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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У зв’язку з гостротою проблеми промислового 

енергозбереження в Україні першочерговим є питання про підвищення 

енергоефективності роботи електроприводів (ЕП) технологічних установок і 

комплексів, серед яких особливе місце займають турбомеханізми (насоси, 

вентилятори, компресори), що є одними з найбільш енергоємних споживачів у 

всьому народногосподарському комплексі. Близько 20–25 % усієї електроенергії, яка 

виробляється в країні, витрачається на електропривод турбомеханізмів, причому 

половина від цієї кількості йде на енергоспоживання насосних установок (НУ). 

Насосні агрегати (НА) й електрогідравлічні комплекси (ЕГК) на базі них є 

машинами масового застосування, які широко використовуються у багатьох газузях 

господарської діяльності. Не дивлячись на важливість таких об’єктів, їм приділяється 

мало уваги з їх удосконалення, зниження енергетичних витрат і аварійності. 

У більшості випадків ЕГК характеризуються досить низькими показниками 

надійності й енергоефективності, що викликане тривалою експлуатацією 

трубопровідних мереж, високою зношеністю електромеханічного й гідравлічного 

обладнання, неефективністю використовуваних методів регулювання технологічних 

параметрів, а також нестачею фінансових ресурсів, необхідних для модернізації  

й відновлення електрогідравлічного обладнання. Це призводить до зниження 

керованості ЕГК і росту аварій, кількість яких, наприклад, у системах комунального 

водопостачання й водовідведення, може становити 100–400 аварій у рік на 100 км 

трубопроводів. 

У світовій практиці існує стійка тенденція заміни нерегульованих 

електроприводів НУ на регульовані системи. Це пов’язане із цілим рядом переваг: 

можливістю економії електроенергії від 30 до 70 %, високою якістю керування в 

статичних і динамічних режимах, меншими навантаженнями на обладнання через 

зниження тиску в гідросистемі, зменшенням витоків і втрат на транспортування 

робочого середовища та ін. Застосування засобів автоматизованого ЕП і забезпечення 

належного технологічного режиму роботи НУ дозволяє досягти «лавиноподібного» 

ефекту енергоресурсозбереження: безпосередньо економії первинних енергоресурсів 

і складових вторинного ефекту, зумовлених усуненням гідравлічних ударів, 

продовженням ресурсу роботи обладнання, економією води та ін. Сказане знайшло 

відбиття в роботах як вітчизняних, так і закордонних учених: Онищенка Г. Б., 

Юнькова М. Г., Лєзнова Б. С., Ільїнського М. Ф., Москаленка В. В. (Росія),  

Клепікова В. Б., Розена В. П., Мазуренка Л. І., Родькіна Д. Й., Праховника А. В.,  

Поповича М. Г., (Україна), Оттерпола Г., Хюбнера Р. (Німеччина), Kim Y., Norford L. K., 

Kirtley J. L. (США) та ін. 

При експлуатації ЕГК у гідросистемі неминуче виникають нестаціонарні 

процеси, пов’язані із хвильовими явищами різної природи. До них можна віднести 

гідравлічні удари, пульсації тиску, кавітаційні автоколивання й т.п., які зумовлені 

цілим рядом причин: аварійними відключеннями електроживлення працюючих НА, 

спрацьовуванням зворотних клапанів, швидким закриттям або відкриттям запобіжної 

або запірно-регулюючої арматури, періодичними зупинками або повторними 

пусками НА, помилковими діями обслуговуючого персоналу та ін. Причинами 
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руйнування трубопроводів більш ніж в 60 % випадках є гідроудари, перепади тиску  

й вібрації обладнання, викликані стрибками й пульсуючим характером зміни тиску в 

трубопроводі. Такі режими призводять до скорочення ресурсу роботи трубопровідної 

арматури, виходу з ладу насосного обладнання, пориву трубопровідних мереж і 

значним матеріальним витратам на ліквідацію наслідків аварій. Пропоновані засоби 

зниження динамічних навантажень у гідросистемі на базі гасників і стабілізаторів 

хвильових процесів у трубопроводі, керованих зворотних клапанів, запірно-регулюючої 

арматури, вирішують лише локальні завдання і не дозволяють якісно й надійно 

реалізувати захист ЕГК від нестаціонарних режимів. 

Електромеханічні системи (ЕМС) ЕГК різного призначення утворюють 

складний силовий канал передачі, перетворення й споживання енергії. Дотепер при 

аналізі функціонування ЕГК як у стаціонарних, так і в несталих режимах процеси й 

характеристики у всіх системах, що входять до складу ЕГК, розглядалися ізольовано 

один від одного: у системі електропостачання, в ЕП, у головному технологічному 

механізмі – насосі, у гідродинамічній мережі. Проте стан кожної системи істотно 

впливає на роботу всього ЕГК. Тому при пошуку розв’язку проблеми підвищення 

ефективності їх роботи необхідно орієнтуватися на інтегровані оцінки, що 

враховують властивості систем ЕП, а також вимоги й характеристики технологічних 

механізмів. У цьому випадку енергетичні змінні (електрична потужність, механічна, 

гідравлічна та ін.) дають фактичну характеристику процесу перетворення енергії, що 

протікає, й дозволяють виконати оцінку енергоефективності силового каналу як  

у стаціонарних, так і в нестаціонарних режимах роботи ЕГК. 

Тому актуальною науково-прикладною проблемою є розробка ефективних 

електромеханічних систем електрогідравлічних комплексів на основі моніторингу 

енергопроцесів у всіх елементах силового каналу, які дозволяють забезпечити 

своєчасне діагностування позаштатних ситуацій і підвищення керованості в 

технологічних й аварійних режимах роботи. 

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

протягом 2002–2020 років. 

Робота відповідає Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки  

і техніки», зокрема п. 6 статті 7 «Новітні технології і ресурсозберігаючі технології  

в енергетиці, промисловості і агропромисловому комплексі» та спрямованості 

тематики науково-дослідних робіт кафедри «Систем автоматичного управління  

та електроприводу» Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Матеріали роботи використано при виконанні бюджетних НДР 

Міністерства освіти і науки України: «Розробка теорії та створення систем 

інтелектуального захисту приводів механізмів діючих виробництв»  

(№ ДР 0103U005008, 2003 р.); «Розробка засобів підвищення керованості насосних 

комплексів» (№ ДР 0104U007024, 2004 р.); «Дослідження й розробка систем 

енергомоніторингу електромеханічного устаткування промислових підприємств»  

(№ ДР 0103U000804, 2005 р.); «Розробка наукових основ, створення формованих 

джерел аварійного енергопостачання промислових та комунальних підприємств»  

(№ ДР 0103U000762, 2006 р.);  «Створення систем підвищення керованості 

технологічними комплексами, обладнаними насосами, вентиляторами та 
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компресорами в задачах енергоресурсозбереження» (№ ДР 0103U002867, 2008 р.); 

«Створення наукових основ енергоресурсозбереження в електромеханічних 

комплексах, розробка на їхній базі методів і систем керування якістю перетворення 

енергії, оцінка керованості та працездатності комплексів» (№ ДР 0109U003097, 2012 р.); 

«Наукові основи побудови віртуальних тренажерних комплексів аналогів промислових 

електромеханічних систем для їх дослідження, керування, проектування, підготовки 

кадрів» (№ ДР 0112U002173, 2014 р.); «Розвиток теоретичних основ підвищення 

енергоефективності електротехнічних комплексів, розробка методів діагностики  

та систем корекції енергоспоживання та енергоперетворення у процесі експлуатації 

та в аварійних режимах» (№ ДР  0115U002529, 2018 р.); «Теоретичні засади 

енергоефективної експлуатації,  підвищення надійності, керованості та стійкості  

до відмов електротехнічних комплексів» (№ ДР  0115U002529, 2020 р.), у яких автор 

була співвиконавцем. 
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в підвищенні ефективності 

електромеханічних систем електрогідравлічних комплексів на основі моніторингу 
енергопроцесів у динамічних режимах шляхом розвитку теорії процесів 
енергоперетворення, розробки методів оцінки енергокерованості й діагностики 
аварійних режимів насосних установок з регульованим електроприводом. 

Для досягнення мети були поставлені та розв’язані такі задачі: 

– аналіз електрогідравлічного комплексу як складної системи взаємозв’язаного 

електромеханічного й гідравлічного обладнання з низькою керованістю параметрами 

в нестаціонарних режимах; 

– аналіз режимів роботи групової насосної установки на трубопровідну мережу 

із протитиском при регулюванні частоти обертання й розробка математичного опису 

чотириквадрантних характеристик насосного агрегату при зміні напрямку частоти 

обертання й реверсі подачі рідини; 

– розробка методу підвищення керованості електрогідравлічного комплексу  

в технологічних режимах для систем групового електропривода насосних установок  

з урахуванням властивостей оборотності гідравлічних і електричних машин; 

– обґрунтування використання теорії миттєвої потужності для аналізу процесів 

енергоперетворення в енергетичному каналі електромеханічного комплексу й 

визначення показників процесів енергоперетворення на базі середньоквадратичних 

оцінок миттєвої потужності; 

– математична формалізація й графічна інтерпретація енергетичної керованості 

електрогідравлічного комплексу в нестаціонарних режимах роботи; 

– розробка енергетичних моделей і оцінка енергокерованості 

електрогідравлічного комплексу при розвитку хвильових процесів у технологічному 

контурі; 

– розробка методу діагностики нестаціонарних режимів електрогідравлічного 

комплексу на базі моніторингу енергопроцесів; 

– розробка способів і пристроїв підвищення енергоефективності й зниження 

аварійності електромеханічних систем електрогідравлічного комплексу; 

– експериментальні дослідження з оцінки енергокерованості 

електрогідравлічного комплексу й техніко-економічне обґрунтування систем 

підвищення ефективності насосних станцій. 
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Об’єкт дослідження – енергетичні процеси в силовому каналі 

електромеханічних систем електрогідравлічних комплексів у технологічних і 

аварійних режимах роботи. 

Предмет дослідження – методи аналізу характеристик, оцінки 

енергокерованості й діагностики аварійних режимів електромеханічних систем 

електрогідравлічних комплексів; технологічні й енергетичні параметри й 

характеристики насосних установок з регульованим електроприводом. 

Методи досліджень. Під час розв’язання завдань дослідження 

використовувалися фундаментальні положення фізики, гідродинаміки, теорії 

автоматичного керування, теорії електропривода для створення математичних 

моделей перетворювача частоти, асинхронного електродвигуна, відцентрового 

насоса, трубопровідної мережі та запірно-регулювальної арматури; методи 

подібності та методи теорії електротехніки для побудови еквівалентних електричних 

схем заміщення насосних установок; методи апроксимації для отримання 

аналітичного опису характеристик насосів; теорія миттєвої потужності та метод рядів 

Фур’є під час визначення гармонічного складу сигналів миттєвої потужності 

елементів енергетичного каналу електрогідравлічного комплексу; диференціальне  

та інтегральне числення; математичне та імітаційне моделювання для теоретичного 

обґрунтування нових та розвитку існуючих підходів щодо розробки ефективних 

електромеханічних систем з підвищеною керованістю в аварійних режимах; 

експериментальні дослідження для перевірки теоретичних положень і наукових 

результатів. Достовірність отриманих результатів та висновків підтверджується 

обґрунтованістю прийнятих припущень, використанням апробованих теоретичних 

методів, відповідністю результатів теоретичних та експериментальних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. Отримала подальший розвиток теорія аналізу режимів роботи 

електромеханічних систем електрогідравлічних комплексів з різними схемами 

включення насосів на трубопровідну мережу, яка відрізняється застосуванням 

еквівалентних електричних схем заміщення та математичного опису 

чотириквадрантних характеристик регульованого за частотою обертання насосного 

агрегату у складі групового електроприводу насосної установки, що надало 

можливість визначити технологічні, механічні та енергетичні характеристики 

насосних агрегатів як в сталих, так і нестаціонарних режимах роботи, допустимі 

діапазони зміни частоти обертання насоса й обгрунтувати вибір доцільної системи 

регульованого електроприводу. 

2. Вперше запропоновано метод підвищення керованості електромеханічних 

систем електрогідравлічних комплексів, що характеризується використанням 

оборотних режимів роботи гідравлічних й електричних машин насосних агрегатів  

і отриманням аналітичних виразів для визначення нижньої межі зміни частоти 

обертання насоса, при досягненні якої є можливим переведення гідромашини в 

турбінний режим, що дозволяє розширити регулювальні й захисні властивості систем 

групового електроприводу насосних установок при зміні напрямку частоти 

обертання та реверсі рідини в разі аварійного вимкнення електроенергії. 

