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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Обгрунтування вибору теми дослідження. Світові тенденції розвитку електромеханічних перетворювачів енергії (ЕМПЕ) спрямовано на розробку і впровадження програм економії енергоресурсів, підвищення енергоефективності технологічного обладнання. Значна частка електричної енергії споживається електромеханічними перетворювачами енергії, що працюють у складі поширених електромеханічних систем (ЕМС) зі змінним навантаженням – компресорного та насосного обладнання, які використовуються в промисловості, комунальному господарстві, побутовій техніці.
Робочі режими ЕМПЕ у складі обладнання даного типу є квазісталими, що
пов’язано з періодичною зміною моменту навантаження і, відповідно, частоти обертання ротора. Особливість таких режимів – наявність значних пульсацій частоти
обертання ротора, струмів, електромагнітного моменту. Це негативно впливає як на
енергоефективність, так і надійність двигунів та ЕМС у цілому. Виходячи з особливостей робочих режимів формують вимоги до приводів насосів та компресорних агрегатів. Найбільш жорсткі висуваються до герметичних поршневих компресорів:
високі значення ККД і кратності максимальних моментів, надійний пуск при зниженні напруги і такі обмежуючі технологічні чинники, як рівень пульсацій частоти
обертання і струмів. Це є важливим для створення енергоефективних та надійних
електроприводів, в тому числі компресорного обладнання.
Найбільш розповсюдженими електромеханічними перетворювачами зі змінним навантаженням є асинхронні двигуни (АД), зазвичай, нерегульовані. При їх роботі реальний експлуатаційний ККД може значно зменшуватися. Це призводить до
зниження енергоефективності обладнання, що необхідно враховувати при проектуванні. Проблему підвищення енергетичної ефективності електромеханічних перетворювачів у складі механізмів з періодичним навантаженням традиційно
розв’язують шляхом оптимального проектування АД у припущенні сталих режимів.
При цьому використовують маховики, АД з підвищеним ковзанням, регульовані
асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором і перетворювачами частоти (ПЧ).
Альтернативу АД з ПЧ створюють керовані вентильно-індукторні двигуни з реактивним ротором (ВІД). Вони відрізняються технологічністю, надійністю, за конструктивною простотою не поступаються АД та за енергоефективністю їх перевищують.
Режими роботи вентильно-індукторних двигунів, навіть з постійним навантаженням, є квазісталими. Дослідженню регульованих ВІД і АД з перетворювачами частоти, підвищенню їх енергоефективності та формуванню відповідних характеристик
робочих режимів з врахуванням періодичного навантаження приділена недостатня
увага.
Все це зумовлює проведення поглиблених досліджень квазісталих режимів
асинхронних і вентильно-індукторних двигунів зі змінним навантаженням на основі
розроблених комплексних математичних моделей та їх аналізу для розроблення заходів з підвищення енергоефективності двигунів із забезпеченням технологічних
вимог. В зв’язку з цим тема дослідження дисертаційної роботи є актуальною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. Дисертаційна робота виконувалась в Інституті електродинаміки НАН України відповід-
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но до планів Держбюджетних НДР, затверджених Президією НАН України, та
пов’язана з наступними НДР: «Розробка методів забезпечення енергоефективної
експлуатації електричних машин з подовженим ресурсом» (шифр «Енергоресурс»,
за рішенням Вченої Ради ІЕД НАН України від 25.12.03 пр. №12), 2004 –2006 рр., №
ДР 0104U006434; «Розробка засобів підвищення енергоефективності різних типів
електричних машин змінного струму та електромагнітних систем» (шифр «Енергоефективність», Постанова Бюро ВФТПЕ НАН України від 23.01.2007 р. Протокол №
1), 2007 – 2009 рр., № ДР 0210U000486; «Розробити математичні моделі для дослідження та проектування електромеханічних систем на базі асинхронних машин з
урахуванням особливостей живлення та динаміки навантаження» (шифр «Аселма»,
Постанова Бюро ВФТПЕ НАН України від 25.03.2004 р. Протокол №14), 2003 –
2007 рр., № ДР 0104U000267; «Розробити математичне забезпечення, методи і засоби створення спеціалізованих електромеханічних систем на основі асинхронних
машин та формування енергоефективних режимів їх роботи» (шифр «Аселма-2»,
Постанова Бюро ВФТПЕ НАН України від 04.12.2007 р. Протокол №16), 2008 –
2012 рр., № ДР 0108U000055; «Розвиток теорії, розробка математичних моделей і
програмного забезпечення, комплексне дослідження і проектування енерго та ресурсоефективних асинхронних машин для систем з напівпровідниковими перетворювачами», (шифр «Аселма-3», Постанова Бюро ВФТПЕ НАН України від 25.09.2012 р.
Протокол №14), 2013 – 2017 рр., № ДР 0112U008203; «Розробка ефективних технічних рішень вузлів електроенергетичного обладнання» (шифр «Об’єкт», Постанова
Бюро ВФТПЕ НАН України від 06.10.2009 р. Протокол №13), 2010-2012 рр., № ДР
0109U006759; «Розробка засобів покращення технічних характеристик електроенергетичного обладнання на основі оптимізації електромеханічних, електромагнітних і
теплових процесів», (шифр «Об’єкт-2», Постанова Бюро ВФТПЕ НАН України від
25.09.2012 р. Протокол № 14), № ДР 0112U008207, 2013-2015рр., «Провести дослідження та розробити технічні рішення для підвищення надійності електромеханічного обладнання електричних станцій» (шифр «Агрегат», Постанов Бюро ВФТПЕ
НАН України від 07.07.2015 р. Протокол № 11), 2016 –2018 рр., № ДР 0115U004399;
за темою «Розробка методів та засобів забезпечення енергоефективності електромеханотронних перетворювачів енергії» (шифр «Енергозбереження»), 2006-2008 рр. на
