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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Відповідно до існуючого законодавства, зокрема, п. 6 
статті 7 «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, 
промисловості та агропромисловому комплексі», від сучасних підприємств 
вимагається застосування нових підходів для впровадження і забезпечення 
виконання програм енергоресурсозбереження. В той же час залишається 
актуальною проблема високої аварійності електроустаткування, що визначає одну із 
складових витрат під час реалізації конкретних енергетичних програм. Одною з 
причин аварійності є відмова електротехнічного обладнання в процесі пуску, яка 
пояснюється відсутністю керованості процесом рушання, як складової пуску. 

Значна частина загальнопромислових і сільськогосподарських механізмів має 
початковий момент опору технологічного агрегату при переході електромеханічної 
системи з нерухомого стану в стан руху (момент рушання) такий, що перевершує 
паспортне значення пускового моменту. Цей процес супроводжується зміною сил і 
моментів опорів за певними фізико-механічними законами, що обумовлені роботою 
сил тертя в кінематичних парах технологічного механізму, в ущільненнях, а також у 
зоні взаємодії робочого органу з технологічним середовищем. 

Математичні методи уявлення електропривода технологічних механізмів 
використовують спрощене представлення саме технологічних об'єктів, які не 
завжди відповідають дійсності. Математичні залежності механічних характеристик 
робочих машин і технологічних механізмів не враховують реальних процесів, що 
відбувається в електромеханічних системах, технологічних механізмів при рушанні 
та пуску. Дані спрощення є причиною для значної розбіжності реальних і 
аналітичних характеристик, що пов’язані саме з процесами переходу механізму зі 
стану спокою в стан руху. Рушання як фаза пуску електропривода з різними видами 
навантаження в навчальній і технічній літературі практично не розглядається, а 
питання динаміки електропривода розглядаються за умови незмінності опору 
навантаження. У роботах Г. И. Штурмана, А. С. Сандлера, Р. С. Сарбатова,              
Л. Б. Гейлера, В. Б. Клепікова проблеми формування моменту опору при рушанні 
розглянуті для обмеженого класу електроприводів, а саме, для обладнання 
гірничорудного, нафтопереробного виробництва. 

Існує ряд технологічних механізмів, які за певних умов експлуатації мають 
нелінійну залежність моменту тертя і характеризуються рушанням електропривода 
у важких умовах. До них відносяться підіймально-транспортні механізми, які 
виконують підіймання габаритних вантажів, такі як перевантажувачі 
на залізотранспортних об’єктах, підіймач, на поромах, в порту і т. ін. 

Тому актуальним науковим завданням є розробка системи електроприводу з 
поліпшенням динаміки рушання і пуску підіймально-транспортних механізмів на 
базі частотно-регульованого електропривода з урахуванням чинників які впливають 
на формування моменту опору і зниження аварійності шляхом формування заданих  
пускових характеристик електромеханічної системи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Основний зміст роботи складають результати досліджень, що проводилися 



2 

протягом 2009–2017 років. 
Робота відповідає Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки», зокрема, п. 6 статті 7 «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології 
в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі» та спрямованості 
тематики науково-дослідних робіт кафедри «Системи автоматичного управління і 
електропривода» Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського. Науково-дослідні роботи, що є базовими для даної дисертації: 
«Підвищення ефективності системи керування електроприводом механізму підйому 
зливної греблі гідроелектростанції» (№ ДР 0113U001192, 2013 р.), в якій автор 
визначив чинники, що впливають на формування моменту опору при рушанні 
технологічного механізму; «Електропривод підйомника затвору гідроплотини з 
контуром передпускової підготовки», де автором проведено дослідження системи 
керованого рушання асинхронного двигуна; «Оптимізація процесу рушання 
асинхронного електропривода технологічного механізму в умовах важкого пуску» 
(Протокол № 6 від 15.06.17 р.), де автором розроблено структуру алгоритму 
функціонування автоматизованої системи керування для покращення процесів 
рушання в умовах важкого пуску. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у розробці системи 
електропривода механізму підіймання затвора зливної греблі для поліпшення 
рушання, пуску і переміщення затвору по напрямним карману та зниження 
аварійності шляхом формування заданих пускових характеристик 
електромеханічної системи засобами частотно-регульованого електропривода.  

 Для досягнення мети були поставлені та розв’язані такі задачі: 
– аналіз чинників, що впливають на формування моменту опору при рушанні, 

пуску і переміщені технологічного механізму; 
– розробка методу визначення параметрів напруги живлення для формування 

пускового моменту вище паспортного; 
– розробка математичної моделі системи «електропривод - механічна 

трансмісія - робочий орган» для аналізу режимів рушання технологічного механізму 
з урахуванням особливостей формування моменту опору; 

–  аналіз систем електропривода для реалізації режиму рушання та пуску;  
– розробка алгоритму функціонування електропривода механізму підіймання і 

синтез системи автоматизованого керування для виконання рушання, пуску і 
переміщення затвора з контролем температурного режиму і обмеженням струмових 
навантажень; 

– математичне моделювання та експериментальні дослідження системи 
електропривода з метою підтвердження основних теоретичних положень і наукових 
результатів дисертаційної роботи; 

– визначення експлуатаційних параметрів та оцінка техніко-економічної 
ефективності використання системи автоматизованого керування механізмом 
підіймання затвора зливної греблі.  

