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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. На сьогодні вібраційні машини (ВМ) і технології широко 
застосовують у пріоритетних для нашої країни галузях промисловості – 
металургійній, будівельній, гірничій, машинобудівній. На енергоємних 
виробництвах використовують високогабаритні та потужні ВМ, приводом для яких 
переважно слугують асинхронні двигуни (АД) з короткозамкненим ротором і 
дебалансні віброзбуджувачі. Зазвичай ВМ з дебалансними віброзбуджувачами є 
зарезонансними, оскільки їм притаманна висока стабільність роботи у 
технологічному режимі. 

Одним з основних недоліків зарезонансних ВМ є різке збільшення амплітуди 
коливань робочого органа під час проходження резонансної зони у процесі пуску, 
амплітуда яких у багато разів перевищує амплітуду в усталеному робочому режимі. 
Таке явище призводить до значних динамічних навантажень на елементи 
конструкції ВМ, можливого «застрягання» роторів приводних двигунів поблизу 
резонансної частоти, збільшення струму в обмотках статора, перевищення 
допустимих норм шуму і, відповідно, швидкого виходу з ладу обладнання. Для 
зменшення прояву негативних наслідків подолання резонансної зони під час пуску 
ВМ пропонують знижувати амплітуду резонансних коливань, що дозволить 
зменшити витрати на обслуговування обладнання, підвищити ефективність і 
надійність роботи. 

Питанням проектування, подолання резонансної зони приводних двигунів 
зарезонансних ВМ присвятили значну кількість праць такі вітчизняні та закордонні 
науковці, як Блехман І. І., Вайсберг Л. А., Дмитрієв В. М., Фрадков О. Л., 
Гончаревич І. Х., Потураєв В. М., Ярошевич М. П., Zhao C. Y., Wen B. C. та ін. 

Відомі способи зменшення резонансних коливань ВМ зарезонансного типу, які 
базуються на використанні двигунів з підвищеним пусковим моментом, застосуванні 
керованих динамічних гасителів коливань, використанні віброзбуджувачів з 
автоматично або вручну регульованим статичним моментом дебалансів, роздільному 
чи «подвійному» пуску електродвигуна ВМ та ін. Проте вони мають певні недоліки, 
основними з яких є складність реалізації, невисока надійність та ефективність. Деякі 
способи розраховані для ВМ із самосинхронізуючими віброзбуджувачами, тому до 
зарезонансних ВМ переважно застосовують приводні двигуни із завищеною майже 
у 2–5 разів потужністю. Окрім цього, усі відомі способи стосуються модернізації 
механічної частини ВМ, але електропривод (ЕП) залишається нерегульованим. 
Упровадження регульованого ЕП створює умови для керування процесом пуску 
зарезонансних ВМ і відповідного проходження резонансної зони: зменшення 
амплітуди резонансних коливань, виключення «застрягання» роторів приводних 
двигунів тощо. 

Тому актуальним науковим завданням є покращення пускових режимів 
зарезонансних вібраційних машин завдяки використанню частотно-регульованого 
асинхронного ЕП з формуванням додаткових керуючих впливів під час подолання 
резонансної зони, що дозволить полегшити режим пуску.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основний зміст 
роботи складають результати досліджень, проведених протягом 2012–2018 років. 
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Робота відповідає Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки», зокрема, п. 6 статті 7 «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в 
енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі» та спрямованості 
тематики науково-дослідних робіт (НДР) кафедри «Системи автоматичного 
управління і електропривод» Кременчуцького національного університету  
імені Михайла Остроградського. Матеріали роботи використані під час виконання 
бюджетних НДР Міністерства освіти і науки України: «Модернізація систем 
електроприводу вібраційних площадок для виробництва залізобетонних виробів» 
(№ ДР 0114U005472, 2015 р.), у якій автором проведено дослідження режимів 
роботи керованого електроприводу вібраційної площадки; «Нестаціонарні процеси в 
послідовному резонансному контурі, що застосовується у вібраційних 
зарезонансних машинах» (№ ДР 0117U000077, 2017 р.), у якій автор здійснив 
моделювання та аналіз неусталених режимів у послідовному резонансному  
RLC-контурі. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у покращенні пускових 
режимів зарезонансних вібраційних машин завдяки формуванню додаткових 
керуючих впливів під час подолання резонансної зони у процесі їх пуску засобами 
частотно-регульованого асинхронного електроприводу. 

Для досягнення мети поставлені та розв’язані такі завдання: 
– аналіз особливостей пускових режимів електроприводу зарезонансних 

вібраційних машин і наявних способів їх покращення; 
– розробка математичної моделі електромеханічної системи вібраційної машини 

для дослідження та аналізу пускових режимів; 
– аналіз нестаціонарних процесів у зарезонансній вібраційній машині із 

застосуванням методу електромеханічної аналогії; 
– розрахунок потужності та вибір приводних двигунів зарезонансної 

вібраційної машини з нерегульованим електроприводом; 
– розробка формування керуючих впливів частотного пуску зарезонансної 

вібраційної машини для поліпшення її пускових режимів; 
– математичне моделювання та експериментальні дослідження системи 

частотно-регульованого електроприводу зарезонансної вібраційної машини для 
підтвердження основних теоретичних положень і наукових результатів 
дисертаційної роботи; 

– оцінювання техніко-економічної ефективності використання частотно-
регульованого електроприводу зарезонансних вібраційних машин. 

Об’єкт дослідження – процеси перетворення енергії в асинхронному 
електроприводі зарезонансної вібраційної машини. 