3. Отримала подальший розвиток теорія аналізу енергопроцесів в 
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електромеханічних комплексах, яка відрізняється систематизацією підходів щодо 

декомпозиції часової функції миттєвої потужності несинусоїдальних сигналів в 

різноманітних схемних рішеннях і режимах, з різною фізичною природою вихідних 

сигналів, які формують потужність, що дозволило отримати показники процесів 

енергоперетворення на базі середньоквадратичних оцінок складових миттєвої 

потужності, як більш повних й інформативних порівняно з існуючими інтегральними 

оцінками енергопроцесів. 

4. Вперше теоретично обгрунтовано використання коефіцієнта пропускної 

здатності енергетичного каналу під час моніторингу енергопроцесів в 

електромеханічному комплексі, який базується на визначенні середньоквадратичних 

значень миттєвої потужності між джерелом і споживачем, що дозволило врахувати 

різноманітність структури і процесів енергоперетворення, які протікають в каналі 

передачі потужності споживачеві. 

5. Вперше виконано теоретичне обґрунтування і розроблений метод оцінки 

енергетичної керованості електромеханічних систем електрогідравлічного 

комплексу, який базується на гармонічному аналізі процесів енергоперетворення  

у всіх ланках силового каналу і визначенні коефіцієнта енергокерованості на базі 

середньоквадратичних значень миттєвої потужності в різних динамічних режимах 

роботи як на окремих елементах, так і в системі в цілому, що дозволило на основі 

моніторингу енергопроцесів відслідковувати появу змінних складових потужності, 

які призводять до небезпечних за динамічними навантаженнями нестаціонарних 

режимів. 

6. Розвинений підхід щодо розробки енергетичних моделей електромеханічних 

систем електрогідравлічних комплексів з регульованим електроприводом, який 

відрізняється застосуванням рівнянь енергобалансу часової функції миттєвої 

потужності для опису процесів перетворення енергії в кожному елементі силового 

каналу та враховує вплив нелінійних характеристик трубопровідної мережі і запірно-

регулюючої арматури, нестаціонарність гідродинамічних процесів, що дозволило 

виконати оцінку енергокерованості в аварійних режимах роботи й обгрунтувати 

вибір способу підвищення ефективності і зниження аварійності в гідротранспортних 

системах. 

7. Вперше розроблено метод діагностування аварійних режимів 

електромеханічних систем електрогідравлічних комплексів на основі моніторингу 

енергетичних процесів в складі частотно-регульованого електроприводу насоса, що 

базується на аналізі похідних миттєвої потужності та її амплітудно-частотних 

характеристик на всіх елементах енергетичного каналу, що надало можливість 

ідентифікувати нестаціонарний режим та сформувати комплекс організаційних  

і технічних заходів щодо запобігання розвитку аварійного режиму шляхом 

застосування пристроїв гідродинамічного і кавітаційного захисту, активних гасників 

енергії та пристроїв зниження динамічних навантажень у трубопровідних мережах. 

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків 

і рекомендацій забезпечується коректністю прийнятих у математичних моделях 

припущень і підтверджується збігом результатів аналітичних розрахунків з 

результатами математичного та фізичного моделювання. 
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Практичне значення одержаних результатів. 

–  розроблена методика визначення повних характеристик насосних агрегатів  

у складі групових насосних установок, що працюють на трубопровідну мережу із 

протитиском при зміні частоти обертання двигуна насоса й різних параметрах мережі 

споживача, яка дозволяє визначити необхідний діапазон регулювання частоти 

обертання регульованого насоса, межі енергоефективного регулювання 

продуктивності насоса, а також умови переведення гідромашини в турбінний режим 

роботи з можливістю рекуперації енергії при роботі двигуна в гальмовому режимі у разі 

зміні напрямку частоти обертання приводного електродвигуна й реверсі подачі рідини; 

–  запропоновані показники енергоефективності електрогідравлічного обладнання, 

що базуються на визначенні середньоквадратичних значень часової функції 

потужності, що дозволяють виконати оцінку пропускної здатності енергетичного 

каналу й енергокерованості електромеханічних систем гідротранcпортних комплексів;  

– розроблено систему автоматичного керування частотно-регульованим 

електроприводом насоса з функцією стабілізації тиску в мережі споживача, що 

включає блок моделювання аварійних режимів, який надає можливість аналізу 

енергетичних процесів в електромеханічній системі електрогідравлічного комплексу 

при виникненні витоку, гідравлічного удару або кавітації в трубопровідній мережі; 

– запропонований алгоритм діагностування аварійних режимів електромеханічних 

систем електрогідравлічного комплексу, що дозволяє на основі моніторингу 

технологічних і енергетичних параметрів, ідентифікувати нестаціонарний режим на базі 

аналізу похідних миттєвої потужності та її амплітудно-частотних характеристик з метою 

своєчасного реагування на позаштатні ситуації в трубопровідній мережі гідросистеми; 

– запропонована методика виявлення витоку в трубопровідній мережі 

електрогідравлічного комплексу на базі визначення середньоквадратичних значень 

вейвлет-коефіцієнтів, що змінюються в часовій області й відбивають час приходу 

ударних хвиль у точки виміру сигналів напору й гідравлічної потужності; 

– розроблені нові технічні рішення й алгоритми керування систем підвищення 

енергоефективності й зниження аварійності електрогідравлічних комплексів на базі 

пристроїв гідродинамічного й кавітаційного захисту, активних гасників енергії, пристроїв 

для зниження динамічних навантажень у трубопровідних мережах; 

– розроблений програмний модуль «Енергоаналізатор», що дозволяє виконати  

частотний аналіз потужності й розрахувати показники енергоефективності енергетичного 

режиму в реальному часі зі збереженням повної інформації про початкові сигнали, що 

формують потужність.  
Окремі положення дисертаційної роботи були впроваджені на 

КП «Кременчукводоканал», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго-плюс», 
ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», що підтверджено 
відповідними актами про впровадження.  

Результати роботи пройшли експериментальну перевірку в умовах 
дослідницьких лабораторій Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського, а також використовуються у навчальному процесі під час 
підготовки бакалаврських та магістерських робіт зі спеціальності 141 – 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», а також при проведенні 
лекційних, лабораторних і практичних занять з дисциплін «Автоматизований 
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електропривод типових промислових механізмів», «Електромеханічне обладнання 
енергоємних виробництв», «Енергетичні процеси електромеханічних систем» та 
«Моделювання електротехнічних систем». 

Особистий внесок здобувача. Всі теоретичні та практичні результати, 
представлені в дисертації, отримані автором самостійно. В роботах, опублікованих у 
співавторстві, авторові належить: [1, 30] – аналіз та принципи побудови систем 
підвищення ефективності ЕМС ЕГК у нестаціонарних режимах роботи; розробка 
енергетичної моделі ЕГК при розвитку нелінійних процесів у трубопровідній мережі;  
[2, 14, 16, 20, 24] – запропонований підхід щодо створення системи зниження динамічних 
навантажень в насосному комплексі, структура та вимоги щодо побудови замкненої 
системи зниження динамічних навантажень в ЕГК;  [3, 12, 13, 46] – аналіз енергетичних 
складових напорного руху рідини в ЕГК; принципи побудови моделей ЕГК з каналом 
кавітації; обгрунтування можливості ефективного використання енергії парогазової 
суміші в потоці рідини;  [4, 38] – принципи побудови системи активного регулювання 
параметрів ЕГК; аналіз режимів роботи НУ з активним регулювальним пристроєм; [5] – 
математичний апарат для визначення миттєвої потужності на елементах силового каналу 
ЕГК; [6, 9, 21, 51] – структура та алгоритм функціонування системи комплексного 
підвищення ефективності ЕМК; [7, 32] – розробка енергетичного критерію ідентифікації 
витоків у трубопровідній мережі ЕГК; [8] –  запропонований метод оцінювання 
пропускної здатності енергетичного каналу ЕМС; [10, 15, 33, 35] – обгрунтовано підхід 
щодо ідентифікації параметрів ЕГК на базі рівнянь енергобалансу складових миттєвої 
гідравлічної потужності; [16] – математичне моделювання динамічних процесів  
в ЕМС ЕГК при різних законах зміни частоти напруги живлення; [17, 54] – розробка 
програмного модуля для дослідження енергопроцесів в нестаціонарних режимах роботи; 
[18, 19] – сформульовано вимоги та розроблена структура  енергоефективної системи 
керування ЕП насосу з урахуванням зміни поточних параметрів гідросистеми; [22] – 
визначено діагностичні ознаки аварійних режимів на основі аналізу похідних 
енергетичних параметрів насосного комплексу; [23, 34, 55] – встановлено взаємозв’язок 
хвильових процесів в гідросистемі при витоку рідини зі зміною вейвлет-коефіциєнтів у 
часовій та частотній областях; [25, 36, 56] – розробка математичної моделі та дослідження  
коефіцієнта енергокерованості ЕГК в нестаціонарних режимах роботи; [26, 29, 50] – 
математична оцінка та графічна інтерпретація енергетичної керованості ЕМС; [27] – 
розробка структури віртуального конструктора гідротранспортних систем; [28] – 
аналітичні вирази для визначення коефіцієнта пропускної здатності енергетичного каналу 
ЕМК з джерелом синусоїдального та полігармонічного живлення; [31] – 
експериментальне дослідження та аналіз процесів енергоперетворення в ЕГК при 
розвитку кавітації у трубопровідній мережі; [40] – аналіз режимів енергоспоживання та 
аварійності в ЕГК; [43] – аналіз режимів водоспоживання  в ЕГК; [44] – теоретичне 
обгрунтування взаємозв’язку керованості з процесами енергоперетворення у силовому 
колі;  [45] – техніко-економічне обґрунтування системи підвищення ефективності НС; 
[47] – систематизація підходів щодо декомпозиції часової функції миттєвої потужності 
несинусоїдальних сигналів; [53] –  аналіз частотних характеристик потужності при 
виникненні витоку в трубопровідній мережі; [57–62] –  схемні рішення і способи 
управління та захисту НС; [63] – розробка функціональної схеми фізичної моделі 
гідротранспортної установки; [64] – аналітичні вирази щодо визначення показників 
процесів енергоперетворення в ЕМС. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи 

доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на: Всеукраїнській 

науково-технічній конференції молодих вчених і спеціалістів «Електромеханічні 

системи, методи моделювання та оптимізації» (Кременчук, 2005–2010); Міжнародній  

науково-технічній  конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та 

енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» (Кременчук, 2011–2020); 

Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в 

електромеханічних системах. Наука, освіта і практика» (Кременчук 2011, 2014–2020); 

III Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційна техніка й 

електромеханіка» (ITEM-2005) (Луганськ, 2005); Міжнародній науково-технічній 

конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» 

(Одеса, 2006, 2010, Крим, 2007, 2011); XIX International Conference on Electrical 

Machines (ICEМ) (Rome, Italy, 2010); International PhD Workshop OWD’2010 (Вісла, 

Польща, 2010); V Міжнародній науково-технічній конференції «Керування 

режимами роботи електричних і електромеханічних систем» (Донецьк, 2011);  

4th Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’2012 (Sopron, Hungary, 2012); 

Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми сучасної електротехніки» 

(ПСЕ) (Вінниця, 2012; Київ, 2014, 2016, 2018); Sympozjum Srodowiskowe 

«Zastosowanie electromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce» (PTZE) 

(Rydzyna, Poland, 2011; Sandomierz, Poland, 2012; Mikolajki, Poland, 2013; Hucisko, 

Poland, 2014; Wieliczka, Poland, 2015; Wroclaw, Poland, 2016; Mierzecin, Poland, 2017; 

Raclawice, Poland, 2018; Janow Podlaski, Poland, 2019; Warszawa, Poland, 2020); 

International IEEE Conference EUROCON 2013 (Zagreb, Croatia, 2013); International 

Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET) (Pilsen, Czech Republic, 2013); 

16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition 

(PEMC) (Antalya, Turkey, 2014); 1st and 2nd IEEE International Conference on Intelligent 

Energy and Power Systems (IEPS) (Kiev, Ukraine, 2014, 2016); XVIII International 

Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’15 & Symposium  

on Electromagnetic Evaluation of Materials SEEM’15 (Kołobrzeg, Poland, 2015);  

18th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE) 

(Tatranska Lomnica, Slovakia, 2015); 1st Ukraine Conference on Electrical and Computer 

Engineering (UKRCON) (Kiev, Ukraine, 2017); IEEE International Conference  

on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) (Kremenchuk, Ukraine, 2019);  

25th IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory  

and Practice (PAEP) (Kremenchuk, Ukraine, 2020); науково-технічних семінарах 

Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління  

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

Результати роботи обговорювалися на засіданнях науково-технічного семінару 

«Електромеханіка, проблеми енергоперетворення та енергоресурсозбереження» 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського  

при Науковій раді НАН України з комплексної проблеми «Наукові проблеми 

електроенергетики» (2003–2020).  

