  OLE – Object Linking 

and Embedding, связывание и встраивание объектов), предоставляющих универсальный механизм обмена 

данными в системах контроля и управления и реализующихся в соответствующем ПО.   

Существует широкий спектр ПО указанных классов. Наиболее популярные программные комплексы 

различных производителей перечислены ниже. 

SCADA/HMI системы [1, 2]: QuickHMI, Ant Studio, АСМО, Open SCADA, Citect, Free SCADA, IGSS, PCVue, 

Clear SCADA, Simp Lite, S3, Master SCADA, Trace Mode, ZETView, Wonderware, Factory Link, InTouch, RealFlex, 

RSView, КРУГ 2000, ZENON и др.  

EAM-системы: IBM Maximo, IFS Applications, DPSI iMaint, Infor EAM, Global-EAM, Microsoft Dynamics AX, 

Oracle eAM (e-Business Suite), SAP R/3 (Business Suite), TRIM, Ventyx Ellipse, Галактика EAM (ТОРО), Парус, 

Bentley Systems, 1С:Предприятие 8. ТОИР, Mincom Ellipse, SpecTec AMOS (Asset Management Operating System) 

[3, 4, 5] и др.  

MES-системы: Proficy Plant Applications, Global MES, Preactor, MES Pharis, IT-Enterprise MES, АЙЛЭНД-ЭК, 

1С:MES, Easy95 ODS, Большое Дело, Wonderware MES, Галактика АММ, HYDRA, DIAMES, Zenith SPPS, IDbox, 

Инфоконт, JobDISPO, LeaderMES, Matrix HCS, MES-T2 2020, MEScontrol, Lean ERP SCMo, Malahit.MES, 

PROefficient, SAP ME, Simatic IT Production Suite, СПРУТ-ОКП, ТЕХНОКЛАСС, ФОБОС [3, 4, 5] и др.  

Программные OPC-серверы также выпускаются десятками компаний-производителей аппаратного и 

программного обеспечения для множества отраслей промышленности и технологий передачи данных.  

© Воропаева В.Я., Шапо В.Ф., 2015 

Продолжает эксплуатироваться и ПО, основанное на морально устаревшем механизме взаимодействия 

приложений Dynamic Data Exchange (DDE). 
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В настоящее время продолжается усложнение ПО перечисленных классов, расширение его спектра, 

функциональности и областей применения в построении систем автоматизации. Это, в свою очередь, приводит к 

росту объемов передаваемых данных в соответствующих сегментах офисных и промышленных сетей (ПС) 

передачи данных. Продолжает расти и число взаимодействующих интеллектуальных промышленных устройств 

различных типов и назначения. Поэтому задача выбора характеристик программно-аппаратных комплексов 

промышленного оборудования и пропускных способностей сетей передачи данных является актуальной.  

Решение задач и результаты исследований. В данной работе предлагается метод расчета загрузки 

сегментов промышленных и офисных компьютерных сетей, находящихся на стыке между ними, и объёмов 

передаваемых по ним данных.  

При управлении технологическими процессами для получения информации от объектов управления 

используется множество датчиков различного типа. Сигналы от датчиков поступают на управляющие 

микроконтроллеры, офисные и промышленные компьютеры, объединенные в офисные и промышленные сети. 

Загрузка таких сетей может быть весьма высокой, поскольку в них происходит активный обмен данными между 

работающим оборудованием, управляющими компьютерными и микропроцессорными системами, 

программными SCADA/HMI-, EAM-, MES-системами, серверами ОРС, СУБД, системами сбора данных и 

управления технологическими процессами, в т.ч. территориально распределёнными. Как показано ниже, все 

рассмотренные классы ПО работают в режиме клиент-сервер. Некоторые аспекты передачи данных в подобных 

сетях были рассмотрены в работе [6]. Структурная схема взаимодействия отдельных компонентов 

промышленной сети и офисного подразделения предприятия представлена на рис. 1.  

Механизм DDE используется для обмена данными между программными приложениями в ОС Microsoft 

Windows и IBM OS/2 и получения данных от любого другого ПО. DDE поддерживается до сих пор для 

обеспечения совместимости со старыми приложениями. Приложения, использующие DDE, – клиенты и серверы. 

Участники процесса осуществляют контакты по определенным темам, в рамках которых производится обмен 

элементами данных. Устанавливает контакт клиент, который посылает запрос, содержащий названия контакта и 

темы. После установления контакта изменения элементов данных на сервере передаются клиенту. В настоящее 

время для создания новых систем вместо DDE используются более современные подходы: OLE, COM, Microsoft 

OLE Automation.  

Технология OPC разработана для унификации взаимодействия ПО систем управления с аппаратным 

обеспечением ПС. Она определяет 2 класса программ: ОРС-сервер, взаимодействующий с промышленным 

оборудованием, и ОРС-клиент, получающий данные от ОРС-сервера для обработки и передающий ОРС-серверу 

команды управления. Используя спецификацию ОРС, производитель аппаратных средств создает программный 

ОРС-сервер, обеспечивающий доступ к данным для программ-клиентов, которые могут получать данные для 

обработки от различных систем по стандартному интерфейсу. 

OPC-сервер – ПО, получающее данные в формате устройства-отправителя и преобразующее их в формат OPC. 

OPC-сервер является источником данных для OPC-клиентов и может быть сравнен с типовым (generic) 

драйвером оборудования, обеспечивающим взаимодействие с любым OPC-клиентом. OPC-клиент – ПО, 

принимающее от OPC-серверов данные в формате OPC. Технология OPC определяет интерфейс между OPC-

клиентами и OPC-серверами.  

ОРС-сервер взаимодействуeт с устройствами, используя аппаратные интерфейсы компьютера. Он 

обеспечивает сбор данных, передачу команд управления, диагностику каналов связи и т.д., создает программные 

интерфейсы, обеспечивающие доступ к данным. OPC-клиент получает данные от сервера и обрабатывает их. 

ОРС-серверы и OPC-клиенты могут взаимодействовать по технологии ОРС на одном или  разных компьютерах, 

обмениваясь данными по сети. ОРС-серверы получают данные от контроллеров и передают их ОРС-клиентам 

(например, SCADA-системам). Любой ОРС-клиент может обмениваться данными с любым ОРС-сервером вне 

зависимости от назначения и характеристик устройства, для которого разработан конкретный ОРС-сервер. 

Целесообразно выделить нижеследующие уровни управления в зависимости от области применения OPC-

серверов в АСУ предприятием. 

1. Нижний уровень: отдельные сегменты ПС и отдельные контроллеры. 

2. Средний уровень: цеховые промышленные сети. 

3. Уровень АСУТП: ПО SCADA и др. 

4. Уровень АСУП: приложения управления ресурсами предприятия. 

Каждый уровень может обслуживаться собственным OPC-сервером, передавая данные OPC-клиенту на более 

высоком или том же уровне.  
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Рисунок 1. Схема взаимодействия промышленной вычислительной сети  

и корпоративной сети производственного предприятия 

 

OPC-сервер может быть использован в качестве шлюза к ПС, построенной по технологиям ModBus, ProfiBus, 

FIP, InterBus, LON, ASI и т.п., работающей в режиме жесткого реального времени. В этом случае на офисном 

компьютере необходима установка соответствующего сетевого адаптера, а OPC-сервер должен организовать 

обмен данными с этой сетью с помощью драйвера сетевого адаптера или вспомогательного ПО. OPC-сервер 

предоставляет шлюз к ПС из приложений более высокого уровня, где не требуется столь высокое быстродействие 

и минимальное время реакции на события. 

Основные подстандарты технологии OPC представлены ниже. 
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OPC DA (Data Access) – основной стандарт, описывающий обмен данными в реальном времени с различными 

интеллектуальными устройствами. 

OPC AE (Alarms and Events) предоставляет функции уведомления по требованию об аварийных ситуациях, 

действиях оператора, информационные сообщения и др. 

OPC Batch позволяет организовать пошаговое и рецептурное управление технологическим процессом в 

соответствии со стандартом S88.01 [7]. 

OPC DX (Data eXchange) позволяет организовать обмен данными между OPC-серверами через сеть Ethernet, 

создав шлюзы для обмена данными между устройствами и программами разных производителей. 

OPC HDA (Historical Data Access) предоставляет доступ к сохраненным ранее данным. OPC 

Security определяет функции организации прав доступа клиентов к данным системы управления через OPC-

сервер. 

OPC XML DA предоставляет гибкий формат XML обмена данными по SOAP (Simple Object Access Protocol, 

простой протокол доступа к объектам для обмена структурированными сообщениями в распределённой 

вычислительной среде) и HTTP. 

OPC UA (Unified Architecture) – самый современный подстандарт, обеспечивающий кроссплатформенную 

совместимость, поскольку основан не на технологии Microsoft COM. 

Рассмотрим преимущества применения технологий OPC в ПС различного назначения. 

1. При замене оборудования стандартный интерфейс позволяет заменить только OPC-сервер (ПО 

поставляется производителем оборудования), OPC-клиент продолжает работать.  

2. При замене OPC-клиента остальное оборудование, работающее через OPC-сервер, можно по-прежнему 

использовать без замены драйверов. 

Таким образом, технологии OPC обеспечивают независимость потребителей от драйверов и протоколов, что 

позволяет оптимально выбирать оборудование и ПО. Разработчики и производители получают универсальный 

механизм интеграции оборудования в любую систему, поддерживающую технологии OPC. До создания 

технологий OPC производители оборудования вынуждены были разрабатывать множество драйверов для 

наиболее распространенных систем автоматизации. Технологии OPC позволяют заменить множество драйверов 

одним универсальным OPC-сервером, многократно сокращая затраты на разработку и дальнейшее 

сопровождение. При этом обеспечивается возможность подключения любой системы автоматизации. 

Существует четыре стандартных режима чтения данных из ОРС-сервера.  

1. Синхронный: клиент посылает серверу запрос и ждет ответ. 

2. Асинхронный: клиент отправляет запрос и переключается на выполнение других задач. После выполнения 

запроса сервер посылает клиенту уведомление, после чего клиент получает данные. 

3. Подписка: клиент передает серверу список технологических переменных, значения которых сервер должен 

отправлять клиенту только при их изменении. Чтобы шум данных [8] не был принят за их изменение, необходимо 

указать мертвую зону, которая должна превышать максимально возможную величину помехи.  

4. Обновление данных: клиент вызывает одновременное чтение всех меняющихся параметров. Это уменьшает 

загрузку процессора вычислительной системы при обновлении данных, принимаемых из физического 

устройства. 

Во всех режимах данные считываются из кэш-памяти ОРС-сервера или напрямую из устройства. Поскольку 

данные в кэш-памяти к моменту чтения могут устареть, ОРС-сервер должен максимально часто обновлять 

данные. Для уменьшения загрузки процессора вычислительной системы для всех считываемых параметров 

целесообразно устанавливать соответствующую частоту обновления.  

При применении стандартных SQL-серверов для хранения архивов технологической информации реального 

времени можно выделить трудности, некоторые из которых перечислены ниже.  

1. Недостаточная скорость выполнения операций добавления новой записи. 

2. Существенное снижение производительности при росте объема базы данных (БД). 

3. Недостаточная скорость выборки информации из БД. 

4. Отсутствие у стандартных SQL-серверов внешних интерфейсов из семейства OPC, являющихся на данный 

момент стандартом для систем промышленной автоматизации. 

Таким образом, системы промышленной автоматизации требуют специализированных решений для хранения 

большого объема архивной технологической информации [9]. Выделим их основные характеристики. 

1. Оптимизация для создания архивов технологической информации (значения аналоговых и дискретных 

каналов измерения с меткой времени и признаком достоверности).  

2. Использование OPC HDA и SQL для обмена данными с СУБД. 

3. Высокая степень масштабирования (от небольших информационных систем в несколько десятков или сотен 

измерительных каналов до систем, имеющих десятки тысяч каналов измерения).  

4. Оптимизация для хранения данных реального времени с временным шагом до 1 мс.  

5. Срок хранения информации ограничивается только объемом носителей и может составлять несколько лет.  

6. Возможность считывания данных с произвольного числа серверов OPC DA и их хранения на серверах OPC 

HDA.  
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7. Возможность выбора уставки, границ и апертуры для оптимизации хранения данных по каждому 

технологическому параметру.  

8. Возможность связи с популярными СУБД (MS SQL, Firebird, Interbase и др.).  

9. Возможность совместной работы с любой SCADA-системой, поддерживающей OPC HDA.  

Поскольку ПС может создаваться поэтапно, менять конфигурацию и область применения, в ней могут 

использоваться различные протоколы/технологии передачи данных и, соответственно, различные OPC/DDE 

серверы. Рассмотрим один из них, работающий по протоколу Modbus [9]. OPC-клиентом может выступать любая 

SCADA- система. Полностью реализованы спецификации OPC DA и OPC HDA. DDE клиентом, может выступать 

Microsoft Excel. Связь с устройствами возможна через Hayes-совместимые модемы по протоколу Modbus TCP и 

Modbus RTU/ASCII посредством интерфейсов RS-232 или RS-485; работа в режиме Master/Slave; ведение 

журнала диагностических сообщений; передача данных в любой SQL-сервер; доступны типы данных, 

позволяющие хранить целые числа и числа с плавающей точкой, логические и временные переменные, которые 

при хранении занимают 1, 8, 16, 32, 64 бита. 

Пусть в ПС имеется nin OPC-серверов. Тогда объемы данных Vin при передаче данных от одного (k-го) OPC-

сервера остальным OPC-серверам в ПС в завиcимости от разрядности хранимых технологичеcких переменных 

составят  

 

Vink = Nlk + 8Ni8k + 16Ni16k + 32Ni32 k + 64Ni64 k + 8Nf8 k + 16Nf16 k + 32Nf32 k + 64Nf64 k ,  (1) 

 

Vin k = Vl1 k + Vi8 k + Vi16 k + Vi32 k + Vi64 k + Vf8 k + Vf16 k + Vf32 k + Vf64 k ,    (2) 

 

где Nlk – число передаваемых от k-го OPC-сервера логических технологических переменных;  

Ni8k , Ni16k , Ni32k , Ni64k , – число передаваемых целочисленных технологических переменных от k-го OPC-сервера 

размерностью 8, 16, 32, 64 бита соответственно; Nf8 , Nf16k , Nf32k , Nf64k – число технологических переменных с 

плавающей точкой k-го OPC-сервера размерностью 8, 16, 32, 64 бита соответственно; Vl1k – объем данных, 

содержащихся в логических технологических переменных k-го OPC-сервера, бит; Vi8k , Vi16k ,  Vi32k , Vi64k , – объем 

данных, содержащихся в целочисленных технологических переменных k-го OPC-сервера размерностью 8, 16, 32, 

64 бита соответственно, бит; Vf8k , Vf16k , Vf32k , Vf64k – объем данных, содержащихся в технологических переменных 

k-го OPC-сервера с плавающей точкой размерностью 8, 16, 32, 64 бита соответственно, бит. 

Тогда общий объем данных, передаваемых между OPC-серверами в ПС, составит  
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k

inkinw VV
1

.          (3) 

Пусть в офисной сети имеется nof OPC-серверов. Тогда объемы данных Vof при передаче данных от одного (m-

го) OPC-сервера остальным OPC-серверам в промышленной сети в завиcимости от разрядности хранимых 

технологичеcких переменных составят  

 

Vofm = Nlm + 8Ni8m + 16Ni16m + 32Ni32m + 64Ni64m + 8Nf8m + 16Nf16m + 32Nf32m + 64Nf64m ,    (4) 

 

Vofm = Vl1m + Vi8m + Vi16m + Vi32m + Vi64m + Vf8m + Vf16m + Vf32m + Vf64m ,      (5) 

 

где Nlm – число передаваемых от m-го OPC-сервера логических технологических переменных; Ni8m , Ni16m , Ni32m 

, Ni64m , – число передаваемых целочисленных технологических переменных от m-го OPC-сервера размерностью 

8, 16, 32, 64 бита соответственно; Nf8m, Nf16m, Nf32m, Nf64m – число технологических переменных с плавающей точкой 

m-го OPC-сервера размерностью 8, 16, 32, 64 бита соответственно; Vl1m – объем данных, содержащихся в 

логических технологических переменных m-го OPC-сервера, бит; Vi8m, Vi16m, Vi32m, Vi64m, – объем данных, 

содержащихся в целочисленных технологических переменных m-го OPC-сервера размерностью 8, 16, 32, 64 бита 

соответственно, бит; Vf8m , Vf16m , Vf32m , Vf64m – объем данных, содержащихся в технологических переменных m-го 

OPC-сервера с плавающей точкой размерностью 8, 16, 32, 64 бита соответственно, бит. 

Тогда общий объем данных, передаваемых между OPC-серверами в офисной сети, составит  
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Объем передаваемых данных от всех OPC-серверов составит  
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Поскольку данные между OPC-серверами передаются и внутри своих сегментов, и в другие сегменты по 

каналу АВ (рис. 1), можно записать следующие выражения: 
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где nini и nino – число OPC-серверов, на которые передаются данные, внутри и снаружи сегмента ПС 

соответственно;  nofi и nofo – число OPC-серверов, на которые передаются данные, внутри и снаружи сегмента 

офисной сети соответственно. 

Для получения требуемой пропускной способности вычислительной сети при передаче значений 

технологических переменных необходимо указать требуемую частоту их обновления f. Тогда пропускная 

способность составит  

  

Bopc = Vwf .              (10) 

 

Объем передаваемых данных по офисной сети ИС предприятия составит 

 

V = Veam + Vscada + Vmes + Vopc ,            (11) 

 

где Veam , Vscada , Vmes , Vopc , – объемы данных, генерируемых при работе EAM-, SCADA/HMI, MES-систем и OPC-

серверов соответственно. 

Соотношения (1) – (11) могут быть использованы для определения объема передаваемых данных между 

промышленной сетью и компьютерной сетью промышленного предприятия, пропускной способности 

соответствующего сегмента сети и производительности межсетевых экранов при борьбе с вредоносным ПО и 

стыковочных шлюзов при объединении сетей, построенных на базе различных сетевых технологий и протоколов 

(сегмент А-В, рис. 1), расчета объема оперативной памяти SQL-серверов информационной системы организации, 

определения объема передаваемых данных при исполнении SQL-запросов по извлечению данных о состоянии 

технологических переменных за выбранный в качестве параметра запроса временной промежуток. 

Также указанные соотношения могут быть применены при расчете производительности и объемов 

оперативной памяти компьютеров, на которых установлены OPC-серверы. 

 

Выводы 

1. Выполнен анализ типов программного обеспечения, влияющего на степень загрузки сегментов ПС 

передачи данных и объёмы данных, передаваемых по ним. Проанализированы характеристики программных 

SCADA/HMI-, EAM-, MES-систем и OPC-серверов, являющихся основой для построения информационных 

систем промышленных предприятий. 

2. Получены математические зависимости, позволяющие рассчитать объемы данных, передаваемых между 

промышленной и офисной сетями и внутри них при работе указанных программных комплексов, а также 

требуемую пропускную способность их отдельных сегментов и стыковочного сегмента.   

3. Даны рекомендации по выбору пропускной способности сегментов промышленной сети передачи данных, 

производительности межсетевых экранов и шлюзов и объема памяти SQL- и OPC-серверов при выборе 

конфигурации оборудования в информационных системах предприятий. 

4. Предложен метод расчета объема данных, передающихся по промышленной и офисной сетям и между ними 

при работе SCADA/HMI-, EAM-, MES-систем и OPC-серверов.  
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A method of industrial oriented software influence evaluation in manufacturing enterprises information systems. 

A method of calculating the volume of data transferred through industrial data transfer network during working of 

SCADA/HMI-, EAM-, MES-systems and OPC-servers in industrial and office segments manufacturing enterprise is 

proposed. Characteristics of software which is used for manufacturing enterprises information systems creation are 

analyzed. Mathematical dependences, which allow calculating data which are transferred through segments of industrial 

network and necessary bandwidth of its segment linking it with office computer network are obtained. Recommendations 

on industrial computer network segments bandwidths choosing, performance of firewalls and internetwork sluices and 

servers memory volume in manufacturing enterprises information systems are given. 
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Метод оцінювання впливу промислово-орієнтованих програмних комплексів на завантаження 

інформаційних систем виробничого підприємства. Запропоновано метод розрахунку об’єму даних, що 

передаються по промисловій комп’ютерній мережі при роботі SCADA/HMI-, EAM-, MES-систем та OPC-

серверів в промисловому та офісному сегментах обчислювальної мережі виробничого підприємства. Виконано 

аналіз характеристик програмних комплексів для побудови інформаційних систем виробничого підприємства. 

Отримано математичні залежності, що дозволяють розрахувати об’єм даних, які передаються по сегментам 

промислової обчислювальної мережі та потрібну пропускну здатність сегменту її стиковки з офісною 

комп’ютерною мережею. Надано рекомендації з вибору пропускної здатності сегментів промислової 

комп’ютерної мережі, швидкодії мережевих екранів і межмережевих шлюзів та об’єму пам’яті серверів в 

інформаційних системах виробничих підприємств. 
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КВАЗІОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ СИНХРОННИМ ДВИГУНОМ З 
ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СТРАТЕГІЇ 

«МАКСИМАЛЬНИЙ МОМЕНТ НА АМПЕР»  
 

Для синхронних двигунів зі вбудованими у ротор постійними магнітами виконано порівняння 

енергоефективності застосування стратегій керування «максимальний момент на ампер» та « 0di » при 

різних значеннях електромагнітного моменту. Виявлено, що при малих моментах ці стратегії дають майже 

однаковий результат. З урахуванням цього запропоновано спрощений (квазіоптимальний) алгоритм 

максимізації відношення моменту до струму статора. 

Ключові слова: електропривод, синхронний двигун, постійні магніти, оптимальне і квазіоптимальне 

керування, максимальний момент на ампер, енергоефективність 

Постановка проблеми. В даний час все більшого поширення набувають векторно-керовані електроприводи 

на основі синхронного двигуна з постійними магнітами (СДПМ), встановленими на поверхні або в середині 

ротора. Установка магнітів всередині ротора СДПМ призводить до підвищення його механічної міцності, що 

дозволяє двигуну працювати на високих швидкостях. В цьому випадку електромагнітна система машини стає 

асиметричною [1]. Даний ефект призводить до появи реактивної складової електромагнітного  моменту. Для 

таких двигунів розроблено так звані оптимальні стратегії керування, які підвищують енергоефективність систем 

електроприводу. Однією з оптимальних стратегій є максимізація відношення електромагнітного моменту до 

струму статора в усталених режимах (скорочено ММА – максимальний момент на ампер), яка дозволяє двигуну 

в режимі струмообмеження розвивати максимально можливий момент, або формувати бажану величину моменту 

при мінімальному струмі статора [2-4]. Це сприяє мінімізації теплових втрат електроенергії. Позитивний ефект 

досягається за рахунок оптимального розподілу струму статора si  на поздовжню ( di ) та поперечну ( qi ) 

ортогональні складові. Недоліками використання розглянутої стратегії є складність реалізації оптимального 

алгоритму в реальному часі. Особливо це стосується систем, в яких завдання на ортогональні складові струму 

статора формуються у функції електромагнітного моменту двигуна або бажаного закону його зміни. 

Аналіз попередніх досліджень. В роботах [5-7] для спрощення реалізації стратегії ММА пропонується 

замість обчислень за аналітичними виразами використовувати попередньо розраховані табличні залежності між 

поздовжньою і поперечною складовими струму статора, які потім апроксимуються за допомогою степеневих 

поліномів. Такий підхід потребує розрахунку великих масивів даних, а система регулювання стає вельми 

чутливою до зміни параметрів об'єкта [8], що не дає можливості забезпечити бажані результати.  

Мета роботи полягає у спрощенні алгоритму керування СДВПМ при використанні стратегії «максимальний 

момент на ампер».  

Матеріали і результати досліджень. Математичний опис СДВПМ в обертальній системі координат d-q, що 

застосовується при синтезі систем векторного керування (СВК) має вигляд [1]: 
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де qdqd iiuu ,,,  – проекції напруги і струму статора на осі d і q; qd LL ,  – поздовжня і поперечна індуктивності 

статора; R  – активний опір статора;  , e  –  механічна та електрична кутові швидкості ротора; pz  – кількість  
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пар полюсів; pm – потокозчеплення постійних магнітів; J – момент інерції двигуна; M – момент двигуна; 

.
2

3
;

2

3
; pmppmmmpmpmpe zkczkzc   

В багатьох джерелах, наприклад [1, 8-12], наведені рівняння, що визначають оптимальне, з точки зору 

виконання критерію ММА, співвідношення ортогональних складових струму статора та електромагнітного 

моменту двигуна: 
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Отже, для формування складових струму статора у функції моменту необхідно в реальному часі розв‘язувати 

чисельними методами неповне рівняння четвертої степені (3) відносно qi , а потім обчислювати di  за формулою 

(2). Щоб спростити алгоритм керування, треба проаналізувати оптимальні траєкторії і порівняти їх за 

ефективністю з відповідними залежностями, отриманими для типових системами векторного керування (СВК) 

синхронними двигунами, в яких d-складову струму статора підтримують на нульовому рівні (назвемо цей спосіб 

керування стратегією « 0di »). 

Дослідження виконаємо на прикладі СДВПМ з параметрами хвобnn /4000 , НмMn 8.1 , 

Вбpm 0844.0 , 
231045.0 кгмJ  , 3pz , ОмR 21.2 ,  мГнLd 77.9 , мГнLq 94.14  у відносних 

одиницях (в.о.), використовуючи у якості базових величин номінальний момент ( nMMM / ) та амплітудне 

значення номінального струму mnsn cMi /   ( sniii / ). 

Графіки залежностей ортогональних складових  і модуля струму статора  

22
qds iii   (4) 

від електромагнітного моменту при стратегіях ММА та « 0di » подані на рис.1. При 0di  модуль струму 0si  

дорівнює його q-складовій 0qi  і визначається з рівняння моменту (див. систему (1)) як 

msq cMMiMi /)()( 00  . (5) 
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Рисунок 1 – Графіки оптимальних та квазіоптимальних траєкторій у площині  iM ,  
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З рис.1 видно, що ефективність стратегії ММА, порівняно зі стратегією  0di , збільшується при зростанні 

електромагнітного моменту. Для досліджуваного двигуна різниця між порівнюваними стратегіями при 

nMM 5.0  майже не існує. Тому залежність )(Mido  можна замінити спрощеною залежністю типу «зона 

нечутливості» )(Midko , яку назвемо квазіоптимальною: 
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Така залежність досить просто реалізується на практиці як в аналоговому, так і в цифровому вигляді, і при 

вдало обраних параметрах практично не знижує показників енергоефективності. 

Для обраної у якості спрощеної залежності типової нелінійності треба визначити лише 2 параметри: межу 

нечутливості zM  і коефіцієнт підсилення лінійної ділянки lk . Для вибору межі нечутливості треба порівняти 

графіки )()()( 22 MiMiMi qodoso   та mqs cMMiMi  )()( 00  і визначити таке максимально можливе 

значення моменту zM , при якому ще виконується умова  




)(

)()( 0

Mi

MiMi

so

sso ,  (7) 

де   – максимально припустиме відносне відхилення квазіоптимального струму від оптимального всередині 

зони нечутливості. Наприклад, можна покласти 01.0 . Для досліджуваного СДВПМ таке відносне відхилення 

струмів при використанні порівнюваних стратегій досягається при nz MMM 5.00    

Для визначення коефіцієнту підсилення квазіоптимальної залежності )(Midko  на лінійній ділянці достатньо 

знайти рівняння прямої, що проходить через 2 точки з координатами ]0,[ zM  та )]2(,2[ ndon MiM , як це 

показано на рис.1. У цьому разі  

zn

ndo
l

MM

Mi
k




2

)2(
. (8) 

Координати другої точки можна змінювати в залежності від режиму роботи конкретного двигуна і значень 

електромагнітного моменту, з якими він працює протягом найбільшого часу, але, скоріше за все, в цьому не буде 

потреби, тому що, як видно з рис.1, отримана квазіоптимальна траєкторія асимптотично наближається до 

оптимальної. 

Після визначення залежності )(Midko  q-складову струму статора можна визначити з рівняння 

електромагнітного моменту за формулою 

])([
),(

dkoqdpmm
dkoqko

iLLk

M
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 , (9) 

що набагато простіше, ніж розв‘язувати степеневе рівняння (3) чисельними методами. 

Квазіоптимальні траєкторії )(Miqko  та )(Misko  практично збігаються з оптимальними )(Miqo  та )(Miso  

відповідно, що свідчить про ефективність запропонованої спрощеної методики  оптимізації. 

На рис. 2 для порівняння приведені узагальнені структурні схеми формування оптимального (а) та 

квазіоптимального (б) розподілень ортогональних складових струмів статора у функції моменту, які наочно 

демонструють переваги квазіоптимального алгоритму з точки зору простоти його реалізації. 

В системах регулювання швидкості оптимальне керування за стратегією ММА зазвичай здійснюється у такий 

спосіб: завдання на q-складову струму статора виробляє регулятор швидкості, а завдання на d-складову – 

нелінійний функціональний перетворювач (НФП), що здійснює перетворення за формулою (2), якій відповідає 

оптимальна траєкторія )( doqo ii , представлена на рис.3. На цьому ж рисунку зображено сімейство гіперболічних  

кривих )( dq ii  рівних моментів, розрахованих за формулою  

])([
)(

dqdpmm
dq

iLLk

M
ii


 . (10) 

Точки iP  перетину цих гіпербол з траєкторією ММА визначають оптимальний розподіл складових струму 

статора при заданих значеннях моменту. Кола з центрами в початковій точці системи координат, проведені через 

точки iP  пунктирними лініями, мають радіуси, що дорівнюють сумарним струмам статора soi  при оптимальному 

розподілі їх складових.  
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Рисунок 2 – Узагальнені структурні схеми реалізації оптимального (а) та квазіоптимального (б) 

алгоритму керування СДВПМ за критерієм ММА 

З рис.3 видно, що параболічна ММА-траєкторія перетинає гіперболи рівних моментів під кутом 90°, що 

забезпечує мінімально можливі значення струму статора при заданому моменті. Тому гіперболи рівних моментів 

знаходяться поза колами рівних струмів, тобто будь-яке сполучення ортогональних складових струмів, відмінне 

від оптимального, дає збільшення модуля вектора струму. 
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Рисунок 2 – Траєкторії вектору струму статора у площині qd ii ,  

Для порівняння струмів при використанні досліджуваних стратегій керування треба звернути увагу на точки 

перетину з віссю qi   кіл рівних струмів, що визначають модулі струмів для стратегії ММА, і гіпербол рівних 

моментів, які визначають модулі струмів для стратегії « 0di ».  

З аналізу розташування цих точок випливає, що оптимальну, за стратегією ММА, параболічну траєкторію 

)( qodo ii  також, як і траєкторію )(Mido  в системі регулювання моменту, можна замінити спрощеною 

квазіоптимальною нелінійністю типу «зона нечутливості» )( qkodko ii , яка зображена на рис.3 жирним пунктиром. 

Межа зони нечутливості за q-складовою струму статора пов‘язана з межею зони для моменту співвідношеннями 

(див. рис.1)  
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З рис.3 видно, що сумарний струм статора при запропонованому квазіоптимальному керуванні майже не буде 

відрізнятися від його оптимальних значень в широкому діапазоні зміни моменту. 

Працездатність запропонованих алгоритмів керування СДВПМ перевірена методом математичного 

моделювання. Струми статора в усталеному режимі при різних моментах відповідають статичним 

характеристикам, поданим на рис. 1.  

За результатами моделювання треба відзначити підвищені перерегулювання і коливальність перехідних 

процесів у системі регулювання швидкості, керованій за стратегією ММА, що також потребує уваги при 

подальших дослідженнях. 

Висновки  
1. Запропоновані закони квазіоптимального керування за стратегією ММА доцільно застосовувати в 

системах регулювання моменту та швидкості, як такі, що виключають необхідність розв‘язання алгебраїчного 

рівняння 4-ої степені в реальному часі, використовують тільки елементарні арифметичні та логічні операції і 

практично не погіршують відношення моменту до струму у порівнянні з оптимальним. 

2. Застосування розглянутих оптимальної та квазіоптимальної стратегій керування погіршують якість 

перехідних процесів систем з регулятором швидкості у порівнянні з типовими системами векторного керування, 

що потребує уваги при подальших дослідженнях. 

3. Для узагальнення отриманих результатів слід перевірити можливість запропонованого спрощення 

алгоритму оптимального керування СДВПМ для двигунів різної потужності та різного ступеня асиметрії 

магнітної системи. 
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Квазиоптимальное управление синхронным двигателем с постоянными магнитами при использовании 

стратегии «максимальный момент на ампер». Для синхронных двигателей со встроенными в ротор 

постоянными магнитами выполнено сравнение энергоэффективности применения стратегий управления 

«максимальный момент на ампер» и « 0di » при различных значениях электромагнитного момента. 

Обнаружено, что при малых моментах эти стратегии дают почти одинаковый результат. С учетом этого 

предлагается упрощенный (квазиоптимальный) алгоритм максимизации отношение момента к току статора. 

Ключевые слова: электропривод, синхронный двигатель, постоянные магниты, оптимальное и квази 

оптимальное управление, максимальный момент на ампер, энергоэффективность. 

 

O.I. TOLOCHKO, A.A. BUGROVOI 

NTUU «KPI» 

 

Quasioptimal control of synchronous motor with permanent magnets using a strategy of "maximum torque per 

ampere" For synchronous motors with built-in permanent magnet rotor was made a comparison control strategy 

"maximum torque per ampere (MTPA)" and the sample vector control algorithm with maintaining component that 

generates flux of the stator current at zero (Strategy « 0di »). To study the value of options was compared stator currents 

in the steady state for different values of the electromagnetic torque. It has been found that the efficiency of optimal 

control increases with the time and at low points compared strategies provide nearly identical relationship to the current 

moment. Given these results, as well as the complexity of the implementation of optimal algorithms associated with the 

necessity of numerical solution of real-time algebraic equation of fourth degree relatively to the stator torque current 

offers simplified (quasi-optimal) algorithm for maximizing the ratio of torque to the stator current. The nonlinear optimal 

trajectories in the torque control and speed control systems are replaced by the typical nonlinear trajectories like "dead 

zone." There was proposed the method of determining boundaries of the insensitivity and the gain of the linear section. 

With this simplifying in the system of electromagnetic torque control is calculated more easier and does not require the 

decision of a difficult equation. Performance of the proposed control algorithm of IPMSM tested by simulation. Stator 

currents in steady state at different moments correspond to the calculated static characteristics. 

Keywords: electric synchronous motor, permanent magnets, a quasioptimal and optimal control, maximum torque per 

ampere, energy efficiency. 
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АНАЛІЗ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ВИЩИХ ГАРМОНІК НА ШАХТНІ 
ПІДЙОМНІ УСТАНОВКИ 

 

Робота присвячена питанню зменшення негативного впливу вищих гармонійних коливань на шахтні підйомні 

установки з тиристорним приводом вугледобувних підприємств за допомогою енергозберігаючих технологій. В 

статті проведений аналіз  наслідків негативного впливу вищих гармонік на стан шахтного підйому та 

можливість його запобігання за допомогою фільтрокомпенсуючих пристроїв (ФКП). Розглянуті особливості 

вибору ФКП і робот їх при відхиленнях від резонансного налаштування. Визначені переваги та недоліки 

застосування фільтрокомпенсуючих пристроїв. 

Ключові слова: шахтні підйомні установки, вищи гармоніки, негативний вплив, струмоприймачі з 

нелінійними характеристиками, фільтрокомпенсуючі пристрої, паралельний резонанс 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день у зв’язку зі збільшенням вартості енергоносіїв та їх дефіциту, 

росту обсягів виробництва і інфраструктури міст питання енергозбереження та підвищення ефективності 

енергоспоживання є одним з найактуальніших та життєво визначних питань для України в цілому і зокрема для 

промисловості. Вугільна промисловість одна з енергоємних галузей України, вона витрачає близько 15% від 

загального споживання електроенергії країною, а оплата за всі енергоресурси (електроенергію, вугілля на власні 

нестатки, газ та ін.) оцінюється приблизно в 3,5 млрд. грн. на рік. З них витрати на електроенергію досягають 80-

85%, що в собівартості вугілля, яке добувається, складає в окремих випадках близько 40% .   

Ефективне використання електроенергії у вугільній промисловості України є важливою задачею, яку варто 

вирішувати з погляду найбільш раціонального її використання у виробництві при дотриманні режимних 

обмежень в енергосистемі. Розробка плану конкретних організаційно-технічних заходів щодо енергозбереження 

стосовно умов  реального об'єкта починається з усвідомлення і формулювання кінцевої мети, а також виявлення 

характерних умов проведення таких робіт. При цьому враховується різного роду обмеження, які лімітують їхню 

реалізацію (технічні, технологічні, екологічні і соціальні). Головним напрямком скорочення втрат електроенергії 

і підвищення ефективності електроустановок всіх підприємств є компенсація реактивної потужності з 

одночасним підвищенням якості електроенергії безпосередньо в мережах самих підприємств, тому що 

нераціональне керування потоками реактивної потужності, наявність вищих гармонік в мережі, виникнення 

нових потужних технічних засобів призводять до збільшення оплати за електроенергію, скорочення термінів 

служби, витрат на технічне обслуговування та ремонт електрообладнання.  

Широке застосування струмоприймачів з нелінійними характеристиками та перетворювачів, які створюють 

спотворення електричних параметрів живлячої мережі, призводять до виникнення вищих гармонік струму та 

напруги, які негативно впливають на інше обладнання [1]. Саме на це треба звернути увагу та подивитися на 

проблему компенсації реактивної потужності зовсім з іншого боку, а саме –  необхідність зменшення негативного 

впливу вищих гармонік. Через нелінійність навантажень їх струми містять спектр вищих гармонік, які призводять 

до небезпечних явищ в електричних мережах і викликають небажані наслідки: з'являються додаткові втрати в 

електричних машинах, трансформаторах і мережах; ускладнюється компенсація реактивної потужності за 

допомогою батарей конденсаторів, так як відбувається перевантаження конденсаторів; скорочується термін 

служби ізоляції електричних машин і апаратів; погіршується якість роботи систем релейного захисту, 

автоматики, телемеханіки і зв'язку.  

Актуальність проведення досліджень гармонійних складових полягає в тому, що у відімкнених від джерела 

живлення електричних мережах, можливо появлення ЕРС за рахунок проникнення вищих гармонік через 

електромагнітні зв’язки і розімкнуті контактні системи. При високому вмісті вищих гармонік струмів спад 

напруги на дільницях мережі стає вище  допустимих значень, що встановлені Держстандартом.  

Склад навантаження з нелінійною характеристикою залежить від типу промислового підприємства. На 

вугледобувних підприємствах основним джерелом вищих гармонік є шахтні підйомні установки. 
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Аналіз попередніх досліджень. Аналіз вітчизняних і закордонних публікацій виявив, що питанню 

застосування активних та пасивних фільтрів для зниження напружень вищих гармонік в електричних мережах 

присвячено багато наукових праць і досліджень [2-8], втім питанню запобігання впливу вищих гармонік на 

шахтні підйомні установки вугільних підприємств, не висвітлено в достатній мірі. 