Предмет дослідження – пускові режими асинхронного електроприводу 
зарезонансної вібраційної машини. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися 
методи теорії електроприводу, теоретичних засад електротехніки, теорії 
автоматичного керування, теоретичної механіки, теорії коливань – для створення 
математичних моделей асинхронного електродвигуна, вібраційної машини; метод 
електромеханічної аналогії – для аналізу нестаціонарних процесів; методи 
тригонометричних співвідношень і теорії диференціального обчислення – для 



3 

реалізації математичних розрахунків та розв’язання диференціальних рівнянь; 
методи апроксимації – для отримання аналітичного опису характеристик 
вібросистеми; теорія планування експерименту – для дослідження впливу 
конструкційних параметрів вібраційної машини на процес пуску; математичне 
моделювання на ЕОМ та експериментальні дослідження для перевірки теоретичних 
положень і наукових результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів: 
– набув подальшого розвитку метод визначення потужності асинхронних 

двигунів під час прямого пуску зарезонансних вібраційних машин, який додатково, 
крім параметрів механічної системи, ураховує максимальне значення вібраційного 
моменту та пускові параметри двигуна з урахуванням витіснення струму в роторі, 
що забезпечує подолання резонансної зони без «застрягання»; 

– набув подальшого розвитку метод електромеханічної аналогії для опису 
механічних процесів проходження резонансної зони під час пуску вібраційної 
машини, що дозволяє пояснити зміну знака вібраційного моменту в резонансній зоні 
та запропонувати методи її подолання; 

– уперше запропоновано метод формування закону скалярного керування 
частотно-регульованого електроприводу зарезонансних вібраційних машин шляхом 
ступінчатого збільшення напруги на виході перетворювача в точці механічного 
резонансу на величину, яка забезпечує перевищення динамічного моменту двигуна 
над значенням статичного вібраційного моменту, що дозволяє подолати резонансну 
зону під час пуску. 

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. 

Практичне значення отриманих результатів: 
– отримано регресійні моделі вібраційної машини з нерегульованим 

електроприводом для оцінювання впливу варіації її конструкційних параметрів на 
процес пуску та проходження зони резонансу; 

– запропоновано методику для розрахунку номінального моменту та потужності 
приводних асинхронних двигунів нерегульованого електроприводу зарезонансних 
вібраційних машини; 

– запропоновано методику визначення часу розгортки частоти для частотного 
пуску асинхронних двигунів зарезонансних вібраційних машин, що дозволяє з 
максимальним прискоренням подолати резонансну зону та зменшити потужність 
приводних двигунів.  

Результати досліджень використані: 
– під час виконання проектних робіт з модернізації електроприводу вібраційних 

грохотів ТДВ «Світловодське кар’єроуправління» (смт. Власівка, Світловодський 
район), що підтверджено відповідним актом про впровадження; 

– у навчальному процесі Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського для виконання курсового та дипломного проектування під 
час підготовки студентів за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка» за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами: 
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«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електромеханічне 
обладнання енергоємних виробництв», а також під час викладання навчальних 
дисциплін «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів», 
«Моделювання електромеханічних систем», «Системи керування електричними 
приводами». 

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно сформулював мету і завдання 
дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 
висновки й рекомендації, особисто виконав теоретичну частину роботи. 

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві:  
[1, 7] – проведено дослідження розгону ВМ у разі заміни приводних АД на менш 
потужні та засновування частотно-регульованого ЕП з урахуванням часу розгортки 
частоти і ступінчатого збільшення напруги живлення під час підходу до резонансної 
зони; [2] – досліджено вплив трьох законів частотного керування на пуск ВМ і 
проходження резонансної зони; [3] – проведено аналітичний огляд основних 
напрямів дослідження вібраційних установок з дебалансними віброзбуджувачами; 
[4] – визначено сталу складову вібромоменту, яка є основним навантаженням на 
приводні двигуни ВМ і залежить від її параметрів та режиму роботи; [5] – 
дослідження нестаціонарних процесів у послідовному резонансному  
RLC-контурі; [6] – запропоновано розрахунок номінального моменту АД і 
номінальної потужності зарезонансної ВМ для нерегульованого ЕП; [8] – визначено 
закономірності, які описують вплив параметрів ВМ на процес пуску з 
використанням методу планування експерименту; [11] – проведено дослідження 
впливу параметрів вібраційної машини на енергетичні показники електроприводу 
під час пуску за допомогою регресійного аналізу; [13] – проаналізовано сучасні 
методики розрахунку потужності приводних двигунів ВМ; [14, 15] – розроблено 
алгоритм форсованого проходження резонансної зони вібраційною площадкою з 
двовальними дебалансними віброзбуджувачами. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися та були схвалені на науково-
технічних конференціях: ХІ–ХVІ Міжнародній науково-технічній конференції 
молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи. Методи 
моделювання та оптимізації» (м. Кременчук, 2013–2018 рр.); ХV–ХVІІI 
Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в 
електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (м. Кременчук, 2014–2016, 
2018 рр.); І–ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, 
фахівців, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. 
Наука і практика» (м. Маріуполь, 2015–2017 рр.); ІХ Всеукраїнській науково-
практичній конференції студентів, аспірантів «Підвищення надійності машин і 
обладнання» (м. Кіровоград, 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній 
конференції студентів та молодих учених «Актуальні питання енергоефективності 
гірничо-металургійного виробництва» (м. Кривий Ріг, 2015 р.); ХХІІ, ХХІІІ 
Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми автоматизованого 
електропривода. Силова електроніка та енергоефективність» (м. Харків, 2015, 
2017 рр.); International conference on Modern electrical and energy systems 
(м. Кременчук, 2017 р.). 
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Результати дисертаційної роботи були заслухані та обговорені на засіданнях 
науково-технічних семінарів «Електромеханіка, проблеми енергоперетворення та 
енергоресурсозбереження» (2014–2018 рр.) і «Електромагнітні та електромеханічні 
процеси в електричних машинах і апаратах» (2018, 2019 рр.) Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського при Науковій раді НАН 
України з комплексної проблеми «Наукові проблеми електроенергетики». 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано у 15 друкованих 
працях, з них 1 стаття у фаховому виданні України, занесеному до міжнародної 
наукометричної бази даних Scopus; 6 статей у журналах України, занесених до 
міжнародних наукометричних баз даних «Ulrich’s Periodicals Directory», «Index 
Copernicus», «Polish Scholarly Bibliography», «CiteFactor», «Infobase Index», 
«Universal Impact Factor», «Scientific Indexing Services», «Open Academic Journals 
Index», «Research Bible» і «Directory of Research Journals Indexing»; 1 стаття у 
провідному фаховому виданні України; 5 тез доповідей на конференціях; 2 патенти 
України на корисну модель. Три роботи опубліковано без співавторів. 