Автор є лауреатом премії Президента України серед молодих учених (2008)  

за наукову роботу «Енергозберігаючі системи та технології керування насосними 

агрегатами та комплексами». 
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Публікації. Основний зміст роботи представлено у 64 науково-технічних 

роботах, в тому числі: 4 монографії; 21 друкована праця у періодичних виданнях, 

включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України та у 

закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection 

та/або Scopus, 11 праць у міжнародних науково-технічних конференціях, занесених 

до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або 

Scopus, 12 статей у фахових наукових виданнях, 8 публікацій у збірниках 

конференцій, 8 патентів України на винаходи. Вісім робіт опубліковано без 

співавторів. 

Структура й обсяг дисертації. Повний обсяг дисертації складає 493 сторінки 

друкованого тексту й містить вступ, сім розділів, висновки, список використаних 

джерел і додатки. Основна частина роботи викладена на 309 сторінках.  

Список використаних джерел складається зі 403 найменувань. Дисертація містить 

267 рисунків і 45 таблиць, з яких 4 рисунки на чотирьох окремих сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації та відображено її зв’язок  

із науковими програмами та планами НДР, сформульовано мету й основні наукові  

та практичні завдання дослідження, наведено нові наукові результати, які виносяться 

на захист, вказано практичну цінність отриманих результатів, а також рівень 

апробації результатів роботи, наведено кількість публікацій за темою роботи і 

особистий внесок автора. 

У першому розділі виконаний аналіз ЕГК як складних енергоємних систем 

різного призначення із груповим електроприводом НА й низькою керованістю 

електромеханічного й гідравлічного обладнання в нестаціонарних (аварійних) 

режимах роботи. 

Показано, що НА й технологічні комплекси на їх базі є єдиною складною 

системою взаємозв’язаного електромеханічного й гідравлічного обладнання з 

певними властивостями й характеристиками технологічного механізму, 

гідротранспортної мережі, запірно-регулюючої арматури. В основі вибору 

ефективних технічних рішень з регулювання технологічних параметрів НУ повинні 

бути теоретичні дослідження, що охоплюють усі аспекти функціонування ЕГК: 

схему включення й число одночасно працюючих НА, нелінійні характеристики 

гідродинамічної мережі й установленої запірно-регулюючої арматури, змінний у часі 

графік роботи споживача, використовуваний метод регулювання вихідних 

технологічних параметрів (напору або продуктивності), нестаціонарність процесів, 

що протікають у гідросистемі та ін. 

ЕГК характеризуються низьким технічним станом і високою аварійністю, що 

зумовлене тривалою експлуатацією трубопровідних мереж, електромеханічного  

й гідравлічного обладнання, неефективністю використовуваних методів регулювання 

продуктивності НА, нестачею фінансових ресурсів, необхідних для модернізації  

й відновлення парку електрогідравлічного обладнання.  

Установлено, що при експлуатації ЕГК, зміні режимів роботи в гідросистемі 

неминуче виникають нестаціонарні (хвильові) процеси різної природи: пульсації 
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тиску, гідравлічні удари, кавітаційні автоколивання й т.п., а також пов’язані з ними 

вібраційні процеси. Це зумовлене цілим рядом причин: провалами в 

енергопостачанні НС, аварійними відключеннями електроживлення працюючих НА, 

спрацьовуванням зворотних клапанів, швидким закриттям або відкриттям запобіжної 

або запірно-регулюючої арматури; періодичними зупинками, повторними пусками; 

помилковими діями обслуговуючого персоналу та ін. При цьому в більш 60 % 

випадків причинами руйнування трубопроводів є гідроудари, перепади тиску й 

вібрації обладнання, викликані стрибками й пульсуючим характером зміни тиску в 

трубопроводі. Особливо небезпечним є режим раптового відключення електроенергії 

НУ, що супроводжується коливаннями тиску в трубопровідній магістралі, що  

в 5–7 раз перевищують допустимі значення, підвищеними вібраціями стінок  

і проточного тракту НА, трубопровідної арматури та ін. Аналіз існуючих засобів 

гідрозахисту показав, що трубопровідна арматура не дозволяє якісно й надійно 

реалізувати захист ЕГК від гідроударів. У зв’язку із цим, використання одних лише 

трубопровідних засобів гідрозахисту не вирішує проблему аварійності й низької 

надійності в електрогідравлічних системах.  

Аналіз існуючих підходів у вирішенні проблеми підвищення керованості ЕГК  

в аварійних режимах показав, що цьому питанню не приділяється достатньо уваги, 

вирішуються більше локальні завдання, які не розглядають ЕГК як складні технічні 

системи з режимами роботи, що змінюються в часі. У зв’язку із цим є доцільним 

пошук методів і засобів підвищення керованості й зниження аварійності 

електромеханічного й гідравлічного обладнання ЕГК, що дозволить підвищити 

ефективність і економічність роботи НС. 

В результаті проведеного аналізу зроблено висновок про актуальність наукової 

проблеми, що полягає у підвищенні ефективності електромеханічних систем 

електрогідравлічних комплексів, сформульовані завдання роботи, що вимагає 

проведення комплексних теоретичних та експериментальних досліджень. 

Другий розділ присвячений розвитку теоретичних основ аналізу режимів 

роботи ЕМС ЕГК з різними схемами включення насосів на трубопровідну мережу, 

математичному опису повних характеристик НА, розробці методу підвищення 

керованості ЕМС ЕГК з використанням оборотних режимів роботи гідравлічних  

й електричних машин НА у разі зміни напрямку частоти обертання та реверсу рідини 

у трубопровідній мережі. 

Для аналізу ЕГК у стаціонарних і нестаціонарних режимах використаний метод 

електрогідравлічної аналогії, основні принципи якого викладені в роботах 

Костишина В. С., Зарубіна В. С., Глікмана Б. Ф., Аракеляна О. К. та ін. Запропоновані  

в роботі еквівалентні електричні схеми заміщення НУ враховують схему з’єднання 

(паралельне або послідовне) і параметри НА, конфігурацію трубопровідної мережі, 

метод регулювання технологічних параметрів, що дозволяє визначити напір і витрату 

в будь-якій точці гідромережі, втрати напору й потужності на елементах ЕГК як  

в сталих, так і несталих режимах роботи. Як приклад, на рис. 1 наведені схеми 

заміщення НУ з послідовно включеними НА, що працюють на гідромережу із 

протитиском (рис. 1, а), і при роботі НУ на довгий трубопровід, представлений n-ною 
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кількістю ділянок і враховуючий виникнення кавітаційних коливань у гідросистемі 

(рис. 1, б).  
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Рисунок 1 – Еквівалентні електричні схеми заміщення ЕГК для аналізу сталих (а) та несталих (б) 

процесів в гідросистемі  

На рис. 1 прийняті наступні позначення: Q  – подача на виході насоса, м3/с; 

21
H,H  – напори регульованого й нерегульованого насосів, відповідно, м; 

0201
H,H  – 

напори, що створюються насосами при нульовій подачі, м; 
2p1p

R,R  – внутрішній 

опір, відповідно, регульованого й нерегульованого насосів, с2/м5; 
ni

  – 

відносна частота обертання робочого колеса регульованого насоса; 
in

,  – 

номінальне й поточне значення кутової частоти обертання насоса, відповідно, 1c ; 

st
H  – статичний напір мережі, м; 

kavconnet
R,R,R  – гідродинамічний опір трубопроводу, 

споживача й кавітації, відповідно, с2/м5; 
jnet

R ,
jnet

C ,
jnet

L  – гідравлічний, індуктивний і 

ємнісний опори j-тої ділянки трубопроводу, с2/м5, 2м , с2/м2, відповідно;  

1jnet1jnetjnetjnet
Q,H,Q,H


 – напір і витрата на виході й вході j-тої ділянки мережі, 

відповідно;  tH
kav

 – джерело кавітаційних автоколивань. 

Характеристики насоса з достатнім ступенем точності представлені у вигляді 

апроксимованих аналітичних залежностей. Напірно-витратна характеристика з явно 

вираженим максимумом має вигляд: 2

22

2

2
QCQBAH  ; якщо характеристика 

QH   насоса полога, то вираз для напірної характеристики має вигляд квадратичної 

параболи: 
2

p

2

0
QRHH  . Потужність, що підводиться до валу відцентрової 

машини: 
3

3

2

3

2

3
DQBQAP  ; корисна гідравлічна потужність 

  1000QCQBQAg1000gQHP 3

2

2

2

2

2p
 ; коефіцієнт корисної дії (ККД) 

турбомеханізму: PP
pp

 , де 
333222

D,B,A;C,B,A  – коефіцієнти апроксимації, що 

залежать від конструктивних особливостей турбомеханізму й визначаються за 

паспортними характеристиками насосів;   – щільність рідини, кг/м3; 81,9g   м/с2 – 

прискорення вільного падіння.  

У роботі запропонована методика визначення характеристик НА в складі 

групових НУ, що працюють на трубопровідну мережу із протитиском у разі зміні 

частоти обертання двигуна насоса й різних параметрах мережі споживача, яка 

дозволила визначити межі енергоефективного регулювання подачі насоса й можливі 

резерви зниження споживаної потужності. У результаті аналізу отриманих 

характеристик установлено, що зміна частоти обертання одного з насосів призводить 
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до зміни технологічних (напору й витрати) і енергетичних (потужності й ККД) 

параметрів не тільки регульованого НА, але й нерегульованого турбомеханізму. 

Сказане підтверджують залежності споживаної НУ потужності з паралельно й 

послідовно працюючими НА від відносної частоти обертання регульованого насоса 

для різних параметрів гідромережі (рис. 2). Отримано, що при зниженні частоти 

обертання сумарна споживана НУ потужність буде помітно зменшуватися як при 

паралельному, так і послідовному з’єднанні НА, причому діапазон зміни потужності 

тим ширше, чим менше величина відносного протитиску 
0st

HHh  в трубопроводі. 
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                       а)            б) 

Рисунок 2 – Криві зміни потужності на валу від відносної частоти обертання регульованого насоса 

при паралельному а) та послідовному б) з’єднанні НА:  

Р1 = f () – потужність нерегульованого НА; Р2 = f () – потужність регульованого НА;  

Р3 = f () – сумарна споживана НУ потужність  

Доведено, що перспективним напрямком підвищення керованості ЕГК  

у технологічних режимах є використання оборотних режимів роботи гідравлічних  

і електричних машин, що розширюють регулювальні можливості гідротранспортного 

комплексу та цілком реалізується на базі відцентрових лопатевих гідромашин, 

найбільше часто застосовуваних у НУ, і регульованих ЕП. Сказане особливо важливо 

в системах групового привода НА, що працюють на трубопровідну мережу із 

протитиском у разі зміни напряму руху рідини або частоти обертання одного  

з послідовно або паралельно включених насосів. 

Аналіз спільних режимів роботи НА дозволив одержати аналітичні вирази  

(табл. 1) для визначення нижньої границі 
kr

  зміни відносної частоти обертання 

насоса, при досягненні якої є можливим переведення гідромашини в турбінний 

режим роботи з можливістю рекуперації енергії при роботі двигуна в гальмівному 

режимі.  

У результаті досліджень визначений діапазон регулювання частоти обертання 

насоса для різних схем включення (паралельної або послідовної) НА, різному числі 

n  працюючих одночасно турбомашин на трубопровідну мережу зі змінними в часі 

параметрами, що дозволило обґрунтувати вибір доцільної схеми регульованого ЕП. 
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Таблиця 1 – Аналітичні вирази для визначення 
kr

   

Одиночна робота НА ;h
kr
  де ;HHh

0st
  

Паралельна робота НА 
;

1

h
kr




 ;

n1

hn
2

2

kr



 ;

)1(h

h

2

1

kr





 
де ;HHh

01st1
  

01022
HHh  ; ;RR

1pnet
  

Послідовна робота НА 
;

1

h1
kr




 ;

n

hn
kr




 ;

)1(

)h1(
kr






 
де 01st HHh  ; 

1pnet
RR ; 0201 HH ; 

2p1p
RR . 