Мета статті. Головна мета даної роботи полягає в зменшенні негативного впливу вищих гармонік на шахтні 

підйомні установки вугледобувних підприємств за допомогою енергозберігаючих технологій. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Сучасні шахтні підйомні установки, відрізняються великою 

вантажопідйомністю та швидкістю руху, на них застосовуються електроприводи з тиристорними 

перетворювачами для живлення двигуна постійного або змінного струму. Привід за системою «тиристорний 

перетворювач - двигун постійного струму» володіє деякими недоліками по відношенню до живильної мережі, 

наприклад, при його пуску виникають поштовхи реактивної потужності і падіння напруги електромережі із-за 

жорсткого з'єднання привода з електромережею. Повторювані і неконтрольовані у часі запуски декількох 

приводів шахтних підйомних машин збільшують падіння напруги електромережі, що можуть призвести до 

коливань, які перевищують норми ДСТ 13109-97 [9], а також в електродвигунах виникає додатковий нагрів 

обмоток через значну різницю у швидкостях обертаючих магнітних полів, які утворюються вищими гармоніками 

і швидкістю обертання ротора. 

Гармоніки створюють магнітні поля різних послідовностей. Оскільки криві напруги в кожній фазі зрушені 

між собою на одну третину чи на повний період третьої гармоніки, то треті гармоніки збігаються один з одним 

по фазі і утворюють нульову послідовність. Аналогічно ведуть себе всі інші гармоніки, які кратні трьом, тому 

струми гармонік, кратних трьом, не можуть існувати в трифазній мережі без нульового дроту або вийти за межі 

обмоток, які сполучені в трикутник. Порядок чергування фаз для всіх вищих гармонік =4, 7, 10, 13... збігається 

з прямим, а гармонік =2, 5, 8, 11...— зі зворотним порядком. 

Роботі тиристорних перетворювачів обумовлює генерацію вищих гармонік. Порядок вищих гармонік 

перетворювачів визначається за наступним виразом [1]: 

 V=Tk±1,  (1) 

де T – фазність перетворювача. 

Основними негативними наслідками впливу вищих гармонік, які виникають при роботі тиристорних 

перетворювачів, на систему електропостачання є [2-5]:  

- збільшення струмів і напруг гармонік внаслідок паралельного і послідовного резонансів; 

- спотворення синусоїди напруги живильної мережі; 

- збільшення втрат потужності електричних машин і приладів, що живляться від мережі; 

- старіння ізоляції електрообладнання та скорочення внаслідок цього терміну служби (струми витоку в 

кабелях при рівні вищих гармонік 6-8,5% в напрузі через 2,5 роки експлуатації ставали на 31 %, а через 1,5 року 

— на 43 % більше, ніж у мережі, де гармоніки відсутні.); 

- некоректна робота електронних пристроїв, які отримують живлення від мережі.  

На відміну від трансформаторів, вихід з ладу електродвигунів шахтних підйомних установок через перегрів 

більш значний. Для обмеження негативного впливу тиристорних перетворювачів на живильну мережу необхідно 

виконання деяких умов при проектуванні системи електропостачання вугільного підприємства і самого 

електроприводу, а саме необхідність вибору багатоімпульсних схем випрямлення - 6-ти або 12 - імпульсні. 

Наведений рівень гармонік на стороні змінного напруги 12-імпульсної схеми значно нижче в порівнянні з 6-

імпульсною. Зниження рівнів вищих гармонік є частиною завдання щодо зменшення негативного впливу 

нелінійних навантажень на мережу живлення і поліпшенню якості електричної енергії в електричних мережах 

вугільних підприємств. У таких режимах використовуються фільтрокомпенсуючі пристрої (ФКП), що містять 

конденсаторні батареї і послідовно з’єднані з ними фільтровані реактори з резисторами або без них і призначені 

для фільтрації вищих гармонік струму та одночасної генерації реактивної потужності на основній частоті.  

ФКП при ідеальному налаштування в резонанс повністю поглинають вищі гармонійні складові, а також 

використовуються як компенсуючі пристрої. У силових фільтрах використовуються конденсаторні установки 

напругою від 0,22 кВ до 10,5 кВ. Для встановлення фільтрокомпенсуючих пристроїв на шахтні підйомні 

установки необхідно перевіряти можливість застосування і нормальної роботи в мережі за умовою виникнення 

паралельного резонансу на вищих гармонійних складових у системі «мережа - ФКП» [10]: 

. 2 3 2
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cos 10
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дв пуск k
фкп ном
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     ,          (2) 

де 
пр

  - номер гармонічної складаючої, в зоні якої буде відбуватися резонанс струмів; 

 номфкпU .  - номінальна напруга ФКП; 
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 номфкпQ .  - потужність фільтрокомпенсуючих пристроїв; 

сХ  - сумарний індуктивний опір живильної мережі на загальній частоті; 

двР - потужність двигуна шахтної підйомної установки; 

 пускк - кратність пускового струму двигуна; 

 U  - номінальна напруга шахтного підйому; 

k
S - потужність короткого замикання підйому; 

cos пуск - коефіцієнт потужності в режимі пуску. 

Треба звернути увагу на особливості вибору ФКП саме для шахтної підйомної установки, хоча в джерелах [6-

8] можна побачити методи проектування фільтрів та алгоритми визначення вузла для їх установки при 

централізованому зниженні напружень вищих гармонік, але все ж для застосування фільтркомпенсуючих 

пристроїв на підйомі треба, в першу чергу,  перевірити можливість їх використання.  

В даний час ДП «ВК «Краснолиманська» є яскравим прикладом ситуації, властивої більшості вугільних шахт 

України, коли розвиток підприємств здійснювався по локальних проектах, питанням кардинальної реконструкції 

і впровадженню передових технологій гірничої справи приділялося мало уваги, у тому числі систем 

електропостачання. Розглянемо на прикладі шахтної підйомної установки вугільного підприємства 

«Краснолиманська» етапи вибору ФКП: 

1) І етап - вибір фільтрокомпенсуючого пристрою: 

Активна потужність шахтної підйомної установки 

  0,7 4000 2800
р номС

Р к Р кВт     ,          (3) 

де к
с

- коефіцієнт попиту шахтної підйомної установки; 

 
ном

Р - номінальна потужність шахтної підйомної установки. 

Реактивна потужність на підйомі  

1,02 2800 2856
р p

Q tg Р кВар                (4) 

У зв’язку з тим, що ФКП не тільки зменшують негативний вплив вищих гармонік, але й компенсує 

надлишкову реактивну енергію, то коефіцієнт потужності, що регламентується плановим завданням організації, 

яка постачає енергію, складає 0,97
п

сos   і відповідно йому 0,251
п

tg  . Тоді значення планової реактивної 

потужності визначається за виразом: 

 2800 0,251 702,8
п р п

Q Р tg кВар     ,          (5) 

Тоді потужність фільтркомпенсуючих пристоїв визначається за виразом, кВар:  

2856 702,8 2153,2
пфкп ф

Q Q Q кВар      ,         (6) 

де 
ф

Q , 
п

Q  – потужність реактивна відповідно фактична і планова по вугільному підприємству.  

Після попередніх розрахунків приймається фільтркомпенсуючий пристрій в залежності від номеру гармоніки 

Ф-6-2400Л(П)УЗ з потужністю 2400кВар. Далі даний ФКП проходить перевірку за умови виникнення 

паралельного резонансу на вищих гармонічних складових (на третій та вище) з виразу (2): 

3
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З вище написаного видно, що даний фільтрокомпенсуючий пристрій може працювати разом з шахтною 

підйомною установкою. На рисунку 1 зображена принципова однолінійна схема шахтної підйомної установки з 

підключенням ФКП. 

2) ІІ етап – перевірка ФКП за умови перевантаження по напрузі та струму  

В даний час в різних країнах діють національні норми, що лімітують, як правило, рівень гармонік в кривих 

напруги або струмів. При складанні цих норм бралися до уваги виключно технічні міркування, оскільки, на думку 

ряду зарубіжних авторів, можливість розрахунку збитку від дії гармонік вельми проблематична.  

Відповідно до технічних умов експлуатації фільтрів, прийнятих в більшості європейських країн, тривало 

допустимі перевищення напруги і струму понад номінальні значення лімітуються наступними величинами Сu=1,1 

і Ci=1,3 [11]. 

Перевірка вибраних фільтркомпенсуючих пристроїв за умови допустимого перевантаження по напрузі 

виконується за виразом: 
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де 
n

U  - напруга п - ї гармонічної складаючої напруги.  

Перевірка вибраних ФКП за умови допустимого перевантаження по струму: 
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де 60
НБ

I А  - номінальний струм ФКП. 

Враховуючи можливість проникнення у фільтр інших гармонік окрім тієї, на яку він налаштований, доцільно 

вибрати коефіцієнт Сi з деяким запасом. 

 
Рисунок 1 - Принципова однолінійна схема шахтної підйомної установки з підключенням ФКП 

3) ІІІ етап - перевірка ефективності роботи ФКП 

Особливості роботи ФКП при відхиленнях від резонансного налаштування полягає в тому, що ідеальний 

фільтр гармоніки повністю споживає струм цієї гармоніки, що генерується нелінійними навантаженнями в 

живлячу мережу. При кінцевих значеннях активного і реактивного опорів фільтру споживаний ним струм може 

бути більше або менше струму гармоніки, що генерується всіма джерелами [1].  

Визначити ефективність роботи фільтрокомпенсуючого пристрою можна за допомогою коефіцієнта 

ефективності, який характеризує відносне зменшення гармоніки напруги в мережі і визначається відношенням 

провідності мережі і еквівалентної провідності мережі і фільтру на частоті цієї гармоніки [9].  

Коефіцієнт ефективності роботи визначається за виразом: 
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де  — це коефіцієнт, що характеризує розлад фільтру залежно від можливих відхилень індуктивності і ємкості, 

обумовлених технологічними і експлуатаційними умовами.  

Аналіз обраного ФКП за умови перевантаження по напрузі та струму і перевірка ефективності роботи 

проводилась для 5, 7,11 і 13-го номерів гармонік. Розрахункові дані занесені у таблицю 1. 
 

Таблиця 1 – Перевірка можливості роботи фільтрів за умов перевантаження та ефективної роботи в залежності 

від номеру гармонік 
 

Номер гармоніки 5 7 11 13 

Умова допустимого перевантаження по напрузі 0,63 0,6 0,59 0,58 

Умова допустимого перевантаження по струму 1,09 1,109 0,99 0,84 

Коефіцієнт ефективності 0,732 0,57 0,384 0,26 
 

З таблиці видно, що умови допустимого перевантаження даний фільтрокомпенсуючий пристрій Ф-6-

2400Л(П)УЗ при налаштуванні на 5, 7,11 і 13-ту номери гармонік виконує. На рисунку 2 зображений графік 

залежності ефективної роботи ФКП від номеру гармоніки, на яку він налаштований. 
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Рисунок 2 – Залежність ефективної роботи ФКП від налаштування за номером гармоніки 

На графіку показано, що даний фільтрокомпенсуючий пристрій Ф-6-2400Л(П)УЗ працює більш ефективно 

при налаштуванні на 5-ту гармоніку, але при проникненні у фільтр інших гармонік не зможе повністю споживати 

струм цих гармонік. 

Висновки. З аналізу можна зробити висновок, що необхідно враховувати в мережах з нелінійним 

навантаженням вплив вищих гармонік та ставити фільтркомпенсуючі пристрої на шахтні підйомні установки для 

запобігання негативних наслідків. При ідеальному налаштуванні в резонанс силові фільтри повністю поглинають 

вищі гармонійні складові, на які вони налаштовані. Окрім поглинання вищих гармонійних складових ФКП 

виконують функцію компенсуючих пристроїв, тобто при включенні фільтрокомпенсуючого пристрою частково 

або повністю буде вирішуватися задача компенсації реактивної потужності, тобто значно знизяться втрати 

активної та реактивної потужності. 

Наряду з перевагами були визначені недоліки: 

1) Даний пристрій налаштовується на частоту тільки однієї гармоніки. 

2) При потраплянні гармоніки вищої за ту, на яку налаштований ФКП, ефективність роботи пристрою 

знизиться та зменшення негативного впливу на шахтну підйомну установку буде недостатнім. 
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Analysis of negative impact of higher harmonics on mine hoisting plants 

The work is devoted to the issue of reducing the negative impact of higher harmonic oscillations on the shaft hoisting 

installation with thyristor drive of mines using energy saving technologies. The article analyzes the consequences of the 

negative impact of higher harmonics on the state of mine hoisting plants and the possibility of using filter compensating 

devices (FCD). The features of the FCD are considered. The advantages and disadvantages of filter compensating devices 

are analyzed. 

Key words: mine hoisting installations, higher harmonics, negative impact, current collectors with nonlinear 

characteristics, filter compensating device, parallel resonance. 
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БІОГЕННИЙ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР 
 

Робота присвячена генерації електричної енергії біологічним способом – за допомогою фізичних процесів, що 

відбуваються в живій клітині. Розглянуті деякі аспекти створення біоелектрики в мембрані клітини та 

описаний сам спосіб генерації електричної енергії. Розроблена математична модель біологічного 

електрогенератора та встановлені його головні енергетичні параметри. Виявлені деякі недоліки при створенні 

даного пристрою і  розглянуті можливі їх варіанти вирішення. 

Ключові слова: генерація, математична модель, біоелектрика, мембрана, жива клітина, електричний 

генератор, концентрація іонів, магнітне поле, накопичувальний конденсатор. 

Постановка проблеми. Земля отримує від сонця приблизно 1017 одиниць енергії. Промисловість споживає, а 

в кінцевому рахунку, розсіює у вигляді тепла, 1015, близько 1%. Але промисловість переводить енергію вугілля, 

нафти, газу, накопичену за час існування планети протягом мільярдів років, в тепло і віддає її в навколишнє 

середовище, додаючи до одержуваної від сонця. Негативні наслідки цього помітні вже на побутовому рівні. 

Перехід на атомну енергетику не змінює сутність того, що відбувається, тобто в природне середовище буде 

додаватися така кількість енергії, до якої вона не пристосована.  

Актуальність даної теми обумовлена необхідністю задовільняти потреби людей в електричній енергії без 

руйнування природного середовища їх існування. Тому для того, щоб поєднати задоволення потреб в 

електроенергії з вимогами екології необхідне перетворення в електричну енергію, джерелом якої є Сонце, 

безпосередньо або опосередковано через енергію потоків вітру, води, органічних речовин.  

Сучасна біоенергетика йде шляхом опосередкованого перетворення сонячної енергії, через тепло: біомаса 

спалюється або перетворюється в паливо, яке спалюється, тоді як в електричну енергію перетворюється теплова 

енергія. Це потенційно безпечний для навколишнього середовища спосіб, але існує альтернатива, створена 

природою для живих організмів.  

Генератором електроенергії є кожна жива клітина, в її мембрані енергія різниці концентрацій, квантів світла 

або окислення перетворюється в електричну енергію при температурі навколишнього середовища і з високим 

коефіцієнтом корисної дії. Ця обставина була відома і раніше. На даний час біоелектрика використовується для 

отримання інформації про стан і функціонування живих органів – наприклад, кардіограма. Але все ж 

представляється цікавим оцінити його як джерело енергії, для якого-небудь апарата або машини.  

Аналіз попередніх досліджень. Аналіз вітчизняних і закордонних публікацій виявив, що питанню генерації 

електричної енергії різноманітними біологічними способами присвячено багато наукових праць і досліджень [1-

7], втім питання створення джерела живлення для електричних машин та апаратів не висвітлено в достатній мірі. 

Мета статті. Головна мета даної статті полягає в тому, щоб дати енергетичну оцінку біологічного джерела 

електричної енергії. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Генерація електроенергії відбувається в мембрані клітини, 

яка відокремлює внутрішню рідину клітини від зовнішньої [1, 2, 3]. Мембрана складається з жирових молекул і 

пронизана порами (каналами) з білкових молекул (рис. 1, а). 

Рідина всередині і зовні мембрани містить іони (позитивно заряджені частини молекул) в різних 

концентраціях. Якщо кількість іонів всередині і зовні однакова, то мембрана електрично нейтральна (рис. 1, б). 

Під дією механічних сил, обумовлених різницею концентрацій, іони крізь пори перетинають мембрану і 

зосереджуються на поверхні з однієї її сторони, створюючи електричний потенціал (рис.1, в). Перехід іонів 

припиняється, коли сила, обумовлена електричним потенціалом, врівноважує силу, обумовлену різницею 

концентрацій. В результаті мембрана являє собою заряджений конденсатор.  

Електрична енергія, яка утворена описаним способом, має наступні особливості: 

1. Утворення потенціалу відбувається майже без витрат енергії, заряди переміщуються по градієнту 

концентрації і без опору каналу. Канал діє як ключ: він або відкритий в даний час для іона даного розміру, тоді 

іон проходить без тертя, або закритий, тоді він не проникає через мембрану, тобто трансмембранний струм 

відсутній.  

2. По електричному сигналу потенціал може бути реалізованим як електричний струм зовнішнього ланцюга. 

Струм являє собою потік позитивних іонів, а не електронів, як в металевому провіднику. При цьому потенціал у 

часі змінюється (рис. 2). На графіку позначено: 

u=НАР-ВН - різниця потенціалів зовнішньої і внутрішньої поверхонь мембрани, 

tР, tВ - тривалість зниження потенціалу (розряду) і його відновлення. 
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Рисунок 1 – Склад мембрани 

Наявність імпульсів, що запускаються, не впливає на зміну потенціалу в часі до закінчення циклу розряду - 

відновлення. 

 

 
 

Рисунок 2 – Залежність потенціалу від часу 

3. Створення потенціалу практично не змінює концентрацію іонів по обидві сторони мембрани, тобто 

концентрація змінюється на величину порядку 10-4 %. 

4. Потенціал може мати протилежні полярності по відношенню до мембрани. Концентрація іонів калію вище 

всередині клітини, так що коли канали, через які проникають іони калію, відкриті, то зовнішня поверхня 

мембрани має позитивний потенціал. Концентрація іонів натрію вище зовнішньої поверхні клітини, так що коли 

канали, через які проникають іони натрію, відкриті, то внутрішня поверхня мембрани набуває позитивного 

потенціалу. 

Кількісна оцінка енергетичних параметрів мембранної електрики виконана з точністю до порядку значення 

величини. В якості вихідних даних для розрахунку прийняті значення, що опубліковані в літературі з біофізики 

та біохімії: різниця потенціалів на мембрані u0,1В, електрична ємність мембрани С10-2 Ф/м2 [1, c.71], 

тривалість циклу заряду - розряду мембрани-конденсатора, мінімально допустима мембраною Т = 10-6 с. 

Тоді енергія, збережена в електричному полі конденсатора, набуває значення 
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Для порівняння щільність потоку потужності сучасного сонячного елемента становить приблизно 100Вт/м2, 

потік вітру при швидкості 10 м/с має таку ж щільність потужності. 

Щільність потужності теплової або атомної станції як потужність, яка розділена на площу поверхні, що займає 

станція, на порядок вище. 

Товщина біоелектричного елемента, здатного підтримувати потенціал без значної зміни концентрації 

протягом доби, складає 0,05 мм. Можна розрахувати, що обсяг, необхідний для вироблення потужності 1 кВт 

становить приблизно 1 літр, питома потужність 1кВт/кг. У турбогенераторів порядок цієї величини - 0,1 кВт/кг. 
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Потужність на одиницю обсягу складає 103 кВт/м3, у турбогенераторів порядок цієї величини - 10 кВт/м3. 

Математична модель створюється для схеми рис.3. 

 

 
Рисунок 3 – Схема імітації пристрою і технології 

Схема імітує пристрій і технологію, якими мембрана перетворює різницю концентрацій в електричний 

потенціал. Вона містить ємність С, що має місце між внутрішньою й зовнішньою поверхнями мембрани, ключ 

К, що забезпечує режим заряду ємності С такий же, як у живій клітині: коли ключ замкнутий, по кожній з пор 

мембрани протікає струм, коли ключ розімкнутий - струм відсутній. У клітині ключем є білкова молекула. 

Індуктивність L імітує інертність позитивних іонів, потік яких через пору і є електричним струмом. Джерело ЕРС 

Е імітує різницю концентрацій іонів натрію, калію або водню (протонів) з обох сторін мембрани. 

Вихідний стан - різниця електричних потенціалів між поверхнями мембрани відсутня. Замикається ключ К та 

позитивно заряджені іони переходять через канал з області з більшою концентрацією в область із меншою. Вони 

розташовуються біля поверхні мембрани й створюють електричний потенціал, який через деякий час 

врівноважує різницю концентрацій. Коли електричний струм зникає, то мембрана стає конденсатором, 

зарядженим до напруги порядку 0,1 В.  Коли зникає електричний потенціал (конденсатор розряджається на якесь 

навантаження), тоді знову виникає струм через пори, що заряджає конденсатор.  

Істотно наступне: 1) процес генерації імпульсний, тобто під час заряду конденсатора, при замкнутому К, 

відбір енергії від нього неможливий; 2) іони проходять по порі без витрат енергії - по градієнту концентрації. Ці 

особливості враховані при створенні моделі. 
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де КНАР, КВН - концентрації іонів на зовнішній і внутрішній сторонах мембрани. 

Постійна часу заряду мембрани або період коливання напруги біля сталого значення  
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Можна показати, що середнє значення струму за період  
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Максимальне значення струму, що може бути отримане від 1 м2 мембрани визначається з експерементів 

біофізиків: середнє значення струму однієї пори (каналу) під час замкнутого ключа 410-12А [2, с. 215], кількість 

пор – (3 75)1012 1/м2 [1, с. 86]. Отже, порядок щільності струму, що генерується мембраною,  j  10  300 А/м2. 

Залежності напруги та щільності потужності, що випливають із наведених вище формул, представлені на 

рисунку 4. 

 

 
Рисунок 4 - Залежності напруги та щільності потужності: 1 – напруга мембрани; 2 – щільність 

потужності, що генерується мембраною 

 

На графіках видні основні характеристики мембрани як електрогенератора: напруга короткого замикання 

складає близько 15%, щільність потужності - до 30Вт/м2.  

У клітині порядок відносини концентрацій 100, так що різниця потенціалів має порядок Е10-1 В. 

Ця напруга мала для промислового застосування, пропонується наступний спосіб його підвищення й 

нагромадження енергії. Енергія електричного поля мембрани перетворюється індуктивністю в енергію 

магнітного поля, а енергія магнітного поля індуктивності, в свою чергу, перетворюється в енергію електричного 

поля накопичувального конденсатора. Схема представлена рисунку 5. 

Перетворювач містить мембранний генератор 1, ємність якого містить енергію у вигляді електричного 

потенціалу; індуктивність 2, що перетворює електричний потенціал в енергію магнітного поля; ключ 3, який 

поперемінно з'єднує індуктивність із мембранним генератором і ємністю-накопичувачем; ємність-накопичувач 

4, що перетворює енергію магнітного поля індуктивності в енергію електричного поля. 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема перетворювача 

 

Ключ 3 спочатку з'єднує індуктивність 2 з мембранним генератором 1. Електричний потенціал генератора 

створює в індуктивності струм і магнітне поле. Після зниження електричного потенціалу до нуля ключ 3 з'єднує 

індуктивність із ємністю-накопичувачем 4, тоді енергія магнітного поля індуктивності перетвориться в енергію 

електричного поля ємності-накопичувача. Навантаження 5 споживає цю енергію, перетворюючи її в тепло, 

механічну й т.д. 

Під час з'єднання індуктивності з генератором струм в індуктивності зростає до наступної величини 
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де СГ і LП - ємність генератора й індуктивність перетворювача. 

Тривалість розряду генератора на індуктивність становить чверть періоду коливань контуру LПСГ: 
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Потім індуктивність з'єднується з ємністю-накопичувачем на час  
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Після зниження струму в індуктивності до нуля напруга на ємності підвищується на  
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Коефіцієнт перетворення напруги визначається як відношення напруги на навантаженні до напруги 

генератора. У сталому режимі потужність, що віддається навантаженню, дорівнює потужності, яка виходить з 

біогенератора. Потужність біогенератора 
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Потужність, що віддається конденсатором-накопичувачем у навантаження 
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де u0 і uТ - напруга на конденсаторі СП на початку й наприкінці періоду Т. 
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де uср - середня за період напруга на конденсаторі СП, 

 u - варіація за період напруги на конденсаторі СП. 

Якщо прийняти, що варіація напруги  u=uСР, і потужність, передана в навантаження, дорівнює потужності 

генератора,  

РН=РГ, (17) 

то можна показати, що напруга на навантаженні 
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Потік потужності може регулюватися періодом імпульсів передачі енергії від генератора в навантаження: 
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min
NTT   -  період імпульсів передачі енергії від генератора в навантаження. 

На рисунку 6 представлена регулювальна характеристика біогенератора як залежність переданої в 

навантаження потужності від тривалості періоду імпульсів передачі.  
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Рисунок 6 – Регулювальна характеристика біогенератора 

Із графіка видно, що потік потужності може змінюватися тільки дискретно. Це обумовлено особливістю 

функціонування біологічної мембрани: віддача зарядів з її поверхні не відбувається перш, ніж завершиться 

процес поляризації. 

Висновки. Генерація електричної енергії в живій клітині відбувається за рахунок перетворення різниці 

концентрацій іонів в електричне поле - подібно тому, як це відбувається при утворенні потенційного бар'єра p-n 

переходу в напівпровідниках. 

Електричне поле створюється позитивними зарядами й електричний струм, обумовлений цим полем, є 

потоком протонів, а не електронів. 

Спосіб створення електричного поля полягає в перерозподілі зарядів на границі між розчинами з різною 

об'ємною концентрацією іонів. 

Пристроєм, що генерує електричний потенціал, є ліпідна (жирова) мембрана з каналами (порами) діаметрами 

приблизно рівними діаметру іона.  Істотні для генерації властивості каналу наступні: по ньому іон переміщується 

без опору; канал має «ворота», що працюють у режимі ключа; струм, що протікає по каналу під час відкритих 

«воріт», має незмінне в часі значення. 

Можлива генерація електроенергії в об’ємах і густинах, прийнятних для електротехнічних пристроїв, так як 

електричний скат створює в процесі життєдіяльності розряди струму до 60 А напругою 600В тривалістю 

мілісекунди. 

На підставі теоретичної моделі встановлені властивості біоелектричного генератора: високий ККД (до 100%); 

потужність на одиницю маси на два порядки більша, ніж промислових генераторів; щільність потоку потужності 

на одиницю площі на порядок менша, чим в електротехнічних пристроях; велика напруга короткого замикання 

(близько 15%); дискретність регулювання потоку потужності. 

При створенні електрогенератора на принципі живої клітині повинні бути вирішені такі проблеми. 

1. Створення мембрани товщиною порядку з 10-8 м керованими каналами діаметром порядку 10-9 м. Проблема 

може бути вирішена вирощуванням живого біогенератора або штучним виробництвом мембрани із зазначеними 

властивостями.  

2. Відвід електричного струму від непровідної поверхні мембрани. Ця проблема вирішена для сонячних 

елементів, де має місце аналогічна ситуація.  

3. Локалізація електроенергії, яка розсіяна по поверхні електрогенератора із щільністю 510-5 Дж/м2, до густин 

потоку порядку 103 – 106 Вт/м2,які необхідні для існуючих електротехнічних пристроїв. Прототипом рішення 

можуть бути конденсатори, у яких діелектрик має товщину декількох молекул. 
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Biogenic electric generator 

The work is devoted to electricity generation in a biological way - through physical processes occurring in living cells. 

Some aspects of creating bioelectrics in the cell membrane are considered and the way of generating electricity is 

described. The mathematical model of a biological generator is developed and its main energy parameters are defined. 

Some shortcomings in the creation of this unit were revealed and possible solutions to them were discussed. 

Key words: generation, mathematical model, bioelectronics, membrane, living cell, electric generator, ion 

concentration, magnetic field, storage capacitor. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ НА 
ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ОЦЕНОК ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 

Создание современных радиотехнических и радиофизических устройств невозможно без учета случайных 

процессов, протекающих в них. Достаточно подробное описание случайных процессов применительно к 

большому кругу задач, встречающихся в радиотехнике, технической кибернетике и др. прикладных областях 

науки и техники, представлены в технической литературе. Целью данных исследований является описание, 

разработка и оценка возможности инженерной реализации обнаружителя радиосигналов на основе алгоритма 

оценок функции распределения вероятностей.  

Ключевые слова: обнаружитель радиосигналов, коллективное решающее правило, случайные процессы, 

нелинейное безынерционное преобразование, распределение вероятностей, одномерные функции 

распределения, пороговое устройство. 

Методика экспериментального исследования случайных процессов является более сложной, чем методика 

исследования регулярных процессов. Это объясняется в основном двумя обстоятельствами: для достаточно 

полной характеристики случайного процесса необходимо знать большое число различных параметров; 

практически затруднительно выполнять измерения отдельного параметра без учета комплексного влияния 

других (мешающих) параметров. 

Экспериментальное определение одномерных функций распределения F(y)  наиболее просто осуществляется 

для стационарных эргодических случайных процессов. В дальнейшем предполагается, что исследуемый процесс 

на входе обнаружителя стационарный (благодаря действию эффективной системы АРУ) и эргодический (т.е. его 

при анализе можно по множеству заменить усреднением по времени Т (время анализа, обнаружения)). Тогда 

значение оценок функции распределения приблизительно равно: 

𝐹∗(y) ≈
1 

Т
 ∑ 𝜏𝑖

𝑛
𝑖=1            (1) 

где:  𝜏𝑖 − суммарное время нахождения  реализации случайного процесса y(t) ниже уровня y𝑖; Т – анализа 

(обнаружения); 𝐹∗(𝑦) – оценка функции распределения; 𝑛 – число импульсов 𝜏𝑖 . 
На рис.1 демонстрируется оценка 𝐹∗(𝑦). 

 
Рисунок 1 - Получение оценок F*(y) классическим методом по (1) 

 

© Петров П.А., Смирнов А.В., 2015 
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В случае использования прямого измерения времени пребывания исследуемой реализации y(t) ниже уровня 

анализа y, эта реализация преобразуется в последовательность прямоугольных импульсов 𝜂(𝑡) единичной 

амплитуды и случайной длительности 𝜏𝑖. Преобразование 𝜂(𝑡) записывается следующим образом: 

𝜂𝑖 = {
1 при y𝑖 ≤ 𝑦 
0 при y𝑖 > 𝑦

           (2) 

Тогда площадь, занимаемая всеми прямоугольными импульсами, численно равна суммарному времени 

пребывания реализации ниже заданного уровня: 

∑ 𝜏𝑖 = ∫ 𝜂(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
 𝑛

𝑖=1 ,           (3) 

В результате выражение для оценки функции распределения принимает вид: 

𝐹∗(𝑦) =
1

Т
∫ 𝜂(𝑡)𝑑𝑡

Т

0
,           (4) 

Нелинейное безынерционное преобразование 𝜂(𝑡) (2) нетрудно осуществить с помощью соответствующих 

ограничителей амплитуд и пороговых устройств. 

Второй способ определения 𝐹∗(𝑦) основан на счете числа квантованных по уровню 𝑦 и длительности 

импульсов. 

Для этого непрерывная реализация y(t) сначала преобразуется с помощью импульсного модулятора в 

дискретную последовательность y𝑖 и затем подается на пороговое устройство с уровнем y. Тогда отношение 

числа импульсов 𝜂𝑦, не превышающих порог, к общему числу импульсов 𝑛, соответствующих времени T, 

численно равно оценке функции распределения 𝐹∗(𝑦) : 

𝐹∗(𝑦) =
𝜂𝑦

𝑛
            (5) 

Общее число импульсов связано с временем анализа соотношением: 

𝑛 =
Т

Т𝑛
,             (6) 

где: Т𝑛 − период повторения импульсов на выходе импульсного модулятора. 

Число импульсов 𝜂𝑦, которые не превысили порог 𝑦, можно представить в виде суммы единичных импульсов: 

𝜂𝑦 = ∑ 𝜂𝑖
𝑛
𝑖=1 ,            (7) 

где: 

𝑛𝑖 = {
1 при 𝑦𝑖 ≤ 𝑦 
0 при 𝑦𝑖 > 𝑦

           (8) 

Тогда оценка 𝐹∗(𝑦) запишется в виде: 

𝐹∗(𝑦) =
1

𝑛
∑ 𝜂𝑖

𝑛
𝑖=1 ,                (9) 

Количество импульсов 𝑛𝑦 и 𝑛 определяется с помощью различных счетных устройств дискретного типа 

(микропроцессоры, ЭВМ). При практической реализации измерителей функции распределения случайного 

процесса наибольшее распространение получили аналоговые амплитудные анализаторы АИ-256 и АИ-1024, 

имеющие соответственно 256 и 1024 каналов. Недостаток этих приборов – их сложность и большие 

массагабариты. Общие функциональные схемы этих приборов изображены на рис.2. 

 

                

а) 

 

                

б) 

 

                

в) 

Рисунок 2. Функциональные схемы аналоговых анализаторов распределения вероятностей 
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На схемах рис.2 введены следующие обозначения: ВУ – входное устройство; АС – амплитудный селектор; 

ФИ – фазовый инвертор; СУ – суммирующее устройство; ИН – источник постоянного напряжения; ФУ – 

формирующее устройство; УУ – усредняющее устройство; РУ – регистрирующее устройство 

На схеме рис. 3 представлена схема цифрового варианта анализатора распределения вероятностей . 

 

                

 

 

Рисунок 3. Упрощенная структурная схема аналого-цифрового анализатора распределения вероятностей. 

На схеме рис.3. введены обозначения: ВС – временной селектор; ГИ – генератор счетных импульсов; СЧ  - 

счетчик импульсов. 

Структурная схема цифрового анализатора распределения вероятностей приведена на рис.4  

 

                

 

 

Рисунок 4. Структурная схема цифрового анализатора распределения вероятностей 

На рис.4 введены новые обозначения: АЦП – аналого-цифровой преобразователь; ГИО – генератор импульсов 

опроса; ЦД – цифровой дискриминатор; СИ – счетчик импульсов (частотомер).  

Выводы. 

Известные устройства для анализа  𝐹(𝑦)  не предназначены для их непосредственного применения в 

предлагаемом обнаружителе: 

1. Они достаточно громоздкие и дорогие; 

2. Имеют множество каналов (до 1024), которые не будут использованы в обнаружителе; 

3. Многие из них не имеют цифрового выхода оценок 𝐹∗(𝑦) для их подачи на ПУ предложенного 

обнаружителя; 

4. Кроме того, у них наблюдается существенный дрейф уровней анализа 𝑦, который сведет на нет 

используемый информативный признак распознавания. 

Поэтому, для решения поставленной задачи на практике, необходим современное цифровое РПрУ. 

Информация об конкретной реализации 𝑦(𝑡) в цифровом виде поступает далее на специализированную 

программу микропроцессорной системы или микро ЭВМ. Там производится решение есть ли в данной 

реализации сигнала 𝑥(𝑡) или его нет. 

Моделирование такого устройства в системе Electronics Workbench (EWB), Micro-Cap, PSpice или др. 

возможно, но требует выполнения достаточно больших объемов исследований. 
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Engineering implementation of detection radar based on the algorithm of probability distribution function. 

Creation of modern radio and radio physical devices is impossible without taking into account the random processes 

occurring in them. Sufficiently detailed description of random processes in relation to a wide range of problems 

encountered in electronics, engineering cybernetics and others is provided in technical literature. The purpose of this 

research is to describe, develop and evaluate the possibility of engineering implementation of radio detector, based on the 

algorithm of estimations of probability distribution function. 

Key words: detector, distribution function, random processes, a collective decision rule, non-linear conversion, 

probability distribution, one-dimensional distribution function, threshold device. 
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СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОБОТИЗОВАНОЮ 
ТРАНСПОРТНОЮ СИСТЕМОЙ ЯК ДИСКРЕТНО-БЕЗПЕРЕРВНИМ 

ОБ’ЄКТОМ 
 

Розглядається збиральний цех з роботизованою транспортною системою, що складається з трьох 

автономних мобільних роботів, які їдуть за заданою траєкторією, що задається чорною лінією на підлозі цеху. 

Отримано структуру управління дискретно-безперервним об’єктом. Для запобігання зіткнень транспортних 

роботів під час руху між ділянками збирального цеха та зменшення часу простою робочих місць розроблено 

алгоритм управління, сформульовано логічні умови маркування позицій графа синхронізації. Проведено 

моделювання отриманої системи управління, проаналізовано його результати. 

Ключові слова: дискретно-безперервний об’єкт, збиральний цех, Max-Plus алгебра, зворотний зв’язок, 

граф синхронізації, роботизована транспортна система, діаграми Ганта. 

Постановка задачі. Розглядається збиральний цех (рис. 1), технологічний процес якого складається з 

комплектування набору деталей на складі та їх транспортування до місць збирання (ділянка 1), безпосереднього 

збирання готового виробу (ділянка 2), фарбування виробу (ділянка 3), пакування та відвантаження готового 

виробу (ділянка 4). 
 

скл
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рмз1 рмз2 рмз3
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рмп
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2 3
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Рисунок 1 – План збирального цеху 

 Для транспортування набору деталей та готового виробу між ділянками використовується роботизована 

транспортна система, що складається з трьох автономних мобільних роботів, які їдуть за заданою траєкторією, 

що задається чорною лінією на підлозі цеху. Дану транспортну систему можна віднести до дискретно-

безперервного класу, тобто динамічних систем, поведінку яких можна описати за допомогою дискретної 

послідовності подій, що мають координуватися (керуватися) проектованою системою управління. Для опису 

динаміки дискретно-безперервних систем можна використовувати апарат мереж Петрі [1], а саме їх класу – 

графів синхронізації і Max-Plus алгебри. Для графа синхронізації роботизованої транспортної системи, що 

розглядається (рис. 2), в [2] було проведено моделювання, на основі результатів якого було побудовано діаграми 

Ганта, що характеризують стани системи у часовій області. 
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Рисунок 2 – Граф синхронізації транспортної системи збирального цеха 
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Ґрунтуючись на діаграмах Ганта було визначено, що, по-перше, під час руху роботів між ділянками цеха 

виникають їх зіткнення між собою, що є неприпустимим, по-друге, виникають простої робочих місць (на рмз1 – 

480 секунд, на рмз2 – 565 секунд, на рмз3 – 670 секунд, на рмф – 480 секунд). Це говорить про те що, по-перше, 

необхідно координувати рух промислових роботів за допомогою твердих вимог, тобто необхідно сформувати 

додаткові логічні умови переключення окремих переходів графа синхронізації, по-друге, необхідно сформувати 

додатковий алгоритм переміщення транспортних роботів між ділянками цеха задля мінімізації часу простоїв 

робочих місць. 

Синтез управління 

Типова структура системи управління дискретно-безперервним об’єктом має вигляд, представлений на рис. 3 

[3]. 
 