підставі розпорядження Президії НАНУ від 20.06. 2006 р. (Договір №685-2006, від
27.06.2006 р.), 28 03. 2007 р. (Договір №686-2007 від 05.04.2007 р.), від 10.04.2008 р.
№208 (Договір №687-2008 від 14.04.2008 р.), № ДР 0107U000071.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення математичних моделей, концепцій оптимального проектування, принципів
керування та засобів для підвищення енергоефективності вентильно-індукторних і
асинхронних двигунів зі змінним навантаженням та електромеханічних систем на їх
основі.
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі:
– проаналізувати на основі першоджерел особливості робочих режимів, вимоги і підходи щодо створення електромеханічних перетворювачів енергії для систем
зі змінним навантаженням, визначити перспективи їх розвитку та сформулювати задачі щодо розроблення асинхронних і вентильно-індукторних двигунів підвищеної
енергоефективності для даних умов експлуатації;
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– розробити загальні принципи для дослідження і аналізу квазісталих режимів
електромеханічних перетворювачів енергії зі змінним навантаженням;
– удосконалити і розробити математичні моделі нерегульованих асинхронних
двигунів для дослідження квазісталих режимів і оптимального їх проектування з
врахуванням характеру навантаження;
– розробити математичні моделі для комплексного дослідження регульованих
АД з перетворювачами частоти і змінним навантаженням;
– розробити математичні моделі ВІД з врахуванням типу комутатора, характеру навантаження та алгоритмів регулювання частоти обертання із забезпеченням їх
енергоефективної роботи у складі ЕМС зі змінним навантаженням;
– підтвердити адекватність розроблених математичних моделей;
– дослідити режими АД і ВІД з різними типами навантажень та визначити розбіжності при розрахунках, коли квазісталі режими замінюються сталими;
– розвинути концепцію оптимального проектування асинхронних двигунів з
врахуванням квазісталих режимів за умови змінного моменту опору з використанням аналітичних залежностей ККД від їх конструктивних параметрів;
– розвинути теоретичні засади оптимального проектування вентильноіндукторних двигунів з забезпеченням технічних і технологічних вимог;
– розвинути принципи керування частотою обертання вентильноіндукторними двигунами та її стабілізації шляхом зміни напруги живлення і кутів
комутації з врахуванням періодичного навантаження;
– розробити заходи щодо підвищення енергоефективності асинхронних двигунів, що працюють у складі систем зі змінним навантаженням, та електромеханічних систем у цілому;
– науково обґрунтувати методологію розроблення заходів по підвищенню
ККД і зниженню пульсацій частоти обертання двигунів в робочих режимах з періодичним навантаженням;
– розробити рекомендації щодо використання нерегульованого і частотнорегульованого асинхронних приводів та вентильно-індукторних двигунів для різних
типів навантаження.
Об’єкт дослідження – квазісталі режими вентильно-індукторних і асинхронних двигунів зі змінним навантаженням.
Предмет дослідження – математичні моделі, характеристики, принципи керування та оптимальне проектування вентильно-індукторних і асинхронних двигунів
із змінним навантаженням.
Методи дослідження. Теоретичні дослідження базуються на чисельних методах розв’язку систем диференційних рівнянь, методах апроксимації одно- та двовимірних залежностей, методі скінчених елементів на основі ліцензованих програмних
комплексів COMSOL, LCAT i MATLAB для розрахунку електромагнітного поля у
двомірній постановці задачі, методі просторових комплексів узагальненої теорії АД
та матричних перетворень, методах планування експерименту і оптимізації для задач проектного синтезу.
Наукова новизна отриманих результатів.
1. Удосконалено динамічні математичні моделі для дослідження квазісталих
режимів трифазних і двофазних з фазозсуваючими елементами у колі статора асин-
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хронних двигунів шляхом врахування характеру навантаження, інтегральних значень струмів, моментів, частоти обертання та їх пульсацій, втрат і енергетичних показників на періоді повторення, які більш адекватно відображають робочі режими,
ніж відомі моделі, і дозволяють проводити їх аналіз за зміни моментів опору і параметрів двигунів.
2. Вперше розроблено математичні моделі для комплексного дослідження частотно-регульованих асинхронних двигунів з врахуванням періодичного навантаження, нелінійності електромагнітних параметрів, несиметрії та несинусоїдності
процесів, що дозволяє проводити аналіз робочих режимів поршневих компресорів за
зміни частоти і напруги живлення та ступеня їх завантаження.
3. Вперше виявлено з використанням критерію інтенсивних квазісталих режимів, який запропоновано для оцінки особливостей протікання електромагнітних і
електромеханічних процесів та ефективності цих режимів, області критичного зниження ККД (більш ніж на 10%) нерегульованих і частото-регульованих асинхронних
двигунів поршневих одноциліндрових компресорів, що науково обґрунтовує необхідність розробки відповідних заходів з підвищення енергоефективності.
4. Розвинуто концепцію оптимального проектування асинхронних двигунів з
врахуванням перехідних процесів за умови змінного навантаження, яка базується на
отриманих вперше аналітичних залежностях коефіцієнта корисної дії у квазісталих
режимах від конструктивних параметрів та дозволяє підвищити ККД до 10 % за зміни довжини пакета статора і числа ефективних провідників обмотки у пазу статора
АД у порівнянні з оптимальним проектуванням у сталих режимах.
5. Розроблено математичні моделі вентильно-індукторних двигунів, в яких
враховується взаємний вплив індукторної машини, комутатора, системи керування,