Аналіз показав, що відцентрові насоси, що мають властивість оборотності, 

працюють у широкому діапазоні зміни режимів перетворення потужності: у сталих 

насосному та турбінному режимах, у перехідному (режимі протитечії) й ін. Для 

математичного опису повних (чотириквадрантних) характеристик НА запропоновано 

введення знакових функцій )(sign   і )Q(sign , що враховують зміну напрямку 

частоти обертання робочого колеса насоса й реверс рідини, відповідно:  
2

22

2

2
QC)Q(signQBA)(sign)Q(H  ; (1) 

.DQB)Q(signQA)(sign)Q(P 3

3

2

3

2

3


 
(2) 

Графіки повних характеристик відцентрового насоса з параметрами  

760P
n
  кВт; 75,0

max
 ; 556,0Q

n
  м3/с; 100H

n
  м; 980n

n
  об/хв; 118A

2
 ; 

384,20B
2
 ; 888.94C

2
 ; 818,1181A

3
 ; 835,619B3  ; 150D

3
  при роботі на 

трубопровідну мережу із протитиском і зміні напрямку подачі рідини наведені на 

рис. 3.  

1 0,6 0,2 0,2 0,6 1

120
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H, м

Q, м3/c

H(Q)net

H(Q)1 

H(Q) 

H(Q)3 

H(Q)4 

H(Q)5 

A1 

A 
A3 

A4 

III

III IV

A5 

kr

     

500 200 100 400 700

1

0,6

0,2

0,2

0,6

1

P, кВт

 

Hst=0 м

Hst=20 м

Hst=60 м

Hst=40 м

    
 

                       а)        б) 

Рисунок 3 – Чотириквадрантні характеристики насоса: напірно-витратні а) та криві зміни 

потужності на валу б) від відносної частоти обертання  

Точки перетину характеристики насоса з характеристикою трубопроводу  

(рис. 3, а) у різних квадрантах координатних осей відповідають різним режимам 

роботи турбомеханізму: т. А1 – насосний режим роботи ( 0,1
kr

  ); т. А2 (
kr

  ) 
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– режим аварійного відключення ЕП від енергомережі, коли частота обертання НА 

різко знижується, а подача насоса дорівнює нулю; т. А3 (
kr

  ) – режим протитечії 

рідини; т. А4, т. А5 ( 0  ) – турбінний режим роботи. В останньому випадку криві 

потужності (рис. 3, б) проходять у четвертому квадранті, що підтверджує можливість 

ефективного використання гідравлічної енергії в НУ в аварійних режимах роботи 

шляхом застосування чотириквадрантного силового перетворювача в складі 

частотно-регульованого ЕП. 
Як альтернативне рішення регулювання продуктивності в НС із груповим 

характером навантаження запропоновано використання системи активного 
регулювання параметрів (САРП), що складається з турбіни, електричної машини 

(генератора) і пере-
творювача енергії  
(рис. 4), де  гідротурбіна 
виконує роль активно-
го регулюючого опору,  
що дозволяє здійснити 
регулювання подачі в 
необхідних технологіч-
них межах з одночас-
ним поверненням час-
тини енергії назад  
в енергомережу. При 
цьому як активний 
регулювальний при-
стрій можуть виступати 
як гідротурбіни (радіа-
льно-осьові, поворотно-
лопатеві, ковшові), так  
і оборотні гідромашини 

малої потужності. У роботі сформульовані вимоги до ЕМС ЕГК із підвищеною 
керованістю в технологічних режимах, обґрунтований вибір системи електропривода 
НУ із САРП залежно від способу регулювання потужності.   

Третій розділ присвячений розвитку теорії процесів енергоперетворення  
в електромеханічних комплексах, систематизації підходів щодо декомпозиції часової 
функції миттєвої потужності несинусоїдальних сигналів в різноманітних схемних 
рішеннях, а також визначенню показників енергоефективності на базі 
середньоквадратичних оцінок складових миттєвої потужності під час моніторингу 
енергопроцесів в динамічних режимах. 

При аналізі енергопроцесів в електромеханічних комплексах (ЕМК) зі складною 
структурою (наявністю активних і реактивних елементів, нелінійностей різного роду, 
джерел полігармонічних сигналів) в енергетичному каналі перетворення потужності 
доцільно виділяти окремий контур, який відображає канал передачі потужності 
споживачеві, що дозволяє виконати оцінку ефективності процесів 
енергоперетворення, визначити втрати енергії й резерв енергозбереження. 

Розвиток теорії аналізу енергопроцесів призвів до використання методу миттєвої 
потужності, що дозволяє найбільше повно характеризувати зміну потужності  

Н2

ВМ1

В

НА

ДВ

З2З1

ПК

Q2

Г

ПУЛ

ПЕ

Qт

Т
ВМ2

Qт

Qп

ВМ3

З3
Qнс

Н1 Q1

 
Рисунок 4 –  Схема НУ із САРП: ПК – пристрій керування;  

ПУЛ – пристрій установки лопатей; НА – напрямляючий апарат; 

ПЕ – перетворювач енергії; В – вимикач; Н – насос; ДВ – датчик 

витрати; З – засувка; ВМ – виконуючий механізм засувки; 

 Г – генератор; Т – турбіна 
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в часовій області на відміну від інтегральних складових, які представляють собою 
усереднені за період коливань значення потужності. У цей час метод миттєвої 
потужності успішно застосовується в завданнях компенсації реактивної складової 
потужності, зниження впливу вищих гармонік струму, споживаного 
перетворювальною системою з мережі, при синтезі систем керування силовими 
активними фільтрами, що знайшло відображення в роботах як вітчизняних учених 
Солодухо Я. Ю., Михальського В. М., Жемерова Г. Г., Тугая Д. В., Жарського Б. К., 
Новського В. О., так і закордонних фахівців Akagi H., Kanazava Y., Nabae A. (Японія), 
Charnecki L. S., Leszek S. (Польща), Peng F. Z., Tolbert L. M. (США) й ін. 
Математичний апарат теорії миттєвої потужності знайшов розвиток у роботах 
Родькіна Д. Й. при побудові систем діагностики  й ідентифікації параметрів 
електричних двигунів. 

Показано, що процеси енергоперетворення в ЕМК характеризуються складними 

потоками внутрішнього енергообміну, зумовленими енергетичним впливом  

різночастотних перетворень компонентів напруги й струму на одночастотні, що 

призводять до підсилення окремих гармонік потужності, росту результуючої змінної 

складової миттєвої потужності. Виконана систематизація підходів до декомпозиції 

миттєвої потужності при аналізі однофазних несинусоїдальних систем повністю 

може бути застосована до багатофазних систем при гармонічних, полігармонічних, 

періодичних і неперіодичних сигналах, а також не залежить від фізичної природи 

аналізованих сигналів потужності.  

Для умовного електричного ланцюга, енергетичний канал перетворення 

потужності якого включає: джерело живлення, канал передачі потужності 

споживачеві, безпосередньо сам споживач потужності, а вхідна напруга й струм 

описуються синусоїдальними залежностями, миттєва потужність на виході джерела 

має вигляд: 
           

             ,t2sinPt2cosPPtsinItcosItsinUtcosU
tcosItcosUtitutp

bS2aS2S0baba

mmnnS




 (3) 

де mn I,U  – амплітудні значення напруги й струму, відповідно; f2  – кутова 

частота; f  – частота зміни сигналу; m,n  – номера гармонік напруги й струму, 

відповідно; mn ,  – кути зсуву фаз напруги й струму відносно початку координат, 

відповідно;  nna cosUU  ;  nnb sinUU  ;  mma cosII  ;  mmb sinII  ; 

2IU2IUP bbaaS0   – постійна складова миттєвої потужності;  t2cosP
aS2

  – 

знакозмінна косинусна складова миттєвої потужності; 2IU2IUP bbaaaS2  ; 

 t2sinP bS2   – знакозмінна синусна складова миттєвої потужності; 

2IU2IUP abbabS2  . 

Аналогічним чином визначені втрати потужності на елементах, що  

утворюють канал передачі потужності споживачеві: активному  tp
R

   

й реактивних    tp,tp
CL

  опорах. Тоді миттєва потужність у споживача: 

         tptptptptp
CLRScon

 . 

У реальних умовах, де сигнали напруги й струму відрізняються від 

синусоїдальних, миттєва потужність на джерелі живлення: 
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   ,tksinPtkcosPP

tmcosItncosUtitutp
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1k
SkbkaSS0
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 (4) 

де 
S0

P  – сумарна постійна складова потужності; 


K

1k
ka

P ,


K

1k
kb

P  – амплітудні значення 

сумарної косинусної й синусної складових потужності, відповідно; 
k

 – кутова 

частота k-ої гармоніки потужності  
mnk

 ; K – число гармонічних складових 

потужності; M,N  – число гармонічних складових напруги й струму, відповідно.  

Аналогічно отримані вирази для миттєвої потужності інших елементів 

енергетичного каналу при полігармонічних сигналах напруги й струму. 

Оцінкою якості процесів перетворення енергії в системі є ефективне значення 

потужності, що визначається як середньоквадратичне значення миттєвої потужності 

 tp
i

 на i-тому елементі системи:  
T

0

2

iei
dttp

T

1
P . Так, ефективна потужність на 

виході джерела синусоїдального живлення:   2P2PPdttp
T

1
P 2

bS2

2

aS2

2

S0

T

0

2

SSe
  ; 

полігармонічного живлення: .P
2

1
P

2

1
PP

2
K

1k
kbS

2
K

1k
kaS

2

S0Se 













 


  

У роботі отримані аналітичні вирази для визначення ефективних значень 

потужності на всіх елементах ЕМК із джерелом синусоїдального й полігармонічного 

живлення. У результаті досліджень установлено, що 



I

1i
eiSe

PP , де i, I – номер і 

число, відповідно, елементів енергетичного каналу ЕМК. Дана нерівність є 

принципово важливою – дисбаланс ефективних потужностей джерела живлення й 

елементів, що входять в енергетичний канал перетворення потужності в ЕМС, вказує 

на складний характер енергообмінних процесів, що відбуваються в системі.  

Одним з показників, що характеризують безперервний процес 

енергоперетворення між  джерелом живлення й споживачем при моніторингу 

енергопроцесів у динамічних режимах, є коефіцієнт пропускної здатності 

енергетичного каналу ЕМК, що визначається як відношення ефективних потужностей 

на виході й вході системи: .PPk
Seconecap

  Отриманий вираз дозволяє врахувати 

різноманітність структури каналу передачі потужності споживачеві, вплив факторів, 

що знижують ефективність використання потужності джерела живлення (зсув фази 

струму відносно напруги через наявність реактивних елементів). У ланцюзі з 

винятково активним навантаженням 
coneSe

PP   і 0,1kcap  . При збільшенні числа 

елементів у каналі передачі потужності споживачеві ефективна потужність onceP
 знижується, що призводить, відповідно, до погіршення пропускної здатності 

енергетичного каналу ЕМК 0,1kcap  . У табл. 2 наведені вирази для визначення 

коефіцієнта пропускної здатності енергетичного каналу ЕМС при синусоїдальному й 

полігармонічному живленні.  
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Таблиця 2 – Вирази для визначення коефіцієнта пропускної здатності 

енергетичного каналу ЕМК 

Вид системи Коефіцієнт пропускної здатності 

з джерелом 

синусоїдального 

живлення ;

P
2

1
P

2

1
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PP
2

1
PP

2

1
PP

k
2

bS2
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aS2

2

S0

2
I

1i
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2
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1i
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з джерелом 

полігармонічного 

живлення  .

P
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2

K
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2
K

1k
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2
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1i
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Для порівняльного оцінювання процесів енергоперетворення в різних режимах 

роботи ЕМК запропонований коефіцієнт енергокерованості (ЕК), що дорівнює 

відношенню ефективної потужності в ідеальній системі 
eid

P  (при відсутності 

найбільш характерних нелінійностей) і потужності 
er

P  в реальній системі при 

наявності нелінійностей, що відображають специфіку роботи ЕП технологічного 

механізму: 
ereidpc

PPk  . При цьому задаючі впливи в ідеальній і нелінійній системах 

приймаються однаковими за амплітудою постійної складової, а також за амплітудою 

й частотою змінної складової. Зниження ЕК супроводжується енергетичними 

процесами з вищими гармонічними в спектрі потужності й ростом значення 

ефективної потужності системи. Якщо система повністю керована, то 0,1k
pc
 ; при 

некерованій системі – 0k
pc
 .  