Об’єкт дослідження – динамічні процеси в електромеханічній системі 
механізму підіймання затвору зливної греблі. 

Предмет дослідження – характеристики рушання і пуску частотно-
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регульованого асинхронного електропривода.  
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених задач використовувалося 

математичне моделювання моменту опору при рушанні технологічного механізму з 
урахуванням властивостей технологічного об’єкта в процесі аналізу динамічних 
режимів електропривода; метод математичного планування експерименту за 
схемою рототабельного централізованого композиційного планування на базі 
математичної моделі асинхронного двигуна в трифазній системі координат з 
урахуванням властивостей контуру намагнічування для визначення поліноміальних 
залежносте моменту рушання та струму; фізичне моделювання рушання в тяжких 
умовах для дослідження законів зміни моменту рушання на валу двигуна при 
загальмованому роторі, а також для дослідження режимів роботи системи 
перетворювач частоти– асинхронний двигун (ПЧ–АД) у режимі рушання при 
імпульсному характері пускового моменту.  

Наукова новизна отриманих результатів: 
– уперше отримано аналітичну залежність моменту опору затвору зливної 

греблі при рушанні з урахуванням фізико-механічних властивостей технологічного 
середовища.  

– удосконалено метод визначення параметрів напруги живлення шляхом 
урахування зміни параметрів контуру намагнічування асинхронної машини в 
системі частотно-регульованого електропривода при живлені в області низьких 
частот що, на відміну від існуючих, дозволяє враховувати зростання втрат при 
роботі асинхронного двигуна на межі режиму глибокого насичення; 

– уперше отримана аналітична поліноміальна залежність пускового моменту і 
струму асинхронного двигуна методом математичного планування експерименту 
для визначення параметрів напруги живлення при формуванні заданого пускового 
моменту рушання з мінімальним значенням струму статора; 

– набув подальшого розвитку метод визначення температури нагріву обмоток 
статора при виконанні передпускової підготовки та рушання, який, на відміну від 
існуючих, враховує зміну параметрі напруги живлення, алгоритм рушання та 
властивості контуру намагнічування асинхронної машини. 

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків і 
рекомендацій забезпечується коректністю прийнятих у математичних моделях 
припущень і підтверджується збігом результатів аналітичних розрахунків із 
результатами математичного та фізичного моделювання. 

Практичне значення одержаних результатів:  
– розроблено алгоритми керування частотно-регульованим електроприводом, 

які, на відміну від існуючих, забезпечують покрокове прикладання моменту 
рушання до асинхронної машини дводвигунового електропривода з послідовним 
збільшенням моменту рушання на малих частотах обертання та забезпечують 
регулювання пускового моменту і поліпшення динаміки рушання та пуску; 

– розроблена математична модель системи автоматизованого керування 
дводвигуновим електроприводом, яка, на відміну від існуючих, дозволяє 
досліджувати пускові режими з урахуванням моменту опору при рушанні 
технологічного механізму за заданими спеціальними алгоритмами для виконання 
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передпускової підготовки, рушання, переміщення затвора з непрямим контролем 
температурних режимів обмоток статора асинхронного двигуна; 

– сформовано вимоги до автоматизованої систем керованого рушання, 
розроблена структуру й алгоритми функціонування автоматизованої систем 
керованого рушання. 

Результати  досліджень використані: 
– при виконанні проектних робіт щодо підвищення надійності роботи 

допоміжного обладнання Кременчуцької ГЕС (м. Світловодськ);  
– при виконанні проектних робіт з модернізації електропривода механізму 

підіймання козлового крану «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату»   
(м. Горішні Плавні); 

–  в навчальному процесі  при розробці комп’ютеризованих комплексів для 
дослідження характеристик частотно-регульованого електропривода для студентів 
електромеханічного спрямування Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати, які складають суть 
дисертаційної роботи, отримані автором самостійно. У публікаціях, написаних в 
співавторстві, здобувачеві належать: [1, 21, 23, 22, 29] – експериментальні 
дослідження і аналіз пускових характеристик асинхронного двигуна; [2, 3, 9] – 
аналіз технологічних передумов застосування частотно-регульованого 
електропривода; [4] – розробка методу визначення моменту асинхронного двигуна 
зі застосуванням математичного планування експерименту; [5, 7, 12] – 
систематизація існуючих пускових систем і обґрунтування принципів 
передпускової підготовки електроприводів; [6, 18, 19, 25] – розробка принципових 
рішень щодо впровадження частотно-регульованого електропривода; [8, 26, 27] – 
аналіз принципів реалізації керованого рушання асинхронного двигуна; [10, 11, 20] 
– розробка загальних принципів побудови комп’ютеризованих дослідницьких 
комплексів для проведення експериментальних досліджень; [13, 15] – побудова 
математичної моделі і аналіз процесу рушання; [17, 22, 28] – аналіз можливостей 
комп’ютеризованих дослідницьких комплексів при дослідженні режимів роботи 
асинхронного двигуна; [18] – розробка системи керованого рушання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
виконаних у дисертаційній роботі досліджень докладалися і обговорювалися на:    
Х–XVI Міжнародних науково-технічних конференціях «Проблеми енергоресурсо-
збереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (Кременчук, 
2011–2017); VII–XV Міжнародних науково-технічних конференціях молодих 
учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації», (Кременчук, 2009–2017); ІІ Всеукраїнській науково-
технічній конференції з міжнародною участю «Комп’ютерне моделювання та 
оптимізація складних систем», (Дніпро, 2016); XXIII спільній Міжнародній 
науково-технічній конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. 
Теорія і практика» і «Силова електроніка та енергоефективність» (Харків, 2017). 