періодичного характеру навантаження, з використанням нелінійних залежностей
індуктивності фази статора від струму та кута повороту ротора та розроблених алгоритмів регулювання частоти обертання ВІД, що дозволяють проводити уточнений
аналіз динамічних режимів та формувати ефективні робочі характеристики двигунів
за зміни напруги живлення і кутів комутації та навантаження.
6. Розвинуто концепцію проектування ВІД, яка базується на:
– розробленій методиці пропорційного перерахунку з використанням зв'язку
енергетичних показників машин базової та нової, яка розробляється і геометрично їй
подібна, з їх лінійними розмірами, числом витків і активним опором обмотки, для
визначення конструктивних параметрів нової машини заданих потужності і частоти
обертання;
– вперше отриманих аналітичних залежностях максимальних і середніх значень статичного електромагнітного моменту двигуна та його пульсацій від діаметра розточення статора та кутових величин полюсів статора й ротора, що
дозволяє підвищити ефективність проектування ВІД та зменшити час вибору його
оптимального варіанту з забезпеченням мінімальних пульсацій електромагнітного
моменту.
7. Розвинуті принципи керування частотою обертання вентильно-індукторних
двигунів зі змінним навантаженням та її стабілізації шляхом зміни напруги живлення і кутів комутації, що дозволяє формувати енергоефективні робочі режими. Вперше розроблено принцип регулювання частоти обертання ВІД одноциліндрових пор-
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шневих компресорів за зміни напруги живлення і кутів комутації із забезпеченням
максимальних значень ККД і необхідного регламентованого рівня її пульсацій у робочому діапазоні з врахуванням періодичного навантаження.
8. Науково обгрунтована доцільність врахування періодичного навантаження
при розрахунках відносних пульсацій частоти обертання ротора ВІД за її зміни у
квазісталих режимах. Вперше встановлено, що для ВІД герметичних поршневих
компресорів: розбіжність результатів розрахунку з періодичним і сталим навантаженням (середнє значення періодичного і сталого навантаження однакові) знаходиться у межах 10 ... 90 % для діапазону частоти обертання 1:6; коефіцієнт корисної
дії в робочому режимі з періодичним навантаженням більше на 4…6% в порівнянні
з асинхронним однофазним двигуном.
9. Науково обгрунтовано оптимальні режими роботи АД насосної установки
багатоповерхового будинку при регулюванні частоти і напруги живлення з врахуванням особливостей навантаження шляхом чисельних досліджень за допомогою
розробленої математичної моделі з використанням критерію комплексної оцінки
енергоефективності цієї системи, який враховує її гідравлічні опори і необхідний
мінімальний напір в залежності від витрат згідно добового графіку водопостачання,
що дозволяє підвищити енергоефективність ЕМС до 23 % в порівнянні з нерегульованим АД.
Практичне значення отриманих результатів полягає в наступному:
– розроблено програмні засоби та заходи щодо удосконалення асинхронних
двигунів шляхом їх оптимального проектування з врахуванням змінного навантаження та резерву підвищення ККД у квазісталих режимах;
– розроблено методичні і програмні засоби покращення характеристик робочих режимів АД при регулюванні частоти і напруги живлення з врахуванням характеру навантаження герметичних поршневих компресорів та насосної установки багатоповерхового будинку та заходи з підвищення енергоефективності;
– розроблено у габаритах двигуна 4АА56А4 дослідний зразок ВІД з комутатором з С-скиданням і коливальним поверненням енергії, який дозволяє підвищити
ККД на 1…7% у порівнянні з асинхронним двигуном, забезпечує надійний плавний
пуск при зниженні напруги та діапазон регулювання частоти обертання 1:5 (3000
об/хв. : 600 об/хв.). Такий ВІД призначений для використання в комунальному секторі, побутовій техніці тощо та презентований як новітня розробка на виставціфорумі інновацій і науково-технічних розробок НАН України (21-24 листопада 2017
р. і 2018 р.);
– розроблено програмні засоби та заходи щодо керування ВІД одно - і двоциліндрових поршневих компресорів, що забезпечують при зміні напруги живлення і
кутів комутації максимальні значення ККД та необхідний рівень пульсацій частоти
обертання (20%) в діапазоні 1:6;
– розроблено ВІД потужністю 54 кВт підвищеної ефективності для приводу
свердловинного штангового насосного агрегату, значення ККД якого 94% і загальна
маса у 2 рази менше, ніж у двошвидкісного асинхронного двигуна 4A250S4/2У3;
запропоновано спосіб керування ВІД верстат-гойдалок з врахуванням періодичного
навантаження та стабілізації частоти обертання кривошипа на рівні 15 об/хв згідно
технічних вимог;
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– запропоновано нові технічні рішення: енергоефективний вентильноіндукторний електропривод верстата-гойдалки (Пат. на корисну модель 98824,
Україна); спосіб стабілізації частоти обертання вентильно-індукторного двигуна
(Пат. на корисну модель № 107247, Україна.);
– розроблено рекомендації щодо селекції і вдосконалення нерегульованих АД
для підвищення енергоефективності в робочих режимах у складі систем зі змінним
навантаженням, використання нерегульованих трифазних АД і регульованих АД з
перетворючами частоти і ВІД для насосів та поршневих одно- і двоциліндрових
компресорів, вибору мінімальних значень моментів інерції приводу одноциліндрових компресорів, що забезпечують регламентований рівень пульсацій частоти обертання ротора ВІД і АД у робочих діапазонах.
Результати роботи використано у вигляді:
– рекомендацій щодо розроблення енергоефективних приводів з різними видами змінних навантажень, у тому числі поршневих компресорів холодильних машин в Українському науково-дослідному інституті електропобутових машин (УкрНДІЕМ) "ВЕСТА" (м. Київ). В цих рекомендаціях враховані результати розрахунково-теоретичних досліджень робочих режимів двигуна АІВ71А2Ф2 зі змінним навантаженням шляхом їх порівняння з експериментальними даними у складі поршневих
компресорів ВС 400, ВС 800;
– рекомендацій щодо розроблення нового енергоефективного приводу верстатів-гойдалок з ВІД на ПрАТ "ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція" (м. Киів);
– підходів до проектування, математичних моделей і методик дослідження
режимів роботи ВІД і АД та їх програмних реалізацій при розробці енергоефективних і надійних приводів побутової техніки для курсового і дипломного проектування в Київському національному інституті технології та дизайну (м. Київ);
– математичних моделей і їх програмних реалізацій при виконанні студентами
бакалаврських та магістерських робіт, присвячених дослідженню і проектуванню
асинхронних двигунів підвищеної ефективності для систем насосного і компресорного обладнання в Національному технічному університеті України "КПІ" ім. Ігоря
Сікорського (м. Київ).
Особистий внесок здобувача. Усі наукові та результати, що виносяться на
захист отримані автором особисто на основі самостійних досліджень, узагальнень і
висновків. У дисертації не використовувались ідеї і розробки, що належать співавторам, з якими опубліковані наукові праці.
Публікації [5, 8, 10, 14, 20, 24, 27, 28, 37] написані здобувачем одноосібно.
У роботах, опублікованих у співавторстві, особистий внесок добувача полягає
в наступному: [1, 2] – розроблення математичних моделей АД, який навантажено
вібратором, та АД з конденсаторами у колі статора і мережі для оптимального проектування у складі ЕМС відповідно; [3] – аналіз існуючих методів та обгрунтування
способу розрахунку коефіцієнту потужності при оптимізації ЕМС для перехідних і
квазісталих режимах; [4] – чисельні дослідження, обґрунтування вибору періоду повторювання АД у квазісталих режимах; [6, 7, 34] - дослідження і обґрунтування доцільності оптимального проектування АД з урахуванням квазісталих режимів; [9,
11] – розроблення математичної моделі і підходу для оптимального проектування
АД з урахуванням особливостей навантаження; [12] – розроблення засобів матема-
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тичного моделювання і дослідження ВІД зі змінним навантаженням; [13] – дослідження режимів роботи конденсаторних АД та формування задач створення ВІД для
ЕМС з періодичним навантаженням; [15, 35, 37] – дослідження і аналіз режимів ВІД
і АД зі змінним навантаженням; [16, 17] – розробка дослідного зразка ВІД, дослідження і аналіз характеристик, розробка рекомендацій; [18] – аналіз способів підвищення енергоефективності приводів насосних установок; [19] – розроблення підходу оптимального проектування ВІД з забезпеченням мінімальних пульсацій електромагнітного моменту; [21] – постановка завдання чисельних і експериментальних
досліджень, розроблення математичної моделі ВІД, аналіз результатів, висновки;
[22] – розроблення математичної моделі насосного обладнання багатоповерхового
будинку, чисельні дослідження, розробка заходів з підвищення енергоефективності
АД у складі ЕМС; [23] – постановка чисельного експерименту, дослідження впливу
геометрії магнітних систем ВІД на їх характеристики, рекомендацій; [25] – розроблення математичної моделі ВІД верстат-гойдалки, дослідження режимів за зміни
періодичного навантаження, рекомендації; [26] – рекомендації по підвищенню енергоефективності АД у складі моноблочного насоса; [29] – розроблення загальної математичної моделі ВІД з врахуванням особливостей складових системи та їх взаємного впливу і засобів по підвищенню енергоефективності та надійності електромеханічних комплексів зі змінним навантаженням; [30] – постановка задачі, розроблення принципів керування частотою обертання ВІД з врахуванням змінного навантаження одноциліндрових поршневих компресорів, рекомендації; [31] – постановка
задачі, розроблення математичної моделі і методу дослідження АД з перетворювачами частоти і періодичним навантаженням, обґрунтування розробки заходів по підвищенню їх ефективності у складі ГПК; [32, 38] – розробка верстат-гойдалки з регульованим ВІД; [33] – запропоновано спосіб стабілізації частоти обертання ротора
ВІД, що полягає у формуванні струмів у фазній обмотці при здійсненні комутації
шляхом подачі напруги на фазу двигуна із затримкою, величина якої прямо пропорційна до змін частоти обертання ротора, викликаних зміною моменту опору двигуна; [36] – аналіз перспектив розвитку вентильно-індукторних машин.
Апробація матеріалів дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено та обговорено на міжнародних науково-технічних конференціях: «Проблеми підвищення ефективності електромеханічних перетворювачів в електроенергетичних системах» (Севастополь, 2004 р., 2007 р., 2013 р.), «Електромеханічні системи,
методи моделювання та оптимізації» (Кременчук, 2004 р.), «Проблеми енергозбереження в електротехнічних системах» (Кременчук, 2001 р., 2002 р., 2010 р., 2013 р.),
«Силова електроніка і енергоефективність» ( Алушта, 2006 р.) «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» ( Алушта, 2012 р.), «Проблеми енергозбереження в агропромисловій та природоохоронній сферах» ( Київ, 2010 р.), «Енергетика. Екологія. Людина» (Київ, 2015 р.), а також на міжнародних симпозіумах:
«Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. SIEMA’2006» (Харків,
2006 р.), «IEPS-2014» ( Київ, 2014 р.), «Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки SIEMA' 2016» (Харків, 2016 р., 2017 р.). Основні положення
та результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на Вченій раді
Інституту електродинаміки НАН України (21 липня 2017 р.).