Структура та обсяг дисертації. Повний обсяг дисертації складає  
185 сторінок друкованого тексту та містить анотацію, вступ, п’ять розділів, 
висновки, список використаних джерел і шість додатків. Основна частина викладена 
на 143 сторінках. Список використаних джерел складається зі 132 найменувань і 
займає 13 сторінок. Дисертація містить 64 рисунки і 16 таблиць, з них 1 рисунок та  
1 таблиця повністю займають 2 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність і показано зв’язок теми дисертаційної 
роботи з науковими програмами та планами НДР, сформульовано мету й завдання 
дослідження, визначено наукову новизну, практичну цінність, наведено рівень 
апробації отриманих результатів, кількість публікацій за темою та особистий внесок 
автора. 

У першому розділі виконано огляд джерел за темою дисертаційної роботи та 
аналіз сучасного стану проблеми. Показано, що вібраційні машини з дебалансними 
віброзбуджувачами, які працюють у зарезонансному режимі, є найпоширенішими, 
оскільки характеризуються простотою обладнання та малою чутливістю до зміни 
навантаження у стаціонарних режимах. На підставі досвіду експлуатації 
зарезонансних ВМ з’ясовано, що вони характеризуються низкою недоліків, 
пов’язаних із проходженням зони резонансу під час пуску. Перехід резонансної зони 
є складним електромеханічним процесом, пов’язаним з різким збільшенням коливань 
робочого органа ВМ, амплітуда яких може у десятки разів перевищувати амплітуду 
коливань в усталеному режимі, що є неприпустимим щодо нормальної експлуатації, 
оскільки призводить до поломок пружних елементів, руйнування комунікацій, 
підведених до машини, збільшення шуму, який перевищує допустимі норми. 

Зазначена специфіка пускового режиму зарезонансних ВМ потребує під час 
визначення потужності приводних електродвигунів орієнтуватися саме на пусковий 
режим. Тому у використовуваних на практиці ВМ установлюють нерегульовані АД 
зі значним резервом потужності, що призводить до погіршення енергетичних 
показників АД і недовикористання їх в усталеному режимі.  
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У роботі як ВМ було розглянуто вібраційну площадку (ВП) вертикально 
спрямованої дії з двовальними дебалансними віброзбуджувачами (рис. 1), яка працює у 
зарезонансному режимі й використовується для ущільнення бетонних виробів. 
Вібраційна площадка складається з віброблоків (1), під якими розташовані двовальні 
дебалансні віброзбуджувачі (7), (8). Дебалансні вали віброблоків з’єднані між собою 
і з валами приводних двигунів за допомогою карданних валів (2), (3). Для 
синхронного і синфазного обертання дебалансів (7), (8) у протилежних напрямках 
два ряди дебалансних валів з’єднані синхронізаторами (4). Для роботи таких ВП 
використовуються два нерегульовані АД (5), які жорстко позв’язані між собою. 
Форма з бетонною сумішшю (6) кріпиться до віброблоків за допомогою 
електромагнітів.  

 
 

 1

2

45

6

7 8
1 25 4 3

 
Рисунок 1 – Схема вібраційної площадки: 

1 – віброблоки; 2, 3 – карданні вали; 4 – синхронізатор;  
5 – електричний двигун; 6 – форма з бетонною сумішшю; 7, 8 – дебаланси 

 
Аналіз відомих досліджень дозволив визначита способи зменшення амплітуди 

резонансних коливань робочого органа ВМ під час пуску, які базуються на 
використанні віброзбуджувачів з автоматично або вручну регульованим статичним 
моментом дебалансів, застосуванні керованих динамічних гасителів коливань, 
використанні двигунів з підвищеним пусковим моментом, використанні ударних 
гасителів коливань, роздільному (почерговому) пуску електродвигунів ВМ, 
«подвійному» пуску електродвигуна ВМ, використанні форсованого пуску за 
допомогою конденсаторів, які послідовно вмикаються з обмотками статора двигуна. 

Перелічені способи характеризуються низькими показниками надійності та 
ефективності, є складними в експлуатації та мають високу вартість. Деякі способи 
розраховані тільки для ВМ із самосинхронізуючими, не пов’язаними між собою 
дебалансними віброзбуджувачами. Тому на практиці зазвичай використовують 
нерегульований ЕП із завищеною потужністю приводних двигунів, незважаючи на всі 
негативні наслідки такого розв’язання завдання. Показано, що під час розв’язання 
проблеми пуску зарезонансних ВМ недостатньо приділено уваги питанню 
застосування систем регульованого ЕП для зменшення амплітуди резонансних 
коливань ВМ та використання приводних двигунів зменшеної потужності.  

Узагальнення матеріалів першого розділу стало основою для постановки завдань 
дослідження, вирішення яких необхідне для досягнення мети роботи. 
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У другому розділі наведено математичний опис і проведено дослідження 
пускового режиму електромеханічної системи зарезонансної ВМ з асинхронним 
електроприводом, виконано аналіз особливостей вібраційного моменту у 
резонансній зоні, який створює додаткове навантаження на приводні двигуни ВМ, 
висунуто гіпотези та ідеї досліджень. 

Дослідження пускового режиму електромеханічної системи зарезонансної ВМ з 
двовальними дебалансними віброзбуджувачами виконано за допомогою 
математичної моделі, яка складається із системи диференціальних рівнянь, що 
описує механічну частину ВМ та моделі асинхронного двигуна.  

Як зарезонансна ВМ у роботі досліджувалася ВП вертикально спрямованої дії 
(рис. 1), технічні параметри якої подані у табл. 1. 

Для такої вібраційної 
площадки використовувалися 
два АД типу 4А180М4УЗ 
( 30=nP  кВт; 15000 =n  об/хв; 

91,0=η ; 89,0cos =ϕ ). 
Аналіз результатів 

моделювання моменту та 
кутової швидкості обертання приводних АД ВП показав, що у сталому режимі вони 
коливаються через наявність вібраційного моменту (Mv), який діє на АД і виникає 
унаслідок коливань робочого органа ВМ. Залежність вібраційного моменту від 
частоти є резонансною, тому різке його зростання під час підходу до резонансної 
зони може призвести до «застрягання» роторів приводних двигунів.  