Робота обговорювалася та була схвалена на засіданнях науково-технічних 
семінарів «Електромеханіка, проблеми енергоперетворення і 
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енергоресурсозбереження» та «Електромагнітні та електромеханічні процеси в 
електричних машинах і апаратах» наукової ради НАН України з комплексної 
проблеми «Наукові проблеми електроенергетики», 2017 р. 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 29 друкованих 
працях, з них 1 – стаття фаховому виданні України, занесеному до міжнародної 
наукометричної бази даних Scopus, 11 – статей у фахових наукових журналах 
України, занесених до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus», 
«Polish Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», «Open Academic Journals 
Index», «CiteFactor» і «Scientific Indexing Services», 12 – тези доповідей на 
конференціях, 5 – патентів України на корисну модель. Дві роботи опубліковані без 
співавторів. 

Структура та обсяг дисертації. Повний обсяг дисертації становить               
203 сторінок друкованого тексту й містить анотацію, вступ, шість розділів, 
висновки, список використаних джерел і вісім додатків. Основна частина викладена 
на 151 сторінках. Список використаних джерел складається зі 146 найменувань на 
13 сторінках. Дисертація містить 77 рисунків і 14 таблиць, з яких 14 рисунків і 1 
таблиця на окремих 16 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність роботи і відображено її зв’язок з 

науковими програмами та планами НДР, сформульовано мету й основні наукові та 
практичні задачі дослідження, наведено наукові положення, що виносяться на 
захист, вказано наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів, а 
також рівень апробації результатів роботи, зазначено кількість публікацій й 
особистий внесок автора.  

У першому розділі виконано огляд літератури за темою дисертації та  аналіз 
сучасного стану проблеми. Встановлено, що сучасне математичне представлення 
характеристик електроприводів без урахування рушання як фази пуску коли 
технологічний механізм переходить з стану спокою в стан руху, що притаманне 
значній кількості промислових механізмів, не дозволяє забезпечити оптимальні 
алгоритми режиму рушання та пуску і є одним з чинників інтенсивного зносу і 
старіння електротехнічного і технологічного устаткування.  

Зниження керованості системи електропривода і, як наслідок, зниження 
експлуатаційної надійності і відмови вузлів електротехнічної системи в цілому, 
пояснюється динамічними і тепловими перевантаженнями в умовах важкого пуску, 
спричиненого підвищеним моментом опору при рушанні. Аналіз праць                    
Л. Б. Гейлера, В. Б.  Клепікова, А. І. Гладиря вказує на неможливість використання 
емпіричної формули Бланка для опису механічних характеристик робочих машин і 
технологічних механізмів Mc = f(ω) на етапі рушання. 

У реальних умовах залежність Mc(ω) має більш складний характер: 

0

p

c р

ном

M ( ) M k M ( )


 


 
   

 
,    (1) 

де k – коефіцієнт, що враховує режими роботи механізму; p – показник ступеня, що 
залежить від характеру навантаження; ωном – номінальна кутова швидкість;            
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М0 – момент холостого ходу машини; Мр(φ) – залежність моменту рушання від кута 
повороту валу φ , що, в свою чергу, залежить від часу t, протягом якого агрегат 
знаходиться в нерухомому стані, властивостей мастила ν, температури 
навколишнього середовища tcp, характеристик робочого тіла і ін., тобто      
Мр(φ)=F(t, v, tcp,…). Складова Мр(φ) рівняння (1) відповідає саме процесу рушання і 
залежить не тільки від вище перелічених чинників, а й від фізико-механічних 
процесів, які відбуваються між елементами технологічного механізму в стані 
спокою і при переході в стан руху. 

Проблеми формування моменту опору при рушанні, розглянуті для 
обмеженого класу електроприводів, а саме, для обладнання гірничорудного та 
нафтопереробного виробництв. Проте існує низка технологічних механізмів, які за 
певних умов експлуатації мають нелінійну залежність момента тертя і 
характеризуються рушанням електропривода у важких умовах. До них можна 
віднести і підіймально-транспортні механізми. Процес підіймання  слід розглядати 
поетапно: перший етап – вибір зазорів і слабини канатів; другий етап – стадія 
рушання, коли відбувається наростання зусилля в пружному елементі при 
нерухомому вантажу; третій етап – стадія руху, яка починається з руху вантажу.  

Нерухома маса (вантаж) характеризується силами тертя спокою між взаємно 
нерухомими елементами кінематичного ланцюга системи, а саме, робочого 
середовища (основа опори), робочого органу (вага вантажу) і сил взаємозв’язку між 
ними, які формуються від конструктивних і фізико-механічні особливостей 
робочого середовища. Саме ці сили і формують момент опору при рушанні 
технологічного механізму, і це може призвести до збільшення моменту опору в 
декілька разів більшого від паспортного.  

Прикладом такого електротехнічного механізму є електропривод механізму 
підіймання затвору зливної гребли.  