8
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 38 наукових
робіт, у тому числі 30 статей у наукових фахових виданнях, одна – у науковому виданні, п'ять тез доповідей, два патенти на корисну модель. Автор має 5 публікацій у
міжнародних наукометричних базах і 12 публікацій у МНМБ Science Index
(Elibrary), 9 статей опубліковано без співавторів.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 347 сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, семі розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 12 додатків. Обсяг основного тексту дисертації
складає 270 сторінок друковоного тексту. Робота ілюстрована 43 таблицями, 98 рисунками. Список використаних джерел містить 256 найменувань, з них 215 кирилицею та 41 латиницею.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, наведено зв’язок з науковими
планами і темами, сформульовано мету та завдання дослідження, наукову новизну і
практичне значення отриманих результатів, показано обґрунтованість та достовірність наукових положень і висновків, наведено інформацію щодо апробацій та впровадження результатів дисертації, кількість публікацій за темою та особистий внесок
здобувача.
У першому розділі виконано аналіз стану науково-прикладної проблеми зі
створення електромеханічних перетворювачів енергії підвищеної енергоефективності для умов змінного навантаження. Розглянуто особливості режимів систем зі
змінним навантаженням та визначено їх вимоги до технічних характеристик ЕМПЕ,
окреслено перспективи розвитку регульованих ЕМПЕ та сформульовано актуальні
задачі досліджень вентильно-індукторних і асинхронних двигунів.
На основі аналізу роботи ЕМС поршневих й ротаційних компресорів, насосних агрегатів, штангових нафтовидобувних установок визначено їх вимоги до технічних характеристик електродвигунів. Найбільш жорсткі з них висуваються до приводу герметичних поршневих компресорів: високі значення ККД, надійний пуск,
високі кратності максимальних і пускових моментів. За періодичної зміни моменту
навантаження режими роботи двигунів є квазісталими, які характеризуються значними величинами ступеня нерівномірності частоти обертання ротора r , відносних
пульсацій електромагнітного моменту М , відносних пульсації струмів статора is
й ротора ir (у подальшому – пульсаціями). Це призводить до погіршення надійності, зменшення ККД та зниженню енергоефективності двигунів у робочих режимах,
що необхідно враховувати при їх розробці.
Наведено класифікацію ЕМПЕ для ЕМС із змінним навантаженням, проведено
аналіз технічних показників спектру схемних рішень асинхронних двигунів та окреслено перспективи використання регульованих двигунів з перетворювачами частоти. В напрямку підвищення енергетичної ефективності експлуатаційних режимів
асинхронних двигунів працювали вітчизняні та закордонні вчені (за алфавітом): Артамонов В.Ю, Артем'юк Б.Т., Беспалов В.Я., Войтех О.А., Кисленко В.І., Онищенко
О.А., Петрушин В.С., Попович О.М., Примаченко Д.В, Ракіцький, Л.І., Редкозуб
Б.Д., Смірнов Ю.В. Jakobsen A., Rasmussen B. т.і.
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Підкреслено, що сучасною тенденцією підвищення енергоефективності електромеханічних перетворювачів у складі систем зі змінним, навантаженням, є використання перспективних технологій, у тому числі ЕМПЕ з електронним керуванням.
Регульовані електромеханотронні системи, вентильно-індукторні двигуни тощо, є
передумовою інтенсивних досліджень за кордоном і в Україні таких вчених, як: Антонов О. Є., Бичков М.Г., Голандцев Ю.А., Гребеніков В.В., Ильинский Н.Ф., Кузнецов В.А., Коломейцев Л.Ф., Красовский А.Б., Мазуренко Л.І., Римша В.В, Ткачук,
Ю.А., Miller T., Lawrenson P., Krishnan R. т.і.
Проведено аналіз наукових робіт, що стосується особливостей проектування
та математичного моделювання ВІД. Однак, незважаючи на те, що на сьогоднішній
день створено наукові основи ВІД, розроблення їх ефективних рішень для умов періодичного навантаження вимагає подальшого вивчення і аналізу електромагнітних
і електромеханічних процесів на основі математичних засобів і експериментальних
досліджень. Дослідженню регульованих вентильно-індукторних і асинхронних двигунів з перетворювачами частоти та формуванню їх енергоефективних характеристик робочих режимів з врахуванням періодичності навантаження приділена недостатня увага. Все це зумовлює необхідність проведення досліджень квазісталих режимів АД та ВІД з урахуванням змінного навантаження на основі розроблених комплексних математичних моделей та методів їх аналізу для розроблення заходів з підвищення енергоефективності із забезпеченням технічних і технологічних вимог.
Сформульовано задачі щодо створення електромеханічних перетворювачів
енергії підвищеної енергоефективності для умов змінного навантаження, які полягають у розвитку теорії електричних машин в напрямку уточнення характеру протікання електромагнітних і електромеханічних процесів, розробки принципів керування та оптимального проектування вентильно-індукторних і асинхронних двигунів з врахуванням особливостей навантаження за допомогою математичних засобів і
методів аналізу та експериментальних досліджень, а також розроблення заходів із
забезпечення ефективних режимів двигунів у складі ЕМС з періодичним навантаженням.
Другий розділ присвячено розробці засобів математичного моделювання для
дослідження, аналізу і оптимального проектування асинхронних двигунів у квазісталих режимах з урахуванням особливостей навантаження.
В роботі розглянуто змінне навантаження, що включає: періодичне навантаження – залежність моменту опору M c  f (  ) від кута повороту ротора  з періо2
7
дом 2 , що прикладене у межах  (1 
;  2   ) та характерно для одноцилі9
9
ндрових поршневих компресорів одинарної дії (часова залежність – на рис. 1, а);
пульсуюче, яке, на відміну від попереднього, змінюється на періоді  , що характерно для двоциліндрових компресорів (з зсувом робочих циклів на 180°) або представлено розрахунковою діаграмою з косинусоїдною формою імпульсів (рис.1, б); навантаження системи водопостачання багатоповерхового будинку, що змінюється протягом доби згідно добовому графіку (1, в).
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а)