Вібромомент являє собою гармонічну функцію часу, тому було визначено його 
сталу та змінну складові. Змінна складова вібромоменту vvM .  (рис. 2, ( )vvdb M .ω ) 
являє собою гармонічну функцію, яка коливається з частотою, у два рази більшою за 
частоту коливань змушувальної сили. Основним навантаженням на приводні 
двигуни ВП є стала складова вібромоменту cvM .  (рис. 2, ( )cvdb M .ω ), яка залежить 
від режиму роботи і параметрів ВМ: 

( )
γ

ω+ω−ω

ω
= sin

42 22222

2
1

.

dbdbkpl

dby
cv

hm

Frm
M ,          (1) 

де 1m  – маса дебалансу; r  – відстань дебалансної маси від осі обертання; plm  – 
повна приведена маса коливних частин ВМ; yF  – амплітудне значення 

змушувальної сили; 
plm

bh
2

0=  – коефіцієнт загасання коливань, де 0b  – коефіцієнт 

демпфування; 
pl

k m
c0=ω  – власна частота коливань ВМ, де 0c  – коефіцієнт 

жорсткості опор ВМ; 2 2

2 db

k db

harctg ω
γ =

ω −ω
– кут, який характеризує відставання фази 

переміщення від фази сили; dbω  – кутова швидкість обертання дебалансу.  
Аналіз сталої складової вібромоменту cvM .  (рис. 2) показав, що її величина на 

початку та в кінці розгону ВМ є незначною і майже не впливає на процес пуску, а 

Таблиця 1 – Технічні параметри ВП 
Технічний параметр Значення 

Номінальна вантажопідйомність, т 9,8 
Частота коливань, Гц 50 
Амплітуда коливань, мм 0,2…0,6 
Установлена потужність двигунів, кВт 60 
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суттєва гальмівна дія 
вібромоменту виявляється під 
час подолання резонансної 
зони. Якщо момент двигуна 
буде менший або 
дорівнюватиме максимальному 
значенню вібраційного 
моменту під час подолання 
резонансної зони, то двигун 
більше не розганяється, а 
переходить у режим 
«застрягання».  

Для поглибленого аналізу 
вібраційного моменту під час 
проходження резонансної зони 
було побудовано криву 
середнього значення змінної 
складової вібраційного 
моменту (рис. 2, ( )srvdb M .ω ), з 

якої видно, що в дорезонансному режимі 0<vM , у резонансному – vM  змінює свій 
знак і в зарезонансному – знову 0<vM . Така особливість вібраційного моменту 
вказує на те, що він може бути і опором для приводних двигунів ВМ, і може сприяти 
їх обертанню.  

Отже, проведені дослідження вібраційного моменту у процесі пуску ВМ, що 
супроводжується зміною частоти робочої частини ВМ, указують на наявність 
складних енергообмінних процесів під час подолання резонансної зони, які 
впливають на зусилля в конструкції ВМ, момент на валу двигунів.  

У третьому розділі проведено дослідження енергообмінних процесів у 
механічній частині зарезонансної ВМ під час подолання резонансної зони у процесі 
пуску за допомогою методу електромеханічної аналогії. Як електричний аналог 
механічної частини ВМ використано послідовний резонансний RLC-контур (рис. 3).  

Для дослідження процесів, які протікають 
під час розгону ВМ за допомогою математичного 
моделювання, було проаналізовано процеси в 
послідовному RLC-контурі, коли частота й 
амплітуда напруги змінюються в часі. Значення 
параметрів R, L, C для розрахунків бралися 
такими, що дорівнюють аналогам 
конструктивних параметрів ВМ, і наведені у 

табл. 2. Під час математичного моделювання послідовного RLC-контуру напруга і 
частота живлення змінювалися за законом constfU = , унаслідок чого були 
отримані напруга ( )tu , струм ( )ti  і потужність ( )tp , що є аналогами змушувальної 
сили ( )tFy , віброшвидкості переміщення робочого органа ВМ ( )ty′  та вібраційного 
моменту ( )tM v  відповідно. 
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Рисунок 2 – Стала cvM .  та змінна vvM .  складові 

вібраційного моменту  

U

R LC

 
Рисунок 3 – Електричний 

аналог механічної частини ВМ  
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Таблиця 2 – Значення параметрів ВМ і послідовного резонансного RLC-контуру 
Вібраційна машина Електричний аналог 

Параметр ВМ Значення Параметр 
електричного аналога Значення 

Змушувальна сила ( yF ), Н 3,55·105 Напруга (U ), В 311 
Маса ВМ ( plm ), кг 9000 Індуктивність (L), Гн 0,4805 
Коефіцієнт жорсткості опор ВМ 
( 0c ), Н/м 1,268·108 Ємність (C), Ф 1,477·10-4 

Коефіцієнт демпфування ( 0b ), Нс/м 30600 Опір (R), Ом 1,634 
 
Оцінювання процесів, які 

виникають під час подолання 
резонансної зони, у ВМ виконувалася за 
допомогою аналізу миттєвої потужності 
у RLC-контурі, оскільки, як показано на 
рис. 4, крива потужності аналогічна 
кривій вібраційного моменту (рис. 2).  

Аналіз отриманих результатів 
показав, що до резонансу потужність має 
додатне значення, а після досягнення 
резонансу різко переходить у від’ємну 
область. Потужність змінюється від 
максимального значення maxP  до 
мінімального minP  протягом декількох 
періодів змінної напруги.  

Така змінність потужності пов’язана 
з тим, що в послідовному  
RLC-контурі накопичена енергія в 
реактивних елементах постійно 
перетікає з ємності в індуктивність і 
навпаки. При цьому частина 
електромагнітної енергії втрачається в 
активному опорі, перетворюючись на 
тепло, тобто до резонансної зони 

відбувається максимальне накопичення енергії, а після подолання – максимальна її 
віддача. Це пов’язано з тим, що в зарезонансній зоні струм зменшується, частота 
струму буде меншою за частоту напруги. Ця обставина є основною причиною 
інтенсивного зростання струму і потужності під час підходу до резонансу і 
відповідного зменшення струму і потужності в зарезонансній зоні. Потім коливання 
миттєвої потужності загасають до усталеного режиму.  

