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електромеханічних систем на базі асинхронних машин із особливостями
живлення та навантаження
Наведено результати дослідження та розробки електромеханічних систем на базі асинхронних машин із особливостями живлення
і навантаження, а також відповідного математичного забезпечення.

Приведены результаты исследования и разработки электромеханических систем на базе асинхронных машин с особенностями
питания и нагружения,а также соответствующего математического обеспечения.

Асинхронні двигуни (АД) і електромеханічні
системи (ЕМС) на їх базі мають достатньо високі
енергетичні показники при роботі в номінальних
режимах. Це забезпечується оптимальним проек
туванням для визначених сталих умов роботи при
відповідних конструктивних рішеннях. На прак
тиці режим роботи часто не відповідає номіналь
ному. Частка приводів з такими режимами пос
тійно зростає, що обумовлено більш частим засто
суванням, на потребу технології, інтенсивних ди
намічних режимів роботи і розвитком регульова
ного приводу. Робота в неномінальних режимах
може супроводжуватись суттєвим погіршенням
енергетичних показників. Асинхронна машина за
раз займає лідируюче положення завдяки простоті,
дешевизні конструкції, надійній роботі, порівняно
високій економічності.
Розвиток асинхронних машин відбувався ра
зом з розвитком всієї структури виробництва,
транспортування та споживання електричної енер
гії і позначився на особливості даної структури.
Тобто, зараз асинхронні двигуни є органічною і
невід'ємною її складовою. Для колосальних об’ємів
вироблення та застосування асинхронних машин
створена відповідна інфраструктура виробництва
сировини, матеріалів, самих машин, пристроїв за
хисту, контролю, керування. Все це дозволяє впев
нено стверджувати, що асинхронні машини, незва
жаючи на притаманні їм вади, будуть ще довго
залишатись основним засобом електромеханіч
ного перетворення енергії. До цих недоліків нале
жать: порівняно невисока керованість, обмежений

діапазон зміни параметрів робочих режимів, в яко
му можлива енергоефективна робота, відставання
від деяких типів електромеханічних перетворюва
чів за рівнем енергетичних та масогабаритних
показників.
На сучасному етапі прояви існуючих недоліків
асинхронних двигунів можуть бути суттєво змен
шеними при застосуванні сучасних матеріалів та
перетворювальної техніки.
Енергоефективність АД суттєво впливає на
енергоємність всієї продукції, що виробляється.
Шляхом до підвищення енергоефективності АД в
реальних експлуатаційних режимах роботи є опти
мальне проектування АД в комплексі з іншими еле
ментами ЕМС і з урахуванням конкретних умов
живлення та навантаження, а також застосування
спеціальних конструктивних рішень. Важливою
передумовою такого оптимального проектування є
наявність математичних моделей, що мають до
статню адекватність в режимах, що розглядаються.
Крупносерійне виробництво орієнтоване на роботу
двигунів в деяких усереднених, номінальних умо
вах. Воно по своїй суті не враховує різноманіття
прикладів практичного застосування і, відповідно,
закладає зайві втрати енергоресурсів. По викона
ним оцінкам, вони можуть сягати десятків від
сотків. Частка електроприводів, що працюють в не
номінальних умовах, є значною. Це електропри
води з періодичним навантаженням типу поршне
вого компресора, електроприводи, що живляться
від джерел обмеженої потужності, електроприводи
із специфікою умов живлення та інші. Гнучке
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виробництво та проектування, на реалізацію якого
орієнтована дана тема, дозволить розв’язати цю
проблему. Воно потребує додаткових витрат, але
вони є виправданими внаслідок збільшення вар
тості енергетичних ресурсів.
Метою виконання НДР була розробка матема
тичних моделей, методів дослідження для проекту
вання та створення електромеханічних систем
підвищеної ефективності на базі асинхронних ма
шин із урахуванням особливостей живлення та на
вантаження, зокрема для механізмів: з регулюван
ням частоти обертання, з нелінійним характером
моменту опору, з інтенсивними динамічними ре
жимами, для механізмів безпосереднього приводу
з спеціальними вимогами до частоти обертання,
для умов живлення від однофазної мережі тощо.