б)
Рис 1. Навантаження

в)

Сформовано вимоги і обгрунтовано вибір математичних моделей для уточненого аналізу електромагнітних і електромеханічних процесів асинхронних двигунів
із змінним навантаженням, які повинні враховувати просторові гармоніки магніторушійних сил, несиметрію та нелінійність електромагнітних параметрів двигунів,
втрат у сталі та особливості схемних рішень обмоток статора (з’єднання віток обмотки між собою і з іншими елементами системи та їх підключення до однофазної мережі).
В Інституті електродинаміки розроблена універсальна математична модель,
що задовольняє наведеним вимогам. В той же час адекватне відображення робочих
режимів двигунів неможливе без врахування реального характеру навантаження та,
в зв’язку з цим, потребує уточнення розрахунку їх показників і характеристик у квазісталих режимах
Для цього запропоновано загальну структуру математичної моделі для дослідження квазісталих режимів електромеханічних перетворювачів енергії зі змінним
навантаженням, яка включає динамічні математичні моделі двигунів, навантаження
та базується на методі аналізу квазісталих режимів з використанням алгоритму розрахунку інтегральних (середніх) значень частоти обертання, струмів, моментів та їх
відносних пульсацій, втрат, коефіцієнтів корисної дії на періоді повторення – часовому інтервалі збігу максимальних значень електромагнітного моменту і моменту
опору. Згідно алгоритму розрахунок показників квазісталих режимів здійснюється
за умови, коли середні значення корисного моменту на валу та моменту періодичного навантаження стають рівними М 2ср ( ) = М с ср . Порівняння розрахунків квазісталих режимів з результатами усталених режимів виконується для сталого моменту
опору на валу двигуна, який дорівнює середньому значенню періодичного моменту
навантаження. Визначаються розбіжності результатів розрахунку відносних пульсацій, моментів, кутової частоти обертання ротора, струмів статора і ротора та ККД
(  ) двигунів зі змінним і сталим навантаженням.
Розроблено математичну модель оптимального проектування з врахуванням
квазісталих режимів трифазних асинхронних двигунів з живленням симетричною
трифазною напругою, що дозволяє сформувати на основі методу планування експерименту залежності критеріїв оцінки ефективності двигунів (ККД тощо) від конструктивних параметрів та визначити оптимальні співвідношення. Структура моделі
відповідає загальній структурі ММ квазісталих режимів і включає додаткові блоки:
конструктивні параметри АД (число ефективних провідників у пазу статора, радіус
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розточення статора, довжину пакета статора, зовнішній діаметр пакета статора, внутрішній діаметр пакету ротора, момент інерції приводу), функції мети (значення
ККД, пульсацій частоти обертання і електромагнітних моментів квазісталих режимах), обмежень (що регламентовані стандартами і технічними умовами), оптимізаційних методів розрахунку. Асинхронні двигуни представлено з трифазними і двофазними обмотками (з фазозсуваючими елементами) статора, що враховують довільні схеми з'єднань гілок обмотки. Для скорочення машинного часу й зручності формування цільової функції в аналітичному вигляді використано метод планування
експерименту (МПЕ). Це дозволяє знайти оптимальні співвідношення конструктивних параметрів двигунів за обраним критерієм оптимізації враховуючи режимні
особливості (з урахуванням квазісталих режимів).
Для комплексного дослідження і визначення оптимальних режимів роботи
ЕМПЕ у складі ЕМС зі змінним навантаженням з метою розроблення заходів по підвищенню їх енергоефективності та систем у цілому із забезпеченням технічних і
технологічних вимог розроблено математичні засоби: критерії оцінки; математичні
моделі регульованого асинхронного приводу поршневого компресору, які враховують характер навантаження та алгоритми регулювання частоти обертання двигунів;
комплексну математичну модель насосної установки багатоповерхового будинку,
яка реалізує залежності напору і ККД насосу від продуктивності та частоти обертання ротора, зміну електромагнітних параметрів і втрат в АД відповідно до режиму
роботи згідно добовому графіку водопостачання.
Третій розділ присвячено проектуванню і математичному моделювання вентильно-індукторних двигунів зі змінним навантаженням.
На етапі попереднього проектування розробляються магнітні системи і розраховуються електромагнітні параметри ВІД шляхом комп’ютерного моделювання з
використанням методу скінчено-елементного аналізу (МСЕ). Для розроблення ВІД
та скорочення часу вибору раціонального варіанта, що відповідає заданим потужності і частоті обертання, запропоновано методику пропорційного перерахунку, для
розроблення оптимальної геометрії магнітних систем індукторної машини – метод
планування експерименту, для підвищення адекватності оцінки енергетичних показників ВІД – методику розрахунку втрат в сталі з урахуванням особливостей їх магнітних систем, режиму і зміни параметрів магнітного поля.
Методика пропорційного перерахунку базується на зв'язку енергетичних показників машин базової AБ та нової A , яка розробляється та геометрично їй подібна.
Енергетичний показник визначається як величина роботи, що виконується одним
зубцем статора за один цикл перетворення енергії за умови рівності магнітної енергії і коєнергії в фазі ВІД при її живленні від джерела постійного струму
A  0,45iн max , де iн – номінальний струм котушки,  max – максимальне значення
потокозчеплення. Відношення моментів цих машин дорівнює відношенню їх енерi max
M
A
1