 
Рисунок 3 – Структура системи управління дискретно-безперервним об’єктом 

 

 

Задача синтезу управління полягає в знаходженні матриць зворотнього зв’язку 0K  і 1K  з урахуванням заданої 

множини заборонених станів системи і заданої послідовності маркувань позиції графа синхронізації в часі. 

При цьому матриці 0K  і 1K  – дві позитивно визначені ( P S ) матриці, які формують характер закону 

управління процесом. В цьому випадку значення P  дорівнює числу логічних умов переключення керованим 

процесом, S − число вершин графа синхронізації. В результаті для керованого процесу маємо наступне рівняння 

в просторі стану замкнутої системи: 

0 0 1 1( 1) ( ) ( 1) ( ) ( )x k A BK x k A BK x k                                                                                                       (1) 

Для того, щоб отримати розв’язок рівняння (1), граф матриці 0 0A BK  має бути вільним від циклів. За таких 

умов можливо визначення матриці sM  керованої дискретно-безперервної системи згідно з рівнянням: 

0 0 1 1 0 0 1 1( 1) ( ) ( 1) ( ) ( ) ( )*( ) ( ) ( )sx k A BK x k A BK x k A BK A BK x k M x k                                 (2) 

Простими вимогами до поведінки керованого графа синхронізації є наступні логічні умови: 

1. Часова точка ( )x k  k -го маркування позиції iS  має відбутися не раніше ніж через   одиниць часу після 

k -го маркування позиції jS , що відповідає стану ( )jx k . 

2. Часова точка ( 1)ix k  ( 1)k  -го маркування позиції iS  має відбутися не раніше ніж через  одиниць часу 

після k -го маркування позиції jS  (стану ( )jx k  попереднього k -го циклу маркування). 

Умови, що відповідають поточному циклу вносяться в матрицю 0K , а наступному циклу – в 1K . 

Для запобігання зіткнень транспортних роботів під час руху між ділянками цеха в керованій системі мають 

виконуватись такі умови: 

1. Позиції 2S , 8S  і 14S  повинні маркуватися лише в тому випадку, коли позиції 1S , 7S  і 13S  є маркованими 

одночасно, що відповідає наявності усіх трьох роботів на складі; 

2. Позиція 8S  повинна маркуватися не раніше ніж через 5 секунд після маркування позиції 2S ; 

3. Позиція 14S  повинна маркуватися не раніше ніж через 10 секунд після маркування позиції 2S ; 

4. Позиція 23S  і 25S  повинні маркуватися лише в тому випадку, коли у позиціях 22S  і 24S  буде 

одночасно наявно три фішки, що відповідає знаходженню усіх роботів на робочих місцях для 

фарбування (рмф) та пакування (рмп) відповідно; 

5. Переходи 19X  і 21X  повинні спрацьовувати кожний наступний раз на 5 секунд пізніше ніж в попередній. 

Логічні умови (2) і (3) можуть бути реалізовані шляхом внесення їх в матрицю 0K , а (5) – в матриці 0K  і 1K  

одночасно. 

В свою чергу, для мінімізації часу простоїв робочих місць збирального цеха транспортні роботи після першого 

їх прибуття на робочі місця для збирання (рмз1 – рмз3) і пакування (рмф) та розвантаження повинні повернутися 

на склад за новими наборами деталей. 
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Результати моделювання. Враховуючи сформульовані умови, було проведено моделювання, на основі 

результатів якого було побудовано діаграми Ганта [4]. На рис. 4 наведено діаграми руху транспортних роботів 

на проміжних станціях (пс1 – пс4), з яких видно, що під час переміщення роботів між ділянками цеха між ними 

не виникає зіткнень. На рис. 5 наведено діаграми завантаження робочих місць цеха, з яких видно, що час простою 

робочих місць суттєво зменшився, а саме: на рмз1 – 30 секунд, на рмз2 – 10 секунд, на рмз3 – 40 секунд, на рмф 

– 55 секунд. 

 
Рисунок 4 – Діаграми руху транспортних роботів 

 

 

 



ISSN 2074-2630 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика»  №1(17)’ 2015 

75 

 

Рисунок 5 – Діаграми завантаження робочих місць 
 

Висновки 

1. Отримано структуру і параметри дискретно безперервної системи управління зі зворотнім зв’язком; 

2. Розроблено алгоритм управління рухом транспортних роботів; 

3. Проведено моделювання отриманої системи управління, з якого видно, що розроблена система дозволяє 

виключити зіткнення промислових роботів під час руху між ділянками цеха та суттєво знизити час простою 

робочих місць. 
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Synthesis of robotic transport control system as a discrete-event object. An assembly workshop is observed, wherein 

robotic transport system is used. A workshop’s technological process consists of making up a set of parts in warehouse 

and their transportation to the assembly places (section 1), immediate assembly of the finished production (section 2), 

colouring of the production (section 3), packing and shipment of the finished production (section 4). Robotic transport 

system of the workshop consists of three line follower robots. The given system one can attribute to discrete-event class, 

i.e. dynamical systems whose behavior can be described using discrete sequence of events, that has to be coordinated 

(governed) by designed control system. For a description of dynamics of this class one can use synchronization graphs, 

in which positions represent individual states and transitions represent change of these states in discrete-continuous 

system, and Max-Plus algebra, with help of which one can create an mathematical description of discrete-continuous 

system, which is very similar to the usual method of system describing in state-space and is used to calculate time 

moments of transitions’ triggering. Gantt charts, which describe states of system in the time domain, were built based on 

synchronization graph’s simulation’s results, which showed robots’ collisions during transport work between the sections 

of the assembly workshop and large workplaces’ downtime. A typical control structure of discrete-event object is 

obtained. A problem of the control synthesis is solved, which consists of finding feedback matrices with taking into 

account a given set of system’s forbidden states and given sequence of synchronization graph’s position markings. This 

behavior’s task of discrete-continuous system means, that it’s necessary to delay development of cyclic process in 

previous position by control, to rule out a possibility of reaching of the forbidden system’s state in appropriate time 

moment.  An equitation in the state-space form of the closed system is found. Feedback matrices’ coefficients are 

calculated. Control algorithm and logical conditions synchronization graph’s positions marking are formulated. 

Simulation of the resulting control system is obtained, the results are analyzed. They are showing, that control system 

works correctly: it prevents robots’ collisions and reduces workplaces’ downtime.. 

Key words:  discrete-event object, assembly workshop, Max-Plus algebra, feedback, synchronization graph, robotic 

transport system, Gantt charts. 
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МОДЕРНІЗОВАНА САУ РІВНЯ МЕТАЛУ В КРИСТАЛІЗАТОРІ МБЛЗ 
 

Розглядається система регулювання рівня металу в кристалізаторі за допомогою стопорного механізму. 

Методом комп'ютерного моделювання встановлено, що застосування комбінованої системи регулювання 

дозволяє значно зменшити відхилення рівня від необхідного значення в перехідних режимах роботи. 

Досліджується зміна видаткової характеристики стопорного дозуючого пристрою в процесі безперервного 

розливання металу на МБЛЗ і його вплив на роботу системи управління процесом безперервного розливання. 

Розроблено алгоритм оцінки зміни пропускної здатності каналу дозування рідкої сталі в кристалізатор в 

процесі розливання на основі математичної моделі і даних вимірювань. 

Ключові слова: кристалізатор, МБЛЗ, компенсатор, Matlab, погружна склянка, витратна 

характеристика, стопор, рівень металу, промковш, збурюючий вплив, пропускна здатність, алгоритм. 

Постановка проблеми 

Регулювання рівня металу в кристалізаторі має першорядне значення для процесу безперервного розливання, 

тому що якість злитків у великому ступені залежить від точності регулювання. Цей рівень у процесі розливання 

повинен перебувати в досить вузьких заданих межах, що обумовлено наступними причинами виникнення 

аварійних ситуацій: перевищення рівня може привести до переливу металу через верх кристалізатора; зниження 

рівня нижче припустимої межі приводить до одержання в межах кристалізатора тонкої скоринки злитка, її 

розриву й прориву рідкого металу під кристалізатором.  

Значні коливання рідкого металу порушують також стабільність охолодження злитка в кристалізаторі, 

змінюють умови кристалізації й позначаються на якості безперервно литого злитка. 

Підтримання постійного рівня забезпечується за рахунок дозування сталі, що витікає з проміжного ковша. 

Застосовуються такі методи дозування: 

- вільне витікання металу; 

- використання стопорного механізму; 

- використання шиберного затвору. 

На металургійних заводах найбільшого поширення набув метод дозування витікаючої з з проміжного ковша 

сталі з використанням стопорного затвору. Стопорний механізм переміщається щодо стакана-дозатора і змінює 

витрати металу, що надходить в кристалізатор з проміжного ковша 

Висока стабільність рівня металу в кристалізаторі машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) є 

необхідною умовою отримання металу високої якості. Однак цей процес піддається впливу збурень, серед яких 

найбільш значущими є: 

- зміна швидкості втягування; 

- нелінійність характеристик елементів системи; 

- заростання стакана-дозатора і погружного стакану; 

- розмивання і розбивання стакану-дозатора; 

- конструктивно зумовлені обурення: забивання, люфти і т.п.; 

- хвильові явища на поверхні металу в кристалізаторі. 

Аналіз роботи МБЛЗ показав, що заростання каналу дозування рідкого металу (що складається з стакана-

дозатора і погружного стакана) є серйозною проблемою, оскільки при тривалому розливанні відбувається 

зменшення його робочого діаметру. Шар відкладень впливає на характер потоку металу через дозуючий 

пристрій, формує несиметричний потік в кристалізаторі і в цілому створює додаткові виробничі проблеми, 

погіршення якості продукції, виникає загроза відриву неметалічних включень і забруднення злитка. 

Крім того, це впливає на роботу системи управління, оскільки змінюється витратна характеристика каналу 

дозування і істотно обмежується максимальна витрата металу в кристалізатор. Тому врахування ступеня 

заростання погружного стакана для корекції керуючих впливів формованих системою автоматичного управління 

рівнем металу в кристалізаторі МБЛЗ є актуальним завданням[1]. 

Мета 

Мета дослідження полягає в підвищенні якості системи управління виробництвом литих заготовок шляхом 

модернізації системи автоматичного управління рівнем металу в кристалізаторі МБЛЗ з урахуванням збурюючих 

впливів: зміни швидкості витягування заготовки і зміни пропускної здатності каналу дозування рідкого металу в 

процесі розливання. 

© Гарматенко І.О., Поцепаєв В.В., 2015 
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Математична модель системи 

На рисунку 1 представлена структурна схема системи регулювання рівня металу в кристалізаторі.  

 
Рисунок 1 – Структурна схема системи регулювання рівня металу в кристалізаторі 

Диференціальне рівняння, що описує зміну рівня сталі в сталерозливному ковші при вільному її витіканні 

через отвір на дні ковша: 

),(1 tHQ
dt

dV
c

c  , )(),( tHtHSV cccc  , 
2/1

01 ))(2(),( tgHStHQ cc  ,         (1) 

де Vc– об'єм сталі, м3; Q1– витрата витікаючої сталі через отвір, м3/c;   - коефіцієнт витікання металу з отвору, 

що враховує тертя і швидкість;  Sо=πr2 – площа отвору, м2. 

2/11
0 ))(2(),( tgHtHSS

dt

dH
ccc

c   .                           (2) 

Динамічні властивості проміжного ковша МБЛЗ стопорного типу характеризуються наступним рівнянням: 

)(

21

п

п

HF

QQ

dt

dH




 ,                                                                 (3) 

де Hп –рівень, м; Q1 – надходження металу з сталеразливочного ковша, кг/с;  

Q2 – витрата металу з проміжного ковша, кг/с; ρ – щільність металу, кг/м3;  

F(h) – площа дзеркала металу в промковші, м2. 

Витрата металу з проміжного ковша в кристалізатор: 

пдоз gHtStQ 2)()(2  ,                                                (5) 

де Sдоз(t)=πd2(t)/4 – поточне значення прохідного перерізу вихідного отвору дозатора, яке залежить від висоти 

підняття стопора [м2]. 

Рівень металу в кристалізаторі Lкр пов'язаний з величиною витрати стали із промковша й витратою стали із 

кристалізатора рівнянням виду: 

)()( 32 tQtQ
dt

dL
S

кр
кр  ,                            (6) 

де  Sкр – площа перетину кристалізатора, [м2]. 

Витрата металу з кристалізатора пропорційна швидкості витягування заготовки і площі перетину 

кристалізатора: 

)()()(3 tVtStQ выткр ,                    (7) 

де Vвыт - швидкість витягування заготовки.       

Якщо зовнішні збурювання, що впливають на об'єкт керування, можна вимірювати до того, як вони пройдуть 

на вихід системи, той їхній вплив можна істотно послабити за допомогою прямого зв'язку. Прямий зв'язок 
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дозволяє компенсувати похибку швидше, ніж зворотний зв'язок виявить помилку як різницю між керованою 

величиною й керуючим впливом. Швидкість витягування змінюється за відомим законом у процесі розливання, 

а отже, її вплив на величину рівня металу в кристалізаторі може бути заздалегідь скомпенсований. 

рас

крвыт

ракомпенсато
K

SK
K




           

(8) 

Моделювання перехідних процесів в системі управління 

Моделювання виконано в пакеті Matlab&Simulink. На рисунку 2 представлені схеми моделювання. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  – моделювання в Matlab&Simulink 

На рисунках 3-5 представлені графіки перехідних процесів. 

 
Рисунок 3  – Графік збурюючого впливу 
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 Рисунок 4 - Графік переміщення стопора 

 

 
Рисунок 5 - Графік зміни рівня металу 

Застосування компенсатору дозволяє зменшити відхилення рівня металу від заданого значення майже у 2 

рази. 

Оцінка ступеня заростання канала дозування металу 

При тривалому розливанні заростання внутрішньої порожнини погружнї склянки є значною проблемою, 

оскільки залежно від матеріалу склянки, складу разливаїмой сталі, вже через кілька годин після початку 

розливання виникає необхідність у заміні стакану (рисунок 6). Це відбувається внаслідок зменшення його 

робочого діаметра до такої міри, що навіть при граничному значенні висоти підйому стопора не забезпечується 

необхідна витрата металу в кристалізатор і стає неможливим забезпечувати задану швидкість розливання. Крім 

того, зростає загроза відриву відкладень і, отже, забруднення злитка неметалевими включеннями. 

 

 
Рисунок 6 – Фотографія заростання внутрішньої порожнини погружного стакану включеннями глинозему 

(а) і схематичне зображення характеру зносу погружного склянки в процесі розливання (б) 
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При стопорному розливанні витрата металу з промковша )t(Q1
 визначається відповідно витратною 

характеристикою стопора і відповідає )h(G стопора1 , тобто можна вважати, що 

     
)t(Q)t(G 11  .                                                                (9) 

При заростанні сталевипускного каналу, робоча область зсувається і може виявитися на нелінійній ділянці 

(рисунок 3). 

Оскільки поточні значення hстопора, L и Vвыт вимірюються, то вирішити зворотну задачу і визначити поточну 

витратну характеритику )h(G стопора1  можно відповідно до виразу: 

)()(
)(

)()( 11 вытвыткрвытвыткр

кр

кр Vk
dt

dL
StVkS

dt

tdL
StQtG                             (10) 

Оскільки )t(hстопора  і )t(G1
 для одних і тих же моментів t буде відомо, то можно отримати залежність 

)h(G стопора1 . В результаті моделювання системи була отримана витратна характеристика, приведена на рисунку 

5.  

На рисунку 7 приведені задана витратна характеристика і характеристика, змінена в процесі розливки при 

виникненні заростання. 

 
Рисунок 7 - Витратні характеристики стопорної системи 

Практичне застосування отриманих результатів відображено в розробці алгоритму взаємодії локальної 

системи управління рівнем з системою управління безперервної розливанням. 

Запропонований алгоритм полягає в наступному. На початку роботи МБЛЗ знімається вихідна («еталонна») 

витратна характеристика стопорної системи і зберігається в базі даних. Через деякі проміжки часу на основі 

даних вимірювань з датчиків швидкості витягування Vвыт, рівня L і лінійного переміщення стопора l у 

відповідності з виразом (10) обчислюється поточна видаткова характеристика в робочій області. Потім 

визначається ступінь її невідповідності вихідної (рисунок 7), тобто оцінюється, на скільки знизилася пропускна 

здатність каналу дозування. 

Якщо зниження пропускної здатності перевищило задану межу - видається повідомлення оператору, який 

приймає рішення по даній ситуації (необхідність заміни склянки, зниження швидкості розливання і т.д.). 

Висновки 

Розроблено структурну схему комбінованої системи регулювання рівнем металу в кристалізаторі 

безперервної машини лиття заготовок. На підставі принципу інваріантності знайдений статичний компенсатор, 

що має просту структуру і фізичну реалізацію. 

Методом комп'ютерного моделювання встановлено, що розроблена модифікація системи автоматичного 

регулювання забезпечує зменшення відхилення рівня металу в кристалізаторі в 2 рази в порівнянні з існуючою 

при зміні швидкості витягування заготовки. Запропоновано метод оцінки ступеня заростання каналу дозування 

рідкої сталі в процесі розливання на основі прямих вимірювань рівня, швидкості витягування заготовки та 

лінійного переміщення стопорного механізму.  
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I.A.GARMATENKO, V.V. POTSEPAEV 

State Institution of Higher Education «Donetsk National Technical University» 

 

The modernized system of the automatic control of metal level in the mold. Stabilization of the metal in the mold 

during continuous casting of steel is needed to ensure a high quality ingot, increasing the metal yield, reduce the time 

and improve the safety of the casting process. Maintaining a constant level provided stopper mechanism steel arising 

from tundish. Reducing deflection of the metal in the mold by improving the system of automatic control, ensuring 

stabilization of the performance and the constraints set production schedules when the speed of the ingot. Main 

disturbance has a significant impact on the level, is pulling speed billet pulling crate, which is located in the area where 

harvesting is almost completely hardened. Pulling speed varies according to certain laws in the casting process, and 

therefore can be pre-compensated for its influence on the metal level. Thus, it is advisable to use the principle of combined 

control based compensation controlled perturbations (ingot pulling rate) and the feedback process variable (level of 

metal).The block diagram of the combined system of regulation of the metal in the mold of continuous casting machines 

is provided. Based on the principle of invariance found static compensator has a simple structure and physical 

implementation. Computer simulation found that the modification designed automatic control system provides a reduction 

of deviation of the metal in the mold by 3-4 times compared to the existing system of automatic control. The change in the 

flow characteristics of the locking of the metering device in the process of continuous casting of metal in the CCM and 

its impact on the work of the process control system of continuous casting. An algorithm for assessing change in pro-

throughput channel capacity dosing of liquid steel into the mold in Various Application-based mathematical models and 

measurement data. Conclusions: The structure of the combined control system of level metal in the mold of continuous 

casting machines is developed. On the basis of the principle of invariance a static compensator is determined. It has a 

simple structure and physical implementation. Сomputer simulation revealed that the modernized automatic control 

system provides reduction of deviation mold level by 2 times in comparison with existing when changing the drawing 

speed of the billet. A method of estimating the degree of overgrowth dispensing channel of liquid steel casting process 

based on direct measurements of the level, speed stretching the preform and the linear movement of the locking 

mechanism is suggested. 

Keywords: mold, caster, equalizer, Matlab, submersible glass, costly description, the stopper, the level of metal tundish, 

perturbations, bandwidth algorithm. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПОГОДОЗАЛЕЖНОГО 
УПРАВЛІННЯ ОПАЛЕННЯМ І КОНДИЦІОНУВАННЯМ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ 
 

Розглянуто систему автоматичного управління опаленням та кондиціонуванням окремих видів 

спеціалізованих приміщень. Для дослідження процесів управління запропоновано спрощену математичну модель 

спеціалізованого приміщення, на основі якої побудовано імітаційну модель у програмі моделювання Matlab 

Simulink. Синтезовано систему автоматичного управління, яка складається з двох контурів – контуру опалення 

та контуру кондиціонування, які керуються за допомогою MPC регуляторів. Наведені результати моделювання 

показують якісні перехідні процеси та точність стабілізації температури в запропонованій системі управління. 

Ключові слова: система автоматичного управління, спеціалізовані приміщення, математична модель, 

MPC, регулятор, контур, опалення, кондиціонування, графік, перехідний процес, теплоносій, повітря, 

температура. 

Загальна постановка проблеми 

Оптимальне протікання багатьох видів технологічних процесів в різноманітних галузях промисловості 

потребує високоточної підтримки температури в спеціалізованих приміщеннях, де такі процеси виконуються. 

Наприклад, у фарбувальних автомобільних камерах в процесі сушіння сучасного лакофарбового покриття 

температурні коливання не повинні виходити за рамки амплітуди в 3,5 градусів. А температура у винному льосі 

повинна підтримуватись на рівні 13-15 градусів Цельсія, бо якщо в приміщенні буде хоча б трохи холодніше, то 

дозрівання вина буде помітно затримуватися. З іншого боку, якщо температура, навпаки, збільшиться, то напій 

втратить своїм смакові характеристики, а також позбудеться властивих йому особливостей. Є ще багато 

різновидів спеціалізованих приміщень, таких як лабораторії, бібліотеки, або приміщення для вирощування сортів 

сиру з пліснявою, де вимоги до температурної стабільності та вологості ще жорсткіші, а відхилення хоча б на 

декілька відсотків  призводить до втрат  та великих збитків. Завдання високоточної підтримки температури 

вирішується застосуванням систем автоматичного управління опаленням та кондиціонуванням спеціалізованих 

приміщень. Таким чином, проблема проектування точних та економічних систем управління температурою є 

актуальною. 

Аналіз стану питання 

Серед основних методів підтримки необхідної температури усередині будівель та приміщень можна виділити  

теплоізоляцію, опалення будівлі за допомогою всіляких обігрівальних приладів та систем, найбільшого 

поширення серед яких отримали котли опалення, та  охолодження внутрішнього повітря, що виконується 

системами побутового або промислового кондиціонування.  

Теплоізоляція забезпечується встановленням спеціальних огорож, виконуваних з теплоізоляційних матеріалів 

у вигляді оболонок, покриттів і т. п., які зменьшують теплопередачу. При переважному конвективному 

теплообміні для теплоізоляції використовують огорожі, які містять шари матеріалу, непроникного для 

повітря; при променистому теплообміні – конструкції з матеріалів, що віддзеркалюють теплове випромінювання 

(наприклад, з фольги, металізованої лавсанової плівки); при теплопровідності (основний механізм переносу 

тепла)  –  матеріали з розвиненою пористою структурою. Завдання теплоізоляції будівель - знизити втрати тепла 

в холодний період року і забезпечити відносну сталість температури в приміщеннях протягом доби при 

коливаннях температури зовнішнього повітря. 

Застосовуючи для теплової ізоляції ефективні теплоізоляційні матеріали, можна суттєво зменшити товщину і 

збільшити допустимі розміри збірних елементів та суттєво заощадити на опаленні та кондиціонуванні. 

Найбільш сучасною технологією опалення і системою автоматизованого управління температурою в 

спеціалізованих приміщеннях є система променистого забезпечення технологічних умов АСПЗТУ. Вона 

складається з інфрачервоних електричних випромінювачів, блоків керування параметрами інфрачервоного 

випромінювання та мережі електропостачання. Основними перевагами АСЛОТУ є: висока енергоефективність, 

безінерційність, низька рухливість повітря, легкість монтажу і простота обслуговування, можливість 

забезпечення індивідуальних параметрів мікроклімату в кожному приміщенні або на окремих ділянках, 

відсутність продуктів згоряння, безшумність роботи, високі гігієнічні показники. Серед недоліків треба 

підкреслити високу вартість як самої системи, так і електроенергії, яку вона потребує для роботи.  

 

© Мельник А.І., 2015 
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Різноманітні за конструкцією системи кондиціювання повітря призначені підтримувати мікроклімат в 

приміщенні, забезпечуючи відповідні задані параметри  - чистоту повітря, температуру, швидкість руху, відносну 

вологість. 

Неавтоматизовані системи опалювання та кондиціювання не забезпечують стабільні параметри в 

спеціалізованих приміщеннях. В зв'язку з цим останнім часом широкого поширення набули погодо залежні 

системи автоматичного управління, які регулюють температуру повітря в приміщенні залежно від різних 

зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Мета та задачі 

Метою роботи є підвищення енергоефективності системи автоматичного управління опаленням та 

кондиціонуванням приміщення за рахунок розробки системи погодозалежного управління. Для досягнення мети 

необхідно: 
– розробити математичну модель об'єкта управління; 
– синтезувати погодозалежний регулятор; 
– розробити імітаційну модель системи автоматичного управління; 
– дослідити параметри САУ за допомогою імітаційного моделювання та дати рекомендації з використання. 

Математична модель приміщення  

Використовуючи закони термодинаміки і теплового балансу приміщення складемо математичну модель, яка 

дозволяє обчислити середню температуру внутрішнього повітря залежно від температури зовнішнього повітря 

та інших факторів. В основі математичної моделі лежить рівняння теплового балансу приміщення: 

           (1) 

де: 

      Qопал — Теплова потужність системи опалення;  

      Qогражд — Тепловтрати через огороджувальні конструкції;  

Qінф — Втрати теплоти на інфільтрацію повітря; Qлюд — Складова, що характеризує теплопостачання від 

людей, що знаходяться в будівлі[1]. 

Так як у нашому випадку величина тепловтрат не дорівнює величині теплонадходжень, запишемо рівняння 

теплового балансу (1) у вигляді:  

ρ
возд

Vкімнcвозд
dT

dt
= Qопал + Qогражд + Qінф  + Qлюд,           (2) 

де: 

V кім — об'єм повітря в кімнаті, м 3; 

свозд — теплоємність повітря, прийнята рівною 1005 Дж/(кг∙ о С);  

T — температура повітря в приміщенні, о С; 

 ρвозд — густина повітря, кг / м 3. 

Складемо рівняння, що відображає залежність температури теплоносія від витрати газу в котлі за законом 

охолодження Ньютона[2](3): 

ρ
води

Vводиcводи
dTв

dt
= kрFр(T − Tв) + QhpηGгаз,             (3) 

де: 

Gгаз— витрата газу, м 3 / с; 

Qhp— нижня теплоємність природного газу, Дж /м 3; 

η — ККД газового котла, %; 

Vводи — об'єм води, що нагрівається, м 3; 

cводи — теплоємність води, прийнята рівною 4187 Дж / (кг∙оС); 

ρводи— густина води, кг /м3; 

kрад— коефіцієнт теплопередачі опалювальних приладів, Вт / (м 2∙оС); 

Fр а д — площа поверхні опалювальних приладів, м 2; 

Tв — температура теплоносія,  С. 

Рівняння, за яким відбувається передача теплоти від повітря, що виходить з кондиціонера, до повітря в 

приміщенні, побудовано за законом Ньютона–Ріхмана[3](4): 

,          (4) 

де: 

Qконд — кількість теплоти від кондиціонування, Дж; 

kпов — коефіцієнт теплообміну, Вт / (м 2∙оС); 

F к о н д  —  площа поверхні взаємодії повітря,  м 2 ;  

T п о в  —  температура повітря, що виходить з кондиціонера, оС. 

У якості регулятора для контуру опалення обрано MPC регулятор, тому що він розраховує керуючий вплив 

не лише на підставі зворотного зв’язку, який у нашому випадку виражає температуру в середині приміщення, а 

й враховуючи  збурюючий вплив, яким є зовнішня температура повітря. Для більш детального розуміння 

розглянемо саму стратегію MPC регулювання, яка здійснюється у декілька кроків: 

спочатку вибирається модель об’єкту у простору станів (або еквівалентна), що враховує внутрішні взаємозв'язки 
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між змінними стану, на основі якої будується прогноз в межах горизонту передбачення. Далі йде оцінка стану 

(включаючи збурення) в реальному масштабі часу. Після цього відбувається передбачення майбутніх станів на 

основі моделі. Після цього виконується оптимізація в реальному масштабі часу майбутньої траєкторії руху 

системи з урахуванням діючих обмежень методом квадратичного програмування. Останнєю дією є виконання 

першого кроку керуючої послідовності, після чого алгоритм повторюється.  

Ґрунтуючись на рівняннях (2), (3) та (4), побудовано схему імітаційної моделі САУ з MPC  регуляторами у 

програмному пакеті Matlab Simulink — рис 1. Модель складається з трьох основних частин — моделі ОУ, яким 

є спеціалізоване приміщення і моделей виконавчих пристроїв, в якості яких виступають котел опалення та 

кондиціонер. Збурюючими впливами є температура зовнішнього повітря, яка в побудованій моделі задається 

блоком Narujnaya temperature, та кількість теплоти, яка передається приміщенню від людей, що знаходяться в 

приміщенні, та задається блоком Teplo ot ludei. Керуючим впливом буде витрата газу, що подається в котел 

опалення,  яку у моделі розраховує MPC регулятор. За допомогою витрати газу регулюється температура 

теплоносія на виході з котла, Іншим керуючим впливом є температура повітря на виході з кондиціонера, за яку 

відповідає другий MPC регулятор. Далі нагрітий теплоносій подається в систему опалення, що знаходиться в 

приміщенні, а повітря з кондиціонера – безпосередньо в приміщення, для підтримки в ньому температури повітря 

в 22оС. Після того, як теплоносій віддав частину тепла в приміщенні, він знову подається в котел, нагрівається, і 

продовжує циркулювати в системі. Для відповідності законам термодинаміки, а саме термодинамічній рівновазі 

та другому початку термодинаміки, які встановлюють, що теплота може переходити тільки від більш нагрітого 

тіла до менш нагрітого, у моделі використовуються блоки логіки If – else. 

 

Рисунок 1 – Імітаційна модель САУ опаленням спеціалізованого приміщення 

 На рис. 2 представлено графіки залежності температури навколишнього середовища, температури 

теплоносія, температури повітря на виході з кондиціонеру та температури всередині приміщення від часу. Як 

видно з цих графіків, система якісно відпрацьовує збурення, температура повітря в приміщенні виходить на 

сталий рівень встановленої уставкою температури 22оС та майже не відхиляється від нього незалежно від 

коливань зовнішньої температури повітря. 
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Рисунок 2 – Графіки залежності температури навколишнього середовища, температури теплоносія,  

температури повітря на виході з кондиціонеру  та температури всередині приміщення від часу 

 

Висновки 

Розроблено математичну модель системи опалення та кондеціонування спеціалізованого приміщення. 

Синтезовано систему автоматичного управління  опалення та кондеціонування спеціалізованого приміщення на 

основі МРС регуляторів. Показано ефективність застосування МРС регуляторів для високоточних систем 

автоматичного управління температурою в спеціалізованих приміщеннях.  

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Ртіщева А. С. Моделювання теплових режимів і системи оптимізації тепловтрат будівлі технічного 

університету, автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук — Ульянівськ — 

2006.  

2. Кондратьев Г.М.  Регулярный тепловой режим / Г.М. Кондратьев // Государственное издательство технико-

теоретической литературы. — Москва — 1954. — 378с.   

3. Чернобыльский И.И. Машины и аппараты химической промышленности / И.И Чернобыльский, А.Г 

Бондарь, Б.А. Гаевский, // Государственное научно-техническое издательство машиностроительной 

литературы.— Москва —1962. — 125с. 

REFERENCES 

1. Rtischeva, A.S. (2006), “Modeling of thermal conditions and system optimization heat buildings Technical 

University”, Abstract of Cand. Sci. (Tech) dissertation, Ulyanovsk state technical university, Ulyanovsk, Russia. 

2. Kondratyev, G.M. (1954), Regularniy teplovoi rezhym [regular thermal mode], Hosudarstvennoe yzdatelʹstvo 

tekhnyko-teoretycheskoy lyteratury, Gosudarstvennoye nauchno-tekhnicheskoye izdatel'stvo mashinostroitel'noy 

literatury, Moscow, Russia. 

3. Chernobilskiy, I.I. (1962), Maschini i apparati khimicheskoy promishlennosty [Machines and devices of chemical 

industry] Moscow, Russia. 

Надійшла до редколегії 01.12.2015      Рецензент: Толочко О.І. 

 

A.MELNYK 

State Institution of Higher Education «Donetsk National Technical University» 
 

Research and development of weather-dependent control of heating and air-conditioning specialist areas. The 

system of automatic control of heating and air conditioning of certain types of specialized facilities is examined. To study 

the processes of control we suggest a simplified mathematical model of specialized premises on which simulation model 

is built in program Matlab Simulink. Synthesized automatic control system consists of two circuits: heating circuit and 

circuit conditioning, governed via MPC regulators. The results of the simulation show the quality and accuracy of transient 

process of temperature stabilization in the proposed control system. These results demonstrate the effectiveness of MPC 

controllers to build high-precision temperature stabilization systems in specialized areas. 

Key words: Automation, specialized areas, MPC regulator, circuit, heating, air conditioning system, graphic, transition 

process, coolant, air temperature control. 
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АУТСОРСИНГ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ 
ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГОСЕТЯХ SMART-GRID.  

ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ 
 

Решаются задачи организации рабочего места для аутсорсингового контроля службы релейной защиты 

и управления. Решения основаны на обеспечении устойчивого совместного моделирования объектов управления 

с их устройствами релейной защиты и управления. Рассматривается задача распознавания, хранения и 

передачи на расстояние смысла переходных процессов во множестве совместно работающих участков сети 

smart-grid. Актуальность задач сохраняется в виду непрерывного совершенствования элементной базы, 

программного обеспечения, технологического оборудования и требований к построению электроэнергетических 

сетей. Особенно это критично, когда алгоритмы настраиваемых или совершенствуемых устройств 

предназначены для списывания в программируемые микросхемы. Предложения основаны на решении задач 

моделирования устройств реального времени, структурном распознавании образов, разделении  движений по 

частотам и по смыслу. Показывается, что к неустойчивости моделирования приводят — большое количество 

отсчетов входной, промежуточной, накапливаемой и представительной информации. Достигается сокращение 

времени единичного расчета при сохранении устойчивости моделирования. Решаются  задачи  «Информационного 

горла» для энергетических сетей smart-grid.   

 Ключевые слова – smart-grid, диагностика под напряжением, мониторинг, переходные процессы, 

релейная защита, автоматика, структурно-информационный метод, структурно-лингвистический метод, 

 технический интеллект, детектирование, моделирование реального времени, аутсорсинг 

Постановка проблемы. Стремление хозяйствующих субъектов к минимизации затрат на эксплуатацию 

электросетей приводит к новому этапу автоматизации вплоть до полной автоматической роботы источников 

генерации G, накопления B, потребления X электроэнергии, а также элементов поддержания работоспособности 

сети L (рис. 1). Естественно, это справедливо для технологических процессов, для которых возможен такой 

режим работы. В сетях smart-grid это возможно в силу применения соответствующих технологий [3–4].  В сетях 

традиционного построения речь ведется о реструктуризации обслуживающих служб электростанций и тенденции 

их сокращения вплоть до реализации оперативно-хозяйственного режима работы. Для этого требуются 

специальные алгоритмы и технологии. Среди таких технологий можно выделить аутсорсинг типичных услуг [1–

4].   Аутсорсинг получил широкое распространение, поэтому рассмотрим возможность его применение в 

энергетике.  Интенсивность развития современных требований и стандартов приводит к необходимости 

соответствия уровня квалификации в каждой специализированной деятельности.  Эта задача решалась 

совместной работой разных служб на одном предприятии. С повышением надежности работы оборудования и  

© Никифоров А.П., 2015 

     

Рисунок 2 – Структурная схема одного участка ZN сети smart-grid  

   с устройствами  РЗиА реального времени 
 

Рисунок 1 – Унифицированная 

структура сети smart-grid  
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технологических процессов происходит минимизация затрат на поддержание работы генерирующих и сетевых 

предприятий. В таком случае службы могут быть организованны в специализированные аутсорсинговые 

предприятия. Одной из таких служб может быть служба релейной защиты и автоматики (РЗиА). 

Контролируемая информация о состоянии сети (рис. 1) будет передаваться на PC хозяйствующих 

субъектов или на более высокий уровень автоматизированного управления. Условия представления 

необходимого и достаточного минимума такой информации можно выполнить на основе получения информации 

о сути переходных процессов (ПП) в сети. Оперирование смысловыми информационными потоками позволяет 

предложить способ построения сетей классов напряжения U до 1 кВ, 6–35 кВ, более 110 исходя из конечного 

смыслового результата — уверенности в эффективности работы сети. Уверенность можно выразить через 

обобщенный смысловой критерий работы контролируемого оборудования — ‘Не произошло ли ухудшение 

работы оборудования?’. Это критерий относительного действия. Поэтому общая цель статьи  состоит в 

обеспечении сквозного конструирования устройств РЗиА для реализации смыслового критерия работы и на его 

основе возможности организации аутсорсинга службы РЗиА. 

К настоящему времени известны задачи построения сетей smart-grid — 1. Управление  генерацией, 

накоплением и потреблением электроэнергии; 2. Оптимизация режимов работы сетей; 3. Мониторинг, 

самодиагностика оборудования ‘Под напряжением’; 4. Системы передачи данных между 

электроэнергетическими объектами; 5. Совершенствование устройств РЗиА согласно принципам smart-grid. 

Задачи №3–4 smart-grid были известны  при построении традиционных сетей, но их решения оказывались 

громоздкими. В рамках аутсорсинга задачи могут быть решены более лаконично.  

Будем рассматривать гальванически связанные элементы  сети в качестве объекта управления и защиты 

(ОУЗ). В энергетике ОУЗ характеризуется нерасчленяемостью, распределенностью параметров элементов и 

оборудования, многообразием происходящих внешних  и внутренних процессов в различных режимах работы 

ОУЗ [1–5]. Далее в статье рассмотрим разработку алгоритмов устройств РЗиА в системах автоматизированного 

проектирования (САПР) для решения перечисленных задач. 

Анализ последних исследований и публикаций. Под аутсорсингом понимается передача 

производственных функций компании, специализирующейся в области задач, выполняющей дистанционный 

контроль и сопровождение свой техники, выявляющее неправильную работу устройств или неэффективную 

работу ОУЗ [1–4]. Это отличается от деятельности внедренческого предприятия, выполняющего  сервис разовым, 

эпизодическим образом. Заказчики платят не за владение, а за аренду информационного обеспечения сетей, ПО, 

САПР, технических средств, фрагментов инфраструктуры, использование их через веб-интерфейс и др. 

Выгодности для хозяйствующих субъектов. На надежно работающем оборудовании сетей, при новейших 

технологиях аварийные ситуации возникают не часто, и персонал занят другой деятельностью. Ряд известных 

функций технических служб выполняются реже. Поддерживать уровень таких работ на одном предприятии 

затруднительно. Вынесенный контроль позволит сосредоточиться на обслуживании и эксплуатации 

оборудования сетей, получать качественный контроль и сопровождение работающих устройств сети, 

реструктурировать стоимость обслуживания, выполнять мобильную оценку ремонта (виджет). Следовательно, 

сетям экономичнее воспользоваться периодической (или по необходимости) работой высококвалифицированных 

специалистов аутсорсингового предприятия в конкретной области задач. При разборе произошедших аварийных 

ситуаций в сети — получать доказательный документированный отчет о событии и мерах его профилактики. 