Існуюча система електропривода «дистанційний електричний вал», виконана з 
реостатним пуском основних приводних машин, має низький ККД, незначний 
діапазон регулювання, система морально застаріла, потребує попереднього 
установлення роторів в однакове кутове положення перед увімкненням у мережу, 
має складність синхронізації на ходу двох обертових машини, у яких відхиляються 
кутові положення роторів і частоти обертання, обмежену динамічну стійкість, 
відсутність можливості синхронізації швидкості при рушанні і малих швидкостях і 
використання додаткових електричних машин.  

Електричний привод механізму підіймання є складним кінематичним 
ланцюгом, параметри трансмісії обох механізмів впливають на нерівномірність 
розподілу навантаження на приводні машини. У роботі виконано розрахунок 
допустимого діапазону зміни приведеного механічного кута неузгодженості при 
переміщені сторін затвора по напрямних карману. При такому діапазоні 
зрівняльний момент допоміжної машини електричного валу дуже малий і не 
виконує основної своєї функції. 

При виконанні технологічних операцій в процесі підіймання майже кожен раз 
відбувається пошкодження обладнання електропривода. Аналіз причин виникнення 
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аварійних ситуацій при виконанні рушання дозволив сформувати вимоги до систем 
керованого рушання, сформулювати мету і задачі дисертаційної роботи. 

У другому розділі  в результаті аналізу властивостей технологічного механізму 
та особливостей режимів роботи існуючої системи електропривода виявлено, що 
момент опору складається з сил які формуються при переході електромеханічної 
системи від нерухомого стану до стану руху за певними законами, що враховують 
нерівномірність формування сил тертя в підшипниках, ущільненнях і трансмісії  
механізму, в тому числі, зміну властивостей робочого органу під впливом 
технологічного середовища. Визначена математична залежність моменту опору що 
має стохастичний характер: 

ΣF = Fm + Fм.з. + Fдиф + Fmр.р + Fmр.к + Fmр.с ,  (2) 
де Fm – сила тяжіння затвора і води, що діє на затвор з боку верхнього б'єфу;         
Fм.з. – сила, що створюється розривом міжмолекулярних зв'язків адгезивних шарів 
гуми з основою затвора; Fдиф – сила розриву адгезивних шарів між основою кишені 
зливний греблі і основою затвора; Fmр.р – сила тертя ущільнюючої  гуми з 
направляючими кишені при підійманні затвора; Fmр.к – сила тертя кочення коліс; 
Fmр.с – сила тертя підшипників  ковзання.  

Результати математичного моделювання моменту опору наведені на рис. 1.  

Відомо, що отримати пусковий момент, що перевищує номінальний в кілька 
разів, можливо в області низьких частот при значній напрузі (рис. 2,а), але при 
цьому зростає пусковий струм (рис. 2,б).  

Реалізація  таких моментів при менших струмах пов’язана з особливістю 
співвідношень параметрів асинхронного двигуна, яка явно проявляється при 
рушанні асинхронної  машини, тому запропоновано виконання передпускової 
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а)                                      б) 

Рисунок 1 – Момент опору з урахуванням усіх складових (а) і з урахування 
класичних складових(б): І – наростання зусилля в пружних з’єднаннях 

електротехнічної системи при нерухомій масі робочого органу; ІІ – перехід 
технологічного механізму із стану спокою в стан руху; ІІІ – подолання 
початкового моменту опору робочого органу в робочому середовищі; 
 ІV – процес пуску і вихід електропривода на робочу характеристику 
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підготовки та рушання на базі частотно-регульованого асинхронного 
електропривода з урахуванням зміни параметрів асинхронної машини при живлені 
напругою зі зниженою частотою. 

У третьому розділі застосовано метод планування експерименту при 
визначенні параметрів напруги живлення для формування пускового моменту, що 
перевищує паспортний. Застосування математичної залежності, що описує зміну 
параметрів магнітного контуру асинхронної машини, дозволяє підвищити точність 
отримання поліноміальної залежності моменту і струму від амплітуди і частоти 
напруги живлення асинхронної машини. 

На базі математичного планування експерименту отримані поліноміальні 
залежності моменту рушання (3) і струму (4) асинхронного двигуна від параметрів 
напруги живлення: 

  2 2
1 2 3 4 5 6nM U , f a a U a f a U a U f a f            ,   (3) 

де а1 = -0,04; а2 = 0,149; а3 = -0,278; а4 = 0,002; а5 = -0,011; а6 = 0,018 – коефіцієнти 
поліноміальної залежності; 

2 2
1 2 3 4 5nI (U , f ) b b U b f b U b f        ,    (4) 

де b1 = 0,979; b2 = 0,163; b3 = -0,222; b4 = -0,001;b5 = 0,004 – коефіцієнти 
поліноміальної залежності. 

Синтезована математична модель системи електропривода як засобу 
реалізації керованого рушання електромеханічної системи з урахування 
властивостей магнітного контуру асинхронної машини, що за дослідженнями          
Д. Й. Родькіна, В. А. Огарь, А. П. Калінова, В. В. Ченчевого зменшує похибку при 
визначенні параметрів електроприводів з важкими умовами рушання і пуску, які 
працюють в широких діапазонах зміни частоти обертання.  