У роботі показано, що з чим більшим прискоренням здійснюється перехід через 
точку резонансу, тим більше значення активної потужності повертається у джерело 
живлення в зарезонансній зоні, що, відповідно, полегшує подолання резонансної 
зони.  

0,66 1,30 P×105, Вт

Pmin

Pmax

82,98

94,2

105,4

116,6

125,6

134,56

145,8

ω, c-1

− 0,66− 1,3− 2

156,9

 
Рисунок 4 – Крива потужності 

послідовного RLC-контуру  
під час проходження резонансної зони  
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Отже, проведені дослідження з використанням методу електромеханічної 
аналогії дозволили пояснити складні механічні процеси проходження резонансної 
зони під час пуску вібраційної машини, а саме зміну знака вібраційного моменту в 
резонансній зоні та запропонувати методи її подолання. 

У четвертому розділі проведено аналіз впливу потужності приводних двигунів 
на процес пуску зарезонансних ВМ у разі використання нерегульованого ЕП, 
оскільки підведена потужність взаємно пов’язана зі зміною кутової швидкості 
обертання дебалансних валів ВМ та зі зміною амплітуди коливань робочого органа 
ВМ. Під час досліджень використовувалися два приводні АД ВМ установленої 
потужності (30 кВт кожен) та нижче установленої, а саме: АД серії 4A180S4УЗ 
потужністю 22 кВт кожен, 4A160M4УЗ – 18,5 кВт кожен і 4А160S4УЗ – 15 кВт 
кожен. За допомогою математичного моделювання отримані часові залежності 
моментів і кутових швидкостей обертання вищезазначених двигунів (рис. 5). 
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а) б)  

Рисунок 5 – Часові залежності: а) моменту АД; б) кутової швидкості обертання АД 
 
Аналіз отриманих результатів (рис. 5) показав, що під час подолання 

резонансної зони у разі використання приводних АД потужністю нижче 
установленої спостерігається зменшення прискорення АД, що призводить до 
затяжного пуску і є причиною збільшення амплітуди коливань робочого органа ВМ 
у резонансі. Це водночас призводить до зростання вібраційного моменту у 
резонансній зоні та у разі його перевищення над моментом двигуна спричиняє 
«застрягання» роторів АД й унеможливлює вихід їх до усталеного режиму (рис. 5, у 
разі використання АД потужністю 15 кВт кожен). 

Окрім потужності приводних двигунів, на процес пуску зарезонансних ВМ 
істотно впливають конструкційно-технологічні параметри самої ВМ, від яких 
залежать значення максимальної амплітуди та резонансної частоти. Для виявлення 
впливу конструкційних параметрів ВМ (повної приведеної маси коливних частин 
ВМ ( plm ), маси дебалансів ( 0m ), коефіцієнта жорсткості опор ВМ ( 0c )) на величину 
максимального переміщення робочого органа ВМ ( maxy ) і на час «застрягання» 
роторів приводних двигунів ( zastt ) під час подолання резонансної зони 
застосовувався метод теорії планування експерименту на базі математичної моделі 
ВМ.  

У результаті математичної обробки результатів експерименту отримані 
залежності максимального переміщення робочого органа ВМ і часу «застрягання» 
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роторів приводних двигунів від конструкційних параметрів ВМ у вигляді 
степеневих поліномів: ;mamaay plmax 0210 +−=  

2 2
0 1 2 0 3 0 4 5 0 6 0zast pl pl plt d d m d m d c d m d m m d m= − + + + − + , 

 

де 0a , 1a , 2a , 0d , 1d , 2d , 3d , 

4d , 5d , 6d  – коефіцієнти поліноміальних залежностей. 
Для максимального переміщення робочого органа ВМ і часу «застрягання»  

були побудовані поверхні, які є графічним відображенням двох чинників за 
фіксованим значенням третього чинника і наочно ілюструють вплив маси ВМ та 
маси дебалансів на величину максимального переміщення робочого органа ВМ  
(рис. 6,а) і величину часу «застрягання» роторів приводних двигунів (рис. 6,б) під 
час подолання резонансної зони. 

 

  
а) б) 

Рисунок 6 – Поверхня відгуку за експериментом: 
а) величина максимального переміщення робочого органа ВМ; 

б) величина часу «застрягання» роторів приводних двигунів 
 
Аналіз отриманих залежностей показав, що на величину максимального 

переміщення робочого органа ВМ і на величину часу «застрягання» роторів 
приводних двигунів найбільше впливає маса ВМ та маса дебалансів.  

Проведені розрахунки дозволяють кількісно оцінити вплив варіювання кожного 
з досліджуваних чинників на процес пуску ВМ і подолання резонансної зони. Окрім 
того, за допомогою отриманих залежностей можна передбачити можливість 
«застрягання» роторів АД, оскільки під час досліджень з’ясовано, що вибір АД 
згідно з наявними методиками для визначення потужності нерегульованого ЕП 
зарезонансних ВМ не враховує особливості пускового режиму, які пов’язані з 
подоланням зони резонансу. Вони справедливі тільки для визначення потужності, 
необхідної для усталеного режиму роботи ВМ, оскільки ґрунтуються на розрахунку 
сил і моментів опору, обумовлених тертям у підшипниках вібровозбуджувачів, у 
деяких випадках з урахуванням потужності для підтримання коливань робочого 
органа ВМ у технологічному режимі. 

У роботі запропоновано розрахунок потужності та вибір двигунів 
нерегульованого ЕП, який орієнтований на пусковий режим і враховує 
завантаженість ВМ, величину вібраційного моменту, що дозволяє забезпечити 
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швидке подолання резонансної зони без «застрягання» роторів приводних двигунів. 
Розрахунок потужності базується на визначенні номінального моменту АД певної 
серії, для якої відомі коефіцієнти перевантажувальної здатності та кратності 
пускового моменту, критичне ковзання. 