гетичних показників
, де M Б 
AБ z1 z 2 – момент базового
MБ
AБ iб maxб
2
двигуна; z1 , z 2 – число зубців статора і ротора відповідно.
При однакових значеннях індукції в повітряному проміжку і густині струму,
відношення моментів нового і базового двигунів та їх енергетичних показників буде
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пропорційне четвертому степеню лінійних розмірів ВІД, струм котушки і величина
повітряного проміжку – другому степеню лінійних розмірів ВІД.
На основі методики пропорційного перерахунку розроблено ВІД з конфігурацією 6/4 потужністю 100 Вт і частотою обертання ротора двигуна 3000 об/хв. Маса
сталі ВІД, у порівнянні з серійним АД такої ж потужності, знижена на 54%. Результати проектування підтверджено дослідженнями робочого режиму двигуна з номінальним навантаженням за допомогою розробленої імітаційної моделі.
На другому етапі проводиться дослідження динамічних і квазісталих режимів
вентильно-індукторних двигунів з врахуванням особливостей навантаження. Для
цього розроблено математичні моделі вентильно-індукторних двигунів, в яких враховується взаємний вплив індукторної машини, комутатора, системи керування,
особливості навантаження, з використанням розроблених алгоритмів регулювання
частоти обертання двигунів. При розробці математичних моделей ВІД прийнято наступні припущення: комутація фаз одиночна симетрична; фази двигуна магнітоізольовані; силові транзисторні ключі безінерційні; джерело живлення нескінченної
потужності (конденсатор на виході випрямляча забезпечує стабільність напруги.
Математичні моделі ВІД засновано на загальних диференціальних рівняннях електричних кіл для фазних обмоток (1, 2)
d
u  iR 
(1)
dt
З врахуванням того, що потокозчеплення фази є функцією струму i та кута
повороту ротора  ф відносно фази статора  ф  f iф ,  , рівняння (1) має вигляд

u ф  iф  Rф  L
де L 

ф
iф

diф
dt

 r

– диференціальна індуктивність фази;  r 

тання ротора; L

diф
dt

ф
 ф

,

(2)

d
– кутова частота оберdt

– трансформаторна електрорушійна сила (ЕРС), що обумовле-

на зміною струму у фазі;  r

ф
 ф

– ЕРС обертання, яка пов'язана зі зміною потокоз-

чеплення фази, що відбувається в результаті взаємного переміщення осердь статора
й ротора.
Електромагнітний момент ВІД розраховано за зміни коєнергії при малому пе
реміщенні M  i
або тяжіння в магнітному колі з використанням МСЕ для низки

положень ротора М iф , .
Рівняння руху електроприводу
де J – момент інерції привода.