Шлях досягнення поставленої мети— це вдоскона
лення математичних моделей і реалізація їх у
вигляді комплексу програм. Дане математичне за
безпечення призначено для використання при
формуванні рекомендацій щодо підвищення енерго- та ресурсоефективності конкретних типів ЕМС,
підвищення їхньої експлуатаційної надійності.
Можливості отримання позитивного результату
грунтуються на розробці математичних моделей та
програм, уточнених в напрямку врахування особ
ливостей експлуатаційних режимів, що розгляда
ються, і впливу останніх на параметри АД, враху
вання взаємного впливу складових ЕМС, а також на
розробці методик дослідження та проектування з
урахуванням реальних експлуатаційних режимів
роботи.
Створення наукових та методологічних основ
і програмних засобів для комплексного дослід
ження, розробки і проектування електромеханіч
них систем на базі асинхронних машин з покра
щеними техніко-економічними характеристиками
забезпечує дане покращення за рахунок: підвищен
ня адекватності математичних моделей; врахуван
ня взаємного впливу електромеханічного перетво
рювача, джерела живлення, регулятора, навантажу
вального механізму та технологічного об’єкту; до
слідження та проектування з урахуванням реаль
них режимів експлуатації, зокрема, за рахунок роз
робки методологічних основ з елементами прог
рамної реалізації для оптимального проектування
електромеханічних систем з урахуванням динамі
ки навантаження.
Вдосконалення математичної моделі АД при
підвищеній частоті живлення та її програмної реа
лізації мало за мету дослідження АД в умовах під
вищеного впливу втрат в сталі. Для їх врахування в
систему рівнянь електричної рівноваги введено
рівняння еквівалентних контурів втрат в сталі, вдо
сконалено алгоритми визначення їхніх параметрів.
Програмна реалізація моделі дозволяє досліджу
вати статичні та динамічні режими роботи АД з
урахуванням нелінійності електромагнітних пара
метрів, несинусоїдності та несиметрії живлення.
Вона інтегрується в середовище МАТЬАВ та дозво
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ляє досліджувати процеси в ЕМС з АД. За її допо
могою виконано порівняльне дослідження АД з се
рійним магнітопроводом та магнітопроводом, ви
готовленим з використанням методів порошкової
металургії при варіюванні частотою живлення. За
енергетичними та масогабаритними показниками
показано доцільність використання нових ма
теріалів магнітогіроводу (феромагнітний порошок,
що плакіровано смолою) при частотах живлення,
вищих за 150...200 Гц [5].
Розробка методики дослідження характерис
тик АМ в квазітривимірній постановці визначення
параметрів ротора дозволила розробити матема
тичну модель, програму, методику проектування
АД з масивними елементами магнітопроводу і на
підставі розрахунків магнітного поля методом кін
цевих елементів сформувати нелінійні залежності
зміни параметрів заступної схеми для викорис
тання їх при розрахунках режимів роботи [2, 4, 6].
Даний підхід дозволив поєднати переваги точного
розрахунку параметрів магнітного поля польови
ми чисельними методами з можливостями достат
ньо швидкого розрахунку робочих режимів коло
вими методами.
Дослідження характеристик АД з масивним
феромагнітним ротором показало, що розбіжності
з даними фізичного експерименту знаходяться в
межах десятку відсотків. За допомогою розробле
ного математичного забезпечення досліджено за
кономірності протікання електромагнітних про
цесів в АД з масивними елементами магнітопро
воду ротора. Із використанням отриманих зако
номірностей розроблено конструкцію тришарово
го масивного ротора АД з покращеними енерге
тичними та пусковими параметрами. Матема
тичне моделювання показало, що у порівнянні з
відомими прототипами, ККД підвищено на 3 %,
коефіцієнт потужності — на 6 %, використання га
баритної потужності — на 15...20 %, кратність пус
кового струму у порівнянні з АД, що обладнано
гладким масивним феромагнітним ротором,
зменшується до 70 % при незмінній кратності пус
кового моменту.