Таким образом, заказчик несет сравнительно небольшие периодические затраты, и ему не требуется 

инвестировать средства в приобретение систем или устройств. Взаимная ответственность сторон за выполнение 

обязательств оговаривается заранее. 

Выгодности для аутсорсингового (внедренческого) предприятия. Контроль работы внедренных устройств 

в реальном масштабе времени. Поддержка бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры на основе 

длительного контракта. Настройка и обновление аппаратной части оборудования, программного обеспечения 

устройств РЗиА, оперативный ремонт, замена, профилактика отказа и износа оборудования, резервное 

копирование информации, консультирование и обучение персонала. Повышение своей квалификации и опыта 

внедрения, эксплуатации и надежности работы ОУЗ и устройств РЗиА. 

Рассмотрим аутсорсинг задачи РЗиА. Так предприятие по локальной сети получает аварийные файлы от 

многих сетей или ОУЗ и выполняет мониторинг работы устройств РЗиА. К задачам мониторинга относятся — 

контроль правильности срабатывания устройств РЗиА, устойчивость их работы, самоконтроль устройств и через 

них контроль ОУЗ и оборудования ‘Под напряжением’, разбор аварий, профилактика работы, периодическая 

экспертная оценка состояния сети и оборудования на конкретный момент времени, экспертная оценка причин 

появления аварий, с выяснением причин, фиксацией последствий. Результатами становятся  выдача 

рекомендаций, обобщение и накопление опыта эксплуатации, сравнительный анализ ОУЗ и выдача общих 

рекомендаций по повышению качества работ ОУЗ. Для выполнения таких работ требуется необходимое время 

для получения результатов. Для аутсорингового предприятия важен объем получаемой информации от многих 

предприятий с целью сравнительного анализа информации и окупаемости затрат. Это позволит строить 

качественные модели сети, ОУЗ, устройств РЗиА и проводить их совершенствование, устранять старые 

проблемы неустойчивости работы устройств, сети и др.  
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Решать задачи, связанные с передачей, хранением и осмыслением информации можно на основе 

моделирования в САПР [5–14].  Аутсорсинговое предприятие возвращает хозяйствующему субъекту результат в 

виде отчета с протоколами состояния сети и работе устройств РЗиА на конкретный момент времени. 

Хозяйствующие субъекты могут делать выводы об эффективности работы своей сети, затратах и о планировании 

дальнейшего развития сети. 

Постановка задач, решаемых в статье. Дистанционный контроль ОУЗ выполняется исходя из 

информации, поставляемой регистраторами аварийных процессов. Регистраторы могут быть общесетевыми, 

встроенными в устройства РЗиА или организованными в устройствах РЗиА специально для задач аутсорсинга. 

Протоколы проверки работоспособности, формирование отчета по  анализу аварийных файлов 

автоматизируются или доводятся до автоматизации. Результаты оцениваются специалистами по конкретной теме 

РЗиА. Оценка может выполняться дистанционно методом экспертной оценки. Задача аутсорсингово предприятия 

— организовать  процесс, подобрать специалистов в областях знаний по конкретному устройству. Организовать 

такой вид деятельности поможет рабочее место в САПР ‘Аутсорсинг РЗиА’. А также известные программы для 

организации общего рабочего стола между удаленными специалистами. 

В САПР реализуется модель сети, ОУЗ, устройств РЗиА [2–3].  Модели приближаются к реальным рядом 

действий — измерением параметров сети в реальном масштабе или периодически, реальными моделями 

элементов устройств РЗиА и др. Возникающие вопросы при аутсорсинге службы РЗиА решаются на таких 

моделях для каждой сети или участку сети каждого хозяйствующего субъекта. 

Анализ способов устранения причин неустойчивой работы устройств РЗиА. Причины неустойчивости 

можно выразить следующими аналогиями. ОУЗ порождает связанные воедино информационные потоки, 

состоящие из ряда событий.  Их можно представить текстовой последовательностью. Таким образом, работа 

алгоритмов устройств РЗиА является распознаванием смысла динамической последовательности событий в ОУЗ. 

Под распознаванием будем понимать детектирование смысловой информации из сигналов ПП. Известно, что 

алгоритм состоит из автомата (А) с известными состояниями и правилами Р переходов по определенным 

условиям (рис. 3). Различаются альтернативные действия алгоритмов — селективность и блокировка. Помеховые 

ПП сравнимы с отмычками, постоянно взламывающими замки селективных автоматов устройств. Взлом не 

допускается автоматами блокировки. Также алгоритм можно представить трафаретом с окнами, 

расположенными в определенных местах (условия переходов). Правила считывания информации для трафарета 

заранее определены. Накладывая трафарет на последовательности знаков, наблюдатель может прочесть и 

определить смысл информации. Обозначим каждый такой трафарет смысловой ситуацией SN, N=1, 2… 

возникающей в ОУЗ. Например, S1 ‘Нормальный режим’ (‘NR’), S2  ‘Не распознаваемая’ (‘Not’),  SN ‘Аварийный 

режим’ (‘AR’), SN ‘Однофазное замыкание’, SN ‘Короткое замыкание’, т.д. [2–3]. 

Из аналогий следует, что неустойчивость алгоритмов распознавания может появляться по следующим 

причинам — а) Не правильно формируются символы информационными датчиками (морфологический уровень 

распознавания); б) В окна трафарета попадают сторонние символы, не связанные с работой ОУЗ (синтаксический 

уровень распознавания); в) Совокупность ошибок не позволяет однозначно распознавать смысл ПП 

(семантический уровень распознавания); г) Конечный смысл ПП определяется внешним способом по отношению 

к трафарету (синтаксическому уровню); д) Недостаточное количество трафаретов возникает при 

недостаточности исходной информации о сигналах ПП в ОУЗ. ‘Сложность’ трафарета должна соответствовать 

‘сложности’ решаемой задачи и объему обрабатываемой информации. Несоблюдение этого может приводить к 

неоднозначности трактовки полученной смысловой информации. 

Моделирование в САПР позволит гибко подходить к решению задач smart-grid [5–14].  Известны другие 

задачи моделирования, например, экономия затрат, устранение опасных режимов, тренажеры, обучение и т.д. 

Можно отметить, что объем задач для моделирования в САПР всегда ограничивался временем и неустойчивостью 

расчета [3, 12]. Так выявляются задачи, относящиеся только к процессу моделирования в САПР [3–12]. Время 

расчета пропорционально тактовой частоте вычислительной системы. Однако ее наращивание вышло на 

физические ограничения, а количество работающих вычислительных ядер ограничено законом Амдала. Эта 

ситуация сохраняется несмотря на интенсивное развитие вычислительной техники. Так выявляются задачи 

(время и устойчивость единичного расчета), относящиеся только к процессу моделирования в САПР.  

Обобщение применения методов привело к пониманию  их универсальности для задач, оперирующих 

структурой информации, которая содержится в динамических потоках информации. Далее в статье приводится 

решение задач моделирования на примере решения задач smart-grid. 

Анализ способов решения поставленных задач в САПР. Процесс разбора аварий можно 

автоматизировать. Для этого соответствующее рабочее место в САПР должно сопрягаться с рабочим местом 

разработчика устройств РЗиА [11–14].  В него включается модели ОУЗ и устройств РЗиА, модель анализа и 

формирования диагностических сообщений, шаблоны для составления плакатов, альбомов для сравнительного 

анализа аварийных файлов, базы хранения и систематизации исходных аварийных файлов и результатов их 

моделирования [3–14].  Покажем, каким образом можно построить рабочее место мониторинга устройств РЗиА 

сетей, на примере одного из наиболее ‘сложных’ ОУЗ — контура нулевой последовательности сети (КНПС). 
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Построение модели ОУЗ. Специализированное предприятие может отслеживать изменения  и развитие 

ОУЗ по сигналам аварийных файлов. В модель ОУЗ входят источник возмущений, превращая ее в реальную 

модель ОУЗ, либо сигнал аварийного файла непосредственно подается на модель устройства РЗиА. Выход 

устройства сравнивается с выходом в аварийном файле. При несоответствии работы устройств и модели ситуация 

подлежит выяснению причины и принятию соответствующего решения, например, по совершенствованию 

алгоритма, адаптации его под условия конкретного ОУЗ и так далее. Через устройства РЗиА может выполняться 

контроль части ОУЗ и его оборудования (исправность и эффективность) и качество технологического процесса, 

частичные отказы, разбор сложных или старых, редко следующих ситуаций, могущих повлечь усугубление 

аварий или не позволяющие повышать качество  выпускаемой продукции на длительных интервалах времени 

эксплуатации оборудования. 

Далее приводится решение задач моделирования на примере решения задач smart-grid. Обычно решения 

задач сквозного моделирования подразумевает выполнение анализа, синтеза, конструирования с помощью 

многократных перерасчетов модели в САПР [3–12]. Выводы делаются на основе сравнения полученных 

результатов моделирования с вводимыми в модель изменениями параметров или структуры. К элементам 

моделирования относятся кроме высоковольтного оборудования B, G, X, также терминал РЗиА, измерительные 

трансформаторы TN, системы поддержания работоспособности сети L ‘Под напряжением’ на длительных 

интервалах времени эксплуатации (рис. 1–2).  

В модели ОУЗ можно выделить алгоритмы РЗиА (рис. 4),  работающие в разных частотных диапазонах 

сигналов ПП [3–4]. В связи с этим применяется понятие разделение движений по частотам.  При условном 

разделении по частотам будем ориентироваться на восприятие времени оперативным персоналом. Например, для 

устройств селективной защиты SP — среднечастотные составляющие (СЧС) находятся в полосе 0.3–3 кГц, 

высокочастотные  (ВЧС) — в полосе 2–10 кГц. Для устройств автоматики нормального режима низкочастотные 

(НЧС) — в полосе 25–50–75 Гц. Для системы стабилизации ситуации S1 ‘NR’ медленные огибающие (envel-НЧС) 

— секунды–часы. Для контроля  конечного результата работы сети инфра медленные НЧС (infra-НЧС) — на 

интервале суточного цикла (24 часа). Для систем самоконтроля ‘Под напряжением’ накопительные 

сверхмедленные (super-НЧС) информационные циклы — неделя, месяц и т.д. В итоге задача моделирования в 

САПР сводится к отслеживанию совместной работы ВЧС сигналов ПП на интервалах infra-НЧС или super-НЧС. 

Будем считать моделированием в реальном времени в САПР многократный перерасчет элементов, работающих 

синхронно с частотой дискретизации  fDISCR входных сигналов. 

По мере развития проекта проявляются затруднения моделирования — а) Большое время единичного 

расчета (может доходить до 24 часов); б) Неустойчивость и прекращение расчета; в) Невозможность 

одновременного отображения необходимого числа точек результата и др. Как следствие, задача оказывается не 

решаемой или решаемой с упрощениями. Поскольку информация о сути ПП имеет конкретные параметры,  ее 

нужно обрабатывать на основе конкретных алгоритмов, приближенных к реальным устройствам РЗиА. 

Следовательно, получаем модель системы реального времени. Попытки реализовать в САПР совместное 

моделирование smart-grid сети с алгоритмами РЗиА  реального времени практически не позволяют производить 

устойчивые расчеты и реализовать сквозное проектирование. 

Согласно теоремам [4–5] способом решения задач становится моделирование ОУЗ и устройств РЗиА для всех 

частотных контуров согласно соответствию GOCP≈ΣGRPA=GGES, а также применение способа разделения движений по 

смыслу. Для моделирования в САПР можно использовать модели устройств РЗиА реального времени. Тогда, согласно 

SI-методу [4–11] организуется система автоматической стабилизации нормального режима работы (АСНОР), в 

которой обмен информацией выполняется на основе смысловых сигналов S(t) (рис. 3).  Главным смысловым сигналом 

оказывается SDISPETCHER(t) (рис. 3). Главным критерием  становится критерий относительного действия — устранение 

отклонения от S1 ‘Нормальный режим’ (‘NR’). Формирование информации в системе АСНОР можно представить 

деревом иерархического подчинения S-детекторов устройств РЗиА и моделей ОУЗ.  
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Далее в статье при преобразованиях, выводах математических моделей будем ориентироваться на 

графические структурные преобразования согласно ТАУ. С графической модели всегда можно списать 

формульное представление при необходимой полноте информации. Применяемый метод решения задач smart-

grid и моделирования в САПР также порождает цепочку логико-графических объяснений. Поэтому в статье 

сокращения, аббревиатуры необходимы для строгости и доказательности изложения. 

Описание используемых методов. В основе построения рабочего места и решения поставленных задач 

моделирования находится  измерительный инструмент или S-детектор смысла со шкалой уровня изменения 

смыслового сигнала S(t). Теоретическое обоснование работоспособности  смыслового измерителя описано в ряде 

работ — SI-метод, две теоремы ‘О возможности выделения смыслового сигнала в устройствах РЗиА’ [4] и ‘О 

единстве структурного описания устройств РЗиА’ [4], способы разделения движений по частотам и по смыслу 

[4–11], моделирование реального времени устройств РЗиА в САПР [4–17].  

SI-метод основан на лингвистическом распознавании образов. Выделяются морфологический (Morph), 

синтаксический (Synt), семантический (Sem) иерархические уровни (рис. 3). На выходе SemA  формируется 

смысловой сигнал SSMART(t) (1), отражающий изменения смысловой информации в сигналах ПП 
 

 

 
                          

SSMART(t)=Fix[×f(ΣКSN(t)–ΣКBМ(t))],       εSMART(t)=ρ1–SSMART(t),      SRE(t)=f(ρN<εSMART(t)<ρ(N+1)),      (1)  

 
 

 

 
 

где N=1, 2,…, M=1, 2, …, Σ – сумма всех KSN или КВМ,– масштабирующий коэффициент. Функция Fix  

описывает работу блока фиксации, который позволяет запомнить на определенное время активные правила РS, 

РB для накопления значения смыслового сигнала SSMART(t). Функция Fix аналогична работе аварийного 

регистратора. Активируется  при появлении TS, задаваемого в настройках устройства РЗиА. Такой 

‘активирующий’ TS обычно известен для каждого ОСР. Диапазон изменения смыслового сигнала 0%<S(t)<100% 

отсчитывается относительно значения 0% или 100% в зависимости от сути решаемой задачи.  

Возникновение смысловой ситуации SN (рис. 4–6) проявляется при возникновении такой величины 

отклонения Δ какой-либо внутренней координаты ОСР, которое приводит к отклонению Δ смыслового сигнала 

ΔS(t) на выходе ОСР относительно порогового значения ρ1 ‘NR’ (рис. 6–10). Для того чтобы сигнал SSMART(t) 

превысил пороговое значение ρN необходимо определенное соответствие объему, структуре, последовательности, 

отсутствию ошибок в информации сигналов ПП. Таким образом, пороговое значение ρN выступает контрольной 

суммой в смысловой информации, поступившей на вход устройств РЗиА. Полагается, что смысл детектируется 

из огибающих сигналов ПП на выходе РЗиА, которые переносятся сигналами промышленной частоты.  

Согласно теореме  ‘О единстве … устройств РЗиА’ все устройства РЗиА можно заменить связкой двух 

элементов — смыслового фильтра ‘Filtr’ и порогового устройства ρ (рис. 4). В свою очередь смысловой ‘Filtr’ 

заменяется обобщённой эквивалентной структурной (ОЭС) схемой автомата распознавания смысла ПП в ОУЗ 

[4–5]. Схема ОЭС получена объединением SyntA известных устройств РЗиА GGES=ΣGRPA. Устройства РЗиА 

оказываются распознавателями смысла ПП. Совершенствование алгоритмов и схемы ОЭС будет повышать 

качество распознавания. Важной задачей распознавания является уменьшение случаев определения смысловой 

ситуации S2 ‘Not’. Далее будем ориентироваться на возможность описания внутренней структуры ОУЗ, 

восстанавливая ее по схеме ОЭС устройств РЗиА GOCP≈ΣGRPA=GGES (рис. 3–4).  Будем рассматривать связку 

элементов — ОУЗ и устройство РЗиА. Оперирование внутренней структурой ОУЗ позволит приблизиться к 

решению поставленных в статье задач. Среди известных подходов к описанию структуры ОУЗ можно выделить 

метод идентификации оборудования электрическими RLC-цепочками [3] и структурно-операторный метод [4–

5]. С учетом того, что в САПР имеются готовые библиотеки элементов ОУЗ, наработаны схемы идентификации 

ОУЗ, то разработка самого проекта ОУЗ в САПР является стандартной задачей. 

Разделение движений по частотам. Под разделением движений по частотам будем понимать выяснение 

числа и параметров колебательных контуров в ОУЗ (рис. 8).  Исходя из полученных описаний структурно-
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Рисунок 6 – Табличная передаточная функция 

WTABL=TSN/SN  

Рисунок 7 – Расчет диаграммы изменений S(t), учитывающий 

SN и ρN. Диаграмма стилизована под ПП в ОУЗ  
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операторным методом, можно представить структуру дерева определения ОУЗ в виде взаимосвязи или ряда 

колебательных или инерционных контуров (рис. 11). Охарактеризуем способ разделения движений по частотам 

с точки зрения SI-метода. Одна схема ОЭС (рис. 8)  контролирует работу только одного колебательного контура в 

структуре ОУЗ (рис. 9). Тенденции развития требований к моделированию в ОУЗ показывают — а) Увеличиваются 

количество элементов решаемых задач, частота обработки и выделения селективной и блокирующей 

информации; б) Реализуется сквозное моделирование алгоритмов реального времени; в) Отрабатываются 

способы представления интуитивно понятной конечной информации на экране графических индикаторов и 

формирования диагностических сообщений. Такой объем одновременно решаемых задач приводит к 

ограниченности способа разделения движений по частотам для моделирования в ОУЗ и решения задач smart-grid. 

Дальнейшее решение задач приводит к задействованию способа разделения движений по смыслу.  

Разделение движений по смыслу. Под разделением движений по смыслу будем понимать разделение 

динамического потока информации на иерархически подчиненные структурные части и оперирование этими 

частями (рис. 9). Дополнительно выполняется разделение на альтернативные информационные потоки ‘За–

Против’ или ‘Селективность–Блокировка’. Способ следует непосредственно из SI-метода. Для способа 

совершенствование смыслового уровня SemA устройств РЗиА оказывается типичной задачей. При 

моделировании способ позволяет — а) Сосредоточиться на одном иерархическом уровне, реализованном в 

отдельной вычислительной части общего проекта. Следовательно, минимизируется количество элементов и 

время единичного расчета; б) Передать минимум информационных связей между иерархическими уровнями; в) 

Моделировать формирование графических диагностических сообщений для целей диспетчерского контроля и 

автоматического восстановления смысла аварийных файлов. Также решается задача автоматического 

восстановления сути накопленных аварийных файлов, записанных регистраторами в реальных сетях. 

Взаимосвязь способов разделения движений. Разделение движений по частотам определяет структуру 

колебательных движений в ОСР (рис. 8), но смысл этих движений распознается за счет разделения движений по 

смыслу (рис. 9). Для пояснения взаимосвязи способов можно ввести следующую аналогию. Способ разделения 

движений по частотам описывает взаимосвязи всех имеющихся элементов схемы. Это описание располагается в 

пределах одной плоскости. При этом НЧС-процессы занимают ресурсы вычислительной системы, пока идет 

расчет ВЧС-процессов. Способ разделения движений по смыслу представляет взаимосвязи элементов в схеме не 

на плоскости, а в пространстве. 

Схема разделяется на иерархически подчиненные вычислительные части. Выделяются группы элементов 

подготавливающих, основных и результирующих. Каждая последующая группа менее активна и не занимает 

вычислительные ресурсы. Например, в группу подготовительных элементов (MorphA) могут входить источники 

сигналов, генерирующие и управляющие, измерительных трансформаторов и др.). В группу основных элементов 

(SyntA) — инерционные цепи оборудования и др. (рис. 2, 9). В группу результирующую (SemA) — элементы, 

исполнительных органов, оперативных переключений и др. Чем больше элементов в схеме, тем на большее число 

вычислительных частей ее можно разделить. В результате время единичного расчета сокращается при 

сохранении устойчивости расчета. Таким образом, помимо моделирования вначале следует некий сторонний 

алгоритм подготовки проекта к расчету. Такой алгоритм возможно автоматизировать. Главными 

общесинхронизирующими параметрами при разделении движений выступают известные предварительные 

установки модели в САПР — время расчета и контрольные точки отображения информации. 

В рамках SI-метода можно говорить о способе разделения движений по частотам как о дополнительном 

предварительном иерархическом уровне способа разделения движений по смыслу. Изменение ΔSN моделирует 

несущую сигналов промышленной частоты сети и выделяется S-детектором (рис. 4, 9).  Порядок применения 

приведенных выше способов может быть следующим — структурно-операторный, идентификация, разделение 

движений по частотам для описания ОУЗ, далее SI-метод со структурно-морфологическим, структурно-

синтаксическим, структурно-семантическим этапами. Поскольку способы относятся к разделению движений по 

смыслу, то могут включаться в SI-метод. Далее применим SI-метод для решения задач smart-grid. 

 Составление схемы ОЭС устройств РЗиА. Контроль сигналов S(t) выполняется на разных 

иерархических уровнях управления ОУЗ и оборудования и обобщается в АСУ ТП ОУЗ. Если структурная схема 

устройств РЗиА наблюдаема (рис. 1–4), то структуру ОУЗ можно отнести к ненаблюдаемым объектам. Это 

позволяет получить общую систему распознавания SN и общую схему ОЭС устройств РЗиА. Для каждой задачи 

РЗиА формируется схема ОЭС с селективной частью, контролирующей один из колебательных контуров infra-

НЧС—ВЧС. Другие колебательные контура для селективной части оказывают блокирующие функции и 

формируют часть ‘Против’ в S-детекторе. Схему ОЭС можно кратко описать перечнем — грамматикой GRPA  
 

GRPA→(ТS SN,  ТS ВM,  NТS SN,  NТS ВM,  РSN,  РВM,  РS SN,  РS ВM,  РS SВN);                     (2) 
 

Rules of selectivity ‘За’        РSN, N=1, 2, …,             Record example  РS5→f×(РS1,РS3) или РS5→f+(РS1,РS11); 

Blocking rules ‘Против’   РВM, M=1, 2, …,            Record example                РВ12→f1(РВ9, РВ15); 

Root rules РS                    РSSN;  РS ВM;  РS SВ1,     Record example                РS SВ1→f&(РS S1, РS В1). 
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 Главным (центральным) функциональным элементом в схеме ОЭС является синхронный детектор ‘–,+,×’ 
(PS9), Filter (PS10) [4–5].     Разностный элемент ‘–,+,×’ сравнивает информационный сигнал UOUT с опорным 
сигналом UIN схемы ОУЗ (рис. 8). Схему ОЭС можно представить КИХ-фильтром (КИХ — конечная импульсная 
характеристика). Это основывается на работе автомата SyntA последовательно от исходного положения (TS) до 
текущего (NTS), далее символа S (рис. 9). Коэффициенты КИХ-фильтра можно определить экспертным методом 
с наложением оконных функций. Таким образом, КИХ-фильтр устройств РЗиА выделяет развивающуюся во 
времени смысловую ситуацию SN в ОУЗ и является смысловым S-фильтром (рис. 4, 9). Исходя из понятия 
управляемости ОУЗ, следует, что грамматика GRPA (2) отражает работу структурной схемы OCP в динамике. Чем 
более полный контроль выполняют алгоритмы устройств RPA, тем более полно возможно восстановить 
структурную модель ОУЗ по GOCP≈ΣGRPA=GGES на рис. 4, 9. 

 
Составление схемы ОЭС для ОУЗ. Структурное дерево формирования SN→TS для ОУЗ задействует 

внутренние координаты и контура ОУЗ, ненаблюдаемые схемами ОЭС устройств RPA (рис. 8). Дерево будем 
строить исходя из трех основ — а) Структурно-операторное описание. Составим описания ОУЗ и 

высоковольтного оборудования исходя из рис. 2. Информационные потоки порождаются инерционными полями 
и описываются операторами D=d/dt, 1/D=S. Входным воздействием схемы является координата сигнала 
возмущения SN(t) для ОУЗ (рис. 8). Разделим элементы описания на альтернативные потоки ‘За’, ‘Против’ по 
отношению к формированию выхода ОУЗ (рис. 3); 

б) Разделение движений по частотам. Преобразуем структурно-операторное описание ОУЗ к 
каноническому виду цифрового фильтра с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ) согласно правилам 
структурных преобразований (рис. 9). Такая возможность следует из теории фильтрации, согласно которой любую 
инерционную модель можно описать фильтром БИХ или КИХ. Будем ориентироваться на ‘центральные’ 
элементы ‘–,+,×’ (PS9–PS10) дерева ОЭС устройств РЗиА на рис. 8. В группу ‘Против’ входят потоки, 
инициируемые выходом UOUT и приходящие со знаком минус на центральный внутренний сумматор. Элементы 
группы ‘Против’ относятся к блоку Filter на основании того, что Filter пропускает только селективный сигнал;  

в) Взаимное отображение GOCP≈ΣGRPA=GGES. Модель ОУЗ строится исходя из связки WiOCP→ОЭС 
устройств РЗиА на рис. 5, 10 относительно внутреннего сумматора. В схеме БИХ-фильтра на рис. 11 каждому 
правилу P назначается весовой коэффициент KN, KM, ориентируясь на GRPA (рис. 8,10). В структуре цифровых 
фильтров инерция задается дискретно структурным автоматом SyntA, а динамическое поведение фильтров 
(собственный ПП) зависит от информации, получаемой от входа и от выхода схемы ОУЗ (рис. 11). 

В полученных в структурных моделях ОУЗ при ситуации S1 ‘NR’ выходной поток информации 
‘уравновешивает’  входной поток (рис. 9, 11). При нарушении ‘уравновешивания’ возникает ПП в ОУЗ. Переход 
к новому состоянию автомата SyntA происходит по мере развития ПП и обусловливается ситуацией SN. 
Поскольку физически обусловленная и не разделяемая конструкция ОУЗ и оборудования имеет собственные 
движения, то схема БИХ-фильтра более соответствует схеме ОУЗ. Таким образом, грамматику GOCP можно 
представить перечнем  
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Рисунок 9 – Структурные схемы  ОЭС для ОУЗ и устройства 

РЗиА в виде КИХ-фильтра с однонаправленым потоком 

информации. Иллюстрация разделения движений по смыслу 

Рисунок 8 – Структурно-операционная модель 

ОУЗ в виде структуры БИХ-фильтра. 

Иллюстрация разделения движений по частоте 
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Рисунок  10 – Структурная модель ОУЗ  

в виде классической схемы БИХ-фильтра. 

Иллюстрация разделения движений по смыслу 
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GOCP→(TS SN,  TS BM,  NTS SN,  NTS BM,  PSN,  PBM,  Ps,  PB).         (3) 
Грамматика GOCP (2) отличается от GRPA (1) тем, что ее элементы имеют колебательный, часто 

гармонический выход, элементы GRPA  имеют пороговый выход.  
Представление структуры ОУЗ смысловыми ситуациями SN. Известно, что в энергетике ОУЗ 

характеризуются неразделимостью и отсутствием физического доступа к внутренним параметрам.  Положим, что 
ситуация S1 ‘NR’ соответствует  установившимся величинам внутренних параметров схемы ОУЗ (выходам 
операторов, нетерминальных символов NTS, правилам Р). Таким образом, в SI-методе под понятием смысловая 
ситуация SN подразумевается появление реакции ΔUOUT структурной схемы ОУЗ на изменение Δ в какой-либо 
координате ОУЗ. Это определение SN исходит относительно ОУЗ. Определение SN относительно устройств РЗиА 
введено раннее в виде аналогии — каждой ситуации SN  соответствует трафарет с соответствующей 
последовательностью окон. Составление дерева формирования ОУЗ можно спланировать с помощью табличной 
передаточной функции WTABL=TSN/SN (рис. 4–10). Заполняется WTABL  исходя из аварийных файлов, а также при 
расчете в САПР моделей ОУЗ и схем ОЭС устройств РЗиА.  

В модели ОУЗ полезно построить автомат SyntA с грамматикой GOCP, формирующий смысловой сигнал 
SOCP(t). Сигнал SOCP(t) выступает обобщением информационных потоков в ОУЗ (рис. 9). Однако SOCP(t) может 
быть синтезирован только в модели ОУЗ. В реальных ОУЗ он восстанавливается сигналом SRPA(t) с некоторым 
приближением. В пределе сигнал SOCP(t) может задаваться единственной ситуацией SN. Это становится 
минимальной информацией для построения модели ОУЗ, что позволяет сократить время единичного расчета. 
Возможно классифицировать смысловые ситуации SN для различных режимов работы и видов отказа 
оборудования ОУЗ аналогично Ψ-структурам устройств РЗиА. Такое разделение и анализ Ψ-структур РЗиА были 
задействованы при доказательстве теоремы [4–11].   

Составление совмещенной схемы ОЭС. Из сравнения рис. 8–9 следует, что синхронный детектор 
является ‘центральным’ элементом и в ОЭС схеме ОСР  [4]. Фильтром  оказываются обратные связи c выхода 
UOUT на общий сумматор. При замене элементов на рис. 8 (охваченных обратными связями) передаточной функцией 
получается более общая схема ОСР в виде однонаправленного дерева формирования SN→TS (рис. 9). Совмещенная 
схема на рис. 9  позволит получить более качественную модель распознавания ситуаций SN в виду взаимного 
отражения GOCP≈ΣGRPA и возможности сравнения сигналов SOCP(t) и SRPA(t). Схема позволит решать задачи 
моделирования и smart-grid. Так  минимальной информацией для построения модели ОСР являются два элемента 
информационной части iОСР — селективный TS или блокирующий TS (рис. 10). Также минимальной моделью 
ОСР будет связка — источник сигнала SOCP(t) и управляемый генератор частоты. Генератор может иметь 
амплитудную, частотную, фазовую модуляцию выходного сигнала из диапазона super-НЧС—ВЧС в зависимости 
от решаемой задачи. Такие модели  ОСР минимизируют время единичного расчета. Таким образом, были 
настроены модели ОСР, устройств РЗиА, S-детектора в части 2 этой статьи. Алгоритм восстановления сигнала 
SOCP(t) из модели ОСР может использоваться для расшифровки накопленных аварийных файлов. Для этого 
задействуются модели экспертной системы ExS и формирователя диагностических сообщений (рис. 3). 

Решения задачи ‘Информационное горло’ Поиск решений выполняется на уровне SemA как 

взаимодействие множества SemA соответствующих ОУЗ на рис. 4, 9 согласно GOCP≈ΣGRPA=GGES. Система 

АСНОР работает автоматически, но контроль ее выполняется диспетчером по конечному смыслу. Формирование 

сигналов S(t) происходит в конкретных устройствах РЗиА. Для такой модели входным сигналом является 

отклонение ΔSN, выходным — модель ExS с графическим формирователем диагностических сообщений. Эта 

задача сопрягается с задачами разбора аварийных ситуаций.  Передача информации выполняется в рамках 

конкретных алгоритмов управления ОУЗ (алгоритмы управления или селективности, блокировки, защиты от 

неправильных действий, самоконтроля, живучести, экономической эффективности, контроля ресурсов и др.). В 

сетях smart-grid задачу можно решать на основе формирования и анализа сигнала S(t), его сжатия и 

автоматического разбора аварийных файлов [13–17].  Экспертная система ExS выдает смысловой результат при 

анализе аварийных файлов, в реальном времени в режиме мониторинга и в накопительном, предсказательном, 

профилактическом режимах на длительных интервалах времени эксплуатации [14]. 

Выводы по части 1. Показан способ построения рабочего места для организации аутсорсинга службы 

РЗиА. На основе аутсорсинга можно решить ряд известных задач — реструктуризация затрат хозяйствующих 

субъектов, обеспечение качества работ службы РЗиА, продолжение автоматизации сетей традиционного и smart-

grid построения до их полной автоматической работы. Для диспетчерских служб — решение задач контроля ‘Под 

напряжением’, ‘Информационного горла’, хранения, передачи, автоматического формирования диагностических 

сообщений из аварийных файлов регистраторов сети. В основе предлагаемых решений информационных задач 

находится формирователь смыслового сигнала S(t) устройств РЗиА. 

Приведены теоретические основы построения рабочего места — SI-метод распознавания сигналов 

переходных процессов, две теоремы ‘О возможности формирования смыслового сигнала в устройствах РЗиА» 

и «О единстве структурных схем устройств РЗиА’, способы разделения движений в инерционных контурах по 

частотам и по смыслу, методы обеспечения устойчивости моделирования  при сокращении времени единичного 

расчета, S-детектор (измеритель) смысловых сигналов S(t). Показан метод описания внутренней структуры ОУЗ 

исходя из обобщенной схемы ОЭС устройств РЗиА и параметров грамматик GOCP≈ΣGRPA. Предложенный способ 

разделения движений по смыслу обеспечивает сокращение времени единичного расчета при сохранении 

устойчивости моделирования в САПР.  
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Аутсорсинг контролю роботи пристроїв релейного захисту та управління в енергомережах smart-grid. 

Частина 1. Теорія. Вирішуються завдання організації робочого місця для виконання аутсорсингового контролю 

роботи пристроїв захисту та управління. Розглядається задача розпізнавання, зберігання та передачі на відстань 

сенсу перехідних процесів у множині спільно працюючих ділянок мережі smart-grid. Пропозиції засновані на 

рішенні задач моделювання пристроїв реального часу, структурному розпізнаванні образів, поділі рухів по 

частотах і за сенсом. Досягається скорочення часу одиничного розрахунку при збереженні стійкості 

моделювання. Вирішуються завдання 'інформаційного горла' для енергетичних мереж smart-grid.  

Ключові слова – smart grid, діагностика під напругою, моніторинг, перехідні процеси, релейний захист, 

структурно-інформаційний метод, структурно-лінгвістичний метод, технічний інтелект, детектування, 

моделювання реального часу, аутсорсинг. 
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Outsourcing control of work of devices of relay protection and control in power smart-grid.  

Part 1 Theory. The problem of workplace organization to perform outsourced control of protection and control devices 

is considered. The problem of recognition, storage and transmission on the distance of the sense of transient processes in 

multiple sites working together in the network of smart-grid is studied. The proposal is based on the solution of problems 

of modelling of real-time devices, structural pattern recognition, separation of motions in frequency and meaning. The 

time of a single calculation is reduced with stability of simulation. The problem of ‘information throat’ for energy smart-

grid networks is solved.  

Key words: smart grid, diagnostics under voltage monitoring, transitional processes, relay protection, automatics, 

structural-information method, structural-linguistic method, technical intelligence, detection, modelling real-time, 
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АУТСОРСИНГ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ 
ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГОСЕТЯХ SMART-GRID. 

ЧАСТЬ 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

Рассматривается построение рабочего места аутсорсинговой службы в системе автоматизированного 

проектирования  для задач контроля, наблюдения за эффективностью работы сети, а также профилактики 

повреждений. Предложения основаны на разделении движений по частотам и по смыслу с помощью 

структурно-информационного метода. Показан способ построения моделей на основе взаимного соответствия 

двух обобщенных структурных схем – объекта управления и устройств управления. Моделирование становится 

устойчивым, иерархически последовательным и наглядным. В процессе моделирования формируется способ 

представления интуитивно понятной результирующей смысловой информации о показателях работы 

гальванически связанной сети в виде диагностических сообщений, восстановления смысла переходных процессов 

по передаваемым смысловым сигналам аварийного файла. Приведен пример моделирования системы обработки 

и передачи информации для smart-grid сети среднего класса напряжения. 

Ключевые слова – smart-grid, диагностика под напряжением, мониторинг, переходные процессы, 

релейная защита, автоматика, структурно-информационный метод, структурно-лингвистический метод, 

технический интеллект, детектирование, моделирование реального времени, аутсорсинг 
Описание примера ОУЗ. Известно, что затраты на профилактику отказа оборудования обходятся 

дешевле, чем на ликвидацию последствий повреждений [1–12]. Для применения в сетях smart-grid предпочтение 
уместно отдать алгоритмам, обеспечивающим устранение повреждений, поиск и профилактику неисправностей 
без переключений [5–12]. Первопричиной повреждений можно рассматривать именно большую поверхность и 
объем изоляции оборудования. Выполнить долговечную, нестареющую изоляцию фактически невозможно. Для 
применения предлагаемых решений поставленных задач в Части 1 выбран один из ‘сложных’ ОУЗ в энергетике 
— контур нулевой последовательности сети (КНПС). ОУЗ характерен малыми величинами входных сигналов в 
течение смысловых ситуаций S1 ‘NR’ и SN ‘AR’. Поэтому селективность устройств РЗиА обеспечивается 
интеллектом их алгоритмов [3–12]. Опыт эксплуатации выявил возможность возникновения ряда особенностей 
управления таким ОУЗ. Среди таких особенностей — а) Совпадение результирующих сигналов  при ситуации S1 
‘NR’ и при ситуации SN ‘Отказ’ в оборудовании или устройствах; б) Гарантия функционирования оборудования 
КНПС в подключенном состоянии; в) Отсутствие дистанционного контроля эффективности работы нейтрали сети 
на длительных интервалах времени эксплуатации; и др. В условиях отсутствия обслуживающего персонала в  
сети влияние особенностей следует свести к минимуму. 

Предлагаемые решения задач. Покажем, как задачи моделирования можно решить за счет организации 

рабочего места в САПР. А задачи smart-grid решить за счет взаимного определения параметров грамматик 

GOCP≈ΣGRPA. Общей целью является сокращение времени единичного расчета при сохранении устойчивости. 

Цель достигается применением SI-метода распознавания образов и способом разделения движений по смыслу. В 

качестве примера выбирается моделирование самых медленных (infra-НЧС, super-НЧС) контуров — системы 

контроля эффективности работы ОУЗ. Некоторые полученные, но известные следствия, подтверждают 

правильность предлагаемых решений. Построение рабочего места аутсорсингового анализа работы устройств 

РЗиА выполнено на основе S-детектора, системы АСНОР, разделения проекта на иерархические вычислительные 

части. Модель состоит из иерархических автоматов устройств РЗиА соответствующих ОУЗ, сети smart-grid, 

самоконтроля системы АСНОР, виджетов для каждого ОУЗ и всей сети с диагностическими сообщениями 

экспертной системы ExS. Эти части могут совершенствоваться специалистами аутсорсинговой организации. 

Модель системы АСНОР становится  распознавателем сути ПП аварийного файла и может использоваться для 

решения оперативных задач, а также для представления быстрых ВЧС составляющих на фоне сверхмедленных 

infra-НЧС, super-НЧС составляющих ПП. 
Моделирование сверхмедленных контуров. В указанных в Части 1 задачах 1–4 smart-grid присутствуют 

в основном сигналы смысловой ситуации S1 ‘NR’. Здесь можно предложить дополнительные способы решения 
задач моделирования. Так, при моделировании в САПР медленных процессов полезно применить обще 
синхронизирующий временной интервал развертки моделирования, например, суточный цикл ТCALCUL=24 часа. В 
модели ОУЗ задействуются сигналы реальных возмущений, позволяющие приблизить модель к реальному ОУЗ.  