У роботі виконана оцінка ЕК на базі моделі найпростішої ЕМС тиристорний 

перетворювач-двигун (ТП-Д) з від’ємним зворотним зв’язком за кутовою частотою 

обертання, де електричний двигун описаний лінеаризованою математичною 

моделлю, а робота односпрямованого ТП представлена нелінійністю типу 

«обмеження». Задаючий вплив, що формується на вхід системи: )tcos(UU)t(U
a0

 ,  

де 
0

U  – постійна складова напруги; )tcos(U
a

  – змінна складова вхідної напруги. 

Для досліджуваної системи з параметрами: 75Pn   кВт; 220U
n
  В; 9,340In   А;  

1500n
0
  об/хв; 25,31k

d
 ; 33,1k

f
 ; 896,2J  кгм2; 032,0R   Ом; 00082,0L 


 Гн; 

026,0Т
e
  с; 100M

r
  Нм; 22k

t
 ; 89,2k

1r
 ; 77,5k r2  ; 064,0k

os
 ; 019,0k

m
 ; 

)tcos(25)t(U
zad

 ; f2 =12,56 с-1; 2f   Гц отримані криві зміни коефіцієнта ЕК 

pc
k  при зміні амплітуди 

a
U  й частоти f  змінної складової напруги живлення, 

відповідно (рис. 5).   

З їхнього аналізу видно, що в області малих значень змінної складової сигналу 

напруги коефіцієнт ЕК 
pc

k  практично не змінюється – спостерігається рівність 

значень ефективної потужності в лінійній (без урахування односпрямованості ТП) і 

нелінійній системах. У цьому випадку ЕМС нечутлива до нелінійного елемента, що 

вводиться. При збільшенні амплітуди змінної складової сигналу завдання коефіцієнт 
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ЕК починає різко знижуватися – це область, де найбільше помітно вплив нелінійних 

характеристик об’єкта. З ростом частоти вхідного сигналу значення ефективної 

потужності як у лінійній, так і в нелінійній системах збільшуються, а показник 
pc

k  

знижується. Так, для ЕМС із параметрами )tcos(25)t(U   й 2f   Гц значення 
pc

k  

змінюється в межах від 1 до 0,77. 
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Рисунок 5 – Залежність коефіцієнта ЕК ЕМС 

від амплітуди змінної складової напруги при 

різних значеннях частоти вхідного сигналу 
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 Рисунок 6 – Діаграми зміни енергетичного 

об’єму ЕМС 

Декомпозиція миттєвої потужності на постійну й ортогональні знакозмінні 

складові дозволила визначити енергетичний об’єм ЕМС, який в просторі є 

паралелепіпедом (рис. 6), де на осях координат відкладені ефективні значення 

постійної 
0e

P , косинусної 
ea

P  і синусної 
eb

P  складових миттєвої потужності, а 

діагоналлю є ефективна потужність 
e

P  у системі. Така графічна інтерпретація 

процесів енергоперетворення відображає реальний енергетичний стан системи, 

демонструє зростання змінних складових потужності від амплітуди й частоти 

керуючого впливу, уведення нелінійностей та ін. Сказане дозволило зробити 

висновок, що ЕК ЕМС – це показник, що характеризує енергетичну реакцію об’єкта 

на зміну керуючих, збурюючих та задаючих впливів, які змінюються в процесі 

роботи, й виникають як в сталих, так і несталих режимах. 

У четвертому розділі розроблено енергетичні моделі електромеханічних систем 

електрогідравлічних комплексів з регульованим електроприводом та виконано 

оцінювання енергокерованості при розвитку нестаціонарних процесів у 

технологічному контурі. 

В основі побудови часових енергетичних моделей ЕГК лежить математична 

формалізація енергопроцесів, що базується на використанні методу миттєвої 

потужності у формі базисних рівнянь енергобалансу як окремих складових миттєвої 

потужності, так і сигналу потужності в цілому. Такий підхід є основою для 

вирішення завдань визначення енергоефективності ЕГК, технологічні схеми яких 

ураховують групову роботу НА з регульованим і нерегульованим ЕП насосів, 
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виникнення нестаціонарних процесів як у турбомеханізмах, так і на ділянках 

трубопровідної мережі. 

Загальне рівняння енергобалансу ЕГК має вигляд: 

         ,tptptptptp
connetjpedel




 де )t(p
el

 – електрична потужність на 

виході джерела живлення; )t(p)t(p)t(p
mecheled




 – втрати потужності на елементах 

схеми заміщення електричного двигуна;  tp
mech

 – механічна потужність; 

     ,tptptp
pmechp

        tptptp
1jnetnetjnetj 

  – втрати потужності в насосі й на 

ділянках трубопровідної мережі, відповідно;      tp,tp,tp
connetp

 – гідравлічна 

потужність на виході насоса, у трубопровідній мережі й у споживача, відповідно. 

Гідравлічна потужність у насосі дорівнює:      ,tQtgHtp
ppp

  де 

   



L

1l
ll0p
tcosQQtQ  – сигнал витрати на виході НА; L,l  – номер і число 

гармонік сигналу витрати; 
l0

Q,Q  – амплітудні значення постійної й змінної 

складових сигналу витрати, відповідно;  ,
l

 – кутова частота й кут зсуву фази 

сигналу витрати відносно початку координат, відповідно; 

     tQCtQBAtH 2

p2p2

2

2p
  – сигнал напору на виході НА. Гідравлічна 

потужність на j-тій ділянці трубопроводу:       ,tQtgHtp
pjjnet

  де  tH
j

 – сигнал 

напору на j-тій ділянці трубопроводу. Гідравлічна потужність споживача: 

     ,tQtgHtp
pconcon

  де  tH
con

 – сигнал напору в споживача. Використовуючи 

метод гармонічного аналізу на базі рядів Фур’є, гідравлічну потужність на елементах 

ЕГК можна представити сумою постійної й гармонічних (косинусної і синусної) 

компонент.  

Для оцінювання ЕК ЕГК у нестаціонарних режимах роботи запропонована 

математична модель, що включає: НА із частотно-регульованим ЕП, трубопровідну 

мережу із протитиском, представлену n-тою кількістю ділянок, і споживач у кінцевій 

точці гідромережі. На виході НА встановлений зворотний клапан (ЗК), який 

спрацьовує при зміні напрямку потоку рідини в трубопроводі, і регульована засувка з 

можливістю завдання необхідного темпу її відкриття (закриття). Для опису роботи 

асинхронного ЕП насоса при частотному керуванні використана відома модель в 

0,,u  -координатах, де диференціальні рівняння представлені у формі 

потокозчеплень для синхронної системи координат. На валу двигуна формується 

квадратичний момент опору, створюваний насосом. Трубопровідна мережа описана 

телеграфними рівняннями, розв’язок яких з використанням методу кінцевих 

елементів, дозволив перейти від рівнянь із частковими похідними до різницевих 

аналогів і представити трубопровідну мережу кінцевим числом ділянок з рівними 

параметрами. Робота запірно-регулюючої арматури описана з урахуванням 

нелінійної гідравлічної характеристики вигляду:         ,11B11A
0

DC

v
  

де: А, В, С, D – коефіцієнти апроксимації, що залежать від типу трубопровідної 

арматури;  – коефіцієнт гідравлічного опору;  – відносний ступінь відкриття 

засувки; 
0

   – коефіцієнт гідравлічного опору при повному відкритті арматури, коли 
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1 . Закон керування засувкою описується виразом:     ,tt1t
1

sh


  де  – 

коефіцієнт інтенсивності керування трубопровідною арматурою ( ≥ 1); t, tsh – 

поточний час і час повного закриття арматури, відповідно, с. Як об’єкт моделювання 

обрано НС водопостачання з параметрами двигуна: 800P
n
  кВт; 6000U

n
  В; 

8,148
n
  с-1; 5,94I

n
  А; 8,2547M

n
  Нм; насоса: 75,0Q

p
  м3/с; 80H

p
  м і 

трубопровідної мережі: 2,1d   м; 5000L   м; 40H
st
  м; 20n  . На рис. 7, а), б) 

наведені криві зміни напору й витрати при аварійному відключенні енергоживлення 

НА й різкій зупинці турбомашини в системі без ЗК і при його наявності. 
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Рисунок 7 – Криві зміни напору на виході насоса  tH
p

 і в трубопроводі  tH
net

, витрати рідини в 

гідромережі  tQ
net

 при аварійному вимкненні енергоживлення НА: 

 в системі без ЗК (a); зі ЗК (б); при використанні засобів гідродинамічного захисту з рівномірним (в)  

й нерівномірним (г) темпом закриття засувки 

З їхнього аналізу видно, що в першому випадку відбувається перетікання рідини 

з напірного трубопроводу через насос, що призводить до обертання електродвигуна у 

зворотному напрямку; у другому – у трубопровідній мережі спостерігається 

гідравлічний удар, викликаний спрацьовуванням ЗК, що призводить до значного 

підвищення напору. У табл. 3 показані середньоквадратичні значення гідравлічної 

потужності й коефіцієнта ЕК для розглянутих нестаціонарних режимів роботи ЕГК. 

При нормальній експлуатації обладнання, коли зупинці насоса передує плавне 

закриття засувки, а робота НА здійснюється на мережу без протитиску, коефіцієнт 
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ЕК 0,1k
pc
  (табл. 3, випадок V). При аварійному відключенні електроенергії в 

системі без ЗК (рис. 7, а) 63,0k
pc
  (табл. 3, I), а при різкому спрацьовуванні ЗК  

(рис. 7, б) – 74,0k
pc
  (табл. 3, II). Аналіз показав, що в нестаціонарних режимах I, II 

відбувається різке зниження ЕК гідросистеми.  

Таблиця 3 – Розрахункові значення середньоквадратичної потужності й 

коефіцієнта ЕК 

Значення 

параметрів 

I II III IV V 

Pe, ВА 106,277 90,893 82,86 73,77 67,254 

kpc 0,63 0,74 0,81 0,91 1,0 

Для підвищення керованості ЕГК доцільне використання засобів 

гідродинамічного захисту із джерелом безперебійного живлення (ДБЖ). Це дозволяє 

шляхом плавного закриття засувки на виході НА й наступної плавної зупинки 

електродвигуна насоса запобігти виникненню аварійних ситуацій (гідравлічних 

ударів, протитечії рідини) у гідросистемі. На рис. 7, в) наведені криві зміни напору й 

витрати в ЕГК при закритті засувки з рівномірним темпом за час, рівний 120 с, і 

плавній зупинці електродвигуна за допомогою ПЧ за 40 с. При цьому 

середньоквадратичне значення потужності в перехідному режимі (табл. 3, III) буде 

суттєво нижче, чим у попередніх (табл. 3, I, II) випадках, а коефіцієнт ЕК 

підвищується 81,0k
pc
 . Іншим ефективним рішенням цієї проблеми є застосування 

системи зниження динамічних навантажень в ЕГК, яка дозволяє формувати 

нерівномірний темп керування ЕП запірно-регулюючої арматури, що виключає появу 

гідравлічного удару в гідросистемі (рис. 7, г). Так, у момент часу 60t   с, коли 

відбувається зникнення електроживлення, ЕП засувки одержує живлення від ДБЖ і 

закриває її спочатку за час, рівний 5 с (на лінійній ділянці її гідравлічної 

характеристики), а при досягненні ступеня її відкриття 2,0  – за час, рівний 120 с. 

Середньоквадратичне значення потужності в цьому випадку ще менше (табл. 3, IV), а 

коефіцієнт ЕК росте до значення 91,0k
pc
 . 

Для оцінювання ЕК ЕГК із регульованою трубопровідною арматурою 

використана математична модель, описана вище, яка включає засувку з регульованим 

ЕП, установлену на останній ділянці гідромережі. Параметри ЕГК: номінальний 

напір насоса Hpn = 104 м; витрата Qpn = 1,6 м3/с; гідравлічний опір споживача 

Rcn = 40,65 с2/м5; швидкість поширення ударної хвилі с = 1000 м/с; довжина  

L = 5000 м; діаметр d = 1,2; кількість ділянок трубопровідної мережі n = 20 і питомі 

параметри r0 = 0,052 с2/м6; l0 = 0,0392 с2/м3; с0 = 407,747 м-1 ділянки трубопроводу; 

потужність асинхронного ЕП засувки Рzn = 5,2 кВт, частота обертання  

nzn = 1500 об/хв, коефіцієнти апроксимації гідравлічної характеристики засувки: 

А = 0,505; В = 1,868; С = 2,35; D = 1,4; коефіцієнт гідравлічного опору при повному 

відкритті арматури 0 = 0,05. Темп керування засувкою задається різним часом 

повного закриття арматури tsh1 = 250 с, tsh2 = 20 с, tsh3 = 5 с.  