Вплив врахування квазісталого режиму роботи
на розрахункову величину параметрів робочого
режиму досліджено для періодичних навантажень
АД (типу поршневого компресора). Зменшення
похибки розрахунків сягає 10—15 %. Розроблено
методику врахування даного уточнення в процесі
оптимального проектування. Проведені досліджен
ня свідчать про значні резерви підвищення експлу
атаційних показників роботи даних АД. Розроблено
математичну модель у середовищі МАТЬАВБітиііпк для дослідження АД в складі ЕМС у квазісталих режимах, яка дозволяє з урахуванням
реального часового закону зміни навантаження
аналізувати особливості квазістатичних режимів,
оцінити пульсації частоти обертання ротора й елек
тромагнітного моменту, уточнювати результати
розрахунків з урахуванням квазістатики.
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На прикладі розрахунку квазістатичного ре
жиму двигуна АІР71А2Ф2 приводу компресорів
ВР-400, ВР-800 підтверджено достовірність резуль
татів математичного моделювання періодичного
навантаження, а на прикладі розрахунку квазістатичних режимів двигуна 4А80А6ВЗ з пульсую
чими й періодичними навантаженнями виявлено
значне зниження ККД: у першому випадку — на
21,5 %, у другому — на 37 % у порівнянні з
постійним навантаженням [3]. При здійсненні оп
тимального проектування АД з урахуванням ре
ального навантаження підтверджено можливість
підвищення енергоефективності електроприводів.
У досліджуваному режимі підвищення експлуа
таційного ККД склало 8,14 % [1]. Сформовано кри
терій визначення напружених квазістатичних ре
жимів EMC на базі АД. За допомогою даного кри
терію проведений аналіз серійних АД за ознаками
доцільності врахування квазістатичного характеру
режиму при оптимальному проектуванні EMC.
Отриманий результат дозволяє визначити область
пошуку резервів поліпшення техніко-економічних
характеристик АД.
Покращення проектних техніко-економічних
характеристик EMC за рахунок узгодження влас
тивостей її компонентів досягнуто при розробці
EMC чистки насосно-компресорних труб нафто
вих свердловин від парафінових нашарувань. Роз
роблена математична модель дозволяє здійснюва
ти проектування даної системи, визначати пара
метри електромеханічного перетворювача і джере
ла живлення. Результати дослідження показали
можливість створення електромеханічного пере
творювача із погрібною потужністю в заданих га
баритах. Розроблено малоелементний перетворю
вач, що забезпечує перетворення однофазної на
пруги в трифазну із трикратним зниженням час
тоти при прийнятному рівні вищих гармонік в кри
вих струму.
Схеми комбінованого включення розроблено
та обгрунтовано для трифазно-однофазних асин
хронних електроприводів. За допомогою розробле
ної математичної моделі показано доцільність їх
нього застосування. Зменшення втрат потужності
трифазно-однофазних асинхронних електропри
водів (ЕП) з тиристорним перетворювачем напру
ги при зміні навантаження в широкому діапазоні
можливо завдяки застосуванню комбінованої схе
ми включення таких ЕП, силова частина яких в
верхньому
діапазоні
зміни
навантажень
(М>0,4...0,5 Мн) з’єднується за схемою Штейнметца, в нижньому діапазоні навантажень — за схе
мою "зірка з нульовим проводом", що позбавлена
недоліку інших схем однофазного включення три
фазних АД — підвищених втрат холостого ходу.
Разом із зменшенням амплітуд вищих гармонік за
рахунок застосування дискретного регулювання це
дає зниження втрат потужності при малих наванта
женнях на 20—40% порівняно з некомбінованою
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схемою [7]. Математичне моделювання динаміч
них процесів, що виникають внаслідок схемних
перемикань в таких електроприводах, дозволило
провести оптимізацію моменту перемикання си
лових схем включення за критерієм мінімуму
кидка струму в силових колах, що комутуються.
Завдяки цьому вдалося знизити кратність макси
мального кидка струму в 3...4 рази [8]. Запропоно
вано схему трифазно-однофазного ЕП з триелементним фазозміщуючим модулем з дискретним
триступеневим регулюванням ємностей конденса
торів, при застосуванні якої ККД АД в діапазоні
зміни навантаження 10—100 % від номінального не
знижується менше, ніж на 3% від ККД того ж АД
нри симетричному живленні. На відміну від регу
лювання напруги за допомогою ТПН, дискретне
регулювання параметрів фазозміїцуючого модуля
не вносить вищі гармоніки.
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