Вираз для розрахунку номінального моменту АД має вигляд: 
( )

( ) kr

rk

rm

rcvm
n ss

ss
qs

skM
M

222

12
1 +
+
−+

=
λ

, (2) 

де vmM  – максимальне значення вібраційного моменту; ck  – коефіцієнт, який 

ураховує значення статичного моменту; 
0

0
ω
ω−ω

= r
rs  – ковзання двигуна під час 

резонансної частоти, де 0ω  – кутова швидкість холостого ходу; ks  – критичне 

ковзання; mλ  – коефіцієнт перевантажувальної здатності АД; 1
2

1
1

−
λ









+λ

=
m

k

k
p s

s

q  – 

коефіцієнт, який ураховує момент двигуна в пусковому режимі через ефект 
витіснення струму в роторі, де pλ  – коефіцієнт кратності пускового моменту. 

Після визначення номінального моменту, згідно з виразом (2), потужність ЕП 
ВМ може бути визначена так: 

nnn MP ω= , (3) 
де nω  – номінальна кутова швидкість обертання. 

Для підтвердження адекватності запропонованого розрахунку потужності 
визначення потужності проводилися для ВП з технічними параметрами, що надані у 
табл. 1 у разі максимального завантаження ВП, коли повна маса коливних частин 
ВП дорівнює 11000 кг. Результати розрахунку показали, що за запропонованим 
розрахунком потужність нерегульованого ЕП ВП має дорівнювати 50 кВт. 
Відповідно, під час вибору двох двигунів типу 4А їх потужність має дорівнювати  
30 кВт кожен.  

Отже, запропонована методика дозволяє вибрати приводні двигуни для 
зарезонансних ВМ потужністю, що забезпечить подолання резонансної зони без 
«застрягання» роторів у процесі пуску нерегульованих АД. 

У п’ятому розділі обґрунтовано систему регульованого ЕП зарезонансної ВМ у 
разі використання приводних АД меншої потужності та виконано експериментальні 
дослідження формування частотного пуску АД, які підтверджують теоретичні 
положення. 

За результатами аналізу проведених досліджень пуску ВМ у разі застосування 
трьох основних законів частотного керування, у роботі показано, що вони не 
забезпечують зменшення амплітуди коливань робочого органа ВМ і динамічних 

навантажень під час подолання резонансної зони. Однак закон const
f

U
=  забезпечує 

прийнятні струмові та механічні навантаження, порівняно з іншими законами, що 
обумовлює його використання, якщо час частотного пуску АД ВМ буде менший за 
час прямого пуску. 
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Обґрунтована необхідність визначення часу розгортки частоти ( .r mt ), який 
дозволить скоротити час частотного пуску АД ВМ, порівняно з прямим, зменшити 
амплітуду коливань робочого органа ВМ під час подолання резонансної зони і, 
відповідно, динамічні навантаження та уникнути «застрягання» роторів приводних 
двигунів. Для визначення .r mt  проводилися дослідження частотного пуску ВМ для 
різного часу розгортки частоти та різних значень повної приведеної маси коливних 
частин ВМ (рис. 7), оскільки завантаженість ВМ може змінюватися. Як показник .r mt  
було вибрано максимальне переміщення робочого органа ВМ під час подолання 
резонансної зони, а саме його мінімальне значення серед отриманих.  

У результаті досліджень отримана залежність часу розгортки частоти від повної 
приведеної маси коливних частин ВМ: 

( ) ( )
3 2

210

2
210

.
2

plpl

plpl
plmr mumuu

mvmvv
mt

++

++
= , (4) 

де 0v , 1v , 2v , 0u , 1u , 2u  – 
коефіцієнти апроксимації.  

Для перевірки ефективності 
застосування частотно-
регульованого ЕП, з 
урахуванням .r mt , проведено 
дослідження частотного пуску 
ВП у разі заміни приводних АД 
потужністю 30 кВт на АД 
потужністю 11 кВт типу 
4А132М4УЗ кожен і 
максимальній повній приведеній 
масі коливних частин 

11000=plm  кг, оскільки за таких 
умов навантаження на приводні 
двигуни є найбільшим.  

На рис. 8 наведено часові 
залежності кутової швидкості 
обертання та моменту АД під час 
прямого пуску ( ( )tpω , ( )tM p ) і 
під час частотного пуску з .r mt  
( ( )tmr.ω , ( )tM mr. ). Аналіз 

отриманих результатів показав, що під час прямого пуску АД спостерігається 
«застрягання» двигунів в резонансній зоні, що унеможливлює вихід ВМ в усталений 
технологічний режим. Застосування частотно-регульованого ЕП дозволяє усунути 
«застрягання» приводних двигунів ВМ, але під час проходження резонансної зони 
спостерігається зменшення прискорення приводних двигунів. Це пов’язано з тим, 
що під час резонансу значення вібраційного моменту перевищує момент АД на 
16,286 %. 
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Рисунок 7 – Залежність максимального 

переміщення ВМ від часу розгортки частоти 
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а) б) 
Рисунок 8 – Часові залежності: а) напруги живлення та кутової швидкості 

обертання АД ВП; б) моменту АД ВП 
 
Для збільшення моменту АД у роботі запропоновано ступінчате збільшення 

напруги живлення (Ust(t) (рис. 8,а)) під час підходу до резонансної зони, коли 
вібраційний момент починає стрімко зростати. Закон зміни напруги у часі у процесі 
пуску в такому разі має вигляд: 
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де nU  – номінальне значення напруги живлення; mrt .  – час розгортки частоти;  
t  – поточне значення часу; ont  – час, коли відбувається ступінчате збільшення 
напруги; U∆  – значення напруги, на яке відбувається її збільшення. 

Аналіз отриманих часових залежностей кутової швидкості обертання ( ( )tstω ) і 
моменту АД ( ( )tM st ), наведених на рис. 8, показав, що ступінчата подача напруги у 
процесі пуску дозволяє збільшити момент двигуна на 52 % під час подолання 
резонансної зони, порівняно з випадком, коли частотний пуск здійснюється за 
лінійним законом з tr.m, що дозволило повністю уникнути «застрягання» роторів 
приводних АД ВП та зменшити час пуску майже на 0,1 с. 