Для визначення діапазону варіювання параметрів напруги живлення 1f  та Uбж  

при отриманні заданого моменту рушання Мруш= kMп, де k = 2–5 – коефіцієнт 
перевантажувальної здатності АД, при мінімальному струмі статора на графік 
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а)                                                  б) 

Рисунок 2 – Сімейство характеристик пускового моменту (а) та  пускового 
струму (б) асинхронного двигуна при зміні параметрів напруги живлення 
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поверхонь відгуку моменту Мп(Uбж. f1) і струму Ic(Uбж. f1) накладені площини 
заданих значень моменту та струму, рис. 3. 

При забезпеченні сталості перевантажувальної здатності асинхронного 
двигуна, коли струм статора низький, магнітний потік набуває максимального 
значення, і машина знаходиться в області насичення. При пуску двигуна бажано 
уникати такого режиму, тому параметри напруги живлення  визначаються з 
урахуванням кривої намагнічування. 

Для визначення параметрів напруги живлення на підставі отриманих 
поліноміальних залежностей побудовано криві струму, напруги і магнітного потоку 
від частоти напруги живлення. У точці коліна магнітного потоку визначаємо 
параметри напруги і частоти при мінімальному значенні Ic. На рис. 4 наведено 
приклад визначення параметрів напруги живлення для перевантажувального 
коефіцієнта зі значеннями 2 і 3.  

 
а)                                                  б) 

Рисунок 3 – Характеристика пускового моменту(а) та струму (б)         
при проведенні математичного планування двофакторного експерименту 
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а)                                                  б) 
Рисунок 4 – Криві струму, магнітного потоку і напруги при Mруш = 2Мном (а)    

та Mруш = 3Мном  (б) 
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Для технічної реалізації режимів рушання з формуванням параметрів напруги 
живлення, що пов’язані між собою нежорстким законом керування, виконано аналіз 
існуючих систем керованого пуску.  

У роботі розглянуто пристрої і способи, що забезпечують пуск з можливістю 
створення достатнього пускового моменту, як при впроваджені нової системи 
електропривода, так і при модернізації існуючої системи дводвигунового 
електропривода. Проте, жоден зі способів не передбачає можливості виконання 
передпускової підготовки з керованим моментом рушання, коли рушання і пуск 
технологічного механізму здійснюється у важких умовах. 

У результаті проведеного аналізу запропоновано використовувати частотно-
регульований електропривод, що забезпечує високий ККД; мінімізацію споживання 
з мережі реактивної потужності; простоту конструкції, малі вагові габарити (рис. 5). 

Перевірочний розрахунок 
потужності електропривода з 
урахуванням системи управління 
показав, що застосування 
системи ПЧ–АД дозволяє 
знизити потужність системи 
електропривода на 16 %, 
зменшити навантаження на 
привод переміщення крана за 
рахунок зменшення ваги 
робочого візку, де розташований 
механізм підіймання. 

У четвертому розділі сформульовані задачі автоматизованої системи при 
виконанні передпускової підготовки. Визначена необхідність контролю 
температурних режимів, і запропоновано математичні залежності (5) для 
визначення миттєвих значень температури непрямим методом з урахуванням 
особливостей нагріву обмоток статора асинхронного двигуна при живлені від 
напруги з низької частотою та знаходження її в області насичення магнітопроводу. 
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де α – температурний коефіцієнт, 1/С°; t – час дії струму, с; C – питома 
теплоємність, Дж/(кг·К); m – маса провідника, кг; Θ0 – початкова температура 

нагріву, °С; cт1
2 PRIP  11  – загальні втрати; Iс – струм статора, А; R1 – активній 

опір обмотки фази статора, Ом; ΔPст – втрати в сталі, Вт, для режиму насичення 
визначаються таким чином: 
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Рисунок 5 – Система частотно-регульованого  
дводвигунового електроприводу 
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де ξ – конструктивний коефіцієнт, 
що залежить від параметрів 
феромагнітного матеріалу (0,003–
0,004); Іµ – струм магнітного ланцюга 
асинхронної машини, А; Е(Іµ) – 
залежність кривої намагнічування від 
струму намагнічування. 

З використанням методу 
визначення втрат в сталі в режимі 
насичення розраховано цикл роботи 
асинхронного двигуна, виведені 
математичні залежності розрахунку 
температурного режиму при 
виконанні алгоритму, що враховує 
зміну властивостей обмотки статора 
при нагріванні, розраховані можливі 
параметри перевантаження по 
струму з урахуванням допустимого 
нагріву обмоток статора (рис. 6). При 
необхідності формування пускового 
моменту при струмах що 
перевищують допустимі, з виразу (5) 
визначено можливий час роботи 
двигуна при заданому Θдоп: 
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Цей вираз дозволяє визначити 
час, за який двигун працює зі струмами, 
значення яких  I1 ≥ Iпysk.max, але середній 
нагрів обмоток за імпульс не перевищує 
Θдоп. Розроблені алгоритми дозволяють 
виконати рушання технологічного 
механізму на зниженій частоті напруги 
живлення з контролем температурних 
режимів роботи. Це дає можливість 
підвищити ефективність виконання 
технологічної операції, уникнути 
аварійних ситуацій і значно збільшити 
робочий ресурс обладнання, підвищити 
енергоефективність розглянутого 
об'єкта. При виконані алгоритму для 
кожного імпульсу розраховані 
параметри  напруги живлення. Частота 
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Рисунок 7 – Функціональна схема 
лабораторного комплексу 

Рисунок 6 – Циклограма формування 
моментів при рушанні асинхронних 
приводів технологічного механізму 
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та амплітуда напруги розраховується з поліноміальної залежності М(f,U) при 
I(f,U)→min для заданого моменту рушання (Мруш= kMп), також розраховується  
температура нагріву обмоток статора при виконанні етапів алгоритму 
передстартової підготовки з урахуванням параметрів напруги живлення.  