© Сивокобыленко В.Ф., Никифоров А.П., 2015 
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Источником возмущения может быть сигнал аварийного файла, например, сигнал солнечной батареи, узла 

KNOT и др. (рис. 1 Части 1). Тогда источник возмущений будет модулировать сигнал несущей с промышленной 

частотой сети ω.  
В ОУЗ контура ВЧС определяют параметры работы аналогового цифрового преобразователя (АЦП) в 

устройствах РЗиА. Реальные события в ПП могут следовать через значительные интервалы времени. Для задач с 
infra-НЧС, super-НЧС контурами работающее АЦП выдает чрезмерное количество отсчетов. Это естественно для 
работы устройств РЗиА в реальном ОУЗ. Но при моделировании в САПР малоинформативные интервалы ПП 
чрезмерно занимают вычислительные ресурсы. Можно выполнить сжатие оси времени сигнала возмущения в 
ОУЗ. Для этого достаточно умножить на коэффициент значения столбца времени в аварийном файле. Из сигналов 
аварийных файлов определяется интервал с минимальным временем изменения сигналов в ПП. Зная общую 
инерцию или время обработки информации в алгоритмах РЗиА можно определить коэффициент сжатия оси 
времени. Например, положим, что каждое изменение сигнала возмущения будет модулировать несущую 
промышленной частоты сети ω в течение 5–10 полупериодов ω. Значение выбрано из теории модуляции 
сигналов. Тогда минимальный интервал времени сжатия информации  составит 5×ω=0.1 с. Так, для сигнала UKNOT 
реальной сети, время ТCALCUL удалось сократить в 2000 крат без потери информации и ухудшения качества 
представления сигналов (рис. 1 Части 1). В итоге время развертки для моделирования суточного цикла 
сократилось до ТCALCUL=44 с. Такое принципиальное уменьшение ТCALCUL становится приемлемым для моделирования в 
САПР. Позволяет не изменять параметры алгоритмов реального времени устройств RPA при моделировании. 

Моделирование на основе SI-метода. Покажем, как задачи моделирования можно решить за счет организации 

рабочего  места  сквозного проектирования в САПР [1–7]. Решаются задачи — сокращение времени единичного 

расчета после внесения изменения в  проект, сохранение устойчивости моделирования,  а также интуитивность 

восприятия графического представления результатов. В основу положим ряд выводов —  

а) Вычислительные части проекта. Общий проект разделяется на иерархически подчиненные 

вычислительные части — морфологическая, синтаксическая, семантическая. Каждая часть имеет дополнительные 

файлы для просмотра получаемых результатов, а также наладочный файл с минимумом элементов для отработки 

вносимых изменений. При моделировании одной части, другие части могут не перерасчитываться. Задействуется 

информация, полученная на предварительных расчетах (файлы с сигналами TS, NTS);  

б) Внутренние частоты вычислительных частей. Понижение частоты дискретизации сигналов между 

MorphA, SyntA, SemA достигает примерно 10 крат. Информация между частями проекта передается через блоки  

источников сигналов. Например, для MATLAB ‘From File’ с расширением  .mat, для ORCAD   расширение .csdf 

или др. Для каждой ситуации SN в ОУЗ формируется совокупность источников сигналов TS в отдельных 

именованных файлах, например, TS ‘ЗU0, Uл’.  Такая совокупность сигналов является представлением ОУЗ. Ее 

можно сохранять для дальнейших этапов моделирования. Это сокращает время моделирования за счет 

исключения расчета элементов неизменяемых вычислительных частей;  

в) Время моделирования ТCALCUL  проекта. Параметр определяет временную развертку всех 

вычислительных частей проекта для отображения результирующих сигналов в виде аварийных файлов. ТCALCUL 

синхронизирует источники сигналов, получаемые в разных частях проекта. Например, если время изменения 

конечного корневого символа ΔS (ТCALCUL=суточный цикл), то самый быстродействующий процесс в общем проекте 

должен быть расположен в пределах интервала ТCALCUL либо сгруппирован последовательно из нескольких 

ситуаций SN. Еще одной возможностью сокращения времени ТCALCUL может быть замена в модели САПР 

неактуального для текущей решаемой задачи сигнала выхода устройства РЗиА на готовый источник сигнала. 

Источник включается в модель в виде элемента, например, ‘From File’. Сигнал источника может быть получен 

на этом или на последующих уровнях иерархии, взят из аварийных файлов либо обнулен полностью или 

частично. Это позволяет устранить элементы, формирующие сигнал в рассматриваемой вычислительной части;  

г) Моделирование работы графического индикатора. Конечным представлением смысловой информации 

является уровень смыслового сигнала S(t). Моделируется наглядность и интуитивность восприятия смысла на 

цветных графических дисплеях устройств РЗиА с заданными размерами диагонали и количеством точек 

отображения (рис. 12). Например, в MATLAB имеется готовая библиотека таких индикаторов для построения, 

например, SCADA панелей отображения. Так для разрабатываемого в статье примера ОУЗ (КНПС) цветовой 

графический индикатор уровня сигнала S(t) может быть представлен на фоне одноименной схемы ОУЗ и 

управляется блоком пороговых элементов  ρN,  N=1–5. Величины и названия порогов ρN задаются перед началом 

моделирования (рис. 4–10). Шаблон диагностического сообщения состоит из поля активных частей (рис. 12). Эти 

части являются выходами блинкеров NTS или корневых символов SN синтаксических автоматов SyncA 

устройств РЗиА;  

д) Соответствие нормам, принятым на производстве. Сигналы реальных аварийных файлов ОУЗ 

формируются регистраторами аварийных процессов. Организация файлов подчинена простоте определения сути 

ПП. Все сигналы ПП являются реакцией на сигналы источников генерации G и отображаются относительно 

наименьшей частоты ПП, называемой ‘по огибающим’. Общей временной синхронизацией аварийного файла 

является ‘предыстория’ с сигналами  S1 ‘NR’  (рис. 15). Для возможности одновременного отображения на экране 

такого большого массива точек организуется ряд файлов представления результатов моделирования. Например, для 
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каждого иерархического уровня, всего проекта, наладочных файлов. Файлы представления состоят из 

необходимого числа источников и индикаторов сигналов. Этим также реализуется принцип разделения движений.  
Реализация в САПР способа разделения движений по частотам. Для совершенствования алгоритмов 

устройств РЗиА может оказаться достаточным построение только формирователя выходных сигналов ОУЗ. При 
таком варианте моделирования структура ОУЗ обычно заменяется схемой с минимальным набором 
колебательных или инерционных составляющих (рис. 8). Для практических целей параметры контуров 
формирователя сигналов ОУЗ определяются по сигналам аварийных файлов реальных ОУЗ. Приведем пример 
настройки контуров для одного участка ZN сети — 

а) Настройка НЧС контура (КНПС). Опыт показывает, что следует различать три типа сети — IC<10А, 

IC=10–100А, IC>100А исходя из параметров колебательных контуров. Добротность контура  d=0.05 определяется 

исходя из активного тока IА=dIC; 

б) Настройка infra-НЧС-контуров. Это диапазон входных сигналов устройств автоматики. Выбирается 

время моделирования проекта ТCALCUL исходя из инерции моделей для 4 участков ZN (рис. 2 Части 1); 

в) Настройка СЧС-контуров. Диапазон селективной работы устройств SP. Определяется зарядной 

частотой здоровых фаз сети. Длится несколько полупериодов k после возникновения ОЗЗ. Исходя из опыта 

регистрации аварийных файлов можно обобщить — для сети IC<10А частота fСЧС=5–10 кГц при k=3–10, для сети 

IC=10–100А частота fСЧС=1–3 кГц при k=1–3, для сети IC>100А частота fСЧС=0.3–1кГц при k=1–1.5;  

г) Настройка ВЧС-контуров. Сигналы ВЧС I0, U0 находятся в области помеховых сигналов в ОУЗ (рис. 

12). Разрядная составляющая поврежденной фазы сети при ОЗЗ в сети fВЧС=3–10 кГц. Параметры ВЧС зависят от 

продольной проводимости фазы сети. k=1–3 для сети IC=10–100 А. Визуально ВЧС можно определить по 

колебательному изменению первой полуволны СЧС I0 (окно на рис. 15).  

Время расчёта одного иерархического уровня может составлять десятки часов. При совместном 

моделировании нескольких участков ZN с устройствами РЗиА время увеличивается в разы при уменьшении 

устойчивости расчета. Это ограничивает применение способа разделения движений по частотам.  
Реализация в САПР способа разделения движений по смыслу. Подытожим краткие перечни действий 

способа разделения движений по смыслу полученные в Части 1 статьи.  
Для устройств РЗиА — а) Составляется схема ОЭС слиянием структурных схем известных устройств РЗиА 

(рис. 9). Со схемы списывается грамматика GRPA; б) Реализуются элементы MorphA, SyntA, SemA в отдельных 

вычислительных частях; в) Выполняется последовательное моделирование частей, которые затронуты 

внесенным изменением при текущей работе с моделью; г) Формируются WTABL, альбомы сигналов TS, NTS, S для 

SN и архивы расчетов.  

Для схемы ОСР — а) Определяются число и параметры колебательных контуров в ОУЗ по математическим 

описаниям и сигналам аварийных файлов; б) Составляется схема ОУЗ в виде КИХ-фильтра (рис. 9); в) Составляется 

ОЭС схема ОУЗ как обратная ОЭС схеме РЗиА GOCP≈ΣGRPA относительно ΔS (рис. 10); г) Выделяются в GOCP и 

реализуются элементы MorphA, SyntA, SemA в отдельных вычислительных частях; д) Заполняется WTABL для 

представления ОУЗ. Формируются обучающая и контролирующая выборки ситуаций SN. 

Для совмещенной схемы ОУЗ и устройств РЗиА — а) Разделяется проект на иерархически подчиненные 

вычислительные части; б) Пересчитывается часть общего проекта, участвующая в дереве формирования в ОУЗ 

или дереве определения устройств РЗиА согласно рис. 4, 9. Для этого разработчиком предварительно 

указываются контрольные точки расчета; в) Все сигналы TS, NTS, S сохраняются в общей папке расчета проекта 

в виде WTABL. Каждая иерархическая часть может последовательно использовать эти сигналы; г) Для 

автоматизации процесса многократного моделирования задействуется сторонний алгоритм  запуска в САПР 

указанной последовательности вычислительных частей с минимальным числом элементов. Последовательность 

частей составляется согласно совмещенной схеме ОУЗ и устройств РЗиА (рис. 9); д) Контролируется смысловое 

состояние ОУЗ по восстановленному сигналу SOCP(t) и сравнивается с сигналом SRPA(t). 

Настройка S-детектора. Решения поставленных в статье задач основаны на работе S-детектора. 

Определение его параметров удобно выполнить моделированием в САПР в отдельной наладочной 

вычислительной части. Устанавливается соотношение параметров в таблице TSN/SN на рис. 6–10 Части 1. К 

параметрам относятся составляющие грамматики G, величины весовых коэффициентов KN, KM, порогов ρN. 

Количество SN, TS обусловлено объективными причинами, формируемыми в устройствах РЗиА и ОУЗ. 

На рис. 13 показана схема модели S-детектора ‘1–Против’ контроля эффективности работы нейтрали сети 

(ЭФРН). Смысловой сигнал SEFRN(t) подсистем ‘ARC’, ‘SP’, ‘RVC’, ‘Мониторинг’ объединяются сумматором ‘+’. 

Выходной масштабирующий коэффициент позволяет настроить величину SEFRN(t) к уровню ‘1’. По смыслу 

задачи при ситуации S1 ‘NR’ величина SEFRN(t)=1 или 100%. При ухудшении работы оборудования ОУЗ уровень 

сигнала SEFRN(t) может только понижаться. Весовые коэффициенты KN, KM активируются при установке 

информационных датчиков TS согласно смысловой ситуации SN (Fig. 14). 

Модель S-детектора ЭФРН формирует диаграмму изменений величины SN=∑kTS для всех рассматриваемых 

смысловых ситуаций SN исходя из таблицы соответствия TSN/SN. Величины KN, KM могут корректироваться по 

результатам моделирования на сигналах обучающей и контролирующей выборок ПП в ОУЗ. Диаграмма стилизована 

под переходной процесс ПП в системе АСНОР и ОУЗ (Fig. 7). В S-детекторе ЭФРН сигнал SEFRN(t) разделяется 

многопороговым элементом ρEFRN на пять смысловых результатов — ρ1 ‘NR’, ρ2 ‘Not’, ρ3 ‘Критический’, ρ4 
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‘Предаварийный’, ρ5 ‘AR’. Величины порогов ρN можно определить через коэффициент эффективности работы 

нейтрали kEFRN=1/SEFRN(t). Например, от порога ρ1‘NR’ (kEFRN=0.98) до ρ5 ‘AR’ (kEFRN=0.25). 

 
Рисунок 12 – Модель S-детектора ЭФРН участка сети ZN с 

графическими индикаторами и диагностическими сообщениями 

 
Рисунок 13 – Модель S-детектора ЭФРН, 

включающая  TS  устройств  и  подсистем  

РЗиА системы ASNOM 

SN 

Выход

за 

пределы 

ARCS ( t )

 
Рисунок 14 – Фрагмент модели S-детектора 

для настройки  параметров,  с указанными  

TS в состоянии ‘1’ для каждой  SN 

 Примеры моделирования в САПР. В качестве примера применения способов разделения движений по 

частотам и смыслу выполним моделирование самых медленных инерционных контуров системы самоконтроля 

или контроля эффективности работы ОУЗ [5–12].  Рассмотрим последовательно вычислительные части общего 

проекта. Разделим общий проект на иерархически подчиненные вычислительные части — №1 ‘Расчет ОУЗ’, №2 

‘Расчет MorphA’, №3 ‘Расчет SyntA’, №4 ‘Расчет SemA’,  №5 ‘Расчет системы АСНОР’.  

Представление в САПР примера ОУЗ (КНПС). В ‘Вычислительную часть №1. Расчет ОУЗ’ входит 
схема сети smart-grid (рис. 9, 1–2 Части 1) — блоки ОУЗ, высоковольтного оборудования, ‘L’, ‘Терминал РЗиА’, 
‘Накопитель В’. Моделируется морфологический уровень схемы ОУЗ. Для этого решается ряд задач — 
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Рисунок  15 – Решения задач  smart-grid 2, 5. Моделирование работы  системы ASNOM с 4 участками Z в  SN 

‘Металлическое однофазное замыкание — МеталлОЗЗ’. Алгоритмы реального времени создаются для 

программирования приборов — ‘U-SP’ селективного поиска сайта с регистратора ‘U-VCR’, терминал ‘Т-LZSC’. 

Временные точки —  t1 – автоматический контроль напряжения нейтрали;  t2, t4 –  ‘NM’;  t3, t5  –  ‘ МеталлОЗЗ’ 



ISSN 2074-2630 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика»  №1(17)’ 2015 

99 

 

а) Определение количества ситуаций SN. Анализ накопленных аварийных файлов в реальных сетях 

показывает, что для обучающей выборки количество SN=30, для контролирующей — SN=15; б) Определение 

количества TS. Заполняется таблица соответствия SN→TS на рис. 4; в) Моделирование TS в САПР. В модели ОСР 

формируются отдельные файлы сигналов, которые переносятся в папку с названием SN, например, SN ‘Дуговой 

OPG’. Из таких папок формируется библиотека ситуаций SN; г) Получение  дополнительных TS и SN для модели 

ОУЗ. Определяется их наличие, задействование в алгоритмах и способ реализации. 

Решается ‘Задача №3 smart-grid. Самоконтроль’. Система самоконтроля ЭФРН конструктивно реализуется 

в терминале ‘T-КНПС’ (рис. 2). На рис. 12–14 показан блок ‘S-детектор ЭФРН’ в качестве получателя результатов 

других вычислительных частей. Задействуется информация от имеющихся устройств РЗиА — селективной защиты 

SP для поврежденного SPp и не поврежденного SPn присоединений сети, высокочастотного цифрового 

регистратора (VCR), поставляющего дополнительные TS о состоянии ОУЗ. Также дополнительно могут 

задействоваться TS сторонних устройств РЗиА. 
Моделирование MorphA устройств РЗиА. В ‘Вычислительной части №2. Расчет MorphA’ формируется 

схема MorphA всех устройств РЗиА. Построение более качественного MorphA возможно, когда  минимальное 
число TS обеспечивает более полное распознавание ситуаций SN. Приведем примеры настройки минимальных 
значений частотных параметров модели сети smart-grid и устройств РЗиА реального времени (частота 
дискретизации fDISCR сигналов) — 

а) Выходные сигналы TS в ОУЗ. Модель ОУЗ может быть представлена двумя типами источников сигналов 

ПП — реальных аварийных файлов и моделью ОУЗ в САПР. Частота fDISCR сигналов аварийного файла может 

понижаться дециматорами. Частота fDISCR выходных сигналов модели ОУЗ назначается исходя из минимума 

искажений ВЧС сигналов. Значение fDISCR определяется возможностью конструирования информационных 

датчиков TS. Например, при 10–20 точек на период ВЧС I0, U0 выбрано целое значение fDISCR=100 кГц; 

б) Входные сигналы устройств РЗиА. Исходя из задачи моделирования реального времени, точность 

представления сигналов TS должна поддерживаться типом микросхем, на которых будет реализовано устройство 

РЗиА. Например, для устройств SP — это максимальная частота в ОУЗ fDISCR=100 кГц. Ее децимация в 25 крат 

используется для автокомпенсатора ARC — fDISCR=50 Гц–4 кГц, далее для систем управления — fDISCR=300 Гц 

(рис. 12). Возможно уменьшение fDISCR для ARC до 20 точек на период промышленной частоты сети; 

в) Сигналы управления исполнительными органами EU. Частоту fDISCR рассчитанных сигналов управления 

можно уменьшать до единиц герц, ориентируясь на динамику работы исполнительных органов ОУЗ (рис. 2–3). 

Тоже относится к смысловым сигналам S(t), Например, выбрана fDISCR=100 Гц. 
Моделирование SyntA устройств РЗиА. В ‘Вычислительную часть №3. Расчет SyntA’ сводятся 

элементы синтаксического уровня устройств РЗиА всех участков ZN. Для моделирования SyntA характерны 
несколько особенностей — а) Время расчета. Для его сокращения можно выполнить более глубокое разделение 
вычислительных частей проекта или рассчитывать отдельно ‘сложный’ блок, отдельно менее ‘сложные’; б) 
Генерирование синхрочастот. Значения синхрочастот внутренних генераторов автоматов должны быть 
минимизированы исходя из точности следования импульсных сигналов; в) Совмещение времен. Совмещение 
времени возникновения TS разных колебательных контуров ОУЗ (infra-НЧС–ВЧС) позволит более просто 
реализовать селективную и блокирующую части алгоритма  SyntA.  

Для примера ОСР (КНПС) на рис. 15 показано формирование сигнала SEFFEC(t) для ситуации SN 

‘Металлическое ОЗЗ’. Для этой ситуации основным сигналом является SSP(t) устройств селективной защиты SP. 

Ситуация инициируется блоком kOZZ  последовательно во времени на каждом из четырех ZN (рис. 2 Части 1). 

Видна правильная селективная работа SyntA устройств SP для поврежденного SPp и не поврежденного SPm 

присоединений сети каждого участка ZN. Критерием селективности устройств SP является совпадение первых 

полуволн 3i0, 3u0 или TS ‘СЧС3i0’, ‘СЧС3U0’, ‘НЧС3U015В’, ‘НЧС3U030В’ и наличие факта срабатывания 

селективного критерия в течение заданного времени (например, 1.5 с). В таком случае величина сигнала SSP(t) 

достигает максимального значения и превышает порог срабатывания реле. Во всех остальных случаях величина 

SSP(t) не достигает порога ρSP, селективный орган блокируется. Для неповрежденных SPm при достаточных 

величинах сигналов 3i0 блокировка селективного органа выполняется альтернативным селективным органом.  

Предлагаемые способы дают простые решения устранения особенностей управления ОУЗ (КНПС) 

указанных в Части 1. Так способ устранения временного противоречия между автоматикой и селективной 

защитой основан на контроле сигнала SSP(t), отражающего успешность самоликвидации ОЗЗ (рис. 15). В 

результате выдержка времени отключения поврежденного участка сети SPp становится управляемой величиной. 

Нормативы разрешают ее выбор в диапазоне от 0 с до 4 часов.  

Моделирование семантического уровня ОУЗ и устройств РЗиА. В ‘Вычислительной части №4. Расчет 

SemA’ сводятся вместе источники информации TS, NTS, S(t) четырех участков сети ZN, полученные при 

моделировании в других вычислительных частях проекта.  

Для нашего примера ОУЗ (КНПС) разные устройства РЗиА поставляют часть общей информации 

соответствующим подсистемам контроля ЭФРН. Информационная часть S-детектора ЭФРН  состоит из 

информационных датчиков TS, конструктивно располагающихся в удаленных устройствах РЗиА (SP, VCR, 

терминал ‘T-КНПС’). Устройства представляются сигналами S(t) либо непосредственно NTS. Так устройство SP 

формирует сигнал SSP(t), который можно эффективно передавать, хранить и далее обрабатывать смысловыми S-
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детекторами более высокого уровня иерархии. Результирующий сигнал SEFRN(t) формируется в терминале ‘T-

КНПС’ (рис. 2, 4). Изменение SEFRN(t) начинается в блоках подсистем терминала при появлении ‘1’ на выходах 

информационных датчиков TS устройств РЗиА (рис. 13–14). Выходной масштабирующий коэффициент β в S-

детекторе ЭФРН позволяет настроить величину SEFRN(t) к уровню ‘1’ максимального отклонения при SN ‘AR’ 

(рис. 7). Активирование фиксатора Fix происходит при появлении TS ‘НЧС3U015B’, ‘BRC3Uo’ характеризующих 

отсутствие SN ‘NR’. Сигнал SEFRN(t) разделяется многопороговым элементом ρEFRN  на пять смысловых 

результатов — ρ1 ‘NR’, ρ2 ‘Not, ρ3 ‘Критический порог’, ρ4 ‘Предаварийный режим’, ρ5 ‘AR’. 
Выходы порогов ρEFRN подаются на графические индикаторы уровня SEFRN(t) в качестве блинкеров. 

Диагностическое сообщение с цветовой градацией и графо-текстовой информацией представляет собой 
совокупность активных мест (блинкеров), которые заполняются выходами NTS или SN (рис. 12).  При восприятии 
оператором диагностического сообщения происходит интуитивное считывание информации слева–направо, 
сверху–вниз. Система АСНОР в диагностических сообщениях может фиксировать указания оператору для 
устранения причин нарушения ситуации S1 ‘NR’.  

Совмещение результатов иерархических частей. В ‘Вычислительной части №5. Расчет системы 
АСНОР’ совмещаются на одном поле исходные сигналы ПП в ОУЗ и полученные от устройств РЗиА. 

Отображение получаемых результатов в системах реального времени. Рассчитанные сигналы 
группируются в блоки согласно системе АСНОР. Для наглядности результаты отображаются в виде плаката 
аварийного файла (рис. 15).  Моделирование показывает, что в САПР только для отображения необходимого 
количества точек полученных результатов затрачиваются десятки минут, при этом может теряться устойчивость 
работы САПР с потерей результатов. Для сохранения устойчивости отображения результатов применим способ 
разделения движений по смыслу. Организовывается ряд вычислительных частей для просмотра групп сигналов, 
в которых задействуются только файлы  .mat. сигналов интересующих элементов TS, NTS, SsN решаемой задачи. 
Обычно это удобно, поскольку сосредоточиваются на решении одной задачи, например, задачи о селективной 
защите SP. Возможно, задействовать блоки децимации сигналов в случае просмотра огибающих сигналов всего 
ПП. Следует предварительно задавать частоту дискретизации отображаемой задачи в блоках Scope, 
соответствующей сигналам, записанным в файлах .mat. Возможности отображения графической информации 
средствами MATLAB оказываются крайне ограниченными для экспертной оценки необходимого количества 
сигналов аварийных файлов. В связи с этим возможности программы PSPICE (ORCAD) являются 
предпочтительнее [7].   

Для наглядности отображения результатов формируется плакат аварийного файла. Информация на 

плакате располагается по принципу причина–следствие. Для восстановления сути ПП при разборе аварийных 

файлов возникает необходимость контролировать на одном плакате ‘огибающие’ ПП и начало события SN (рис. 

15). Например, в нашем случае это развитие сигналов Uф, Uо, Iо в ОУЗ. Ниже отклик алгоритмов динамического 

распознавания сути ПП — сигналы TS, NTS, SsN. Для отображения огибающих ПП сигналы сжаты по времени. 

На плакате отображаются infra-НЧС и ВЧС диапазоны сигналов ПП, сигналы S1 ‘NR’ работы ОУЗ до начала и 

после завершения ПП, а также начало и завершение работы алгоритмов РЗиА. Отмечаются особые временные 

точки (tN) для обеспечения анализа сути ПП. Для выяснения причины отклонения от S1 ‘NR’ отображается ‘окно’, 

в котором приводится начальное развитие сигналов ВЧС, СЧС. Подобным образом можно формировать альбомы 

реакций на смысловые ситуации SN для  совершенствования алгоритмов устройств РЗиА.  
 Конечным результатом представления смысловой информации для оперативных, ремонтных, релейных 

работ может быть виджет терминала ‘T-КНПС’ [12]. Виджет позволит управлять и обслуживать сети с 
минимальными затратами времени и ресурсов на восстановление, профилактику отказов, выявление дефектов и 
неисправности оборудования на ранних стадиях их развития, устранение редких и нераспознаваемых ситуаций в 
сети. Виждет позволит выполнять работу с помощью PC или мобильного устройства в любой удаленной точке сети. 

Анализ полученных результатов. Проверка предложенных решений выполнялась в САПР MATLAB, 

ORCAD, MATHCAD. Сокращение времени расчета при сохранении устойчивости достигается. Так в САПР 

MATLAB получены следующие результаты —  

а) Время расчета всего проекта. Моделирование четырех участков сети ZN выполнялось для ТCALCUL=44 

с. Время расчета вычислительных частей составило — №1 – 12 ч, №2 – 4.2 ч, №3 – 3.4 ч, №4 – 4.3 ч; 

б) Коэффициент сжатия сигналов архиватором. Сигналы аварийных файлов характерны малой 

заполняемостью. Это связано с большим диапазоном возможных изменений амплитуд сигналов, периодичностью 

изменения сигналов, изменениями ВЧС в сравнительно небольших интервалах времени и др. Так объем занимаемой 

памяти одного сигнала параметрической информации в ОСР составил 68.5 МБ. Соответственно, шести сигналов 

UF, 3U0, 3I0P, 3I0N занял 411 МБ. В результате обычного архивирования объем сократился до 94.5 МБ. Коэффициент 

сжатия  составил 411 МБ/94.5 МБ=4.3. Такой объем памяти аварийного файла затрудняет построение систем 

дистанционного контроля и порождает проблему ‘Информационного горла’ в сетях smart-grid; 

в) Коэффициент сжатия параметрической информации смысловым сигналом S(t). Объем памяти 

результирующего смыслового сигнала составил SEFRN(t)=192 КБ. Коэффициент сжатия параметрической 

информации 411 МБ/192 КБ=2140. Такой большой коэффициент сжатия достигается за счет медленного 

изменения смысловой информации во времени, следовательно, меньшей частотой дискретизации сигнала S(t) 

при его хранении. Дальнейшее сжатие сигнала SEFRN(t) обычным архиватором привело к сокращению объема до 

8 КБ. Коэффициент сжатия составил 192 КБ/8 КБ=24. Это высокий коэффициент сжатия для архиватора. То есть 
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изменение смысла происходит сравнительно редко. В итоге общий коэффициент сжатия смысловым сигналом 

S(t) в архивированном виде достиг 94.5 МБ/8 КБ=11812. На основе такого значительного коэффициента сжатия 

информации можно строить систему АСНОР и решать задачи smart-grid по управлению, передаче, обработке, 

хранению и анализу параметрической информации в электроэнергетике. 

Выводы по части 2. Показан способ построения рабочего места для организации аутсорсинга службы 

РЗиА. Решаются два типа задач — моделирование систем реального времени и построение сетей smart-grid. 

Решения задач моделирования физически ограниченны большими объемами оперируемой информации, тактовой 

частотой, а также эффективным числом параллельно работающих ядер вычислительной системы согласно закону 

Амдала. Задачи моделирования решены разделением проекта на иерархически подчиненные вычислительные 

части с последующим сведением результата в обобщающей части. Результаты сохраняются в файлах сигналов и 

могут эффективно архивироваться для последующих этапов совершенствования устройств РЗиА. Для решения 

известных задач smart-grid реализуется модель системы АСНОР. Моделирование системы АСНОР задействует 

модели реального времени устройств РЗиА, участвующие в формировании выходного смыслового сигнала S-

детектора блока самоконтроля. Система подготавливает смысловые сообщения оперативному персоналу.  

Определены показатели работы модели — время моделирования, коэффициенты сжатия смысловых сигналов 

S(t) по отношению к исходным сигналам ОУЗ и др. 

В качестве примера предложенных решений выполнено совершенствование устройств РЗиА системы 

АСНОР в САПР MATLAB для сети smart-grid среднего класса напряжения. Подробно рассматривается самый 

медленный контур ОУЗ — самоконтроль эффективности работы нейтрали сети. Аутсорсинговый контроль 

эффективности позволит обоснованно поддерживать заявленные показатели типа заземления нейтрали. 

Показаны примеры результатов моделирования каждой вычислительной части и всего проекта, полученные при 

наиболее частом типе повреждения — однофазном замыкании на землю. Выполнено совершенствование 

устройств РЗиА согласно предложенным методам — терминала ‘T-КНПС’, селективной защиты ‘У-СП’, 

высокочастотного регистратора ‘У-ВЦР’ для их совместной работы в сетях smart-grid, а также для реализации 

задач аутсорсинга службы РЗиА. 
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Аутсорсинг контролю роботи пристроїв релейного захисту та управління в енергомережах smart-grid. 

Частина 2 Моделювання. Розглядається побудова робочого місця служби в системі автоматизованого 

проектування для завдань контролю, спостереження за ефективністю роботи мережі, а також профілактики 

пошкоджень. Показаний спосіб вдосконалення алгоритмів пристроїв на основі взаємної відповідності двох 

узагальнених структурних схем – об'єкту керування та пристроїв керування. Моделювання стає стійким, 

ієрархічно послідовним, і наочним. У процесі моделювання формується спосіб подання інтуїтивно зрозумілої 

узагальненої смислової інформації про показники роботи гальванічно пов'язаної мережі у вигляді діагностичних 

повідомлень, відновлення сенсу перехідних процесів за переданими смисловими сигналами аварійного файлу. 

Наведено приклад моделювання системи обробки і передачі інформації для smart-grid мережі середнього класу 

напруги. 

Ключові слова – smart grid, діагностика під напругою, моніторинг, перехідні процеси, релейний захист, 

структурно-інформаційний метод, структурно-лінгвістичний метод, технічний інтелект, детектування, 

моделювання реального часу, аутсорсинг. 

 

V. F. SIVOKOBYLENKO, A. P. NIKIFOROV  

State Institution of Higher Education «Donetsk National Technical University» 
 

Outsourcing control of work of devices of relay protection and control in power smart-grid.  

Part 2 Modelling. The paper discusses building a workplace-of-service in the CAD system for tasks of control, 

monitoring the efficiency of the network, as well as prevention of injuries. Decisions are based on the separation of 

motions in frequency and meaning with the help of the structural information of the method. We show how to improve 

the algorithms of the devices on the basis of mutual correspondence of two generalized block diagrams of the control 

object and control devices. The simulation becomes stable, hierarchically consistent and clear. The modelling process 

results in the formation of a way of representing the information on the performance of electrically-connected network in 

the form of diagnostic messages and restoration of a sense of transient processes by leveraging semantic signals file. An 

example of simulation of systems and information processing and transfer for smart-grid networks of medium voltage 

class is provided. 

Key words: smart grid, diagnostics under voltage monitoring, transitional processes, relay protection, automatics, 

structural-information method, structural-linguistic method, technical intelligence, detection, modelling real-time, 
outsourcing. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
ЗАХОДІВ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РОЗПОДІЛЬНИХ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 
 

Розглядається проблема формування та ефективного використання інформаційної інфраструктури 
розподільних електричних мереж (РЕМ) 10-0,4 кВ енергопостачальних компаній (ЕК) для розв’язання задачі 
моніторингу технологічних витрат електроенергії, а також керування ними. Використовуючи результати 
натурного експерименту проаналізовано вплив інформаційного забезпечення на якість планування заходів зі 
зменшення втрат (ЗЗВ) в РЕМ. Запропоновано використовувати засоби теле- та псевдовимірювань 
автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) для вирішення задач моніторингу 
режимів РЕМ та формування заходів зі зменшення  втрат в електромережах. 

Ключові слова: розподільні електричні мережі, втрати електроенергії, характерні режими, 
автоматизована система, інформаційне забезпечення, оцінювання спостережності.  

Вступ. Відповідно до [1] ефективність планування заходів зі зменшення втрат електроенергії (ЗЗВ) залежить 

від точності розрахунку їх складових, яка визначається інформаційною та методичною похибками й 

безпосередньо пов’язана з обсягом та якістю вихідної інформації. Разом з тим, електромережах практично 

відсутні повноцінні системи технічного моніторингу. По-фідерний аналіз звітних ТВЕ зводиться до визначення 

різниці між надходженням електроенергії та її корисним відпуском у межах балансової належності за показами 

приладів обліку. Внаслідок неодночасності реєстрації показів лічильників знижується достовірність звітних ТВЕ.  

Нормативні значення ТВЕ в умовах неповноти вихідної інформації оцінюються (а не визначаються!) за 

спрощеними моделями з використанням статистичної інформації про навантаження, а також незмінними 

протягом року схемами електромереж з параметрами, які також приймаються постійними [2], тобто їх 

достовірність також є обмеженою. Інформація ж стосовно режимних параметрів ЕМ взагалі не враховується або 

фіксується епізодично. Таким чином, значення понаднормативних витрат електроенергії в ЕМ, для зниження 

яких розробляються електроощадні заходи, оцінюються настільки наближено, що виявити ефект від 

впровадження останніх часто є неможливим. Це знижує довіру до проектів з підвищення енергоефективності 

мереж і, таким чином, доцільність їх фінансування та реалізації стає сумнівною. 

Для вирішення проблем інформаційного забезпечення задач експлуатації ЕМ розробляються та 

впроваджуються відповідні інформаційно-розрахункові системи. Однак, на даний час можна вважати вирішеною 

лише проблему комерційного обліку електроенергії. Проблема аналізу режимів розподільних мереж, особливо 

до 1 кВ, не вирішена. Це пов’язано зі значною розмірністю задачі (сотні тисяч вузлів та кіл у межах одного району 

електричних мереж), а також обмеженими технічними можливостями ЕМ щодо спостереження та керування. 

Оскільки пряме забезпечення повної спостережності ЕМ є недоцільним з економічних міркувань, то розв’язувати 

задачі аналізу, а надто прогнозування ТВЕ, доцільно засобами математичного моделювання за результатами 

натурних експериментів. 

Розраховувати характерні режими ЕМ та технічні втрати електроенергії дозволяють математично-програмні 

засоби у поєднанні з відповідним інформаційним забезпеченням. З їх допомогою можливо виділяти з сумарних 

втрат їх складові, які зумовлені функціонуванням електромереж окремих класів напруги, заданого 

підпорядкування та відомчої приналежності. Останнє є актуальним для розв’язання низки практичних задач. 

Виходячи з цього, важливою проблемою залишається оцінювання міри придатності інформаційно-

вимірювальних систем обласних енергопостачальних компаній для розв’язання задач моніторингу звітних ТВЕ 

та розроблення заходів щодо їх зменшення. Враховуючи обмеженість фінансування, важливо мати можливість 

обґрунтовувати напрямки вдосконалення таких систем для розв’язання окремих технічних задач, що дозволить 

враховувати пріоритетність інтересів енергопостачальних компаній.  

Аналіз літературних джерел та постановка проблеми. Для вирішення проблеми підвищення достовірності 

розрахунків звітних та нормативних ТВЕ в розподільних ЕМ 10(6) кВ можливо й доцільно використовувати бази 

даних АСКОЕ, які значно випереджають системи технічного моніторингу як в оснащенні, так і в інформаційних 

можливостях. Розвиток інформаційного забезпечення АСКОЕ дозволяє не лише підвищувати якість 

взаєморозрахунків за спожиту електроенергію, але і паралельно розв’язувати ряд технічних задач, серед яких 

аналіз окремих складових ТВЕ та планування, на цій підставі, заходів щодо їх зменшення. 
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Відповідно до [1] нормативні ТВЕ визначаються за таким виразом: 

,WWWW ПЛОНВПТРНТВЕ                                                                                                                    

(1) 

де ТРW  – сумарні розрахункові втрати електроенергії в елементах ЕМ; НВПW  – сумарні нормативні витрати 

електроенергії на власні потреби підстанцій та розподільчих пунктів; ПЛОW  – розрахункові витрати 

електроенергії на плавлення ожеледі. 

Складова ТРW  визначається за виразом: 

,WWWWW
k
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ІНі
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1і
ТРпі

k

1і
ТРзі
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ЛзіТР 



                                                                                        (2) 

де ЛзіW  – сумарні змінні (навантажувальні) розрахункові втрати електроенергії в ЛЕП і-го ступеня напруги; 

ТРiW  – сумарні змінні розрахункові втрати електроенергії в трансформаторах і-го ступеня напруги; ТРпiW  – 

сумарні умовно-постійні розрахункові втрати електроенергії в трансформаторах і-го ступеня напруги; ІНiW  – 

сумарні розрахункові (умовно-постійні) втрати електроенергії в інших елементах і-го ступеня напруги; k – 

кількість ступенів напруги мережі.  

Структура звітних ТВЕ відрізняється від нормативних ТВЕ наявністю в їх складі понаднормативної складової, 

що викликана несвоєчасною сплатою за електроенергію, недосконалістю обліку та несанкціонованим 

споживанням електроенергії. 

З виразів (1) та (2) видно, що змінними складовими у структурі ТВЕ є лише ЛЗiW  та ТРiW . Таким чином, 

похибка розрахунку зазначених втрат містить як випадкову, так і систематичну складові. Всі інші складові ТВЕ 

є умовно-сталими величинами і тому похибка їх розрахунку має, великою мірою, систематичний характер, а 

отже, може бути врахована в процесі розрахунку введенням відповідної поправки.  

Необхідна точність розрахунку навантажувальних втрат електроенергії не забезпечується наявною якістю та 

кількістю вихідної інформації. Основною причиною такої ситуації є брак коштів, які потрібні на розвиток 

інформаційних систем. Виходячи з цього, актуальною є проблема підвищення ефективності проектування систем 

обліку для розрахунку навантажувальних втрат електроенергії. 