У результаті досліджень отримано, що керування засувкою з темпом, рівним tsh1, 

супроводжується незначним перевищенням напору в трубопроводі; при часі tsh2 
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закриття спостерігається різке наростання тиску біля засувки, що в 2,5 рази 

перевищує значення номінального напору насоса. При часі керування, рівному tsh3, у 

гідромережі відбувається гідроудар, що призводить до пориву трубопроводу й 

повному витоку рідини. На рис. 8 наведені криві зміни миттєвої гідравлічної 

потужності на виході насоса й на 19-тій ділянці трубопровідної мережі при різному 

темпі закриття засувки в момент часу t = 40 с.  
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Рисунок 8 – Криві зміни гідравлічної потужності на виході насоса (a) і в трубопровідній мережі (б) 

від часу при різному темпі закриття засувки при: 1 – tsh1 = 250 с; 2 – tsh2 = 20 с; 3 – tsh3 = 5 с 

Для аналізу енергетичної реакції ЕГК на різний темп керування трубопровідною 

арматурою розрахований коефіцієнт ЕК: 
factepaspepc

PPk  , де 
paspe

P , 
facte

P
 

– 

середньоквадратичне значення потужності для часу закриття засувки, рівному 

паспортному значенню, і відмінному від паспортного. У табл. 4 наведені 

середньоквадратичні значення гідравлічної потужності й коефіцієнта ЕК на виході насоса 

й на ділянці трубопровідної мережі для різних темпів закриття засувки. 

Таблиця 4 – Розрахункові значення середньоквадратичної потужності  

й коефіцієнта ЕК 

Параметр на виході 19-тої ділянки на виході насоса 

tsh3 = 5 с tsh2 = 20 с tsh1 = 250 с tsh3 = 5 с tsh2 = 20 с tsh1 = 250 с 

Pe, ВА 7,997105 6,17105 9,124104 1,703106 1,15106 4,475105 

kpc 0,09 0,167 1,0 0,33 0,84 1,0 

Аналіз показав, що збільшення темпу керування трубопровідною арматурою 

призводить до росту середньоквадратичного значення гідравлічної потужності (табл. 4), 

що особливо помітно на ділянці трубопровідної мережі безпосередньо біля джерела 

збурювання – регульованої засувки. У результаті отримано, що при паспортному значенні 

темпу закриття засувки, рівному tsh1 = 250 с, коефіцієнт ЕК kpc = 1,0. Це відповідає 

режиму, коли коливання напору в трубопроводі лежать у межах допустимих значень і не 

призводять до аварійних ситуацій. При tsh2 = 20 с у гідромережі виникають ударні хвилі, 

що призводять до зниження коефіцієнта ЕК kpc = 0,167; при tsh3 = 5 с енергія потоку рідини 

досягає пікових значень і в трубопровідній мережі відбувається гідроудар, що призводить 

практично до повної втрати керованості ЕГК на даній ділянці трубопровідної мережі: 

kpc = 0,09 (порив трубопроводу й витік рідини). Таким чином, доведено, що хвильові 

процеси в трубопровідній мережі ЕГК при різкому закритті (відкритті) запірно-
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регулюючої арматури призводять до росту змінних гармонічних складових у сигналах 

потужності. Це, у свою чергу, супроводжується зниженням ЕК гідросистеми. Тому 

підвищення ЕК ЕГК повинне базуватися на застосуванні засобів регульованого ЕП 

засувки, що дозволяє формувати такий темп закриття (відкриття) трубопровідною 

арматурою, який виключає підвищені ударні навантаження в гідромережі. 

П’ятий розділ присвячений розробці методу діагностування аварійних режимів 

ЕМС ЕГК на основі моніторингу енергетичних процесів у складі частотно-регульованого 

ЕП насоса та методики визначення витоків в трубопровідній мережі з використанням 

вейвлет-перетворення. 

Для дослідження аварійних режимів роботи ЕГК розроблена математична модель 

системи автоматичного керування (САК) частотно-регульованим ЕП насоса з функцією 

стабілізації тиску в мережі споживача, яка містить блок гармонічного аналізу гідравлічної 

потужності, а також блок моделювання аварійних режимів. Як об’єкт моделювання 

обрано НУ з параметрами: двигуна 5,7P
n
  кВт; 220U

n
  В; 7,303

n
  с-1; 7,14I

n
  А; 

7,24M
n
  Нм; насоса 01577,0Q

n
  м3/с; 28H

p
  м; трубопровідної мережі 1,0d   м; 

1000l   м; 10h
st
  м; 20n  ; 1974,0R

0
  с/м2; 2038C

0
  м2; 1962,0L

0
  с2/м2; 

4,5R
1
  с/м2; блоку витоку 81,9L

1
  с2/м2; 0219,0R

1
  с/м2; 01,1C

1
  м2; об’єм витоку 

nleak
Q14,0Q  . На рис. 9–11 наведені криві зміни напору на виході насоса Hр(t), у 

споживача Hcon(t) і потужності: електричної  tp
el

, гідравлічної  tp
p  на виході НА, на  

j-тій ділянці трубопроводу  tp
netj

, у споживача  tp
con

 при виникненні витоку, гідроудару 

й кавітації. 

У результаті дослідження характеристик ЕМС ЕГК, отриманих на основі 

моніторингу технологічних і енергетичних параметрів і гармонічного аналізу миттєвої 

потужності, визначені діагностичні ознаки ідентифікації аварійних режимів на базі 

аналізу похідних миттєвої потужності й її амплітудно-частотних характеристик, а також 

сформульований комплекс організаційних і технічних заходів щодо запобігання розвитку 

нестаціонарного режиму (рис. 12).  
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Рисунок 9 – Криві зміни напору (а) і потужності (б) при витоку в трубопровідній мережі  
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Рисунок 10 – Криві зміни напору (а) і потужності (б) при гідроударі в трубопровідній мережі  

 
Н, м

Нp(t)

Нcon(t)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

5

10

15

20

25

96 98 100 102 104 106
22

23

24

25

26

96 98 100 102 104 106
19

20

21

22

t, c

t, c

t, c

Нcon, м

Нp, м

 

p, кВт

pp(t)

pel(t)

pcon(t)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

1

2

3

4

5

6

7

8

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6

Pap, Вт

f, Гц

t, c
 

 а)  б) 

Рисунок 11 – Криві зміни напору (а) і потужності (б) при розвитку кавітації в трубопровідній мережі  
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Рисунок 12 – Процедура діагностування аварійних режимів ЕГК 
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У роботі показана можливість використання вейвлет-перетворення для локалізації 

витоків у трубопровідній мережі ЕГК, оскільки цей метод дозволяє аналізувати не тільки 

періодичні, але й неперіодичні сигнали зміни технологічних і енергетичних параметрів 

НУ, а також характеризується низькою чутливістю до перешкод у вхідних сигналах. Для 

дослідження амплітудно-частотних характеристик хвильових процесів у трубопроводі 

запропоновано використовувати безперервне вейвлет-перетворення (CWT) з високим 

частотним і часовим розширенням на базі вейвлета Морле (Габора).  

Встановлено, що область розподілу максимальних значень вейвлет-коефіцієнтів 

відповідає інтервалу часу протікання перехідних процесів в сигналі напору Hcon(t), 

викликаних витоком (рис. 13). З аналізу частотно-часового спектра (рис. 13) сигналу 

напору Hcon(t) видно, що найбільші значення вейвлет-коефіцієнтів у діапазоні (0,7÷0,9) на 

інтервалі tpi відповідають області низьких частот fleak = (0,5÷2) Гц. Чим далі витік 

розташований від точки виміру, тим істотніше деформація частотного спектра убік 

більших значень частоти коливань напору при витоку. Визначення координати витоку в 

трубопровідній мережі повинне базуватися на фіксації моментів часу t1, t2 першої різкої 

зміни середньоквадратичних значень вейвлет-коефіцієнтів Аk=f(t) на виході насоса й у 

споживача, що відповідають часу приходу ударних хвиль у точках виміру (рис. 14): 

Xleak=L/2+c(t1–t2)/2. У розглянутому в роботі випадку абсолютна похибка визначення 

координати витоку склала 34 м, а відносна похибка Δleak, обчислена відносно довжини 

всього трубопроводу, 3,4 %. 

 

Δfleak

0,1

0,3

0,5

0,7

0,2

0,4

0,6

0,8

0,9

А
м

п
л
іт

у
д

н
і 

зн
ач

ен
н

я
 г

ар
м

о
н

іч
н

и
х
 с

к
л
ад

о
в
и

х
 

си
гн

ал
а 

н
ап

о
р
у
, 
м

120,5 121 121,5 122 122,5 123120119,5
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Tpi

Час (с)

Ч
ас

то
та

 (
Г

ц
)

 
Рисунок 13 – Вейвлет-спектр  
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Рисунок 14 – Криві зміни Аk=f(t) сигналів напору 

на виході насосу (а) й у споживача (б)  
У шостому розділі розроблені технічні рішення й алгоритми керування систем 

підвищення енергоефективності й зниження аварійності ЕГК з використанням пристроїв 

гідродинамічного й кавітаційного захисту, активних гасників енергії, пристроїв для 

зниження динамічних навантажень у трубопровідній мережі, принцип дії яких базується 

на моніторингу технологічних і енергетичних параметрів НУ. 

У роботі запропоновані пристрої гідродинамічного захисту НС із використанням 

регульованого ЕП насосів і запірно-регулюючої апаратури, ємнісних накопичувачів у 

силовому ланцюзі НА, пристроїв, що працюють із використанням надлишкової енергії 

гідравлічного потоку й ін. Доведено, що використання оборотної гідромашини як 

активного гідрорегулятора дозволяє розширити діапазони зміни подачі й тиску залежно 
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від способу її включення в технологічну схему НС. Розроблені аналітичні залежності 

робочих характеристик гідромашини враховують зміну параметрів водоспоживання й 

особливості НС із активними регулюючими пристроями при різних способах 

регулювання потужності гідромашини. З метою виключення аварійних ситуацій, 

викликаних різким закриттям засувки з боку споживача або раптовою зупинкою 

гідромашини, виникає необхідність керування темпом гідрозахисних пристроїв. Для 

цього можуть бути використані регульовані клапани з електроприводом, гідрозамки 

(керовані зворотні клапани), які дозволяють формувати необхідний темп і траєкторію 

закриття гідроклапана, що виключають небезпечні пульсації тиску в системі. 

Альтернативними технічними рішеннями, що дозволяють знизити динамічні 

навантаження в гідравлічній мережі й забезпечити захист електромеханічного 

обладнання, можуть виступати технічні пристрої з ємнісними накопичувачами 

електричної енергії (наприклад, на базі іоністорів) і/або активними регулюючими 

пристроями. Розроблений спосіб захисту НУ від гідроудару на базі ємнісного 

накопичувача в силовому контурі й активного гасника енергії гідропотоку з 

використанням гідротурбінного агрегату дозволяє виключити неприпустиме 

перевищення тиску в трубопроводі й ефективно використовувати енергію гідропотоку 

шляхом подальшої її рекуперації в промислову енергомережу, продовжити термін 

служби технологічного обладнання, підвищити надійність й ефективність 

функціонування всього ЕГК. 

 У роботі запропоновані алгоритми керування режимами роботи технологічних 

установок з різними способами регулювання параметрів за критерієм 

енегоресурсозбереження, які можуть використовуватися для НС різного призначення 

(систем комунального водопостачання й водовідведення, шахтного й кар’єрного 

водовідливу, оборотного водопостачання), де відомий характер зміни кривої 

водоспоживання, число працюючих турбомашин, параметри комунікаційної мережі. 