Розроблено лабораторний комплекс (рис. 7) для виконання 
експериментальних досліджень з можливістю запису миттєвих значень струму, 
напруги і зусилля на валу двигуна при завданні математично розрахованих 
параметрів напруги живлення.   

Експериментально встановлено, що існує таке співвідношення частоти і 
амплітуди напруги живлення, за якого струм статора має мінімальне значення. Отже  
підтверджені теоретичні дослідження щодо можливостей отримання умов 
формування максимально допустимого пускового моменту при мінімумі пускового 
струму статора.  

Під час проведення експерименту фіксувалися миттєві значення струмів при 
кожному циклі роботи двигуна, значення 
температури протягом циклу із заданими 
значеннями часу роботи tроз=0,3 с і часу 
паузи tп=20 с, що дозволило імітувати 
формування пускового моменту при 
багаторазовій спробі руху. 
Експериментальні та розрахункові значення 
досліджуваних параметрів асинхронного 
двигуна наведені на рис. 8. Відносна 
похибка розрахункових значень 
температури нагріву обмоток статора 
становить 1,6 %.  

Результати досліджень вказують, що 
удосконалений математичний метод, 
дозволяє забезпечити контроль температури 
нагрівання за аналітичним рівняннями по 
діючим значення струму статора.  

У п’ятому розділі за результатами аналізу процесів рушання встановлено, що 
об’єкт управління на момент рушання класифікується як об’єкт середнього ступеня 
недетермінованості і залежить від багатьох чинників, що змінюються в процесі 
рушання, за рахунок суттєвої нелінійності і невідповідності одного рушання до 
іншого. Для режимів роботи системи є більш характерним явний і безперервний 
перехід з одного стану в інший. Статичні і динамічні параметри кожного елемента 
системи описуються ваговими коефіцієнтами, які визначають властивості системи, 
однак ступінь їх інформативності різна і має стохастичний характер. 

Тому обґрунтовано застосування системи керованого рушання на базі 
нечіткого логіки для забезпечення виконання режимів передпускової підготовки, 
рушання і пуску дводвигунового електропривода з моментом опору, що має 
стохастичний характер і перевищує паспортний у декілька разів. Розроблено 
структуру та алгоритми роботи системи управління рушання і пуску на базі фазі-

Рисунок 8 – Експериментальні (Θе) і 
розрахункові значення (Θр) 

температури та струму (Іс) обмотки 
статора 
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регуляторів із застосуванням розроблених евристичних правил формування 
вихідних логічних змінних. Система керованого рушання наведена на рис. 9. 
Система виконує як логічне управління, реалізоване за допомогою математичного 
апарату класичної булевої логіки, так і завдання управління, що вимагають 
використання алгоритмів нечіткого логічного висновку.  

Запропонована автоматизована система керованого рушання (АСКР), де 
режим рушання виконується для одного приводу системи і складається з декількох 
імпульсів формуючих пусковий момент, кількість яких визначається або початком 
руху системи, або межею температурного нагріву, навіть якщо рух відсутній. 
Результати математичного моделювання АСКР наведено на рис. 10.  
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Рисунок 9 – Математична модель автоматизованої системи керованого рушання 
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Для спрощення аналізу на кожному рисунку показаних характеристик 
наведено сигнал завдання швидкості (Uz). Напруга завдання (Uz)⃰ формується з 
плавним розгоном технологічного механізму для забезпечення вибірки канатів і 
зазорів трансмісії механізму. Відповідно, зі зміною моменту опору змінюється 
показник β у законі частотного управління. Дотримуючись цих умов, формуються 
параметри напруги живлення (Ud ⃰). На першому імпульсі рушання, при вибору 
зазорів пусковий струм (Id)⃰ досягає 3Iн, як і миттєве значення моменту (Md ⃰), 
перевищує номінальний майже в два рази. Механізм починає розгін, відбувається 
поворот валу приблизно на φв = 0,5 °, момент опору має різкий спад (t = 0,4 c), що 
відповідає початку руху кінематичних пар самого приводу (Мс*). Після вибірки 
каната струм і момент мають мінімальне значення, так як спроба рушання 
виконується при номінальних параметрах АД.  

Рух двигуна припиняється, оскільки момент опору перевищує розрахунковий 
у п’ять разів. Наступна спроба рушання формується з моментом, що перевищує 
паспортне значення залежно від рішення АСКР за евристичними правилами. З 
кожною наступною спробою значення пускового моменту, як і значення струму, 
збільшується. Кожна наступна спроба рушання зменшує момент опору 
технологічного механізму, руйнуючи адгезивні з’єднання робочого органу з 
робочим середовищем. На останній спробі відбувається початок руху 
технологічного механізму, і система зупиняє виконання алгоритму рушання. Далі 
АСКР переходить до виконання алгоритму переміщення сторін затвора по 
напрямних кишені зливний греблі. 