В роботах [3, 4] запропоновано використовувати інформацію з бази даних АСКОЕ не тільки для задач 

підвищення ефективності взаєморозрахунків за відпущену електроенергію, а також і для розрахунку 

навантажувальних втрат електроенергії з метою їх зменшення. Це дає можливість використовувати більш точні 

методи розрахунку, наприклад, по-елементні. В першу чергу це викликано тим, що засоби комерційного обліку 

АСКОЕ більш активно впроваджуються, ніж засоби технічного.  

Використання бази даних АСКОЕ в задачах розрахунку навантажувальних втрат електроенергії пов’язане з 

проблемою забезпечення спостережності розподільних мереж 10(6) кВ саме для розв’язування цієї задачі. Для її 

вирішення необхідно додатково оснащувати розподільні мережі 10(6) кВ засобами обліку.  

В роботі [5] було запропоновано інформаційні та комерційні критерії оптимального розташування 

вимірювальних засобів, які є похідними від критерію спостережності електричних мереж. Критерії визначені для 

задачі оцінювання стану складнозамкнених магістральних мереж та, як наслідок, визначаються у вигляді 

обумовленості матриці Фішера або визначника нормованої матриці Фішера. Таким чином, ефективність їх 

використання на практиці для розподільних, переважно розімкнених мереж 10(6) кВ великої розмірності, є 

сумнівною з огляду збіжності ітераційних процесів розрахунку. 

В [6] наведено результати досліджень щодо забезпечення спостережності розподільних мереж 10(6) кВ для 

розрахунку нормальних режимів. Запропоновано математичні моделі для врахування ступеня спостережності в 

задачах розрахунку навантажувальних втрат електроенергії, що базуються на представлені мережі у вигляді 

чотириполюсника з подальшим їх еквівалентуванням. Під час розрахунку визначаються дисперсії навантажень, 

що призводить, з одного боку, до складних математичних виразів, а з іншого, до еквівалентування електричної 

мережі за умови використання АСКОЕ.  

Аналіз результатів досліджень дозволяє стверджувати, що встановлення засобів обліку АСКОЕ на всіх 

підстанціях розподільної мережі 10(6) кВ є необов’язковим та нерентабельним. Впровадження технічних засобів 

забезпечення спостережності мережі за рахунок оснащення останньої засобами обліку необхідно реалізувати 

сумісно з підвищенням ефективності методів розрахунку навантажувальних втрат електроенергії. 

Виходячи з цього, статтю присвячено вдосконаленню підходів, щодо аналізу навантажувальних втрат 

електроенергії в мережах 10(6) кВ для розв’язання задач їх зменшення з урахуванням вірогідності розрахунку 

останніх в умовах функціонування АСКОЕ, а також розробленню методів оцінювання придатності наявного 

інформаційного забезпечення для розв’язання означених задач. 

Вихідна інформація для аналізу навантажувальних втрат електроенергії. Задача аналізу 

навантажувальних втрат електроенергії в розподільних електромережах є комплексною задачею, а її розв’язання 

передбачає наступні етапи: 

– підготовка вихідної інформації для розрахунку навантажувальних втрат електроенергії; 
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– вибір методу та виконання розрахунку; 

– оцінювання інтервалу невизначеності результатів; 

– оцінювання похибки результатів розрахунку; 

– оцінювання спостережності мереж в контексті розв’язуваної задачі. 

Використовуючи розв’язки наведених вище задач формується підґрунтя для розв’язання задачі синтезу, яка 

полягає у безпосередньому плануванні заходів щодо зниження окремих складових ТВЕ та розвитку засобів 

інформаційного забезпечення енергопостачальних компаній у контексті розв’язання задач, що пов’язані з 

моделюванням режимів електромереж. 

Відомо [1, 2], що мінімальна систематична похибка розрахункових навантажувальних втрат електроенергії 

HjW  за j-тий проміжок часу відповідає методу поелементних розрахунків: 
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де n – кількість елементів мережі; HjS  – номінальна потужність і-того трансформатора; зjk  – коефіцієнт 

завантаження j-того трансформатора; jcos  – коефіцієнт потужності j-того трансформатора; iR  – активний опір 

і-того елемента  ЕМ; t – тривалість розрахункового періоду; jU  – вузлове значення напруги первинної обмотки 

j-го трансформатора; фQi,фPi kk  – коефіцієнти форми графіків, відповідно, активного та реактивного 

навантаження і-го елемента ЕМ; Мі – множина трансформаторів (або ТП), що отримують електроенергію через 

і-ий елемент ЕМ. 

Як видно з виразу (3), вихідна інформація представляється двома видами даних. Перший – це схемна 

інформація  Нjis S,RX , другий – режимна інформація: 

 jjфQфРзR cos,U,k,k,k
iіj

X .                                                                                                                            (4) 

Використовуючи інформаційне забезпечення АСКОЕ, режимні параметри RX  можна отримати обробляючи 

дані з лічильників активної та реактивної електроенергії, а також датчиків напруги та перетоків потужності, 

автоматичне опитування яких відбувається з певною дискретністю t . Множина схемних параметрів sX  

отримується за каталожними або паспортними даними та за результатами діагностування або випробувань. 

Розрахунок змінних втрат електроенергії в ЕМ. Після підготовки початкових даних щодо режимних та 

схемних параметрів формується розрахункова модель ЕМ, яка, згідно поелементного методу розрахунку (3), 

складається з розрахункових моделей окремих елементів. 

Враховуючи, що впровадження АСКОЕ є тривалим процесом і повинне покращувати інформаційне 

забезпечення на кожному етапі, то для фрагментів ЕМ, які не охоплені телеінформаційною системою, 

залишається проблема отримання режимних параметрів RX  в умовах невизначеності. Як показує практика, 

найменш достовірними параметрами моделі навантажувальних втрат (3) є коефіцієнти форми фQi,фPi kk  графіків 

навантаження окремих елементів ЕМ. Виходячи з цього пропонується використовувати математичне 

представлення коефіцієнтів форми графіків групового навантаження у вигляді нечітких множин [7]. 

Коефіцієнт форми графіка навантаження для більшості ТП 10(6) кВ змінюється в інтервалі [1,0–1,15]. 

Спираючись на результати оброблення значної кількості реальних графіків електроспоживання, запропоновано 

низку типових категорій електроспоживання (табл. 1) та визначено нечіткі множини коефіцієнтів форми їх 

графіків навантаження. 

 

Таблиця 1 – Типових категорій електроспоживання 

№ Назва Позн. Зміст Нечітка множина 

1 
Побутове  

споживання (ПС) псk
~

 
Споживачі з нерівномірним 

графіком 








1

15,1
,

15,0

135,1
 

2 
Змішане споживання з 

переважним ПС зпсk
~

 Більше 80% ПС 








15,0

135,1
,

0,1

12,1
,

15,0

105,1
 

3 
Промислове споживання 

(ПР-2) 2_пpk
~

 
Споживач з двома змінами 

роботи. 








15,0

105,1
,

0,1

09,1
,

15,0

075,1
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4 
Змішане споживання з 

переважним ПР-2 2_зпрk
~

 Більше 80% ПР-2  








15,0

075,1
,

0,1

06,1
,

15,0

045,1
 

Коефіцієнт форми графіка групового навантаження, що забезпечує перетікання електроенергії окремим 

елементом ЕМ, визначається як перетин нечітких множин [8], які відповідають одній з запропонованих категорій 

вnфn2в2ф1в1фф kk
~

.....kk
~

kk
~

k
~

 ,                                                                                                                  (5) 

де n – кількість ТП-10(6)/0.4 кВ, до яких електроенергія передається по заданій ділянці ЕМ 10(6) кВ; вjk  – вагові 

коефіцієнти, які характеризують рівень завантаження окремого трансформатора 10(6)/0,4 кВ і  визначаються 

відношення його відпуску електроенергії (навантаження) до сумарного по ЕМ: 

n,1j,WWk jвj   .  

Завершальною стадією ідентифікації коефіцієнта форми графіка перетікання електроенергії окремим 

елементом ЕМ є дефазифікація за методом „центра тяжіння” [7]: 






















m

1i
фk

m

1i
фkф

ф

)k(

)k(k

k

iф

іфі

.                                                                                                                                       (6) 

Розрахунок інтервалу невизначеності змінних втрат електроенергії. Відповідно до [2] значення 

розрахункових навантажувальних втрат електроенергії, враховуючи його змінний характер, повинно мати вигляд 

інтервалу невизначеності ]W,W[ max.рmin.р  , в який вони потрапляють з імовірністю 99,7%. Таким чином для 

вирішення даної проблеми необхідно розв’язати задачу нелінійної оптимізації з балансовими обмеженнями та 

обмеженнями на параметри. В обхід проблеми, пропонується визначати коефіцієнти завантаження 

трансформаторів 10(6)/0,4 кВ, які відповідають мінімальному значенню навантажувальних втрат за спрощеною 

схемою. Остання потребує попереднього еквівалентування ЕМ до радіального вигляду та введення обмежень на 

значення коефіцієнтів завантаження трансформаторів (наприклад, 0.1< зk <0,8). Тоді коефіцієнти завантаження 

трансформаторів, що забезпечують мінімальні змінні втрати електроенергії 0ik  можна визначити за виразом: 
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де 
надхP  – середнє значення активної потужності, яка надходить до головної ділянки фідера 10(6) кВ; Р  – 

розрахункові навантажувальні втрати активної потужності, які визначаються в процесі еквівалентування 

радіально-магістральних мереж до радіального вигляду; HiP  – номінальна активна потужність і-того 

трансформатора; jU  – модуль напруги в j-тому вузлі, дорівнює  j0j U5,10U   (значення 10,5 кВ відповідає 

максимальному значенню напруги центру живлення); i0r  – активний опір і-тої ділянки радіального еквіваленту 

ЕМ.  

Значення мінімальних навантажувальних втрат електроенергії 

T)kP(W
n

1i

2
Pmin.фimin.pmin.p  


 , 

де imin.pP  – мінімальне значення навантажувальних втрат активної потужності на і-й ділянці, яке визначається 

за виразом (3) з урахуванням (7); Pmin.фk   – мінімальне значення коефіцієнта форми графіка перетікання 

електроенергії і-ою ділянкою (відповідає мінімальному значенню даного коефіцієнта на одиничному альфа-рівні 

нечіткої множини).  

Максимальне навантаження трансформаторних підстанцій визначається розрахунковим шляхом за 

методикою [9]. Відповідно визначаються значення максимальних навантажувальних втрат електроенергії.  

Оцінювання похибки розрахунку змінних втрат електроенергії та спостережності електричної мережі. 

Визначення середньоквадратичної похибки П  за розрахованими межами інтервалу невизначеності змінних 

втрат електроенергії, що відповідає заданій імовірності знаходження реальних втрат pW  у межах даного 

інтервалу [10]:  

   pmin.ppП W3WW  .                                                                                                                           (8) 
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Вираз (8) базується на припущенні про нормальний розподіл стохастичної похибки визначення 

навантажувальних втрат, тобто однакову імовірність їх зміни як в бік min.pW , так і в бік max.pW . 

Використовуючи розраховані значення П , можливо оцінити імовірність розрахунку втрат електроенергії з 

необхідною, наперед заданою точністю ПЗ  (наприклад 5%). Для цього необхідно визначити розрахункове 

значення параметра ППЗpt  , яке відповідає кількості інтервалів П  у заданому інтервалі ПЗ . За 

розрахованими значеннями pt , використовуючи відповідні табличні значення інтегралу Лапласа, визначається 

імовірність рі визначення втрат електроенергії з заданою точністю ПЗ . Остання характеризує придатність 

результатів розрахунків втрат електроенергії для розв’язання задач вищого рівня – задач аналізу та 

структурування ТВЕ та розроблення електроощадних заходів. Крім того, наведений показник імовірності рі 

опосередковано характеризує спостережність ЕМ.  

Результати оцінювання вірогідності та інтервалів невизначеності втрат електроенергії програмним 

комплексом «ВТРАТИ» для прикладу електромережі 10 кВ подано на рис. 1. Видно, що для заданого обсягу та 

точності інформаційного забезпечення, реальна похибка визначення втрат електроенергії по ЕМ в цілому складає 

 9.2%, що значно перевищує прийнятну точність розрахунків.  

 

 
Рисунок 1 – Результати оцінювання спостережності ЕМ за допомогою ПК «ВТРАТИ»  

 

Для формування інформаційної інфраструктури, що забезпечить задану точність розрахунку технічних втрат 

електроенергії, в якості критерію оптимальності можна використовувати інтегральну імовірність визначення 

втрат W , що характеризує імовірність рі розрахунку навантажувальних втрат електроенергії для заданого 

переліку характерних режимів роботи ЕМ: 




 
m

1i
iW p . 

Розрахований таким чином показник ефективності розміщення телевимірювальної апаратури однозначно 

характеризує якість інформаційної підсистеми розподільних електромереж, а його чутливість може коригуватися 

зміною кількості характерних режимів m, що розглядаються. 

Послідовне розв’язання наведених вище задач дозволяє вирішити проблему аналізу навантажувальних втрат 

електроенергії в мережах 10(6) кВ для подальшого їх структурування та розроблення заходів щодо їх зменшення. 

Використання баз даних АСКОЕ для задач аналізу втрат електроенергії. Для визначення та аналізу 

технологічних витрат електроенергії в ЕМ, враховуючи наявний рівень інформаційного забезпечення, доцільним 

є перехід до по-елементних розрахунків у поєднанні з методом середніх навантажень [3]. Особливістю такого 

поєднання є широкі можливості залучення додаткової інформації для уточнення результатів визначення 

режимних параметрів та втрат. У випадку зменшення періоду розрахунку, наприклад, до 0,5 години, згідно 

графіків надходження та відпуску електроенергії за даними комерційного обліку, стає можливим врахування 

комутації у електричних мережах, що пов’язані з увімкненням/відключенням споживачів та фрагментів ЕМ. 

Забезпечення належної адекватності результатів відтворення режимів ЕМ та складання структури балансів 

електроенергії, потребує формування відповідного інформаційного забезпечення:  

1. Базове інформаційне забезпечення являє собою бази даних основного обладнання, пофідерні нормальні 

схеми та перелік комутаційних апаратів, якими виконується коригування стану ЕМ у нормальних та 

післяаварійних режимах. 

2. Вдосконалене інформаційне забезпечення передбачає встановлення електронних лічильників та 

реєстраторів та дозволяє періодично уточнювати схеми ЕМ, їх параметри, а також інформацію про поточне 

надходження та відпуск електроенергії в ЕМ 10(6) кВ. 

3. Телеінформаційна система з заданою дискретністю опитування вимірювальних пристроїв дозволяє перейти 

від періодичних розрахунків втрат електроенергії в ЕМ до періодичного моніторингу режимів розподільних 

мереж та втрат у них. 

Для забезпечення максимальної адекватності результатів моделювання режимів та втрат електроенергії в ЕМ 

мають залучатися джерела достовірної інформації, і в першу чергу, АСКОЕ, як єдине джерело даних про 

електроспоживання з високою достовірністю.  
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На даний час кожна енергопостачальна компанія України використовує для збереження комерційної та 

технічної інформації корпоративні бази даних, які систематично оновлюються. Таким чином, їх використання 

дає змогу забезпечити розрахункові моделі характерних режимів ЕМ для визначення втрат електроенергії та 

динаміки їх зміни протягом звітного періоду.  

Для організації доступу програмних комплексів аналізу та структурування втрат електроенергії до 

корпоративної бази даних енергокомпанії доцільно використовувати  узгоджені структури вихідних даних, які 

формуються засобами бази даних з використанням SQL-запитів та передаються програмному комплексу у вигляді 

файлів обміну заданої структури. Такий спосіб є гнучким та простим у реалізації, забезпечує інтуїтивне 

налагодження та діагностування можливих збоїв. Враховуючи необхідну періодичність розрахунків подібний 

спосіб реалізації обміну даних не впливає на швидкодію розв’язання кінцевої задачі. 

 

Висновки 

1. Для зменшення рівня звітних ТВЕ у ЕМ 10(6) кВ в умовах, коли можливості вдосконалення комерційних 

взаєморозрахунків практично вичерпані, необхідно розробляти заходи щодо зменшення технічних втрат 

електроенергії. Враховуючи принципову складність задачі, необхідно переглянути заходи з вдосконалення 

інформаційної інфраструктури розподільних ЕМ у напрямку залучення розвиненої інфраструктури АСКОЕ та 

корпоративних баз даних. 

2. Запропонований комплексний підхід щодо аналізу навантажувальних втрат електроенергії в розподільних 

ЕМ 10(6) кВ може використовуватися для розв’язання задач планування технічних та організаційних заходів 

щодо їх зменшення на рівні енергопостачальних компаній, а також для розв’язання задачі організації 

вимірювального середовища АСКОЕ в електромережах. 

3. Для забезпечення адекватності розрахункових моделей електричних мереж, що використовуються для 

визначення змінних втрат електроенергії, доцільно використовувати натурно-імітаційний підхід, тобто залучати 

інформацію, сформовану засобами корпоративних баз даних енергопостачальних компаній. Відслідковування і 

врахування динаміки електричної мережі (зміна топології, положення комутаційних апаратів, тощо) в 

розрахунковій моделі втрат електроенергії дозволяє оцінювати вплив на них зміни експлуатаційних умов, в тому 

числі обмеження електроспоживання.    

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. ГНД 34.09.104-2003 Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0.38-

150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії. – К., 2004. – 128 c. 

2. Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електричної енергії та вибору заходів щодо їх зниження: 

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014. – Київ: Державне підприємство «Національна енергетична компанія 

«Укренерго», 2014. – 84 с. 

3. Модели и методы выбора мероприятий по снижению потерь электрической энергии в распределительных 

сетях / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, Н. М. Черемисин [та ін.]  // Енергетика та електрифікація. – 2007. – № 8. – С. 

32–36. 

4. Лежнюк П. Д., Керування втратами електроенергії в розподі-льних мережах з використанням засобів 

АСКОЕ / П. Д. Лежнюк, Ю. Л. Красовский, В. В. Кулик // Вісник Харківського державного технічного 

університету сільського господарства. – 2003. – Вип. 19.  т. 1. – С. 99–107. 

5. Оценивание состояния в электроэнергетике / [Гамм А. З., Герасимов Л. Н., Голуб И. И. и др.]. – М.: Наука, 

1983. – 301 с. 

6. Пейзель В. М. Расчеты технических потерь энергии в распре-делительных электрических сетях с 

использованием информации АСКУЭ и АСДУ / В. М. Пейзель, А. С. Степанов // Электричество. – 2002. – № 3. – 

С. 10–15. 

7. Кулик В. В. Ідентифікація коефіцієнта форми графіка групово-го навантаження для визначення втрат 

електроенергії в розподільних мережах / В. В. Кулик, Д. С. Пискляров // Вісник Приазовського дер-жавного 

технічного університету. – 2008. – Вип. № 18. – С. 92–95. 

8. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С. Д. Штовба. – М: Горячая линия 

– Телеком, 2007. – 284 с. 

9. Буславець О.А. Визначення максимального навантаження трансформаторних підстанцій розрахунковим 

шляхом / Буславець О.А., Квицинський А.О., Кудацький Л.Н., Лях В.В., Меженний С.Я., Молчанов В.М., 

Стафійчук В.Г. // Енергетика та електрифікація. – 2013. – №5. – С. 25– 31.  

10. Железко Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Руководство для 

практических расчетов / Ю. С. Железко. – М.: ЭНАС, 2009. – 465 c. 

REFERENCES 

1. Branch normative documents 34. 09. 104-2003 Technique of making out the structure of electric energy balance in 

electric grids 0.38-150kV, analysis  of its components and  regulation of technological charges of energy. – K., 2004. – 

128 p.  



ISSN 2074-2630 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика»  №1(17)’ 2015 

109 

 

2. Methodical instructions regarding the analysis of technological charges  of electric energy and selection  of 

measures, aimed at their reduction: SOU – H   EE   40.1-00100227-96:2014. Kyiv: State enterprise “National energy 

company ”Ukrenergo”, 2014. – 84p 

3. Models and methods  of selection measures , aimed at reduction of electric energy  losses  in distributive networks 

/ P. D. Lezhniuk, V. V. Kulyk, N. M. Cheremisin et al. // Power engineering  and electrification. – 2007. – № 8. – P. 32–

36. 

4. Lezhniuk P.D. Control of electric energy losses in distributive networks, using means  of ACSEA/ P.D. Lezhniuk, 

Yu. L. Krasovskiy, V.V. Kulyk // Visnyk of Kharkiv State Technical University  of Agriculture. – 2003. – Iss. 19. vol 1. 

– P  99–107 

5. State evaluation  in power  industry/ [Gamm A.Z., Gerasimov L. N., Golub I. I. et al.]. – M.: Nauka, 1983. – 301p. 

6. Peizel V. M.Calculations of technical losses of energy in distributive  electric networks, applying the information 

of ACSEA and ASDC/ V.M. Peizel, A. S. Stepanov// Electricity.--2002– № 3. – P. 10–15 

7. Kulyk V.V. Identification of the coefficient of  the form of group load graph for determination  of energy losses in 

distributive networks/ V.V. Kulyk, D.S. Piskliarov //  Visnyk of Priazov  State Technical University. – 2008. – Iss. № 18. 

– P. 92–95. 

8. Shtovba S. D.  Design of fuzzy systems by means of  MATLAB/ S.D. Shtovba. – M: Hot line Telecom, 2007. –

284p. 

9. Buslavets O.A. Determination  of maximum load  of transformer substations  by calculation method/ Buslavets 

O.A., Kvitsynskiy A.O., Kudatskiy L.N., Liakh V.V., Mezheniy S.Ya., Molchanov V.M., Stafiuchuk V.G.//Power  

engineering and electrification.---2013. №5. – P. 25– 31 

10. Energy losses. Reactive power. Quality of electric energy: Manual for practical  calculations/ Yu. S. Zhelezko –            

M: ENAS, 2009. – 465 p. 

Надійшла до редколегії 01.12.2015                                                             Рецензент: Сивокобиленко В.Ф. 

 

О. А. БУСЛАВЕЦЬ1, В. В. КУЛИК2, П. Д. ЛЕЖНЮК2  
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Информационное обеспечение для эффективного планирования мероприятий по снижению потерь 

электроэнергии в распределительных электрических сетях. Рассматривается проблема формирования и 

эффективного использования информационной инфраструктуры распределительных электрических сетей (РЭС) 

10-0,4 кВ энергоснабжающих компаний (ЭК) для решения задачи мониторинга технологических расходов 

электроэнергии, а также управления ими. Используя результаты натурного эксперимента, проанализировано 

влияние информационного обеспечения на качество планирования мероприятий по уменьшению потерь в РЭС. 

Предложено использовать средства теле- и псевдоизмерений автоматизированной системы коммерческого учета 

электроэнергии для решения задач мониторинга режимов РЭС и формирования мероприятий по уменьшению 

потерь в электросетях.     

Ключевые слова: распределительные электрические сети, потери электроэнергии, характерные 

режимы, автоматизированная система, информационное обеспечение, оценивание наблюдаемости. 
 

O. A. BUSLAVETS1, V.V. KULYK2, P. D. LEZHNIUK2 
1 Department of electric power complex Ministry of Energy and Coal Industry 
2Vinnytsia National Technical University 

 

Informational support for effective planning of measures to reduce energy losses in distributional electric 

networks. The problem of formation and effective use of the information infrastructure of electricity distribution 

networks (EDN) 10-0.4 kV power supply companies to solve the problem of monitoring the technological costs of 

electricity, as well as their management is considered. Using the results of a natural experiment, analyzed the impact of 

information provision on the quality of the planning of measures to reduce losses in the distribution zone. Use of remote 

and indirect measurements of the automated commercial electricity metering system to meet the challenges of monitoring 

regimes EDN and the formation of measures to reduce electricity losses were prompted. 

Key words: power distribution networks, loss of electricity, characteristic modes, automated system, information 

technology, evaluation of observability. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КВАЛІМЕТРІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЯКОСТІ 
СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З РОЗОСЕРЕДЖЕНИМ 

ГЕНЕРУВАННЯМ 
 

В роботі запропоновано застосувати математичний апарат кваліметрії для розв’язання задачі оцінювання 
якості систем електропостачання з розосередженим генеруванням. Показано переваги та недоліки такого 
підходу оцінювання якості, запропоновані шляхи вдосконалення цього процесу. 

Ключові слова: системи електропостачання, розосереджені джерела енергії, якість електричної енергії, 
надійність електропостачання, кваліметрія.  

Вступ. Зміна відносин на ринку електричної енергії, зумовлена переходом від державної власності до 

приватної, стала причиною зростання відповідальності за недотримання умов договорів з електропостачання. 

Особливу роль в дотриманні договірних умов відіграють розосереджені джерела енергії, широке впровадження 

яких в розподільні електричні мережі зумовило перехід від централізованого до децентралізованого 

електропостачання, що безперечно вплинуло на його якість та надійність [1]. 

На кожному з етапів процесу електропостачання електрична енергія є товаром, який володіє певними 

властивостями, що забезпечують на кінцевому етапі її ефективне перетворення в інші види енергії. Саме тому 

оцінювання і аналіз якості електричної енергія, як продукту, на кожному з етапів електропостачання дозволить 

однозначно визначити роль кожного з учасників енергоринку. Відповідно до [2] якість продукту можна 

оцінювати за якістю технологічного процесу, результатом якого є продукт. Отже, метою статті є оцінювання 

якості систем електропостачання шляхом аналізу процесу електропостачання засобами кваліметрії. 

Характеристика об’єкта дослідження. Якість – це сукупність властивостей, які зумовлюють придатність 

продукції (об’єкту, процесу, явища) задовольняти певні потреби у відповідності з її (його) призначенням [3]. 

Електрична енергія це той вид енергії, який набув широкого застосування завдяки зручності під час передавання 

на значні відстані і перетворення в інші види енергії. Для економічного і ефективного перетворення в інші види 

енергії електроенергія повинна відповідати ряду вимог, які зазначені в міждержавному стандарті [4]. Особливість 

електроенергії і неможливість її акумулювання в промислових об’ємах зумовила жорсткі умови до надійності її 

постачання. Електрична енергія, як будь-який продукт, має свою вартість, яка визначається за економічними 

законами. В сучасних умовах саме економічна складова властивостей електроенергії спонукає деяких споживачів 

піти на послаблення вимог до якості і надійності її постачання.  

До останнього часу аналіз властивостей електроенергії проводився розрізнено, оскільки задачі, які 

розв’язувались, не вимагали комплексного вирішення. Крім цього математичний апарат, який розроблявся, 

будувався для розв’язання задач проектування і експлуатації електроенергетичної системи, тобто технологічного 

процесу. Тому в подальшому будемо аналізувати якість процесу генерування, передавання та розподілу – якість 

електропостачання. Розглянемо властивості електроенергії через призму процесу електропостачання. 

Надійність. Особливості процесу виробництва й розподілу електроенергії (швидкоплинність процесів, що 

протікають, неможливість створення значних її запасів) перетворюють надійність електропостачання в одну з 

найважливіших умов ефективної й ритмічної роботи споживачів. 

На початкових етапах електрифікації збиток від перерв в електропостачанні був незначним, тому що 

електрифікувалися лише окремі технологічні процеси. При перервах в електропостачанні завжди можна було 

замінити роботу електроустановок ручною працею. У міру розвитку комплексної механізації й автоматизації 

виросла продуктивність праці й суттєво скоротилася чисельність обслуговуючого персоналу. На підприємствах 

«ціна» перерви в електропостачанні зі зростанням автоматизації зросла.  

Надійність електропостачання напряму залежить від силового обладнання, релейного захисту і автоматики, 

схемних рішень, які застосовуються в електроенергетичній системі. Очевидно, що поняття надійності досить 

широке, яке включає в себе безперебійність, живучість, тощо.  

Якість електроенергії. Якість електроенергії характеризують такі показники: відхилення частоти й напруги, 

розмах коливань частоти й зміни напруги, а також коефіцієнти викривлення кривої напруги, зворотної й нульової 

послідовності напруг.  

Розглянемо один з головних показників – відхилення напруги. Відхилення напруги залежить від завантаження 

елементів мережі, режиму навантаження і компенсувальних пристроїв, тощо. Найбільш чутливими до величини 

напруги є асинхронні двигуни. При значному зниженні напруги погіршуються умови їх пуску, можливе 

перекидання двигуна.  

 

© Лежнюк П.Д., Комар В. О., 2015 
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При зниженій напрузі збільшуються активні втрати, скорочується термін служби двигуна, підвищення рівня 

напруги збільшує реактивну потужність двигуна й створює додаткові втрати потужності. 

Очевидним є безпосередня залежність відхилення напруги від процесу електропостачання. Схожі висновки 

можна зробити і щодо решти показників якості електроенергії. 

Економічність електропостачання. Економічність електропостачання характеризують витрати на 

технологічні втрати електроенергії в елементах мережі, щорічні відрахування на амортизацію мережі, поточний 

ремонт і утримання обслуговуючого персоналу. 

Підвищення якості електропостачання вимагає додаткових витрат, і напрямок капітальних вкладень повинен 

бути економічно виправданим з урахуванням взаємного впливу системи електропостачання й споживача.  

Отже, за характеристикою об’єкту дослідження можна зробити однозначний висновок щодо можливості і 

доцільності заміни аналізу властивостей електроенергії під час оцінювання її якості на оцінювання якості 

процесу, тобто електропостачання. 

Аналіз якості процесу електропостачання засобами кваліметрії. Задачі з визначення якості процесів або 

об’єктів виникали і виникають практично завжди. Починаючи з середини XX століття був започаткований такий 

напрямок дослідження як кваліметрія. Останнім час напрацювання в області кваліметрії набувають все більшого 

розповсюдження. Однак в галузі енергетики і зокрема електроенергетики дослідження в цьому напрямку не 

ведуться. Тому в роботі зроблено спробу використати класичні підходи кваліметрії для оцінювання якості систем 

електропостачання з розосередженим генеруванням.  

Для оцінювання якості систем електропостачання скористаємось методом розгортання функції якості (Quality 

Function Deployment) [3]. Цей метод об’єднує в собі декілька підходів і дозволяє зробити перехід від побажань 

потенційних споживачів продукту до проектування технологічного процесу отримання цього продукту.  

Розгортання функції якості QFD здійснюється з використанням матричної діаграми (див. рис. 1), названої у 

відповідності зі своєю формою "Будинок якості" (House of 

Quality). 

Центральна частина будинку (3) – це таблиця, стовпці якої 

відповідають технічним характеристикам (2), а рядки вимогам 

споживачів (1). В клітинах відмічається рівень залежності, 

якщо вона має місце. Дах будинку (5) представляє дані щодо 

кореляції між технічними характеристиками. 

Ліва кімната (1) включає стовпці важливості вимог для 

споживача. Рівень (4) включає оцінку виконання вимог (з точки 

зору споживача) для існуючих на ринку виробників подібної 

продукції. 

Нижній рівень (6) містить результати аналізу технічних 

характеристик продукції, цільове значення характеристик 

продукції, оцінки абсолютної і відносної важливості 

характеристик.  

Класично процес розгортання функції якості складається з чотирьох етапів. На кожному з етапів виконується 

побудова відповідного "будинку якості". Цільова роль кожного з етапів показана на рисунку 2. 

 
Рисунок 2 – Чотири етапи QFD 

 

Електрична енергія має певні свої особливості, які не можуть не відобразитись на етапах розгортання функції 

якості. Так етап проектування продукції, який полягає у визначенні характеристик елементів продукції, відсутній. 

З врахуванням цього виконаємо розгортання функції якості електроенергії.  
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На першому етапі визначаються характеристики продукту. В якості прикладу розроблено вид «будинку 

якості» див. рис. 3. 

Зазвичай під час заповнення частини таблиці «споживацькі вимоги» виконують опитування потенційних 

користувачів майбутньої продукції. Оскільки пересічний користувач не має спеціальної освіти, то і 

характеристики мають абстрактний характер. У випадку з електричною енергію завдяки значній її ролі в будь-

якому споживацькому процесі з роками у споживачів склались вимоги за характером досить близькі до 

спеціальних технічних характеристик, тому етап визначення «інженерних характеристик», який проводиться 

експертами, не вимагає значних затрат. 

 
Рисунок 3 – Етап проектування продукту 

Очевидним є набір споживацьких вимог, однак вагові коефіцієнти можуть коливатись досить в широких 

межах в залежності від типу споживача, характеру технологічного процесу, тощо. За класичним підходом до 

побудови «будинку якості» область зміни вагових коефіцієнтів визначаються в межах від 0 до 10. Оцінювання 

зв’язків виконується цифрами 9, 3 та 1. В прикладі, який розглядається, все зроблено за класичним підходом. 

Однак можна організувати, враховуючи особливості електричної енергії, характеристики, які будуть мати більш 

офізичені значення. 
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В прикладі розглядається розподільна електрична мережа з розосередженим генерування, яке в основному 

складається з відновлюваних джерел енергії. «Оцінювання конкурентів», в цьому випадку, проводилось шляхом 

аналізу схожих розподільних мереж об’єднаної електричної системи України. При цьому показники, які 

прописані в стандартах порівнювались з нормативними значеннями. 

Завершується етап проектування продукту, як і всі наступні етапи, визначенням цілей. Тобто визначаються 

приблизні значення інженерних характеристик, які б гарантували забезпечення вимог споживачів. У випадку 

систем електропостачання цілі можна оцінити лише з певною імовірністю, або певним діапазоном, оскільки 

режими останньої мають імовірнісний характер. 

 
Рисунок 4 – Етап проектування процесу 

 

Етап проектування процесу починається з рейтингування інженерних характеристик і визначення режимних 

параметрів системи електропостачання. Решта кроків цього етапу повторю кроки описані вище. На крокові "цілі" 

отримати детерміновані значення режимних параметрів також не вдається по причині значної кількості 

стохастичної природи процесів в системі електропостачання. 

На останньому етапі "проектування виробництва" виконується аналіз системних параметрів системи 

електропостачання (див. рис. 5).  

В результаті проведеного аналізу можна отримати відповідь на питання: "якою повинна бути система 
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електропостачання для того щоб забезпечити вимоги споживачів". Однак застосування лише класичного підходу 

для аналізу якості систем електропостачання не дозволяє відповісти на всі питання і вимагає проведення 

додаткових розрахунків, які дозволили врахувати індивідуальні особливості систем електропостачання, особливо 

коли вони містять відновлювані джерела енергії.  

 
Рисунок 5 – Етап проектування виробництва 

Крім того, для порівняння систем електропостачання за якістю не достатньо мати масив параметрів. 

Необхідно мати інтегральний показник якості. Кваліметрія не пропонує нічого кращого окрім як для кожного 

параметра отримати ваговий коефіцієнт. А такій підхід не дозволяє уникнути суб’єктивності. 

В роботі [5] запропоновані загальні вимоги, яким має відповідати такий показник: відображення об’єктивної 

реальності; оцінка ефективності, якості та оптимальності; можливість фізичного та абстрактного тлумачення; 

можливість обчислення, хоча б з використанням ЕОМ; нормування і відображення "крайніх" станів ситсеми з 

урахуванням потенційно та реально можливих; повинен бути до певної міри узагальнюючим (характеризувати 

окремі підсистеми і системи в цілому в усіх життєвих циклах); повинен легко розкладатись на часткові показники 

та об’єднуватись в узагальнені; повинен мати теоретичну основу і дозволяти розробляти нову теорію або 

розвивати стару; володіти евристичністю, дозволяти приймати рішення на підставі досвіду та інтуїції тощо. 

Виходячи з цього можна говорити про перспективність використання теорії подібності. 
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Висновки. Приведений розрахунок системи електропостачання методом розгортання функції якості показав, 

що використання засобів кваліметрії є перспективним. Оскільки навіть аналіз абсолютних і відносних значень 

вагомості параметрів на кожному з етапів розгортання дозволяють сформувати напрямок розвитку системи. 

Однак, для забезпечення необхідного рівня довіри результатам аналізу необхідно вдосконалення методу 

розгортання функції якості засобами, які б дозволили врахувати особливості систем електропостачання: 

особливості споживачів, характер графіків споживання, наявність розосередженого генерування, особливо 

відновлюваних джерел енергії. 

Залишається також відкритим питання, щодо оцінювання інтегрального показника якості системи 

електропостачання.    
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Использование средств квалиметрии для анализа качества систем электроснабжения с распределенным 

генерированием. В работе предложено использовать математический аппарат квалиметрии для решения задачи 

оценивания качества систем электроснабжения с распределенной генерацией. Показаны преимущества и 

недостатки такого подхода оценивания качества, предложены пути совершенствования этого процесса.     

Ключевые слова: система электроснабжения, распределенные источники энергии, качество электрической 
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Usage of qualimetry tools for the analysis of the quality of electric energy supply systems with distributed 

generation. The paper considers distributed electric networks, enabling to provide with electric energy considerable 

amount of consumers. Characteristic feature of modern distributed networks is availability of the sources of distributed 

generation. However, the quality of electric energy supply does not always meet the requirements of the consumers. That 

is why there appears the necessity to evaluate the quality of electric energy supply. The paper suggests using mathematical 

tooling of qualimetry, namely, the method of quality function deployment. Calculation, carried out, showed the possibility 

to use the qualimetry for the analysis of electric energy supply quality, however, certain improvements are to be made 

due to the peculiarities of electric energy, energy supply systems and distributed sources of energy. 

Key words: electric energy supply system, distributed sources of energy, quality of electric energy, reliability of electric 
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ПИТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ПЛАНУВАННІ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ШАХТНОГО ВОДОВІДЛИВУ 

 

Запропонований критерій у комплексному підході до визначення доцільності проведення модернізації 

електромеханічного устаткування шахтних водовідливних установок, поточна робота яких цілком відповідає 

вимогам правил безпеки у вугільних шахтах. Це дозволяє обґрунтувати найбільш економний режим роботи 

водовідливних установок протягом доби за критерієм мінімальної вартості спожитої електроенергії, що 

досягається за рахунок скорочення тривалості їх роботи у години пікового навантаження енергосистеми і, як 

наслідок, виключення найбільш дорогої складової вартості електричної енергії у добовому графіку її 

споживання. Встановлено, що технічні параметри водовідливних установок, поточна робота яких цілком 

відповідає вимогам правил безпеки у вугільних шахтах не завжди є оптимальними. 

Ключові слова: енергоефективність, електромеханічне устаткування, водовідлив, модернізація, 

насосний агрегат, потужність, подача, напір, робочий режим, електрична енергія, пікове навантаження, 

тарифна зона, електропривод, енергозбереження. 

Проблема і її  зв'язок з науковими та практичними задачами. На даний час багато підприємств 

гірничодобувної промисловості мають велику кількість електромеханічного устаткування, яке майже або 

повністю вичерпало свій ресурс. Враховуючі дотаційність підприємств та в умовах нестачі коштів на державних 

підприємствах та прагнення отримати більше прибутку на приватних підприємствах модернізація майже всюди 

проводиться з огляду на мінімальність затрат на її проведення, що дуже часто оставляє не вирішеними 

домодернізаційні проблеми та призводить до підвищених експлуатаційних витрат. Відсутність обов’язкових 

критеріїв та оманлива сьогочасна вигода зводять нанівець результати модернізації. 