Для експериментальної перевірки частотного пуску АД з формуванням 
ступінчатого збільшення напруги живлення використовувався лабораторний стенд, 
який складається з АД з короткозамкненим ротором серії АИРМ63А2У2 
( 37,0=nP  кВт; 30000 =n  об/хв), перетворювача частоти типу ACS550-0-01-03A3-4, 
шунтів струмових внутрішніх для вимірювання струму, цифрової системи реєстрації 
та візуалізації електричних сигналів. Формування завдання частотного пуску АД 
виконувалося відповідно до вольт-частотної характеристики, яка наведена на рис. 9. 
Під час настроювання параметрів перетворювача частоти час розгортки частоти 
задавався 5 с, відповідно до рис. 9, на 1,8 с виконувалося ступінчате збільшення 
напруги живлення на 11 %. 
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Під час проведення експерименту 
вимірювалися та реєструвалися сигнали 
струму і напруги фаз статора АД, що 
дозволило відтворити часові залежності 
електромагнітного моменту та кутової 
швидкості обертання АД у процесі пуску, 
які наведені на рис. 10 сірим кольором. 
Через зашумленість отриманих 
залежностей виконувалося часткове 
видалення шуму за допомогою ковзного 
середнього, унаслідок чого часові 
залежності моменту та кутової швидкості 
обертання АД набули вигляду, як 

показано чорною суцільною лінією (рис. 10).  
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Рисунок 10 – Часові залежності моменту та кутової швидкості обертання АД 
 
Отримані результати експериментальних досліджень показали, що сформований 

стрибок напруги живлення дозволяє збільшити момент і прискорення АД під час 
пуску, що підтверджує адекватність теоретичних результатів, отриманих у роботі. 

Виконано розрахунок економічного ефекту від застосування частотно-
регульованого електроприводу і заміни приводних АД на менш потужні 
зарезонансної ВП, яку використовують в умовах ВАТ «Кременчуцький завод 
залізобетонних шпал» для ущільнення бетонної суміші у формі. З’ясовано, що на 
впровадження частотно-регульованого електроприводу необхідні капітальні витрати 
на суму 198 тис. грн. При цьому річний економічний ефект і термін окупності 
дорівнюють 132 тис. грн і 1,2 роки відповідно. Економічний ефект отримано завдяки 
збільшенню терміну роботи обладнання і зменшенню витрат на ремонт, заміні 
приводних двигунів на менш потужні та зменшенню витрат на електричну енергію. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації на підставі отриманих теоретичних і експериментальних 
результатів розв’язано актуальне наукове завдання покращення пускових режимів 
зарезонансних вібраційних машин завдяки використанню частотно-регульованого 
асинхронного електроприводу та формуванню додаткових керуючих впливів під час 
подолання резонансної зони, що дозволяє полегшити режим пуску та уникнути 
«застрягання» у разі використання приводних двигунів потужністю, меншою за 
установлену. 

Виконані у дисертаційній роботі дослідження дозволили сформулювати такі 
висновки. 

1. Проведений аналіз наявних способів зменшення резонансних коливань 
робочого органа зарезонасних вібраційних машин під час пуску. Установлено, що вони 
мають певні недоліки і їх не широко застосовують на практиці, тому основним 
способом швидкого подолання резонансної зони є використання нерегульованого 
електроприводу, причому асинхронні двигуни мають завищену майже у 2–5 разів 
потужність.  

2. Показано, що вібраційний момент є додатковим динамічним навантаженням 
на ротори приводних асинхронних двигунів вібраційної машини. У процесі пуску 
ВМ вібраційний момент змінює свій знак, що вказує на складні енергообмінні 
процеси під час подолання резонансної зони, які впливають на зусилля в конструкції 
ВМ і момент на валу двигунів. 

3. Для пояснення виникнення складних енергообмінних процесів у механічній 
частині ВМ використано метод електромеханічної аналогії. Як електричний аналог 
механічної системи ВМ вибрано резонансний RLC-контур, який містить послідовно 
увімкнену напругу до елементів контуру (опору, ємності, індуктивності) для 
адекватного опису процесів, що виникають під час подолання резонансної зони. 
Аналіз процесів у RLC-контурі, коли змінюється в часі частота й амплітуда напруги, 
показав, що під час переходу через резонансну зону частота струму в RLC-контурі 
відрізняється від частоти напруги живлення, тому в зарезонансний період частота 
струму менша за частоту напруги, що і є причиною переходу активної потужності в 
мережі живлення через нуль, унаслідок чого після накопичення енергії в 
дорезонансний період спостерігається її генерування в мережу в зарезонансний період, 
що і пояснює зміну знака вібраційного моменту під час подолання резонансної зони. 

4. Отримано залежності максимального переміщення робочого органа ВМ і 
часу «застрягання» роторів приводних двигунів ВМ у вигляді степеневих поліномів, 
що дозволяє враховувати вплив варіації конструкційних параметрів механічної 
частини ВМ на пускові режими та передбачити можливе «застрягання» роторів 
приводних АД під час подолання резонансної зони. 

5. У роботі показано, що для визначення потужності нерегульованого 
асинхронного електроприводу зарезонансних вібраційних машин, достатньої для 
подолання резонансної зони без «застрягання» у процесі прямого пуску, необхідно 
враховувати максимальне значення вібраційного моменту, пускових параметрів 
двигуна та ефекту витіснення струму в роторі. 

6. Установлено, що у разі застосування частотно-регульованого 
електроприводу до зарезонансних вібраційних машин доцільно використовувати 
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пропорційний закон керування, оскільки під час подолання резонансної зони 
значення амплітуди коливань робочого органа ВМ в 1,1…1,4 раза менше, порівняно 
з іншими законами, а пускового струму – у 2…3,5 раза.  