АСКР на базі фазі-логики порівняно з частотно-регульованим 
електроприводом із жорстким законом частотного керування  виконує пуск на 1 с 
довше. Однак, середнє значення струму в покроковому режимі складає 1,4Inom, що у 
два рази менше з системою що порівнюється, незважаючи на перевищення значення 
амплітуди за імпульс у 1,7 рази і збільшення в 1,45 рази пускового моменту. 
Результати математичного моделювання  підтвердили можливість збереження 
ресурсу приводних двигунів і механічної системи в цілому при зменшенні теплових 
і вібраційних навантажень за рахунок зниження максимальних значень струму і 
споживаної потужності електроприводів в системі управління. 

У шостому розділі виконано розрахунок економічної ефективності 
застосування керованої системи частотно-регульованого дводвигунового 
електропривода механізму підіймання затвору зливної греблі, який забезпечує 
виконання рушання, пуску і переміщення. Визначено, що при річному 
економічному ефекті в 37 тис. грн. термін окупності складає три роки. Економічний 
ефект отримано за рахунок застосування АСКР, що забезпечує кероване рушання 
при знижені струму статора в два рази і зменшує знос ізоляції в шість разів. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено актуальне наукове завдання поліпшення динаміки 
рушання і пуску та зниження аварійності технологічного механізму з важкими 
умовами пуску, шляхом формування заданих пускових характеристик 
електромеханічної системи на базі частотно-регульованого асинхронного 
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електропривода, з урахуванням параметрів магнітного кола асинхронної машини, 
конструкції технологічного механізму і особливостей формування моменту опору 
електромеханічної системи.  

Результати досліджень, проведених за темою дисертаційної роботи, 
дозволяють сформулювати такі висновки. 

1. Встановлено, що існуючий математичний апарат для опису механічних 
характеристик технологічних механізмів не враховує нелінійні складові моменту 
опору, які мають суттєве значення при переході електромеханічної системи зі стану 
спокою в стан руху. Показано, що момент рушання є одним з факторів інтенсивного 
зносу і старіння механізму підіймання затвору зливної греблі і складає 51 % від 
відмов.  

2. Сформульовано вимоги до системи керованого рушання, яка, крім 
формування підвищеного пускового моменту двигуна, повинна забезпечувати 
режими роботи дводвигунового електропривода для всіх етапів технологічної 
операції (виконання передпусковий підготовки, переміщення на задане значення і 
покроковий режим переміщення затвору по напрямним карману). 

3. Аналіз дифузійних властивостей дотичних поверхонь робочих органів 
дозволив визначити момент опору механізму підіймання затвору зливної греблі на 
етапі переходу зі стану спокою в стан руху, який перевищує паспортне значення в 
чотири рази. Характер зміни фізико-механічних процесів, що протікають в системі 
«електропривод – технологічний механізм – робоче середовище» при рушанні 
показав необхідність урахування особливостей кінематики технологічного 
механізму, властивостей робочого органу або робочого середовища в цілому, таким 
чином уточнюючи параметри керування при формуванні алгоритму рушання. 

4. Визначено поліноміальну залежність параметрів напруги живлення для 
формування моменту рушання, при мінімальному значенні струму статора, що 
перевищує паспортне значення моменту, з урахуванням зміни параметрів 
магнітного ланцюга асинхронної машини при живленні в області низьких частот і 
роботи асинхронної машини на межі режиму глибокого насичення. 

5. Доведено, що урахування параметрів контуру намагнічування асинхронної 
машини в системі частотно-регульованого електропривода дозволяє більш точно 
визначити залежність значення частоти і напруги живлення при формуванні 
пускового моменту вище паспортного. 

6. Доведено, що при формуванні етапів виконання передпускової підготовки 
доцільно виконувати контроль температурних режимів асинхронної машини 
непрямим методом.  

7. Встановлено що, застосування перетворювачів частоти в контурі статора 
для кожного приводного двигуна дозволяє знизити потужність системи 
електропривода на 16 %. 

8. Обґрунтовано вимоги до побудови автоматизованої системи керування 
механізмом підіймання затвора зливної греблі. Показано, що застосування  теорії 
нечітких множин для реалізації системи керування дводвигуновим 
електроприводом дозволяє розширити можливості пускової системи на базі 
частотно-регульованого електропривода і ефективно використовувати спеціальні 
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алгоритми передпускової операцій з метою зменшення струмів статора в два рази 
при збільшенні моменту рушання в 1,45. 

9. На основі розрахунку економічної ефективності показано, що 
застосування системи автоматичного керування дводвигуновим електроприводом 
при формуванні пускових характеристик дозволяє отримати річний економічний 
ефект 37 тис. грн. з терміном окупності три роки. Економічний ефект обумовлений 
зменшенням витрат на ремонт при експлуатації електромеханічної системи та 
зменшення споживання електроенергії при керованих пусках. 
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АНОТАЦІЯ 
Хребтова О. А. Частотно-регульований  асинхронний електропривод затвору 

зливної греблі з поліпшенням динаміки  рушання та пуску. – Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора 
філософії) за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»     
(141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). – Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і 
науки України, Кременчук, 2018. 

Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання 
поліпшення динаміки рушання та пуску електропривода механізму підіймання 
затвора зливної греблі з важкими умовами пуску на базі частотно-регульованого 
електропривода. Виконано аналіз чинників, які формують моменту опору 
технологічного механізму при переході з стану спокою в стан руху. Проаналізовані 
результати математичного моделювання отриманих аналітичних залежностей 
моменту опору технологічного механізму при рушанні з урахуванням фізико-
механічних властивостей технологічного середовища. Дійсний момент опору 
затвора зливної греблі при рушанні може перевищувати паспортне значення до 
п’яти разів. Досліджена зміна моменту опору при застосуванні керованого рушання, 
доведена доцільність передпускової підготовки електропривода. Отримана 
аналітична поліноміальні залежності пускового моменту і струму статора з 
урахуванням параметрів контуру намагнічування. Експериментально підтверджено, 
що на базі отриманих поліноміальних залежносте, при мінімальному струмі статора, 
можливо визначити параметри напруги живлення для формуванні пускового 
моменту рушання, що перевищує паспортне значення. При виконанні алгоритму 
рушання струм статора може перевищувати допустиме значення, тому необхідно 
виконувати контроль нагріву ізоляції обмоток статора для забезпечення 
безаварійної роботи електропривода механізму підіймання. Отже, набув 
подальшого розвитку метод визначення температури нагріву обмоток статора при 
рушанні в покроковому режимі, що залежить від параметрі напруги живлення, 
алгоритму рушання та властивостей контуру намагнічування асинхронної машини. 
Доведена можливість і доцільність застосування автоматизованої системи 
перетворювач частоти – асинхронний двигун, як засобу реалізації передпускових 
алгоритмів рушання і керованого пуску електропривода при здійсненні покрокового 
прикладання моменту рушання до асинхронних машин дводвигунового 
електропривода з послідовним збільшенням пускового моменту на малих частотах 
обертання. Розроблена математична модель системи автоматизованого керування 
дводвигуновим електроприводом на базі нечіткої логіки, яка, дозволяє формувати 
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режими роботи з урахуванням моменту опору при виконанні операцій 
передпускової підготовки, рушанні технологічного механізму, переміщення затвора 
по напрямних карману з непрямим контролем температурних режимів обмоток 
статора асинхронного двигуна. Виконано оцінку впливу керованого рушання на 
збільшення часу служби ізоляції електричних двигунів та визначена величина 
економічного ефекту при впровадженні автоматизованої системи керованого 
рушання електропривода механізму підіймання затвору зливної греблі. 

Ключові слова: момент рушання, параметри напруги живлення, пусковий 
момент, передпускова підготовка, алгоритм рушання, температурні режими, 
система керованого рушання. 
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manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Cand.Sc. for tne specialty 05.09.03 – 
Electrotechnical complexes and systems (141 – Power engineering, electrical engineering 
and electromechanics). – Kremenchug Mуkhailо Ostrogradsky National University 
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kremenchuk, 2018. 

Disertation priisvjachena virishennyu zavdanja poliupshennia dinamiki rushanja 
that start of the electric drive mehanizmu pіdіymannya zatvora zlivnogo greebly with the 
important instants of the start-up on the basis of the frequency-regulating electric drive. 
Otrimanі analіtichnі zalezhnostі point support tehnologіchnogo mehanіzmu at rushannі 
urahuvannyam of two physical and mehanіchnih vlastivostey tehnologіchnogo 
seredovischa. Doslіdzhena zmіna moment of support with a crusted kerovannogo 
rushannya, with vikonannі matematicheskoy modulyuvannya і brought up dotsilnist pre-
start preparation of the electric drive. The method of viznachennya analichnichnyi 
polinomialnye zalizhnosti momentu і strum z uraуuvannjam parametіv contour 
namagnichuvannya is broken. On bazі otrimanih virazіv viznachennі parametric naprugi 
zhivlennya at formuvannі starting point Rushan, scho perevischuє certified value of 
mіnіmalnim The stator Strum. Nabuv away rozvitku method viznachennya temperature 
nagrіvu stator windings at rushannі in pokrokovomu rezhimі scho deposits od parametrі 
naprugi zhivlennya, Rushan algorithm that vlastivostey contour namagnіchuvannya 
asinhronnoї machine. Brought mozhlivіst dotsіlnіst zastosuvannya avtomatizovanoї i 
sistemi frequency regulovanogo elektprivoda, yak zasobu realіzatsії peredstartovih 
algoritmіv Rushaniya i kerovanogo launch elektroprivoda at zdіysnennі pokrokovogo 
prikladannya Rushaniya time for asynchronous machines dvodvigunovogo elektroprivoda 
of poslіdovnim zbіlshennyam starting point on Malih obertannya frequencies. The 
mathematical model of the automated kerouvannya system has been milled by the 
dvvvigunovim electric drive, the yak, on the roads, the permissions to form start-ups, the 
modes of operation at the time of the support with the rushan technologic mechanism, the 
vicarious operations of the pre-launch preparation, the transfer of the bolt in tight pockets 
with the indirect control of the temperature regimes of the stator windings of the 
asynchronous dvigun. 

Key words: starting torque, power supply voltage parameters, starting torque, pre-
start preparation, starting algorithm, temperature regimes, expert system of starting. 
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