Сучасні умови роботи гірничодобувної промисловості найчастіше характеризуються суперечливими 

вимогами. З одного боку вони вказують на необхідність збільшення об'ємів видобутку вугілля, при одночасній 

тенденції до подорожчання виробітку електроенергії, а з іншого – експлуатація вкрай зношеного 

електромеханічного обладнання та необхідність закриття старих шахт суттєво ускладнюють реалізацію цих 

вимог. Крім того, закриття нерентабельних вугільних підприємств викликає небезпеку суттєвого збільшення 

припливу води до горизонтів діючих підприємств, що призводить до збільшення подач, напорів, потужностей та 

енергоємності насосних агрегатів в умовах катастрофічного браку коштів на модернізацію електромеханічного 

обладнання. 

Тим не менш, на сьогоднішній день, питання енергозбереження та підвищення ефективності 

енергоспоживання є одним з найактуальніших питань як для гірничих підприємств, так і для України в цілому. 

Тому сучасні технічні рішення повинні, насамперед, в умовах росту цін на енергоносії, сприяти розв’язанню 

проблем енергозбереження та підвищенню енергоефективності роботи підприємств. Тим більше, що 

водовідливні установки деяких вугільних підприємств використовують близько 25% усій електроенергії 

споживаної вуглевидобувним підприємством. 

Аналіз досліджень та публікацій. Як вказує д-р техн. наук, проф. Ю.Т. Разумний [1, 2], шахтний водовідлив, 

за своєю суттю, є класичним споживачем-регулятором. Участь головної водовідливної установки в регулюванні 

режимів електроспоживання повинна бути економічно вигідною як споживачу (шахті), так і виробнику 

(енергосистемі) за умови використовування диференційованого за періодами доби тарифу на електроенергію. 

Виходячи з цього, економічний ефект від зміни режимів роботи водовідливу – відключення насосів у години 

пікових навантажень в енергосистемі та інтенсивного відкачування води у години нічного провалу, повинен бути 

високим. 

Те, що електроприводи шахтних водовідливних установок є одними з найбільших споживачів електроенергії 

в гірничо-металургійному комплексі не викликає сумнівів, тому цілком обґрунтовано вважають, що від цих 

установок залежить рівень енерговитрат та безпека проведення робіт під час видобутку корисних копалин. Отже, 

оптимізація режимів енергоспоживання цього обладнання є ключовим фактором енергозбереження в гірничій 

галузі [3]. 

На проблемі підвищення експлуатаційної надійності та економічності головних водовідливних установок, яка 

набула за останні десятиліття виключної актуальності, акцентують свою увагу також інші автори [4]. 
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Постановка задачі. Метою даного дослідження є обґрунтування комплексного підходу до зменшення витрат 

при прийнятті рішень щодо проведення модернізації електромеханічного устаткування шахтних водовідливних 

установок.  

Викладення матеріалу та результати. Зазвичай, коли постає питання про необхідність проведення 

модернізації електромеханічного устаткування шахтних водовідливних установок, до уваги беруться у першу 

чергу питання ПБ [5], по друге вартість модернізації. Але, при більш уважному дослідженні даної ситуації, 

необхідно приділити увагу не менш важливому показнику, такому, як вартість експлуатації модернізованої 

водовідливної установки у довготривалому періоді у порівнянні з вартістю капітальних вкладень на її 

модернізацію та впливом на собівартість видобутого вугілля. 

Розглянемо цю ситуацію на прикладі дільничної водовідливної установки пл. l1 горизонту 1136 м блоку № 4 

Відокремленого підрозділу «Шахта Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля». Технічна характеристика 

водовідливної установки надана у таблиці 1. 

Досвід експлуатації секційних насосів серії ЦНС 180-255, які застосовані на дільничному водовідливу пл. l1 

гор. 1136 м блоку № 4, показує, що насоси фізично та морально застаріли та ненадійні в роботі. Вони мають 

низький коефіцієнт корисної дії, значення якого не перевищує 65% та виходять із ладу через кавітаційні 

руйнування робочих коліс і проточних частин. 

 

Таблиця 1 – Технічні характеристики дільничної водовідливної установки 

Призначення 

Ємність 

водозбірника, 

м3 

Місце встановлення 

Тип 

насосного 

агрегату 

Кількість 

насосних 

агрегатів 

Привод 

Дільничний 

водовідлив пласта  

l1 горизонту 1136 м 

800 

Нижній 

приймальний 

майданчик 

центральних ухилів 

пласта l1 блоку 4 

ЦНС 180-255 2 
ВАО2-450,  

250 кВт, 6 кВ 

 

Згідно ПБ [5] для водовідливних установок, що будуються або реконструюються тривалість відкачування 

добового припливу води кожним насосним агрегатом (групою робочих агрегатів) повинна становити не більше 

ніж 16 годин. 

Для визначення робочого режиму насосів, що знаходяться в експлуатації був виконаний перевірочний 

розрахунок існуючої дільничної водовідливної установки пл. l1 горизонту 1136 м блоку № 4 та трубопровідної 

мережі. Вихідні дані для розрахунку надані у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Вихідні дані для розрахунку напірної характеристики нагнітального трубопроводу водовідливу 

пласту l1 горизонту 1136 м блоку № 4 

Параметр Значення 

Геометрична висота нагнітання, Нг, м 150 

Геометрична висота всмоктування, Нвс, м 3,0 

Довжина нагнітального трубопроводу, 
н
 , м 920 

Внутрішній діаметр нагнітального трубопроводу, dн, м 0,135 

Довжина всмоктувального трубопроводу, 
вс
 , м 10 

Діаметр всмоктувального трубопроводу, dвс, м 0,135 

Діаметр трубопроводу обв'язки насоса, d1, м 0,135 

 

Напірна характеристика трубопроводу водовідливної установки знаходиться за рівнянням: 
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 (1) 

 

де Нп - геометрична висота підйому води, значення якої чисельно дорівнює:  
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1533150  всгп ННН , м; 

 

 коефіцієнт гідравлічного тертя або коефіцієнт Дарсі відповідно для всмоктувального 

трубопроводу і відрізків труб, з яких складається нагнітальний трубопровід, розрахований за формулою 

Ф.А. Шевелєва для ненових труб нагнітального трубопроводу: 

 

λ = 0,021 d–0,3 ,   (2) 

 

нddd ,, 1вс внутрішній діаметр трубопроводу, м; 

нlll ,, 1вс  довжина трубопроводу відповідно для усмоктувального трубопроводу й відрізків труб, з яких 

складається нагнітальний трубопровід, м; 

нвс   ,, 1  – сума коефіцієнтів місцевого опору відповідно усмоктувального й відрізків труб, з яких 

складається нагнітальний трубопровід; 

n=1 - кількість насосів, що одночасно працюють на один нагнітальний трубопровід. 

Після підстановки значень в рівняння (1), одержимо рівняння напірної характеристики нагнітального 

трубопроводу 

 
23106,4153 QH  

.  (3) 

 

Робочий режим насосів ЦНС 180-255 в умовах дільничного водовідливу пласту l1 горизонту 1136 м блоку № 4 

шахти «Стаханова» зображений на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Робочий режим насосів ЦНС 180-255 в умовах дільничного водовідливу  

пласту l1 горизонту 1136 м блоку № 4 шахти «Стаханова» 

 


нвс

 ,,
1
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Розрахунковий робочий режим насосів ЦНС 180-255 характеризується наступними параметрами (Рис. 1): 

Qp=156 – подача, м3/год; Нр=267 – напір, м; допустима вакууметрична висота усмоктування – 3,3 м;  

ηр =63% – ККД. 

Даній умові прийняті насоси задовольняють та з параметрами робочого режиму у час максимального 

припливу працюють 16,4 години на добу. При нормальному припливі насоси працюють майже 15 годин. В обох 

випадках це відповідає вимогам ПБ [5].  

Якщо орієнтуватись тільки на вимоги ПБ, то дана водовідливна установка цілком їм задовольняє. Але 

розглянемо роботу цієї  водовідливної установки з точки зору кількості споживання електричної енергії та 

економічної доцільності її експлуатації. 

Для цього розрахуємо кількість споживаної електричної енергії за добу, її вартість та порівняємо з іншими 

насосами, які можуть бути використані у існуючих умовах із заміною напірного трубопроводу. 

Розрахункова потужність на валу насоса визначиться наступним чином: 

 

175
65,03600

26715681,91000

3600

QHg
Р

р

рр

роз 








 , кВт  (4) 

 

де ρ=1000 кг/м3 – щільність води; 

g=9,81 – прискорення вільного падіння. 

 

Результати решти розрахунків представлені на рисунках 2-4 та у таблиці 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Технічні показники роботи насосних агрегатів для різних варіантів модернізації  

дільничного водовідливу пласту l1 горизонту 1136 м блоку № 4 шахти «Стаханова» 

 

 

Аналіз наведених даних вказує, що найбільш ефективним за технічними показниками (Рис. 2) є 3-й варіант 

модернізації з насосом НСШ 315-210, оскільки забезпечує найбільшу подачу та ККД у 68 %.  
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Рисунок 3 – Показники енергоспоживання для різних варіантів модернізації дільничного  

водовідливу  пласту l1 горизонту 1136 м блоку № 4 шахти «Стаханова» 

 

З точки зору показників енергоспоживання (Рис. 3) 3-й варіант модернізації з насосом НСШ 315-210 також є 

самим доцільним, оскільки забезпечує найменшу загальну тривалість роботи насосного агрегату протягом доби 

– 7,4 години та найменшу споживану кількість електричної енергії, що у вартісному вираженні складе 0,95 тис. 

грн. за добу та у 3,5 рази менш ніж споживає існуюча водовідливна установка, незважаючи на саму високу 

потужність на валу – 265 кВт (Рис.2).   

З точки зору економічних показників (Рис.4) варіант модернізації з насосом НСШ 315-210 є самим дорогим, 

проте він дає найбільший річний економічний ефект (врахована тільки вартість спожитої електричної енергії) та 

найкоротший термін окупності вкладень. 

 

 
Рисунок 4 – Економічні показники для різних варіантів модернізації дільничного водовідливу  

пласту l1 горизонту 1136 м блоку № 4 шахти «Стаханова» 
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Questions of energy saving in planning the modernization of electromechanical complexes of mine pumping  

At present many mining companies have a large number of electromechanical equipment. This equipment exhausted 

the resource almost or fully. For further safe operation of enterprises need to modernize the electromechanical equipment 

State enterprises subsidized and have constant problems with the availability of funds. Private enterprises aim to get 

a more profit. Modernization is almost everywhere conducted taking into account minimality of expenses on its 

implementation. Very often such modernization is left unresolved operational issues and leads to high operating costs. 

The absence of mandatory criteria and deceptive immediate benefit nullify the results of modernization. 

On reliable operation of electromechanical equipment of mine pumping installations depends continued safe 

operation of the enterprise. Planning the modernization process requires a comprehensive approach. It must ensure 

compliance with safety rules and to remove the operational problems of old equipment. 

The algorithm calculating the reduction of energy consumption is offered in the article. This calculation must be one 

of the criteria of integrated approach to reduce power consumption when planning the modernization of 

electromechanical equipment for mine pumping installations. 

The proposed algorithm of calculation to reduce power consumption allows to ground the most economy mode of 

operations of pumpings installations within day by the criterion of minimum value of used electric power. It is arrived at 

due to reduction of duration of their work at o'clock of peak-load and, as a result, exception of the most dear component 

cost of electric energy in the daily schedule of consumption. 

Keywords: energy efficiency, electromechanical equipment, pumping, modernization, pumping unit, power supply, 

pressure, operating mode, electricity, peak load, tariff zone, power, energy. 
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Розробка та обґрунтування параметрів апаратури пошуку 
несправностей підземних кабельних мереж 

 

У статті наводиться комп'ютерне моделювання роботи апаратного комплексу для пошуку місць 

пошкодження кабелів. Проведено аналіз параметрів схем пристрою. Підтверджено ефективність апаратури, 

реалізованої за наведеними схемами, в умовах дії потужних перешкод електрифікованого шахтного 

устаткування. 

Електричні кабелі, пошкодження, Matlab, Simulink, моделювання, пошук, ізоляція, схема, індукційний 

метод, коротке замкнення, електромагнітні хвилі. 

Шахтні силові кабелі внаслідок великої протяжності і важких умов експлуатації відносяться до найбільш 

вразливих і небезпечних елементів підземних електричних мереж. На їх частку припадає до 40% аварій. Висока 

пошкоджуваність кабелів є однією з основних причин вибухів рудничної атмосфери, виникнення пожежі або 

ураження електричним струмом [1]. 

У загальнопромислових умовах для випробування ізоляції силових кабелів використовуються апарати типу 

АИИ-70, що створюють підвищену випрямлену напругу, а пошук місця пошкодження здійснюється на основі 

прожогу ізоляції кабелю за допомогою спеціальних установок. Однак за умовами безпеки такі методи і засоби 

випробування електричної міцності і пошуку місць пошкоджень ізоляції силових кабелів не можуть бути 

застосовані в шахтах, небезпечних за газом або пилом [2]. 

З вищесказаного випливає, що розробка безпечних та ефективних засобів визначення пошкоджень ізоляції 

силових кабелів в умовах шахт, небезпечних за вибухами газу і пилу, є актуальним завданням. 

Як показує досвід експлуатації кабельних систем з пошкодженим ізолюючим покриттям, струмовідна жила, 

або оболонка кабелю, в місцях пошкодження полімерного ізолюючого покриття швидко виходить з ладу через 

корозію, тому оперативне і точне визначення місця пошкодження ізоляції і його усунення – одне з найважших 

завдань, що виникають в процесі експлуатації кабелю. Слід зазначити, що небезпека корозії підземних споруд 

значно підвищується через несприятливі рудничні умови [3]. 

Існуючі засоби не дозволяють з достатньою точністю визначати місця пошкоджень ізоляції і трасу кабелів в 

умовах дії сильних електромагнітних завад, які створюються, наприклад, в зоні дії електрифікованого гірничого 

обладнання, тому завдання розробки завадозащихеної апаратури пошуку місць пошкодження кабелю актуальна. 

Для вирішення даної задачі виконаємо моделювання апаратного комплексу для пошуку місць пошкодження 

кабелів (АК ПМПК) в середовищі MatLab / Simulink, що надає засоби гнучкого налаштування параметрів 

елементів та складових схему, що в підсумку дозволяє вибрати такі їх значення, які забезпечать впевнений пошук 

місця пошкодження кабелю і траси. 

Застосування комп'ютерного моделювання дозволяє аналізувати і при необхідності коректувати схему 

пристрою на етапі, що передує її технічної реалізації. При моделюванні є можливість здійснювати настройку 

параметрів функціональних частин апаратури, задавати різні режими її роботи, аналізувати вихідні сигнали. 

Серед переваг моделювання в пакеті MatLab слід зазначити можливість поєднання методів імітаційного і 

структурного моделювання, в результаті чого стає можливим реалізувати силову частину схеми із застосуванням 

імітаційних блоків SimPowerSystems, а систему управління – за допомогою блоків Simulink, що відображають 

лише алгоритм її роботи, а не електричну схему. Завдяки цьому модель спрощується, підвищуються швидкість її 

роботи, стійкість [4]. 

У розглянутому апаратному комплексі для пошуку місць пошкодження кабелю (АК ПМПК) забезпечується 

підвищення точності при визначенні траси і місця пошкодження кабелю за рахунок того, що в кабель подається 

амплітудно-модульований сигнал. Велика завадостійкість, у порівнянні з застосуванням немодулированного 

сигналу, досягається при використанні детектора амплітудно-модульованого сигналу, що здійснює подвійну 

фільтрацію. 

АК ПМПК складається з приймальної та генераторної частин. Генератор, призначений для отримання 

амплітудно-модульованого сигналу. Для моделювання роботи АК ПМПК зібрана схема, представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Схема моделювання роботи генератора АК ПМПК 

 

Для реалізації даної схеми використані блоки бібліотеки Simulink. В якості генераторів несучого і 

модулюючого сигналів  застосовані блоки – джерела синусоїдального сигналу; модулятор реалізований із 

застосуванням блоку множення і джерела напруги, амплітуда якої задає коефіцієнт модуляції вихідного сигналу. 

Сигнали в різних точках схеми фіксуються осцилографом 1 (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Осцилограма роботи генераторної частини 

 

З рисунку 2 видно, що при використанні схеми із заданими параметрами пристроїв на виході є амплітудно-

модульований сигнал. Таким чином, генераторна частина апаратури і отриманий вихідний сигнал задовольняють 

заявленим вимогам. 

Завданням приймального пристрою є фіксування параметрів електромагнітного поля над кабелем. 

Вимірювальний перетворювач перетворює змінний сигнал на вході в постійний сигнал на виході, вимірювальний 

прилад фіксує з виведенням на індикатор рівень вхідного сигналу. Фільтр дозволяє отримати необхідний 

модульований сигнал. 

Схема моделювання приймача АК ПМПК реалізована з використанням блоків бібліотек Simulink, 

SimPowerSystems, Communications Blockset. 

Дані з осцилографу 2 наведені на рисунку 3. 
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Рисунок 3 – Осцилограма прийомного пристрою 

 

Приймач повинен бути стійкий до перешкод. З урахуванням того, що одна з найскладніших ситуацій при 

прийомі виникає в умовах дії електричного обладнання, моделювання приймача виконано для умов впливу 

потужного електромагнітного поля, створюваного струмом у електричному обладнанні [6]. 

Результати моделювання дозволяють зробити висновок про те, що АК ПМПК, реалізований за наведеними 

схемами з вказаними параметрами блоків, забезпечує впевнений пошук траси і місця пошкодження кабелю в 

умовах дії потужних завад. Запропоновано спосіб визначення місць пошкоджень кабелів, який відрізняється тим, 

що, з метою забезпечення нечутливості до електромагнітних перешкод, в струмоведучі жили кабелю, які 

перемкнуті внаслідок пошкодження, подається струм високої частоти, модульований сигналом, частота якого 

істотно відрізняється від частоти можливої електромагнітної перешкоди, а в приймачі, за допомогою якого 

здійснюється пошук перешкоджання, від індукованого сигналу відфільтровується і подається до контролю 

сигнал моделюючої частоти. 

Спосіб визначення місця пошкодження кабелю, що описаний, перевірено на моделі, в програмі  

MatLab/Simulink. Перевірка показала працездатність способу. 

Запропонована і перевірена моделюванням схема, що забезпечує відсутність впливу електромагнітних завад 

на визначення місця пошкодження кабелю. Моделювання підтвердило, що за допомогою цієї схеми можливо   

визначити місце пошкодження кабелю в умовах існування електромагнітних перешкод. 
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Engineering and grounding parameters for equipment used to search for defects in underground cable networks.  
Mine power cables are the most vulnerable and dangerous elements of underground electrical networks because of the 

great length and heavy duty. They account for 40% of accidents. The high number of damaged cable lines doesn’t allow 

workers to do their job on coal mining, what causes some loss to the enterprise. It is very important to determine the place 

of damaged cable lines in time. The most common types of damages are puncture, cut in an insulation of flexible cables 

"swim" breakdown in paper-oil of “armored” cable insulation. The last one as a rule, is usually hidden and, cannot be 

effectively defending with the help of authorized Megaohmmeter, with output voltage up to 500 V usage of which is 

allowed in the mines. This is due to the fact that the main parameter that determines the state of the cable insulation, 

especially high, there are dielectric strength, which can be reliably estimated only with increased voltage. In common 

industrial conditions vehicles which create an increased voltage are used for testing. The insulation of power cables, and 

a search for the damaged place is conducted on the base of burn cable insulation using special equipment. However, in 

accordance with the security system, these methods and means of electric output testing and a search for damaged place 

of power cable insulation cannot be used in mines as they are due to gas and dangerous dust content. 

From what has been mentioned above it is clear that the development of safe and effective means of identifying the 

damaged insulation considering mines, which are dangerous because of gas and explosions is an actual task. The damage 

defining device has to be mobile and conduct a search for damages on the extended cable lines, which also has to 

correspond the security system and rules in mines. Therefore, the inductive method was chosen as it satisfies the goals 

which have been set before. The computer modelling of hardware complex work is included in our article. That work is 

needed, to do a search for damaged place of cable by the means of Matlab / Simulink programs. The basic drawbacks of 

up-to-date equipment have been taken into consideration, which is used for damaged place of electric cables search with 

the help of inductive method, preferred in the industrial enterprises. The analysis of device’s scheme modeling parameters 

has been carried out. The equipment effectiveness is confirmed on the base of oscillograms, which were gotten as a result 

of modelling work, and actualized by the given schemes, under the strong interference of electrified mine equipment. The 

proposed and tested modeling scheme which ensures the lack of electromagnetic interference influence for the damaged 

cable’s place defining. Modeling has confirmed that with the help of this scheme it is possible to define the place of 

damaged cable having the electromagnetic interference. 

 

Keywords: electrical cables, damage, Matlab, Simulink, modeling, search, insulation, circuit induction method, 

short circuit, electromagnetic waves. 
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МОДЕЛЮВАННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 
РУДНИКОВОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ 

 

Застосування в шахтах і рудниках асинхронних двигунів з фазним ротором обмежене правилами безпеки. 

Найбільшого поширення набули рудникові електровози з двигунами постійного струму з послідовним 

збудженням та контактно-резисторною системою управління. Сучасний стан розвитку систем управління 

дозволяє створювати різноманітні механічні характеристики.  

Розглянуті питання можливого застосування асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором в системі 

електроприводу рудникового акумуляторного електровозу. Запропоновані функціональна та структурні схеми 

системи управління асинхронним приводом шахтного електровозу. Виконана реалізація моделі асинхронного 

електроприводу в середовищі імітаційного моделювання MatLab/Simulink. Приведені результати моделювання 

системи електроприводу з асинхронним двигуном. Управління приводом змодельоване чотирьохпозиційним 

контролером, а зворотний зв’язок – за моментом опору. Особливу увагу було приділено питанням формування 

механічних характеристик асинхронного електроприводу шахтного електровозу. Розроблена структурна схема 

моделі асинхронного привода дозволяє отримати спектр механічних характеристик наближену до механічної 

характеристики двигуна постійного струму з послідовним збудженням. 

Ключові слова: рудниковий електровоз, асинхронний двигун, механічні характеристики, управління 

частотою, імітаційне моделювання, контролер, частота обертання, напруга живлення. 

Актуальність. На даний час на шахтах України застосовується велика кількість акумуляторних та 

контактних рудникових електровозів. У якості приводних двигунів застосовуються двигуни постійного струму з 

послідовним збудженням та контактно-резисторною системою управління тому, що для більшості шахт правила 

безпеки забороняють застосування асинхронного двигуна з фазним ротором. Даний тип електроприводу має як 

переваги, так і недоліки, які значно знижують ефективність роботи електроприводу. Тому перспективним є 

застосування асинхронного електроприводу [3]. 

Постановка проблеми. Найбільш простою електричною машиною серед тих, які застосовуються в 

промисловості, є асинхронний двигун з короткозамкненим ротором. Він компактний, має малу масу на одиницю 

потужності та простий у використанні. Тому актуальною задачею є впровадження асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором в систему електроприводу рудникових електровозів. Однак асинхронні двигуни з 

короткозамкненим ротором мають доволі жорстку природню характеристику, яка не дозволяє при звичайній 

схемі включення регулювати швидкість обертання ротору.  

Аналіз попередніх досліджень. За принципом своєї дії, асинхронний двигун у звичайній схемі включення не 

допускає регулювання швидкості його обертання. Найбільшого поширення набув частотний спосіб регулювання 

швидкості. Проте застосування його в системі електроприводу шахтного електровозу має свої особливості, які 

пов’язані з механічними характеристиками асинхронного двигуна (рис 1) [3]. 

Більшість досліджень, які присвячені регулюванню асинхронним приводом пропонують застосовувати 

частотні та векторні системи управління. 

Принципи частотного керування асинхронним двигуном були сформульовані російським академіком 

М.П. Костенко в 1925 році. Він вперше описав спосіб пов'язаного зміни амплітуди і частоти напруги статора в 

залежності від необхідного моменту. Подальшим кроком у розвитку теорії та практики управління двигуном 

стало векторне управління. Його математична основа – диференційні рівняння, які описують електричну машину 

однаково коректно і в динаміці, і в статиці [1]. 

Момент при векторному керуванні отримують за допомогою управління амплітудою і миттєвої фазою 

вектору струму статора або вектору статорної напруги. 

В динаміці векторне управління, на відміну від частотного, дає можливість будувати високо динамічні 

прецизійні електроприводи змінного струму, які забезпечують  найвищу точність і швидкість регулювання. 
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Використані у якості приводу двигуни постійного струму з послідовним збудженням мають механічну 

характеристику, яка добре відповідає вимогам до приводу рудникових електровозів. Отже, розроблені 

функціональна та структурна схеми повинні дозволити таке управління асинхронним двигуном з 

короткозамкненим ротором, яке дозволить створити механічну характеристику, наближену до характеристики 

двигуна постійного струму з послідовним збудженням [2].  

Мета роботи – розробити та обґрунтувати систему управління асинхронного приводу рудникового 

електровозу. 

Матеріали дослідження. У трифазних асинхронних двигунів найбільш перспективним способом плавного 

регулювання є зміна частоти напруги живлення. При цьому слід зазначити, що для найкращого застосування 

двигуна, зміна частоти повинна супроводжуватися зміною амплітуди напруги живлення. Пояснюється це тим, 

що при незмінній амплітуді напруги і регулюванні частоти буде змінюватися магнітний потік машини. 

Зменшення частоти викличе збільшення магнітного потоку, що може призвести до насичення магнітопровода, 

різкого зростання намагнічуючого струму і перегріву як сталі, так і обмоток статора. Збільшення частоти 

призводить до зменшення магнітного потоку, що при постійному статичному моменту викличе зростання струму 

в роторі і, відповідно, перегрів ротора [1]. 

Функціональна схема асинхронного приводу шахтного електровозу представлена на рис 1.  

 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема асинхронного приводу шахтного електровозу. 

 

Функціональна схема включає в себе:  

 асинхронний двигун з короткозамкненим ротором, який перетворює електричну енергію джерела в 

механічну енергію обертання ротору; 

 джерело електричного живлення, який перетворює напругу постійного струму акумулятора в 

трифазну напругу змінного струму, кероване за амплітудою і частотою; 

 пристрій завдання частоти обертання, яке виробляє сигнал 
P

M
  , необхідного для забезпечення 

режиму роботи приводу з постійною потужністю; 

 пристрій завдання значення напруги, яке вироблює сигнал 
U

const


, необхідного для 

забезпечення обертаючого моменту при зміненні частоти обертання; 

 контролер, за допомогою якого машиніст електровозу задає бажану швидкість руху.  

Функціювання схеми асинхронного приводу полягає в наступному: машиніст електровозу задає бажану 

швидкість руху, яка реалізується частотою обертання двигуна. Частота обертання залежить від положення 

контролера и моменту опору обертанню ( CM ) – вона зворотно пропорційна моменту, так що потужність, яку 

розвиває двигун, є величиною постійною.  

Напруга живлення двигуна пропорційна квадратному кореню частоти обертання під час руху електровозу і 

номінальна для двигуна під час пуску із нерухомого стану.  

Описаний асинхронний привод був змодельований в середовищі імітаційного моделювання 

MatLab / Simulink. Схема моделі представлена на рис 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структурна схема моделі асинхронного привода 
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Схема складається з наступних складових 

частин:  

 блок асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором, 

параметри якого представлена на рис 

3; 

 блок живлення, який подає на 

двигун напругу керованої частоти і 

амплітуди; 

 блок управління – здійснює 

регулювання частоти в функції 

моменту і напруги в функції 

частоти;  

 блок вимірювань – відображає 

вимірювані величини, згідно з 

одиницями, передбаченими 

ГОСТом; 

 осцилограф та дисплеї – призначені 

для відображення результатів 

моделювання.  

 

 
Рисунок 3 – Параметри блоку асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором» 

 

Розглянемо більш докладно блоки управління та живлення. Контролер (рис 4, а) призначений для 

розрахунку значень зовнішніх характеристик привода та складається із ключів Manual Switch. Кожен із ключів 

задає зовнішню характеристику приводу, залежність швидкості від моменту. Таким чином, побічно задається 

швидкість, з якою при певному моменту опору рухається електровоз. На вході ключів значення потужності – 

добуток моменту на частоту обертання. Для обраного двигуна потужністю 15 кВт, номінальний момент складає 

100 Нм, номінальна частота обертання 314 рад/с, так що в залежності від положення контролера потужність 

привода складає ¼, ½, ¾, 1 від номінальної потужності двигуна ÍP . 

Контролер (рис 4, б) призначений для моделювання перехідних процесів під управління двигуном електровоза 

з контролера. Через проміжки часу на вхід подається значення потужності, яке складає ¼ номінальної потужності 

двигуна ÍP ,  та через чотири кроки встановлюється значення потужності ÍP , як показано на рис 8.   

Блок управління (рис 5) призначений для формування залежності частоти обертання від моменту опору і 

залежності напруги від частити. Перша із вказаних залежності забезпечує режим роботи двигуна з постійною 

потужністю P M const   , друга – змінення напруги в функції частоти 2

U
const





, необхідної для 

асинхронного двигуна в такому режимі.  

Блок живлення (рис 6) складаються з джерел напруги Controlled Voltage Source у кількості трьох елементів, 

один на кожну фазу. Керуючі ними елементи Sive Wave Function, які створюють на виході джерел синусоїдальну 

напругу, здвигнуті по фазі на (2ρ/3) радіан, з амплітудою, яка дорівнює 1. В результаті, на виході блоки живлення 

отримаємо трифазну напругу, яка керується за амплітудою та частотою.  

Блок вимірювань (рис 7) виконує функції перетворення значень. В результаті функціювання цього блоку 

дисплеї, які підключені до виходу блоку, представляють перетворені значення у відповідних одиницях виміру.  

 

       

а) б) 

Рисунок 4 – Схема контролеру 
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Рисунок 5 – Схема блока управління. 

 

 
Рисунок 6 – Схема блоку живлення 

 

 
Рисунок 7 – Схема блоку вимірювань. 

 

Результати моделювання, які були виведені на осцилограф, представлені на рис 8. 

При моделюванні задавалися значення моменту та положення контролеру, при цьому значення напруги та 

частоти обертання розраховуються автоматично, у відповідності функціональних блоків Simulink. З метою 

дослідження моделі асинхронного приводу, були отримані зовнішні характеристики привода при різних 

положеннях контролеру та при різних значеннях моменту. Отримані значення приведені в таблиці 1. 
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Рисунок 8 – Результати моделювання. 

Таблиця 1 – Розрахункові значення зовнішніх характеристик привода.  

Р, кВт М, Нм I, А w, об/мин 

15 250 47,6 560 

200 39,4 713 

180 38,5 796 

150 29 952 

120 29,3 1214 

100 28,5 1464 

80 26,5 1839 

60 21,8 2463 

11 250 49 418 

200 36 533 

180 30,5 599 

150 32,6 723 

120 28 907 

100 24,8 1100 

80 22,5 1380 

60 19,7 1948 

7,5 250 48 280 

200 21 359 

180 23,6 401 

150 28 483 

 120 28 604 

100 25 732 

80 24,2 912 

60 19,5 1233 

3,75 250 53,4 140 

200 33 179 

180 20,8 198,5 

150 22,3 240 
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120 35,7 303 

100 18,4 368 

80 27 458 

60 21 613 

За результатом розрахованих значень характеристик приводу, буди побудовані механічні характеристики, які 

наведені на рис 9. 

 

Рисунок 9 – Схема механічних характеристик 

Отримані механічні характеристики змодельованого асинхронного приводу є подібними до механічних 

характеристик двигуна постійного струму, які є найбільш сприятливі для умов роботи шахтного електровозу.    

Висновки. Запропонована схеми системи управління дозволяє створювати "дбайливе» енергоспоживання від 

акумуляторної батареї, точне застосування потужності двигуна, и найголовніше – отримати механічні 

характеристики асинхронного двигуна, побідних механічним характеристикам двигуна постійного струму, які є 

раціональними з точки зору управління для рудникових електровозів. Більш детальне опрацювання 

застосовуваних в схемі модулей дозволить розширити область моделювання або служить основою для розробок 

систем безконтакторного управління шахтним електровозом. Подальшим напрямом дослідження є 

удосконалення схеми системи управління  асинхронним приводом з метою зменшення коливальних явищ, які 

притаманні механічним характеристикам асинхронного двигуна. 
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Modeling of a mine electric locomotive asynchronous drive 

Application in mines and mines of asynchronous engines with a phase rotor is limited by safety rules. Miner electric 

locomotives with direct current motor with consecutive excitation gained the greatest distribution. The modern level of 

development of control systems allows creating various mechanical characteristics. 

The questions of possible use of the asynchronous engine with a short-circuited rotor in system of the electric drive of a 

miner accumulator electric locomotive are considered. Functional and block diagrams of a control system of the 

asynchronous drive of a mine electric locomotive are offered. The model realization of the asynchronous electric drive in 

the environment of imitating modeling of MatLab/Simulink is accomplished. The results of modeling of system of the 

electric drive with the asynchronous engine are given. The control of the drive is simulated by the four-position controler, 

and feedback - on resistance moment. The special attention is focused to questions of formation of mechanical 

characteristics of the asynchronous electric drive of a mine electric locomotive. The block diagram of the model of the 

asynchronous drive is developed. It allows receiving a range of mechanical characteristics approached to the mechanical 

characteristic of the direct current motor with consecutive excitation. 

Key words: mine electric locomotive, induction motor, speed-torque characteristic, frequency control, simulation 

modeling, rotation frequency, source voltage. 
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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ ІЗ 
ЗАЗЕМЛЕНОЮ ЧЕРЕЗ КОТУШКУ ПЕТЕРСЕНА НЕЙТРАЛЛЮ  

 

В роботі досліджуються питання підвищення надійності електричних мереж шляхом використання 

власного шуму енергосистеми для автоматичного налаштування індуктивності котушки Петерсена. Наведено 

експериментально отримані  періодограми напруги небалансу і результат моделювання перехідного процесу 

однофазного замикання на землю. 

Ключові слова: котушка Петерсена, замикання на землю, резонансна частота контуру нульової 

послідовності, спектральна густина потужності. 

 Стан питання та його актуальність. Довжина розподільних мереж України на сьогодні перевищує 90% 

загальної довжини мереж електричних систем. Більшість відновлюваних джерел енергії  розподіленої генерації 

приєднуються саме до розподільних мереж, які мають напругу 6 – 35 кВ, і така тенденція має зберігатись у 

більшості країн до 2050 року. Так, у відповідності до «Дорожньої карти» розробки і впровадження «розумних» 

мереж» у розподільних мережах (Roadmap Development and Implementation Smart Grids in Distribution Networks), 

яка була розроблена Міжнародним енергетичним агентством (International Energy Agency) у травні 2015 року, 

розвиток саме розподільних мереж має сьогодні вирішальне значення. Також наголошується, що цей розвиток 

знаходиться в сфері інтересів урядів і індустрії (бізнесу) на всіх рівнях – національному, регіональному та 

муніципальному. 

Найбільш розповсюдженим видом пошкоджень мереж напругою 6 – 35 кВ є однофазні замикання на землю. 

Існують статистичні дані [1], відповідно до яких, такі пошкодження складають від 65 до 95 % від всіх 

пошкоджень. Згідно з роботою [2] застосування котушки Петерсена є ефективним засобом підвищення 

надійності функціонування таких мереж, але в сучасних умовах динамічних змін конфігурації і режимів роботи 

розподільних мереж, обов’язковою умовою є використання автоматичного регулювання індуктивності котушки 

Петерсена в процесі експлуатації.  

За умови точного налаштування котушки Петерсена забезпечується мінімальний струм однофазного 

замикання на землю в усталеному режимі, а також, у випадку нестійкого характеру замикання – оптимальна 

швидкість відновлення напруги пошкодженої фази відносно землі після розриву дуги замикання завдяки 

перехідному процесу, який виникає в контурі нульової послідовності мережі. Також правильно налаштована 

котушка Петерсена робить неможливими ферорезонансні процеси в контурі нульової послідовності мережі. 

Таким чином, проблема якісного управління котушкою Петерсена є актуальною. 

Аналіз попередніх досліджень. В існуючих регуляторах індуктивності котушки Петерсена 

використовуються різні принципи [3], але їхня робота вкладається в загальну схему, відповідно до якої на контур 

нульової послідовності мережі: а) чиниться штучний вплив за допомогою певних стимулів; б) досліджується 

реакція мережі на ці стимули і визначається передавальна характеристика; в) на основі результатів досліджень 

робиться висновок про якість і повноту компенсації можливого ємнісного струму однофазного замикання на 

землю. Найбільш поширеним для регулювання індуктивності котушки Петерсена є створення штучної фазної 

ємнісної несиметрії шляхом підключення до однієї з фаз допоміжної ємності [2, 3]. Проте, такий підхід має ряд 

негативних наслідків, серед яких збільшення вірогідності замикань фаз на землю, прискорення зношення ізоляції 

кабелів та ін. Тому пошук найбільш інформативних параметрів для автоматичних регуляторів є актуальним. 

Мета роботи: удосконалення методів налаштування котушки Петерсена на основі використання завад в 

контурі нульової послідовності. 

Результати досліджень. Реакція мережі на стимули спостерігається як напруга нульової послідовності, 

оскільки ця координата є доступною для спостереження на практиці. Як стимули зазвичай використовуються 

синусоїдні струми різної частоти або імпульси. Ці штучні стимули мають бути достатньо потужними для того, 

щоб аналізувати реакцію мережі, оскільки окрім штучних стимулів на мережу впливають багато «природних» 

стимулів, пов’язаних з роботою як даної мережі, так і всієї електричної системи, і які в цьому випадку є завадами. 

Напругу нульової послідовності мережі з котушкою Петерсена в стаціонарному режимі, або, іншими словами, 

напругу небалансу зазвичай можна описати формулою: 

 

© Сивокобиленко В.Ф., Лисенко В.А., 2015 
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де U0 – комплексна напруга нульової послідовності мережі; 

 EA, EB, EC – фазні комплексні ЕРС мережі; 

 gA, gB, gC – активні провідності фазної ізоляції мережі відносно землі фаз А, В, С відповідно; 

 CA, CB, CC – ємності фазних провідників мережі відносно землі фаз А, В, С відповідно; 

 gL, – активна провідність паралельної заступної схеми котушки Петерсена, що відображає втрати в котушці 

Петерсена; 

 L – індуктивність котушки Петерсена. 

Формула (1) показує, що напруга небалансу визначається (за винятком усталеного режиму передачі 

електричної енергії на частоті 50 Гц) перехідними процесами, які мають місце в електричній системі. Оскільки 

електрична система зазвичай є досить великою, і перехідні процеси в системі не мають суттєвого взаємного 

зв’язку протягом часу 6,7 – 60 мС ( такі періоди часу відповідають частотам 17 – 150 Гц), то отримуємо 

можливість висунути гіпотезу, що ці перехідні процеси можна розглядати як білий шум у контурі нульової 

послідовності мережі у згаданому діапазоні частот [4].  