7. У роботі отримано залежності для розрахунку часу розгортки частоти від 
повної приведеної маси коливних частин ВМ для частотного пуску зарезонансної 
ВМ із пропорційним законом керування, що дозволяє скоротити час пуску АД, 
порівняно з прямим, зменшити амплітуду коливань робочого органа в резонансній 
зоні.  

8. Доведено, що проходження резонансної зони забезпечується методом 
формування закону скалярного керування частотно-регульованого електроприводу 
зарезонансних вібраційних машин шляхом ступінчатого збільшення напруги 
живлення, який забезпечує перевищення динамічного моменту двигуна над 
вібраційним моментом у резонансній зоні та дозволяє використовувати приводні АД 
потужністю в 3 рази меншою, порівняно з нерегульованим електроприводом. 

9. У разі застосування пропонованих методів керування ВМ під час пуску може 
бути отриманий економічний ефект завдяки зниженню витрат на ремонт обладнання, 
збільшенню терміну його роботи, заміні приводних двигунів на менш потужні. Як 
приклад для зарезонансної вібраційної площадки, яка використовується в умовах 
ВАТ «Кременчуцький завод залізобетонних шпал», з’ясовано, що річний 
економічний ефект склав 132 тис. грн з терміном окупності 1,2 роки. 
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АНОТАЦІЯ 
Ноженко В. Ю. Асинхронний електропривод зарезонансних вібраційних 

машин з покращеними пусковими режимами. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора 
філософії) за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»  
(141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). – Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського Міністерства освіти  
і науки України, Кременчук, 2019. 

Дисертація присвячена розв’язанню актуального наукового завдання 
покращення пускових режимів зарезонансних вібраційних машин завдяки 
використанню частотно-регульованого асинхронного електроприводу з 
формуванням додаткових керуючих впливів під час подолання резонансної зони. 

Проведено аналіз особливостей пускових режимів електроприводу 
зарезонансних вібраційних машин, наявних способів їх покращення та показано, що 
під час розв’язання проблеми пуску зарезонансних ВМ недостатньо приділено уваги 
питанню застосування систем регульованого електроприводу.  

У роботі за допомогою методу електромеханічної аналогії проведено аналіз 
нестаціонарних процесів у послідовному резонансному RLC-контурі – аналозі 
механічної частини вібраційної машини, що дозволило пояснити зміну знака 
вібраційного моменту, який є основним навантаженням на приводні двигуни під час 
проходження резонансної зони у процесі пуску.  

Запропоновано метод визначення потужності приводних асинхронних двигунів 
нерегульованого електроприводу зарезонансних вібраційних машин, який 
орієнтований на пусковий режим і враховує, окрім параметрів механічної системи, 
максимальне значення вібраційного моменту, пускові параметри двигуна з 
урахуванням витіснення струму в роторі.  

Показано, що основні закони частотного керування не забезпечують зменшення 
амплітуди коливань робочого органа вібромашини та динамічних навантажень під 
час проходження резонансної зони. Установлено, що швидке подолання зони 
резонансу може бути досягнуто завдяки зменшенню часу частотного пуску, 
порівняно з прямим. Визначено залежність часу розгортки частоти від повної 
приведеної маси коливних частин вібраційної машини, яка дозволяє отримати 
якісний перехідний процес і швидке подолання резонансної зони, порівняно з 
прямим пуском. Запропоновано метод формування закону скалярного керування 
частотно-регульованого електроприводу зарезонансної вібраційної машин шляхом 
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ступінчатого збільшення напруги, що дозволяє використовувати приводні двигуни 
потужністю нижче установленої. 

Проведені експериментальні дослідження частотного пуску асинхронного 
двигуна з формуванням ступінчатого збільшення напруги живлення на лабораторному 
стенді підтвердили можливість збільшення моменту та прискорення двигуна у процесі 
пуску. Виконано оцінювання величини економічного ефекту від застосування 
пропонованих методів керування під час пуску вібраційної машини на прикладі 
вібраційної площадки, яка використовується в умовах ВАТ «Кременчуцький завод 
залізобетонних шпал». 

Ключові слова: частотно-регульований електропривод, асинхронний двигун, 
зарезонансна вібраційна машина, резонансна зона, пускові режими, потужність 
двигуна. 

ABSTRAСT 
Nozhenko V. Induction motor drive of above resonance vibration machine with 

improved starting modes. – Qualification scientific work as a manuscript. 
Thesis for the scientific degree of Cand. Sc. for the specialty 05.09.03 – 

Electrotechnical complexes and systems (141 – Power engineering, electrical engineering 
and electromechanics). – Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University 
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kremenchuk, 2019. 

The thesis is devoted to solving the urgent scientific problem of improving the start-
up conditions of the above resonance vibration machines by using a frequency-controlled 
induction electric drive with the formation of additional control actions during passing the 
resonance zone. 

In the research, an analysis of non-stationary processes in a resonant RLC-circuit with 
a serial connection – an analogue of the mechanical part of a vibrating machine – was 
done using the method of electromechanical analogy. This made it possible to explain the 
change in the sign of the vibrational moment, which is the main load on the drive motors 
during the passage of the resonance zone during the start-up process.  

A method for determining the power of induction motors of electric drives without 
speed control of a resonant vibration machine is proposed, which is oriented to the starting 
mode and takes into account, in addition to the parameters of the mechanical system, the 
maximum value of the vibration moment and the starting parameters of the engine with 
consideration of the displacement of current. 

It is shown that the basic laws of frequency control do not provide a decrease in the 
amplitude of vibrations of the working body of the vibration machine and dynamic loads 
during the passage of the resonance zone. It was found that a quick passing of the 
resonance zone can be achieved by reducing the frequency of the start-up time as 
compared to a direct one. The dependence of the frequency sweep time on the total 
reduced mass of the vibrating parts of the vibrating machine is determined, which allows 
one to obtain a high-quality transient process and quick passage of the resonance zone as 
compared to a direct start. A method is proposed for the formation of a scalar control law 
for a frequency-controlled electric drive of a resonant vibrating machine due to a stepwise 
increase in voltage, which allows the use of drive motors with a lower power than the 
installed one has. 

Key words: frequency-controlled electric drive, induction motor, above resonance 
vibration machine, resonance zone, starting modes, motor power.  
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