Спосіб мінімального за енергоспоживанням регулювання продуктивності НУ полягає у 

визначенні потужності, споживаної НА й необхідної для забезпечення необхідного 

діапазону регулювання подачі при різних варіантах зміни вихідних технологічних 

параметрів і вибору режиму регулювання з меншим енергоспоживанням. Такий підхід 

прогнозованого реагування НС при змінних у часі режимах роботи споживача може бути 

розвинений на різні схемні варіанти регулювання параметрів і технологічні закони 

функціонування системи. 

Сьомий розділ присвячено експериментальним дослідженням, метою яких було 

підтвердження адекватності запропонованих теоретичних положень, отриманих на базі 

математичних моделей, проведення гармонічного аналізу енергетичних характеристик та 

визначення енергокерованості ЕМС НУ на базі експериментального комплексу, а також 

техніко-економічне обгрунтування ефективності використання запропонованих 

технічних рішень. 

Експериментальні дослідження процесів енергоперетворення у силовому каналі ЕГК 

виконані на базі дрібномасштабної фізичної моделі лабораторного комп’ютеризованого 

комплексу гідротранспортної установки, оснащеної двома НА з частотно-регульованим 

ЕП, трубопровідною мережею складної конфігурації, запірно-регулюючою арматурою й 

контрольно-вимірювальною апаратурою.  
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Для автоматизації процедури частотного аналізу потужності розроблений 

програмний модуль «Енергоаналізатор», який дозволяє досліджувати енергетичні 

процеси в ЕГК при зміні їх у реальному часі зі збереженням повної інформації про 

вихідні сигнали, що формують потужність, визначити показники енергоефективності на 

базі середньоквадратичних значень потужності, а також виконати гармонічний аналіз 

сигналів електричних, гідравлічних та енергетичних параметрів при розвитку 

нестаціонарних процесів у гідросистемі.  

У результаті експериментальних досліджень установлено, що зміна 

навантажувального режиму в гідросистемі при розвитку кавітаційних автоколивань 

впливає не тільки на гідравлічні характеристики ЕГК (рис. 15, а), б) криві 1), але й 

призводить до зміни електричної потужності  tp
el

, що підводиться до статорних обмоток 

двигуна (рис. 15, в), г), криві 1), що підтверджує теоретичні положення, отримані при 

математичному моделюванні (рис. 15, криві 1’).  
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Рисунок 15 – Криві зміни гідравлічної (а, б) й електричної (в, г) потужності в системі з різним 

ступенем розвитку кавітації 
1kav

n  (а, в) і 
5kav

n  (б, г):  1 – експериментальні криві; 1’ – модельні криві 

Порівняльний гармонічний аналіз експериментальних і модельних сигналів миттєвої 

потужності показав, що кавітаційні процеси в технологічному контурі ЕГК 
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характеризуються підсиленням змінної складової в сигналах потужності, а також 

наявністю в спектрах гармонічних складових низькочастотного порядку (рис. 15). 

 На рис. 16 показані криві зміни 

коефіцієнтів 
pc

k  і 
cap

k  від ступеня 
kav

n  

розвитку кавітаційних процесів у 

гідросистемі, де: 1, 2 – криві, отримані на 

експериментальній установці; 1’, 2’ – 

криві, отримані на математичній моделі.  

З їхнього аналізу видно, що при малому 

значенні 7,3n
1kav
 , що відповідає режиму, 

де практично відсутні кавітаційні явища, 

коефіцієнт пропускної здатності 

енергетичного каналу ЕГК приймає 

максимальне значення 182,0k
1cap
 . 

Інтенсивний розвиток кавітаційних 

автоколивань при ступені 3,31n
5kav
  

супроводжується зниженням коефіцієнта cap
k  в 2,2 рази ( 082,0k

5cap


 
), що зумовлене 

ростом змінних складових у сигналах напору й гідравлічної потужності. При оцінюванні 

ЕК ЕГК із нелінійними процесами в трубопроводі установлено, що при малих ступенях 

kav
n , 

2kav
n  система практично нечутлива до виникнення кавітаційних процесів  

у трубопроводі – 96,00,1k
pc

 . При більших ступенях розвитку кавітації 
3kav

n , 
4kav

n  

коефіцієнт pc
k  починає різко знижуватися й при 

5kav
n  досягає критичного значення 

45,0k
krpc
 . Це режим, коли можливий кавітаційний зрив роботи НА, що вимагає 

здійснення відповідних заходів для виключення можливих аварійних режимів роботи 

обладнання. Коефіцієнт детермінації кривих    
kavcapkavpc

nk,nk , отриманих на базі 

фізичної установки й математичної моделі, лежить у межах 0,85–0,89, що дозволяє 

зробити висновок про адекватність використовуваних математичних моделей і 

отриманих теоретичних результатів. 

У роботі експериментально підтверджена можливість використання методу 

вейвлет-перетворення для локалізації витоків в ЕГК. Коефіцієнт детермінації кривих 

зміни напору й гідравлічної потужності при витоку на базі фізичної й математичної 

моделі лежить у межах 0,82–0,87. Відносна похибка Δleak визначення координати витоку, 

обчисленої за методикою, запропонованою в роботі, дорівнює 6 %. 

Показано, що при визначенні техніко-економічної ефективності від впровадження 

систем підвищення ЕК ЕГК на базі засобів регульованого ЕП насоса й трубопровідної 

арматури, використання активних регулюючих пристроїв, засобів гідродинамічного 

захисту має місце первинний ефект, зумовлений безпосередньо економією 

електроенергії, й вторинний ефект, пов’язаний зі скороченням витоків, непродуктивних 

витрат, а також зниженням аварійності в трубопровідних мережах. Причому, для систем 

комунального водопостачання й водовідведення вторинний ефект в 3–4 рази перевищує 

первинний. Отримано, що використання системи зниження динамічних навантажень в 

nkav
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Рисунок 16 – Криві зміни коефіцієнтів 

енергокерованості (1, 1’) й пропускної 

здатності (2, 2’) від ступеня розвитку кавітації: 

1, 2 – експериментальні; 1’, 2’ – модельні 
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ЕГК на базі частотно-регульованого ЕП засувки з джерелом резервного енергоживлення 

й нелінійним законом керування дозволяє знизити аварійність на 30 %, при цьому 

капітальні витрати становлять 72 600 грн, а економічний ефект і строк окупності – 

210 000 грн і 0,6 року, відповідно. Сумарний економічний ефект від використання 

електромеханічних пристроїв керування кавітаційними процесами в ЕГК із можливістю 

рекуперації енергії парогазової суміші, базується на зменшенні втрат потужності, 

пов’язаних з кавітацією, зниженні зношення обладнання й аварійності, і ефекту від 

використання енергії кавітаційних каверн. При капітальних витратах на такий пристрій, 

що становлять 214 867 грн, економічний ефект і строк окупності дорівнюють 415 113 грн 

і 0,5 року, відповідно. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на основі отриманих теоретичних результатів та їх 

систематизації розв’язано актуальну науково-практичну проблему створення  ефективних 

електромеханічних систем електрогідравлічних комплексів, які отримані на основі 

моніторингу енергопроцесів у силовому каналі, та дозволяють забезпечити своєчасне 

діагностування позаштатних ситуацій і підвищити керованість в технологічних та 

аварійних режимах роботи.  

Основні наукові та практичні результати полягають у наступному: 

1. Показано, що електрогідравлічні комплекси – це складні енергоємні системи з 

різними за фізичною природою об’єктами, кожний з яких характеризується певними 

динамічними характеристиками, що впливають на функціонування всієї 

гідротранспортної системи. Електропривод, насоси, запірну арматуру, трубопровідну 

мережу необхідно розглядати як взаємозв’язані електромеханічні й гідравлічні системи, 

режим роботи яких залежить від змінного в часі графіка водоспоживання. 

Електрогідравлічні комплекси характеризуються низькою керованістю в нестаціонарних 

режимах, які супроводжуються підвищеними вібраціями обладнання, значними 

коливаннями моменту на валу насоса (до 30–40 % сталого значення), кидками тиску в 

трубопровідній магістралі, що в 5–7 разів перевищують допустимі значення. Сказане 

призводить до скорочення ресурсу роботи електромеханічного й гідравлічного 

обладнання, значним фінансовим витратам на ліквідацію наслідків аварій.  

2. Аналіз стану досліджень з керованості складних динамічних систем у 

нестаціонарних режимах роботи показав, що ця проблема не може бути вирішена лише 

одними класичними методами теорії керування. Тільки комплексне вирішення проблеми 

підвищення керованості, що базується на своєчасному діагностуванні режимів роботи 

системи, ідентифікації її параметрів і наступному прогнозуванні процесів і явищ, 

дозволить запобігти або зменшити збиток від можливих аварійних режимів. При цьому 

під керованістю слід розуміти енергетичну реакцію системи на керуючі, збурюють й 

задаючі впливи, що змінюються в процесі роботи й виникають як в сталих, так і в 

несталих (аварійних) режимах роботи.  

3. Розроблена методика визначення характеристик насосних агрегатів на базі 

еквівалентних електричних схем заміщення групових насосних установок при роботі на 

трубопровідну мережу із протитиском і зміні частоти обертання двигуна насоса, що 

дозволило визначити границі енергоефективного регулювання подачі насоса,  необхідний 
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діапазон регулювання частоти обертання насоса при різних схемах включення 

(паралельній або послідовній) насосних агрегатів і зміні кількості одночасно працюючих 

турбомашин. Отримано, що при паралельній роботі насосних агрегатів необхідний 

діапазон регулювання частоти обертання становить не більше 10 % униз від номінальної, 

а зі збільшенням числа працюючих турбомашин і при  збільшенні параметрів 

трубопровідної системи значно звужується – до часток відсотка; при послідовній роботі 

насосів діапазон регулювання частоти обертання турбомеханізму складає 60–70 % униз 

від номінального значення.  

4. Теоретично доведено, що перспективним напрямком підвищення керованості 

електрогідравлічного комплексу є використання оборотних режимів роботи гідравлічних 

і електричних машин, що розширюють регулювальні можливості гідротранспортного 

комплексу, що реалізується на базі відцентрових лопатевих гідромашин, найбільше часто 

застосовуваних у насосних установках, і регульованих електроприводів.  

5. Отримані аналітичні вирази для визначення нижньої межі зміни частоти 

обертання насоса, при досягненні якої є можливість переведення гідромашини в 

турбінний режим роботи з можливістю рекуперації енергії при роботі двигуна в 

гальмівному режимі.  

6. Розроблений математичний апарат для розрахунку чотириквадрантних 

характеристик насосних агрегатів групових насосних установок при зміні напрямку 

частоти обертання приводного електродвигуна й реверсі подачі рідини, що дозволило 

визначити допустимі діапазони регулювання продуктивності насоса й обґрунтувати вибір 

доцільної системи регульованого електропривода. Показано, що альтернативним 

варіантом підвищення керованості електрогідравлічних комплексів є системи активного 

регулювання параметрів насосних установок на базі гідротурбінних або оборотних 

гідромашин, установлені в технологічній схемі насосного комплексу в обвідному 

трубопроводі паралельно насосу або паралельно вихідній регулювальній засувці.  

7. Доведено, що підвищення ефективності електромеханічних комплексів повинне 

базуватися на розвитку загальної теоретичної бази аналізу енергопроцесів шляхом 

систематизації підходів до декомпозиції часової функції миттєвої потужності 

несинусоїдальних сигналів у різноманітних схемних рішеннях і режимах, причому в 

основі зазначеного підходу повинен лежати закон балансу складових потужності на 

джерелі енергоживлення й на елементах аналізованої системи. Установлено, що 

показники процесів енергоперетворення повинні визначатися на базі 

середньоквадратичних оцінок миттєвої потужності й її компонент, тому одержуваний 

комплекс показників енергорежимів є більш повним та інформативним порівняно з 

існуючими інтегральними оцінками енергопроцесів.  

8. Для оцінювання якості процесів енергоперетворення при моніторингу 

енергопроцесів в електромеханічному комплексі запропонований коефіцієнт пропускної 

здатності енергетичного каналу, що базується на відношенні середньоквадратичних 

значень потужності між джерелом енергії й споживачем. Установлено, що при включенні 

в енергетичний канал реактивних або нелінійних елементів росте змінна складова 

миттєвої потужності, а ефективна потужність споживача знижується, що призводить  

до погіршення пропускної здатності енергетичного каналу на 16–24 %. 
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9. Розроблено метод оцінювання енергокерованості електромеханічного комплексу, 

в основі якого лежить гармонічний аналіз процесів енергоперетворення на всіх ланках 

енергетичного каналу. Для порівняльного оцінювання процесів енергоперетворення в 

різних режимах роботи запропонований коефіцієнт енергокерованості на базі визначення 

середньоквадратичних значень потужності в ідеальній (лінійній) і фактичній (нелінійній) 

системах. Показано, що система повністю керована при коефіцієнті енергокерованості, 

рівному 1,0. У випадку аварійного відключення електроенергії на насосній установці в 

системі зі зворотним клапаном коефіцієнт енергокерованості знижується на 26 %, без 

зворотного клапана –  на 37 %; при недотриманні темпу керування запірно-регулюючою 

арматурою, що приводить до гідроудару й пориву трубопроводу, система стає 

некерованою, коефіцієнт енергокерованості наближається до нуля. 