Подальше дослідження «природного» шуму електричної системи як стимулу контуру нульової послідовності 

показало, що його може бути використано для ідентифікації частоти максимуму передавальної частотної 

характеристики контуру нульової послідовності мережі, а ця частота, в свою чергу, несе інформацію про 

величину  нескомпенсованого струму можливого однофазного замикання на землю. Необхідна індуктивність для 

точного (резонансного) налаштування котушки Петерсена визначається за формулою: 

;
50
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п

f
LL              (2) 

де L – потрібна індуктивність котушки Петерсена; 

 Ln  – поточна індуктивність котушки Петерсена; 

fm – частота максимуму спектральної густини потужності шуму напруги небалансу мережі. 

Для визначення частоти максимуму спектральної густини потужності  напруги небалансу розподільної мережі 

може бути використано методи і засоби DSP (Digital Signal Processing), зокрема, класичне дискретне 

перетворення Фур'є. На рис.1 і 2 наведено отримані в діючій енергосистемі періодограми, які дозволяють виявити 

максимуми спектральної густини потужності  напруги небалансу реальної розподільної мережі. Ці максимуми 

співпадають з максимумами модуля передавальної характеристики контуру нульової послідовності цієї мережі. 
 

 
 

Рисунок 1 – Періодограма напруги нульової послідовності. Резонансна частота контуру нульової послідовності 

71 Гц 
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Рисунок 2 – Періодограма напруги нульової послідовності. Резонансна частота контуру нульової послідовності 

86 Гц 
 

Характер відновлюваної напруги після погасання дуги під час однофазного замиканні на землю за умови 

резонансного налаштування запропонованим способом показано на рис. 3. Графік отримано шляхом 

математичного моделювання. 
 

 
 

Рисунок 3 – Графік відновлення напруги пошкодженої фази (Uc) і зменшення напруги небалансу (Ud) в 

часі за умови точного налаштування компенсації. Коефіцієнт демпфування – 2%.  
 

 Процес відновлення напруги є близьким до оптимального, завдяки резонансному налаштуванню котушки 

Петерсена. Викладений підхід дозволяє в цілому підвищити надійність розподільчих електричних мереж. 

Автоматичний регулятор налаштування котушки Петерсена, в якому реалізовано наведений вище алгоритм 

роботи, успішно експлуатується з 2012 року в розподільних електричних мережах напругою 6 кВ, які належать 

Кіровському підприємству електричних мереж.  

Висновки: Існує і спостерігається функціональна залежність частоти максимуму спектральної густини 

небалансної напруги в контурі нульової послідовності електричної мережі від резонансної частоти контуру 

нульової послідовності. 

Виявлену залежність може бути використано для побудови «пасивних» автоматичних регуляторів котушки 

Петерсена, які не збурюють штучно контур нульової послідовності розподільної мережі. У практичній площині 

це дозволяє підвищити ступінь надійності електричних мереж. 
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V. SIVOKOBYLENKO, V. LYSENKO 
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Increasing the reliability of distributed systems with Petersen coil. This work involves analyzing of increasing the 

reliability of power lines by using their own noise for automatic adjustment of Petersen coil inductance. Experimentally 

obtained periodograms of unbalance voltage and one-phase fault-to-earth transient response modeling results are 

provided. 

In this article, actual theoretical and practical problem of increasing efficiency of the 6 - 35 kV electric networks by 

improvement adjustment methods of capacitive current compensation device (Petersen coil) was solved. 

Artificial excitation of zero-phase sequence loop hastens the wearing of insulation and can lead to increased levels of 

overvoltage in the network, and thus leads to reduced durability and efficiency of electric network usage. 

Zero-phase sequence loop with non-rounded midpoint wire is constantly excited by white nose of power systems, and 

reaction to this excitation can be observed on zero-phase sequence voltage in range at least 17-150 Hz. 

Functional dependency of frequency of maximum level of spectral density of unbalanced zero-phase sequence voltage 

of electric network from resonance frequency of zero-phase sequence was discovered. 

The efficiency of automatic adjustment device that is using new informational parameter - frequency of maximum 

level of spectral density of noise power in zero-phase sequence loop was confirmed by experiments and in practice by 

deployment on Kirov Electric Networks company. 

Keywords: phase-to-earth fault, zero sequence voltage, noise, Petersen coil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2074-2630 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика»  №1(17)’ 2015 

138 

 

УДК 631.313 

В. В. ШЕВЧЕНКО (канд. техн. наук, доц.), И. Я. ЛИЗАН (канд. техн. наук, доц.) 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

zurbagan_@mail.ru 

Учебно-научный профессионально – педагогический институт  

Украинской инженерно-педагогической академии 

mail-korpus1@yandex.ru  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕРДЕЧНИКОВ СТАТОРОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ 
 

Состояние отечественного электрооборудования электростанций, в частности, турбогенераторов, 

требует постоянного контроля их параметров, сервисного обслуживания и реабилитации. Указанные работы 

выполняются с использованием статистических данных о причинах отказов турбогенераторов. В работе 

проведена оценка наиболее частых причин отказов и предложены способы реабилитации крупных 

турбогенераторов с целью продления срока их эксплуатации в случае установления возможности 

восстановления. 

Ключевые слова: турбогенератор, электрооборудование, отказ, электростанция, реабилитация, 

сервисное обслуживание, восстановление, сердечник статора, температура, электромеханическое усилие, 

зубцовая зона, давление прессовки. 

 

Постановка проблемы. Характерной особенностью современной электроэнергетики является эксплуатация 

на тепловых (ТЭС) и атомных (АЭС) электростанциях значительного числа турбогенераторов, выработавших 

установленный срок службы. В Украине в настоящее время более 50 % всего парка турбогенераторов (ТГ) 

отработало свой паспортный ресурс. И хотя практика показывает, что фактический срок эксплуатации ТГ часто 

существенно превышает срок, заявленный производителем [1], в последние годы участилось количество аварий 

на энергоблоках, а проблема продления ресурса эксплуатации ТГ стала наиболее актуальной.  

Состояние отечественного электрооборудования электростанций, в частности, турбогенераторов, требует 

постоянного комплексного контроля их параметров, сервисного обслуживания и реабилитации, [2,3]. Указанные 

работы выполняют, базируясь на статистических данных о причинах отказов турбогенераторов. При этом 

необходимо предварительно создать научно-техническое и информационное обеспечение, которое даст 

возможность получить ответ на следующие вопросы: 

1) какими показателями (критериями) следует руководствоваться при отборе энергоблоков (ТГ), которые в 

первую очередь требуют модернизации (реабилитации), а которые могут продолжать работать; 

2) какие ТГ нецелесообразно реабилитировать из экономических соображений; 

3) какой минимально-необходимый объем работ надо выполнить для увеличения ресурса эксплуатации 

турбогенераторов с максимальной эффективностью. 

Анализ предыдущих исследований. Как показал анализ работ многих отечественных и зарубежных авторов, 

[1,4,5,8-11], актуально проведение анализа технического состояния ТГ для установления возможности их 

дальнейшей эксплуатации на блоках тепловых электростанций в условиях всемирного экономического кризиса, 

в результате которого замена отработавшего оборудования новым не представляется возможным даже для самых 

экономически сильных стран. Мировая практика обновления технологий производства электротехнической 

продукции определяет необходимость проведения модернизации оборудования в среднем раз в 8–10 лет, но в 

массовом масштабе в промышленности Украины обновление электротехнических установок не проводилось с 

80–90-х г.г. 20 века, [2,3]. В соответствии с положениями «Обновленной Энергетической стратегии Украины на 

период до 2030 г.», основной проблемой обеспечения энергетической безопасности Украины, как и других стран, 

является повышение технико-экономических характеристик основного генерирующего оборудования –ТГ: 

расширение эксплуатационного диапазона допустимых нагрузок, продление срока службы, внедрение новых 

конструктивных решений и современных теплоносителей, повышение качества ремонтных работ, - что, в 

результате, приводит к обеспечению достаточной эксплуатационной надежности и конкурентоспособности ТГ. 

Постановка задачи. Поставлена задача определить роль отказов ТГ в общем количестве аварийных 

остановов электростанций и недовыработке электроэнергии блоками ТЭС и АЭС, установить наиболее частые 

причины таких отказов и предложить решения по снижению вероятности их возникновения. 

Основное содержание. Для обеспечения нарастающих потребностей в электроэнергии необходимо или 

увеличивать машинный парк электростанций с генераторами повышенной мощности (до 1200-1500 МВт) или, в 

результате модернизации, увеличивать мощность уже установленных ТГ, одновременно обеспечивая их 

надежность, снижая вероятность аварийных остановов, снижая материальные потери.  

© Шевченко В.В., Лизан И.Я., 2015 
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Практическая реализация экспертной оценки эффективности и целесообразности дальнейшей эксплуатации 

энергоблоков с исчерпанным ресурсом - трудоемкий процесс, который требует значительных интеллектуальных 

и финансовых затрат. Комплексная экспертиза индивидуального состояния энергоблоков не ведется в связи с 

отсутствием методик и технического обеспечения. Поэтому персонал АЭС и ТЭС продолжает пользоваться 

технической документацией для новых агрегатов без корректировок, учитывающих старение и деградацию.  

Собранные нами статистические данные показывают, что наибольшая доля в недовыработке электроэнергии 

на ТЭС и АЭС Украины из-за отказов электротехнического оборудования приходится на ТГ и эта недовыработка 

постоянно нарастает, табл.1, [3]. Также установлено, что на сегодня самыми ненадежными на энергоблоках АЭС 

Украины остаются турбогенераторы типа ТВВ-1000-2У3. Опыт эксплуатации турбогенераторов этого типа на 

Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС выявил ряд конструктивных дефектов, которые значительно 

снижают показатели их надежности. Причем дефекты во всех ТГ практически одинаковые: трещины в 

соединительных шинах, повышенный уровень вибрации, утечка водорода. 
 

Таблица 1 – Данные отказов турбогенераторов на энергоблоках АЭС Украины 

Данные отказов 
Годы 

2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2014 

Общее число отказов 

на блоках АЭС 
25 23 32 25 22 26 31 32 

Число отказов турбогенераторов: 

кол-во/ % от общего числа отказов 
3/12 2/9 3/9,4 4/16 3/13,6 4/15,4 6/19,4 7/21,9 

Количество отказов, которые 

вызвали нарушения в работе всего 

энергоблока 

3 2 3 4 2 4 5 7 

Недовыработка электроэнергии из-за 

отказов ТГ, млн. кВт·час 
67,32 99,71 2493,38 3310,3 2302,5 2604,2 2812,3 3088,5 

 

Можно полагать, что после значительного времени наработки (около 300 тыс. часов и большее) деградация 

ТГ достигает уровня, после которого его дальнейшая эксплуатация становится все более убыточной, 

нецелесообразной и восстановление его трудоспособного состояния также нецелесообразно. На практике это 

проявляется в уменьшении продолжительности межремонтных периодов при одновременном возрастании 

продолжительности и стоимости ремонтов (рис. 1), [4]. Ширина столбиков на рис. 1 отражает увеличение 

времени ремонтных работ и сокращение рабочих периодов.  

Оценка технико-экономического состояния 

каждого ТГ требует проведения комплексных 

экспериментальных и статистических исследований, 

большого объема количественной и качественной 

информации в динамике. В последние годы возросла 

актуальность определения состояния сердечников 

статоров турбогенераторов (ТГ) в связи с тем, что: 

- все большее число ТГ имеет срок службы, 

превышающий установленный техническими 

условиями; 

- многие ТГ эксплуатируются при повышенном 

напряжении, с высоким коэффициентом мощности и в 

режимах потребления реактивной мощности; 

-  из-за экономического кризиса снизилось качество 

технического обслуживания и ремонта. 

При конструировании статоров мощных ТГ основное внимание уделяется проблемам их охлаждения, 

надежности изоляции, теплового и термоупругого состояния обмоток статоров, [2]. Обязательно ведутся 

исследования электромагнитных полей и электродинамических процессов, как в поперечном сечении ТГ, 

отдельно - в концевых зонах статоров ТГ. Результаты такого анализа используются для разработки технических 

решений по повышению надежности ТГ, особенно концевых зон, при работе с повышенными значениями 

коэффициента мощности и при потреблении реактивной мощности, [5-7]. 

Также значительно повысилась актуальность исследования вибрационного состояния сердечников статоров, 

обусловленного воздействием все возрастающих сил радиального магнитного тяжения со стороны ротора [4]. 

Для снижения влияния этого явления используют оригинальные технические решения. Так, в мощных ТГ для 

уменьшения передачи магнитных вибраций сердечника на корпус применяют упругую подвеску сердечника в 

корпусе статора, аксиально ориентированные стяжные ребра статора с продольными сквозными прорезями, 

жестко соединенные с поперечными стенками корпуса и с помощью ласточкина хвоста – с сердечником. 

Виброизоляция сердечника от корпуса статора также осуществляется за счет изгиба упругих элементов ребер, 
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податливых в радиальном и тангенциальном направлениях. Виброударные взаимодействия элементов подвески 

обнаруживаются по появлению в высокочастотной части спектра виброускорений корпуса статора гармоник, 

кратных основной частоте вибрации корпуса 100 Гц, [8,9].  

Для турбогенераторов последних выпусков выполняется реконструкция системы крепления лобовых частей. 

Лобовые части обмотки статора крупных турбогенераторов представляют систему стержней, связанных между 

собой и с внешней опорной конструкцией. Каждая лобовая дуга состоит из двух соединенных в головке 

стержней, начинающихся на выходе из паза статора. Лобовая часть стержня обмотки разделяется на прямой 

участок пазовой части, эвольвентный участок на конической поверхности и головку. Отработка разных 

вариантов крепления обмотки статора в лобовой и пазовой частях производится обычно на реальных машинах 

или на модельных установках. Например, в фирме «General Electric» были изготовлены и испытаны три модели 

статора с лобовыми частями обмотки в натуральную величину, [9]. Испытания проводились как при 

установившейся нагрузке, так и при многократных внезапных коротких замыканиях. В результате реконструкции 

«корзинка» лобовых частей выполняется монолитной и более жесткой. Но при этом она перестала 

компенсировать термические и вибрационные напряжения в шинах и элементах водяного тракта, из-за вибрации 

чаще стали повреждаться шины и другие детали лобовой зоны статора. Кроме того остались недостатки: 

- используются лавсановые тяги без термообработки; 

- шины так и коллектор остались закрепленными на нажимном фланце, хотя в узел коллектора в новой 

конструкции были введены демпфирующие элементы в виде резиновых прокладок. 

Проведение реконструкции не снизило число отказов элементов тракта водяного охлаждения обмотки 

статора, шин и стержней, часто продолжают разрушаться гибкие вставки в районе «выводные шины – фазные 

выводы». К аварийным отказам ТГ также продолжают приводить: 

- разрушение гибких компенсаторов нулевых и линейных выводов; 

- обрывы штуцеров шлангов водоподвода к выводам линейных шин; 

- ослабление крепления напорного коллектора и расклиновки стержней обмотки в пазах статора; 

- появление трещин и течей по соединительным шинам обмотки статора. 

Жесткость крепления, неравномерности охлаждения лобовых частей обмотки, неравномерное тепловое 

расширение проводников приводит к разрушению самих проводников. 

Необходимо установить критерии, которые на этапе эксплуатации и послеремонтных испытаний смогли быть 

определять состояние электрооборудования. В качестве основного показателя надежности электрооборудования 

возможно использование коэффициента готовности Кг и коэффициента использования Ки.  

Коэффициент готовности определяет вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в 

произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по 

назначению не предусматривается, и представляет собой отношение времени исправной работы к сумме времен 

исправной работы и вынужденных простоев объекта, взятых за один и тот же календарный срок: 

sumq
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q
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t
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где tq - суммарное время исправной работы объекта, час; 

tsum - суммарное время вынужденных простоев, час. 

Коэффициент использования Kq равен отношению среднеарифметической мощности к установленной 

мощности турбогенератора за определённый интервал времени. Этот коэффициент характеризует эффективность 

электростанции в целом, включая не только её технологическое совершенство, но и квалифицированность 

персонала, организацию работы руководством самой станции и организацию всей отрасли на государственном 

уровне. В настоящее время значение Kq стало еще более важным, т.к. он характеризует уровень решения вопроса 

по увеличению энергоэффективности и энергосбережения. Коэффициент готовности для мощных ТГ в 1996-2003 

г.г. составлял 96,3-95,5 %, […]. В 2006 г. на АЭС Украины коэффициент готовности понизился до 71,4%. В 

настоящее время он снизился до 67,3 %.  

Коэффициента использования турбогенераторов Kus характеризует выработку электроэнергии на 

электростанциях. Для АЭС мира коэффициент использования достигает 80 %, а на некоторых АЭС - превышает 

90 % […]. В Украине в 2006 г на АЭС этот коэффициент составлял 68,9 %, а для всех электростанций – всего 

лишь 37,4 %. В период 2000-2010 г.г. этот показатель составлял 69 %. Усредненный по энергоблокам Украины 

коэффициент использования Kus = 68,9 %, а коэффициент готовности Kq = 71,4 %, что ниже аналогичных мировых 

показателей на 10-15 %. Причиной этого является низкая надежность и, соответственно, частые отказы ТГ из-за 

наиболее часто встречающихся дефектов, […]: 

- трещины в сварных швах напорного и сливного коллекторов; 

- обрыв болтов крепления сливного коллектора; 

- трещины в паяных соединениях головок лобовых частей обмотки; 

- неплотность полых проводников; 

- трещины и «сплющивание» фторопластовых шлангов предположительно из-за повышенного нагрева и 

перепада давлений при воздействии вибрации обмоток; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- неплотная затяжка гаек штуцеров присоединения фторопластовых шлангов к головкам стержней; 

- усталостные трещины в медных водо - соединительных трубках выводов обмотки статора вблизи пайки 

медной трубки к стальному штуцеру, в т.ч. и в медных патрубках охлаждающих шин; 

- увеличенные виброперемещения лобовых частей; 

- ослабления крепления радиальных шпилек в лобовых частях обмотки с повреждением датчиков 

термоконтроля нижних стержней; 

- неплотности между камерами охлаждения в концевых выводах, приводившие к перегреву выводов и 

ускоренному процессу кристаллизации уплотнительных деталей. 

Особое значение среди этих поломок занимают повреждения активной стали статора, где наблюдаются 

следующие виды повреждений: 

- ослабление прессовки; 

- повышенный нагрев отдельных зубцов сердечника; 

- оплавление, скол и выкрашивание отдельных участков активной стали и сегментов в торцевой зоне; 

- поломка и выпадение дистанционных распорок и повышенная вибрация клиньев обмотки статора. 

Ослабление плотности прессовки торцевых зон сердечников приводит к возникновению дефектов, которые 

чаще всего обнаруживаются в процессе испытаний, при диагностике или при осмотрах во время плановых 

ремонтов. Ослабление прессовки и распушение зубцов в торцевой зоне приводит к вибрации листов активной 

стали под действием аксиальных знакопеременных электродинамических усилий и усталостным повреждениям 

с последующим выкрашиванием фрагментов, которое представляет большую опасность и ограничивает 

работоспособность ТГ, рис. 2. При оплавлении или выгорании небольших участков сердечника вырубают 

поврежденный участок, удаляют заусеницы, разводят листы, вливают в образовавшуюся щель лак БТ-99, 

закладывают между листами пластины из слюды толщиной 0,05 мм на глубину 10-15 мм и покрывают лаком БТ-

99. 

При оплавлении значительных участков сердечника в вырубленные 

участки установить вставку из текстолита на клей БФ-2. Для устранения 

распушения крайних пакетов сердечника статора используют разные 

приемы: устанавливают дополнительные нажимные шайбы, ребра 

жесткости или нажимные пальцы, иногда сва ривают крайние листы 

сердечника шириной 1,5-2 мм и длиной 10-15 мм или склеивают 

эпоксидными смолами. 

Для снижения «распушивания» листов сердечника выбирают 

достаточное давление прессовки активной стали, которое должно 

обеспечить силу трения между отдельными листами, исключающую 

возможность их взаимного перемещения из-за изгибных колебаний 

сердечника. Это приводит к относительному перемещению листов 

активной стали друг относительно друга, к фреттинг – коррозии, истиранию 

межлистовой изоляции, коррозионному износу сегментов, и способствуют повышенная вибрация сердечника и 

попаданию масла между сегментами. В результате фреттинг - коррозии, которой подвержены поверхности 

сжатых взаимно перемещающихся стальных листов и деталей, на зубцах появляется полупроводящая красно-

коричневая пыль (коррозионный износ). Смесь этой пыли и продуктов износа лака с маслом под воздействием 

нагрева и вибрации превращается в темную дегтеобразную массу со слабомагнитными свойствами. В результате 

разрушения изоляции листов возникают их местные замыкания и повышенный нагрев стали. Ослабление 

прессовки активной стали при работе ТГ также вызывает распушение листов коронок зубцов крайних пакетов, 

появление специфического шума, а сильное ослабление может вызвать вибрацию корпуса статора. К ослаблению 

прессовки активной стали также может привести самоотвинчивание гаек крепления стяжных призм к нажимной 

плите, остаточная деформация нажимных пальцев, излом и выпадение вентиляционных распорок, попадание 

посторонних предметов в расточку сердечника. В ряде случаев ослабление является следствием недостаточного 

усилия прессовки активной стали на заводе-изготовителе. Возможен также технологический перекос запеченных 

пакетов при их установке в сердечник. Распушение зубцов в торцевой зоне сопровождается вибрацией листов 

активной стали, воздействующей на торцевую зону зубцов сердечника. Это приводит к появлению усталостных 

трещин листов с последующим их изломом и выкрашиванием. Такой дефект может вызвать перерезание 

фрагментами листов корпусной изоляции стержней обмотки статора, пробой изоляции. Также было отмечено, 

что при работе ТГ с коэффициентом мощности, близким к единице, и особенно в режиме потребления реактивной 

мощности, когда резко возрастают аксиальные электромагнитные силы в торцевых зонах, усиливается 

ослабление прессовки зубцов. 

Снижение давления прессовки в сердечнике, которое началось в торцевых зонах зубцов, может 

распространяться на другие зоны сердечника. Это определяется по появлению налета красно-коричневой пыли в 

расточке и на спинке сердечника. При этом увеличивает локальный нагрев дефектной зоны в сердечнике и 

лавинообразный рост нагрева вплоть до плавления стали и повреждения корпусной изоляции стержней обмотки. 
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На состояние зубцов сердечника влияет способ крепления стержней обмотки статора в пазах и изменение 

температуры стержней и сердечника. При нагреве и охлаждении фрикционная связь стержней обмотки и зубцов 

вызывает термомеханические деформации стержней, зубцов и нажимных пальцев. При охлаждении давление в 

крайнем пакете сердечника в зубцовой зоне снижается, при нагреве – увеличивается. Но на следующих участках 

зубцовой зоны шихтованного пакета происходит обратное, т. е. давление снижается при нагреве и возрастает при 

охлаждении, [7,8]. 

Если в конструкции сердечника применено склеивание торцевых пакетов и убрано крепление в конце 

сердечника стержней обмотки статора, то возможное ослабление прессовки и распушение от термомеханических 

сил не исчезает, а смещается к центру сердечника, в те пакеты, которые расположены непосредственно после 

свободных участков или после склеенных пакетов. Силовое воздействие фрикционно закрепленных стержней на 

торцевую зону сердечника при нагреве и охлаждении усугубляет неравномерность распределения давления 

прессовки, которая возникает от технологических и конструктивных факторов.  

Наиболее интенсивно локальное ослабление прессовки проявляется при более плотном закреплении обмотки 

в пазу, особенно на концевых участках пазов, и более свободном в аксиальном направлении - в лобовых частях. 

Отрицательную роль играет снижение температуры дистиллята на входе в обмотку статора ниже 30 ºC при 

нагретом сердечнике. 

Выводы: 

1. Наибольшая доля в недовыработке электроэнергии на ТЭС и АЭС Украины из-за отказов 

электротехнического оборудования приходится на ТГ и эта недовыработка постоянно нарастает из-за 

превышения срока эксплуатации. 

2. В последние годы возросла актуальность исследования состояния сердечников статоров турбогенераторов, 

нарушения в работе которых наиболее часто становится причиной отказов ТГ и всего блока электростанции. 

Актуально исследование состояния сердечников статоров, повреждения активной стали статора. 

3. Ослабления расклиновки обмотки статора в пазовой части является следствием, как повышенной вибрации 

обмотки, так и несовершенством применения системы ее крепления. 

4. Ослабление прессовки и распушение зубцов в торцевой зоне приводит к вибрации листов активной стали 

под действием аксиальных знакопеременных электродинамических усилий, к усталостным повреждениям с 

последующим выкрашиванием фрагментов, которое представляет большую опасность и ограничивает 

работоспособность ТГ 

5. На работающих ТГ, ранее имевших дефекты стального сердечника, в межремонтные периоды 

периодически следует проводить диагностический контроль для своевременного выявления распушения зубцов 

торцевой зоны. Контроль местных перегревов активной стали необходимо вести постоянно. 

6. Торцевые зоны ТГ следует контролировать при проведении ремонта без вывода ротора (с вытеснением 

водорода), используя видеоскопы, эндоскопы, зеркальные зонды. Те же мероприятия целесообразны и для ТГ, не 

имевших ранее дефектов активной стали, если они длительно работали при повышенном напряжении статора. 

7. Распушение зубцов в торцевой зоне сопровождается вибрацией листов активной стали под действием 

аксиальных знакопеременных электромагнитных сил, воздействующих на торцевую зону зубцов сердечника. 

8. Возможное ослабление прессовки и распушение от термомеханических сил не исчезает, а смещается к 

центру сердечника, в те пакеты, которые расположены непосредственно после свободных участков или после 

склеенных пакетов. 
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Proposals on the prevention and elimination of defects in the cores of turbogenerators stators. Condition of domestic 

turbogenerators demands the constant control of parameters, technical maintenance and rehabilitation. The works to 

assess the status of turbogenerators is carried out using statistical data on the reasons for their failure. The paper shows 

the evaluation of the most frequent causes of failures of turbogenerators and proposes methods of rehabilitation for 

prolongation of their exploitation, if it was established that they can be restored. The task was to identify the scientific, 

technical and informational factors and criteria by which we can determine the energy units, which are primarily in need 

of modernization and which are inappropriate to rehabilitate by economic reasons. The paper presents data about the 

number of failures in the turbogenerators of Ukrainian NPPs for the period from 2004 to 2014. It has been established 

that in the last years namely stator core are the main cause of failures of turbogenerators. The urgency determining the 

state of stator core of turbogenerators therefore has increased, especially in the end of the core. The results of this analysis 

are used to develop technical solutions on improving reliability of turbogenerators when working with enlarged power 

factor and reactive power consumption. The paper considers the causes of destruction of cores of the stator and the reasons 

decreasing their monolithic condition. The methods of early detection of these conditions and decreasing their harm are 

proposed. 

Keywords: turbogenerator, electrical equipment, refusal, power station, rehabilitation, service maintenance, 

reconstitution, stator core, temperature, electromechanical force, perforated zone, pressure compacts. 
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МІНІМІЗАЦІЯ ТЕПЛОВИХ ВТРАТ ПРИ РОЗМАГНІЧУВАННІ 
ВЕКТОРНО-КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 

 

 Для системи полеорієнтованого векторного керування асинхронним двигуном методом безумовної 

оптимізації Ейлера виведено закон зміни потокозчеплення ротора нерухомого двигуна при його розмагнічуванні, 

що забезпечує мінімальні теплові втрати в обмотках двигуна. Виконано порівняння оптимального керування 

процесом розмагнічування з таким, що досягається стрибкоподібним зниженням потокоутворюючої складової 

струму статора до нуля. Розмагнічування двигуна в паузах повторно-короткочасного режиму дозволить 

підвищити енергоефективність векторного керування. 

Ключові слова: електропривод, асинхронний двигун, потокозчеплення ротора, оптимальне керування, 

мінімізація теплових втрат, енергоефективність.  

Постановка проблеми. В системах полеорієнтованого векторного керування (FOC) асинхронним приводом 

двигун спочатку намагнічують шляхом подачі сигналу завдання на потокозчеплення ротора r  або на 

потокоутворюючу складову струму статора sdi , а потім приступають до регулювання механічних координат: 

моменту, швидкості або положення. При роботі електроприводу в напруженому повторно-короткочасному 

режимі, двигун під час паузи, як правило, не розмагнічують, що приводить до додаткових теплових втрат в 

обмотках статора у процесі підтримки потокозчеплення ротора на бажаному рівні. 

При достатній тривалості пауз ці втрати можна зменшити за рахунок розмагнічування асинхронного двигуна 

(АД) на початку паузи і намагнічування його перед початком нового робочого циклу. 

Аналіз попередніх досліджень. В [1] проаналізовані теплові втрати на намагнічування та розмагнічування 

двигуна в системі прямого векторного керування (з регулятором потокозчеплення ротора) при різних рівнях його 

обмеження; показано, що мінімальні втрати мають місце при обмеженні струму на рівні струму холостого ходу 

статора 0sdi
 
(без форсування), який забезпечує намагнічування АД до необхідної величини 

sdmr iL 0 , (1) 

де mL – взаємоіндуктивність.  

В [2] проаналізовано, при яких тривалостях пауз розмагнічування двигуна з подальшим його намагнічуванням 

дозволить зменшити сумарні теплові втрати. Аналіз виконано для стрибкоподібної зміни струму sdi  від до 0 до 

0sdi
 
та навпаки.  

В [3] зроблено спробу знайти оптимальні, з точки зору теплових втрат, закони зміни потокозчеплення ротора 

при намагнічуванні та розмагнічуванні АД. Але при цьому, на наш погляд, допущено деякі неточності. 

Метою роботи є уточнення оптимального за тепловими втратами закону регулювання потокозчеплення 

векторно-керованого АД під час розмагнічування його в зупиненому стані. 

Матеріали і результати досліджень. Структурна схема системи полеорієнтованого векторного керування 

АД при зупиненому двигуні в обертовій ортогональній системі координат dq , орієнтованій за вектором 

потокозчеплення ротора, зображена на рис. 1. В схемі використано такі позначення: РП – регулятор 

потокозчеплення; КРТd – замкнений контур регулювання d-складової струму статора; 
** , sdr i  – сигнали 

завдання на потокозчеплення ротора та потокоутворюючу складову струму статора; rrr RLT   – стала часу 

ротора; Lr, Rr – індуктивність та активний опір ротора; rmr LLk   – коефіцієнт магнітного зв’язку ротора; Ti, Tψ 

– сталі часу інтегрування розімкнених контурів струму та потокозчеплення відповідно. 
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Рисунок 1 – Структурна схема системи векторного керування АД при зупиненому двигуні 



ISSN 2074-2630 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика»  №1(17)’ 2015 

145 

 

 

При прямому керуванні (DFOC) система складається з контуру потокозчеплення і підпорядкованого йому 

контуру струму, а при непрямому керуванні (IFOC) регулятор потокозчеплення відсутній. 

Сумарні теплові втрати в обмотках статора і ротора, зумовлені потокоутворюючими складовими струмів 

статора та ротора, що підлягають мінімізації, обчислюються за формулою:
   

    
kkk t

rdrsds

t

rdrsds

t
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22

0

22

0

)()(
2

3
)()()( , (2)

 

де WP  , – потужність та енергія втрат відповідно. 

З точки зору теорії оптимального керування енергія втрат являє собою мінімізований функціонал, а 

потужність втрат – підінтегральну функцію цього функціоналу. 

Щоб скористатися методом безумовної оптимізації Ейлера, виразимо струми статора і ротора через 

потокозчеплення ротора та його першу похідну. 

Згідно з передавальною функцією 
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запишемо диференційне рівняння 
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З виразу потокозчеплення ротора через потокоутворюючі складові струмів 
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та з урахуванням (4) знаходимо 
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Після підстановки виразів (4) і (6) в підінтегральну функцію функціоналу (2) отримуємо 
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та, враховуючи, що 
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Рівняння Ейлера, розв‘язок якого забезпечує екстремум функціонала (2), має такий загальний вигляд [4]: 
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Знаходимо послідовно похідні останнього рівняння для функції (7). 
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Після підстановки (10) і (11) у (9) і деяких перетворень отримуємо однорідне диференційне рівняння (ДР) 

0''22  rrr T . (12) 
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Позначимо 
222

ro TT  , звідки маємо 

ro TT   (13) 

– стала часу оптимального перехідного процесу; 
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ДР (11) відповідає характеристичне рівняння  

0)1)(1(122  pTpTpT ooo  (15) 

з двома дійсними полюсами 
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через які можна записати формули перехідних процесів при розмагнічуванні двигуна, як розв‘язок ДР (12): 
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У [3] також отримані рівняння (12-18), але коефіцієнт λ у цій статті помилково визначено як величину, 

зворотну до величини, описаної формулою (14). 

Далі автор джерела [3] припускає ще одну неточність. Він знаходить коефіцієнти оптимальних керувань із 

відомих граничних умов за потокозчепленням, тобто 
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і не враховує граничні умови за похідною від потокозчеплення, які при досягненні основною координатою 

заданого значення обов‘язково повинні бути нульовими: 

,0)()'( розм  kr t 0)()'( нам  kr t ; (21) 

Умови (21) можуть бути досягнуті або за рахунок вибору початкових умов за похідною, або при застосуванні 

керування з обмеженням, для пошуку якого треба застосовувати більш складні методи оптимізації. 

В результаті неврахування умов (21) в [3] отримані такі закони оптимального керування: 
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При врахуванні першої з умов (21) аналіз виразів (17) і (18) при ktt   показує, що нульові значення 

потокозчеплення та його похідної можуть бути досягнуті тільки при ∞kt , 02 C  і 01 rC  , тобто при  

t
rr

oet
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що відповідає відкиданню додатного полюса і перетворення  характеристичного рівняння (15) рівнянням 

01pTo . 

Для визначення оптимальних втрат підставимо вираз (23) та його першу і другу похідні 
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та знайдемо функціонал (2): 
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Після підстановки у формулу (25) оптимальної частоти (16) з урахуванням виразу для оптимальної сталої часу 

експоненціального перехідного процесу (13) маємо формулу для розрахунку оптимальних (мінімально 

можливих) теплових втрат в рамках сформульованої вище задачі оптимального керування. 

)1(2)2(  cco WWW . (27) 
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Оскільки в деяких джерелах стверджується, що при розмагнічуванні найменші втрати мають місце при 

стрибкоподібному зніманні сигналу sdi , визначимо втрати rW  і для цього випадку, коли в формулах (23) і (25) 

треба тільки замінити параметр oo T/1  параметром rr T/1 : 

)3()21( 22  ccr WWW . (28) 

Знайдемо, за яких умов втрати rW  перевищують oW , для чого розв‘яжемо нерівність: 
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3 2
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Після декількох перетворень доводимо, що нерівність (29) є тотожною: 

0)1( 2  , (30) 

тобто справедливою при будь-яких параметрах.  

На рис. 2 показано графік залежності  R
o

r k
W

W




, побудований на підставі формул (28) і (14), який свідчить, 

що при розмагнічуванні АД за формулою (23) теплові втрати можна знизити у порівнянні зі стрибкоподібним 

зніманням потокоутворюючої складової струму статора. Ефективність оптимального керування зростає при 

підвищенні відношення опору ротора до опору статора і в області реальних параметрів становить від 10 до 30%. 
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Рисунок 2 – Відношення теплових втрат на розмагнічування 

при стрибкоподібному зменшенні    до 0 та при оптимальному керуванні від відношення активних 

опорів ротора і статора 

 

Покажемо, що стала часу ro TT   дійсно мінімізує теплові втрати при експоненціальному закону 

розмагнічування  
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Для цього скористаємося формулою потужності втрат, узгодженою з (25) 
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Змінюючи T  в діапазоні від  /or TT  до oT2  при декількох значеннях коефіцієнта розподілення опорів 

Rk , через які розраховуються згідно з (14)  відповідні значення  , побудуємо за формулою (31) сімейства 

залежностей )(T
W

W

c


, зображені на рис.3. Точки, позначені кружками, відображують втрати при oTT  , а 

точки, позначені квадратиками, – втрати при  rTT  .  
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Аналіз отриманих графіків підтверджує наявність мінімуму втрат при зміні сталої часу експоненціального 

закону розмагнічування і правильність знаходження її оптимального значення. 

При виборі одного з досліджуваного законів керування процесом розмагнічування треба враховувати, що при 

стрибкоподібному зменшенні sdi   цей процес все ж таки протікає в   раз скоріше. 

Висновки. Як показали дослідження, використання запропонованого варіанту оптимального керування 

процесом розмагнічування векторно-керованого АД дозволяє мінімізувати теплові втрати в цьому режимі і 

зменшити їх на (10-30)% у порівнянні зі стрибкоподібним зменшенням до нуля потокоутворюючої складової 

струму статора. Предметом подальших досліджень може бути синтез оптимальних траєкторій з перемиканнями, 

який застосовують при необхідності врахування обмеження на керування і регульовані координати, та синтез 

оптимальних керувань процесом намагнічування. Зокрема, заслуговує на увагу узагальнення процесів 

формування лінійних та синус-гіперболічних траєкторій, запропонованих у [3]. 
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Рисунок 3 – Графіки залежностей теплових втрат від сталої часу експоненціального перехідного 

процесу розмагнічування 
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О.И.ТОЛОЧКО, А.В.МЕЛЬНИК 

НТУУ «КПИ» 

Минимизация тепловых потерь при размагничивании векторно-управляемого асинхронного двигателя. 

Для системы полеориентированного векторного управления асинхронным двигателем методом безусловной 

оптимизации Эйлера выведен закон изменения потокосцепления ротора неподвижного двигателя, 

обеспечивающий минимальные тепловые потери в обмотках двигателя. Выполнено сравнение оптимального 

управления процессом размагничивания с таким, которое достигается скачкообразным снижением 

потокообразующей составляющей тока статора до нуля.  

Ключевые слова: электропривод, асинхронный двигатель, векторное управление, размагничивание, 

оптимальное управление, минимизация тепловых потерь, энергоэффективность. 

 

O. TOLOCHKO, A. MELNIK 

Heat losses minimization during demagnetization process in vector-controlled induction motor. Analysis of heat 

losses during demagnetization of motor windings has been done for induction machine in direct field-oriented control 

system. Euler’s optimization method was used for solving the problem of finding the optimal in energy losses trajectory 

of rotor magnetic flux change for the process of demagnetization of motor windings. The exponential and step 

trajectories of rotor magnetic flux change were analysed. Plots of energy losses from the time-constant of exponential 

transient process show that it is possible to choose time-constant value that allows getting the minimum of energy 

losses for every certain relation between the rotor and stator resistances. This case can be achieved by choosing the 

time-constant equals to T0. Theoretical arguments and simulation results proved that exponential trajectory is the 

optimal in heat losses trajectory of rotor magnetic flux change during demagnetization of the motor, and the step 

change of rotor magnetic flux from its nominal value to zero is the optimal in processing speed trajectory.  

Keywords: electric drive, induction machine, windings demagnetization, optimal control, minimization of energy 

losses. 
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