10. Запропоновані енергетичні моделі електромеханічних систем 

електрогідравлічних комплексів з регульованим електроприводом, що базуються на 

рівняннях балансу часової функції потужності, а також на рівняннях балансу окремих 

гармонічних складових миттєвої потужності між джерелом живлення й елементами 

гідросистеми при періодичній зміні технологічних і електричних параметрів. 

11. Розроблено метод діагностування аварійних режимів електромеханічних систем 

електрогідравлічних комплексів на основі моніторингу енергетичних процесів у складі 

частотно-регульованого електроприводу насоса при стабілізації тиску в мережі 

споживача, що базується на аналізі похідних миттєвої потужності та її амплітудно-

частотних характеристик на всіх елементах енергетичного каналу. Це надало можливість 

ідентифікувати нестаціонарний режим та сформувати комплекс організаційних і 

технічних заходів щодо запобігання розвитку позаштатної ситуації. 

12. Показана можливість використання вейвлет-перетворення для локалізації витоку 

в електрогідравлічному комплексі. Установлено, що область розподілу максимальних 

значень вейвлет-коефіцієнтів відповідає інтервалу часу протікання перехідних процесів в 

аналізованому сигналі. Для виявлення факту наявності витоку в трубопровідній мережі 

запропоновано використовувати середньоквадратичні значення вейвлет-коефіцієнтів, що 

змінюються в часовій області. 

13. Розроблені технічні рішення й способи керування систем підвищення 

енергоефективності й зниження аварійності електрогідравлічних комплексів на базі 

пристроїв гідродинамічного, кавітаційного захисту, активних гасителів енергії, пристроїв 

для зниження динамічних навантажень у трубопровідних мережах, які дозволяють 

виключити неприпустимі перевищення тиску в трубопроводі, ефективно 

використовувати енергію гідропотоку шляхом подальшої її рекуперації в промислову 

енергомережу, продовжити термін служби технологічного обладнання, підвищити 

надійність і ефективність функціонування всієї гідротранспортної системи. 

14. Підтверджено на експериментальному комплексі гідротранспортної установки, 

що енергопроцеси, які відбуваються в електромеханічній і гідродинамічній системах, 

носять характер періодичних (сталих) коливань потужності на аналізованому інтервалі 

часу, що зумовлює допустимим синтез часової функції потужності гармонічним рядом на 

базі ортогональних гармонічних складових напруг і струмів, напорів і витрат. 

Установлено, що кавітаційні явища призводять до перерозподілу втрат потужності в 

енергетичному каналі електрогідравлічного комплексу, супроводжуються підсиленням 
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змінної складової потужності, що призводить до зниження коефіцієнта пропускної 

здатності енергетичного каналу в 2,3 рази. 

15. Експериментально підтверджена можливість використання вейвлет-

перетворення для локалізації витоків у трубопровідній мережі насосного комплексу. 

Установлено, що чим далі витік розташований від точки виміру, тим істотніше 

деформація частотного спектра убік більших значень частоти коливань напору при 

витоку. Отримано, що відносна похибка визначення координати витоку, обчислена 

відносно довжини всього трубопроводу, лежить у межах 6 %.  

16. Підтверджено, що при визначенні техніко-економічної ефективності від 

впровадження систем підвищення керованості електрогідравлічних комплексів на базі 

засобів регульованого електропривода насоса й трубопровідної арматури, використанні 

активних регулюючих пристроїв, засобів гідродинамічного захисту має місце сумарний 

економічний ефект, зумовлений як економією електроенергії, так і скороченням 

матеріальних витрат на виконання аварійно-відновлювальних робіт та непродуктивних 

витоків рідини. Використання системи зниження динамічних навантажень в 

електрогідравлічному комплексі на базі частотно-регульованого ЕП засувки з джерелом 

резервного енергоживлення й нелінійним законом керування дозволяє знизити 

аварійність на 30 %, при цьому капітальні витрати становлять 72 600 грн, а економічний 

ефект і строк окупності – 210 000 грн і 0,6 року, відповідно. У разі впровадження 

електромеханічних пристроїв керування кавітаційними процесами в ЕГК із можливістю 

рекуперації енергії парогазової суміші при капітальних витратах, що становлять  

214 867 грн, економічний ефект і строк окупності рівні 415 113 грн і 0,5 року, відповідно. 
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національний університет імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і 

науки України, Кременчук, 2021. 

Електромеханічні системи електрогідравлічних комплексів відносяться до  

складних енергоємних об’єктів, де електропривод, насоси, запірну арматуру, 

трубопровідну мережу необхідно розглядати як взаємозв’язані системи, режим 

роботи яких залежить від змінного в часі графіка водоспоживання. Електромеханічні 

системи електрогідравлічних комплексів утворюють складний силовий канал 

передачі, перетворення й споживання енергії, де енергетичні змінні (електрична 

потужність, механічна, гідравлічна) дають фактичну характеристику процесу 

перетворення енергії, що протікає, й дозволяють виконати оцінку 

енергоефективності силового каналу як у стаціонарних, так і в нестаціонарних 

режимах роботи. 

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної науково-практичної 

проблеми розробки ефективних електромеханічних систем електрогідравлічних 

комплексів на основі моніторингу енергопроцесів у всіх елементах силового каналу, 

які дозволяють забезпечити своєчасне діагностування позаштатних ситуацій і 

підвищення керованості в технологічних й аварійних режимах роботи. 

У дисертації отримала подальший розвиток теорія аналізу режимів роботи 

електромеханічних систем електрогідравлічних комплексів із різними схемами 

включення насосів на трубопровідну мережу, яка відрізняється застосуванням 

еквівалентних електричних схем заміщення та математичного опису 

чотириквадрантних характеристик регульованого за частотою обертання насосного 

агрегату. Це надало можливість визначити характеристики насосних агрегатів, 

допустимі діапазони зміни частоти обертання насоса й обгрунтувати вибір системи 

регульованого електроприводу.  

Вперше запропоновано метод підвищення керованості електромеханічних 

систем електрогідравлічних комплексів, що характеризується використанням 

оборотних режимів роботи гідравлічних й електричних машин насосних агрегатів 
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при зміні напрямку частоти обертання та реверсі рідини в разі аварійного вимкнення 

електроенергії. Отримані аналітичні вирази для визначення нижньої межі зміни 

частоти обертання насоса, при досягненні якої є можливість переведення 

гідромашини в турбінний режим роботи. Показано, що альтернативним варіантом 

підвищення керованості є використання систем активного регулювання параметрів 

насосних установок на базі гідротурбінних або оборотних гідромашин.  

У дисертації  отримала подальший розвиток теорія аналізу енергопроцесів в 

електромеханічних комплексах, яка відрізняється систематизацією підходів щодо 

декомпозиції часової функції миттєвої потужності несинусоїдальних сигналів в 

різноманітних схемних рішеннях і режимах. Це дозволило отримати показники 

процесів енергоперетворення на базі середньоквадратичних оцінок складових 

миттєвої потужності, як більш повних й інформативних порівняно з існуючими 

інтегральними оцінками енергопроцесів.  

Вперше теоретично обгрунтовано використання коефіцієнта пропускної 

здатності енергетичного каналу під час моніторингу енергопроцесів в 

електромеханічному комплексі, який базується на середньоквадратичних значеннях 

миттєвої потужності між джерелом і споживачем, що дозволило врахувати 

різноманітність структури і процесів енергоперетворення, які протікають в каналі 

передачі потужності споживачеві.  

Вперше розроблений метод оцінки енергетичної керованості електромеханічних 

систем електрогідравлічного комплексу, який базується на гармонічному аналізі 

процесів енергоперетворення у всіх ланках силового каналу. Для порівняльного 

оцінювання процесів енергоперетворення в різних динамічних режимах 

запропонований коефіцієнт енергокерованості на базі середньоквадратичних значень 

потужності, що дозволило на основі моніторингу енергопроцесів відслідковувати 

появу змінних складових потужності, які призводять до небезпечних за динамічними 

навантаженнями нестаціонарних режимів. 

У дисертації  розроблено енергетичні моделі електромеханічних систем 

електрогідравлічних комплексів на базі рівнянь енергобалансу часової функції 

миттєвої потужності для всіх елементів силового каналу. Це дозволило виконати 

оцінку енергокерованості в аварійних режимах роботи й обгрунтувати вибір способу 

підвищення ефективності і зниження аварійності в гідротранспортних системах.  

Вперше розроблено метод діагностування аварійних режимів електромеханічних 

систем електрогідравлічних комплексів на основі моніторингу енергетичних процесів 

в складі частотно-регульованого електроприводу насоса, що базується на аналізі 

похідних миттєвої потужності та її амплітудно-частотних характеристик, що надало 

можливість ідентифікувати нестаціонарний режим та сформувати комплекс 

організаційних і технічних заходів щодо запобігання розвитку аварійного режиму.  

Основні теоретичні результати, отримані в дисертаційній роботі, перевірені на 

створених математичних моделях та експериментально. 

Ключові слова: електрогідравлічний комплекс, регульований електропривод, 

насосний агрегат, процеси енергоперетворення, енергетичний канал, миттєва 

потужність, рівняння енергобалансу, енергоефективність, енергокерованість, 

нестаціонарні процеси, гармонічний аналіз потужності. 



40 
 

 

ABSTRACT 
Korenkova T. V. Efficient electromechanical systems of electrohydraulic complexes 

with monitoring of energy processes in dynamic modes. – Qualification scientific work as  

a manuscript.  

Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the degree of doctor  

of technical sciences, specialty 05.09.03 – “Electrotechnical complexes and systems” (141 – 

“Power engineering, electrical engineering and electromechanics”) – Kremenchuk Mykhailo 

Ostrohradskyi National University Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kremenchuk, 2021.  

Electromechanical systems of electrohydraulic complexes belong to complicated 

energy-intensive objects, where the electric drive, pumps, shut-off valves, pipeline network 

must be considered as interconnected systems.  

Dissertation is devoted to solving the current scientific and practical problem of 

developing efficient electromechanical systems of electrohydraulic complexes based on 

monitoring of energy processes in all elements of the power channel. It allow timely 

emergency situations diagnosis and increase controllability in technological and emergency 

modes. 

In the dissertation the analysis theory of electromechanical systems of electrohydraulic 

complexes operating modes with application of equivalent electric circuits and the 

mathematical description of four-quadrant characteristics of the pump unit regulated on 

rotation frequency has received the further development. A method of increasing the 

electromechanical systems of electrohydraulic complexes controllability with using of 

reversible operation modes of hydraulic and electric machines of pump units when changing 

the speed direction and reverse fluid in case of emergency power outage is proposed.  

In the dissertation the analysis theory of power processes in electromechanical 

complexes has received the further development. It is different in systematization of 

approaches concerning decomposition of instantaneous power time function of nonsinusoidal 

signals in various circuit decisions and modes. The using of power channel capacity and 

power controllability coefficients during the energy processes monitoring in the 

electromechanical complex is substantiated. They are based on the determination of 

instantaneous power RMS values in all parts of the power channel. 

Energy models of electromechanical systems of electrohydraulic complexes based on 

energy balance equations of instantaneous power time function are developed and the 

estimation of power controllability in nonstationary operating modes was performed. 

The method of diagnosing emergency modes of electromechanical systems of 

electrohydraulic complexes was proposed. It is based on the analysis of instantaneous power 

derivatives and its amplitude-frequency characteristics and it is provided an opportunity to 

identify the nonstationary mode and to form a set of organizational and technical measures to 

prevent the development of the emergency regime. 

The main theoretical results obtained in the dissertation are tested on the created 

mathematical models and experimentally. 

Keywords: electrohydraulic complex, adjustable electric drive, pump unit, energy 

conversion processes, power channel, instantaneous power, energy balance equation, energy 

efficiency, power controllability, nonstationary processes, harmonic power analysis.
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