d r 1  m

   M фi  ф   M с (  )  ,
dt
J  i 1


(3)
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Математичні моделі реалізовано в середовищі MATLAB – Simulink Вхідні параметри моделі: залежності потокозчеплення або індуктивності фази від кута повороту ротора і фазного струму  ф  f iф ,  або Lф  f iф ,  , що відповідають конкретної геометрії індукторної машини
і розраховано МСЕ, напруга джерела
постійного струму, кути вмикання
θвм і вимикання θвим фази, струм керування I кер , нелінійна залежність
навантаження. Моделі ВІД побудовані на основі датчика положення
ротора за обраним типом комутатора: з С-скиданням і коливальним поверненням енергії – Comutator 1, за
схемою асиметричного моста –
Comutator 2 (рис. 2).
Моделі дозволяють досліджуРис. 2 Структура математичної моделі
вати особливості квазісталих режими
ВІД вибором комутатора
ВІД за зміни напруги живлення, кутів комутації і навантаження, розраховувати згідно режиму втрати (втрати обмотках, магнітні втрати, механічні втрати
і в комутаторі та системі керування) та ККД двигунів.
Для розрахунку втрат у сталі від вихрових струмів в магнітопроводі вентильно-індукторних двигунів запропонована методика, яка, при розв’язанні одновимірної польової задачі, встановлює зв’язок миттєвих значень напруженості магнітного
поля на поверхні листа статора та середніх в просторі індукцій в листі для кожного
елементу ярма статора та зубців статора і ротора, що дозволяє підвищити адекватність оцінки їх енергетичних показників.
У четвертому розділі на основі загальних принципів досліджено і проведено
аналіз режимів роботи нерегульованих асинхронних двигунів і АД з перетворювачами частоти з періодичним і пульсуючим навантаженням.
За результатами чисельних досліджень ротаційного компресора, навантаження
якого залежить від кута повороту ротора і частоти обертання, підтверджено доцільність розрахунку показників АД у квазісталих режимах на періоді повторювання, що
визначається як часовий інтервал між двома сусідніми моментами збігу в часі максимумів електромагнітного моменту і моменту навантаження. Це обумовлено наявністю розбіжності результатів розрахунків, що виникає при заміні квазісталих режимів сталими і складає 10 %.
Адекватність математичного моделювання квазісталих режимів підтверджена
шляхом порівняння результатів розрахунків робочих режимів трифазного двополюсного асинхронного двигуна АИВ71А2Ф2 потужністю 370Вт з даними його експериментальних досліджень у складі поршневих двоциліндрових компресорів ВР-400
й ВР-800, розбіжність результатів не перевищує 2%.
Ефективним засобом підвищення енергоефективності асинхронних двигунів є
їх комплексне проектування з врахуванням особливостей зміни моменту опору. З
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метою селекції нерегульованих АД, для яких реалізація цього підходу може надати
суттєвий ефект, запропоновано критерій інтенсивних квазістасталих режимів k кр ,
який розраховується як відношення механічної сталої двигуна до електромагнітної
сталої TMK / TЕ . Даний критерій дозволяє оцінити ефективність квазісталих режимів, яка залежить від співвідношення механічної і електромагнітних енергій. Резонансні явища можливі, коли амплітуда електромагнітного моменту М перевищує
амплітуду моменту опору М с ( m  М / М с >1)), при резонансної частоті
Т МК
. Це призводить до перегріву обмоток, підвищенню вібрацій та
2Т Е
відмові двигуна. При відсутності резонансу виконується умова k кр  2,
(4),
що може бути забезпечена шляхом вибору моменту інерції електроприводу J , числа
пар полюсів p , критичного моменту М к , електричного опору ротора, що впливає

 р  0 1

J  ( 1  s к ) 2
на критичне ковзання s к АД згідно виразу k кр 
.
(5)
2 рM к
За допомогою цього критерію проведено аналіз трифазних двополюсних (рис.
4, а), чотириполюсних (рис. 4, б) і шестиполюсних (рис. 4, в) АД загальнопромислового призначення потужністю від 60 Вт до 11 кВт.

а)

б)
в)
Рис. 4 Гістограми зміни k кр  f (J )
Наведені гістограми (рис.4) свідчать, що умові (4) відповідають окремі двигуни наприклад, двополюсні АД (рис. 4, а) з номінальними потужностями 180, 250, 370 і
550 Вт, потужностями 180, 250, 370 і 550 Вт, критичними ковзаннями у діапазоні
sк  0,46...0,55 і моментами інерції J  4,2  10 4...7,6  10 4 кг  м 2 . Найбільший інтерес для дослідження і аналізу квазісталих режимів представляють двополюсні двигуни малої потужності 90 Вт і 120 Вт (з k кр = 0,53 і 0,46 та J  2,5  10 5 кг / м 2 і
2,8  10 5 кг / м 2 відповідно) та АД у діапазоні потужностей 2,2...11 кВт (при зміні k кр
від 0,94 до 0,25 і s к від 0,25 до 0,15), а також чотириполюсні і шестиполюсні АД за
винятком двигунів, співвідношення параметрів яких забезпечує (4).
За допомогою удосконалених математичних моделей на основі загальних
принципів досліджено закономірності зміни часових залежностей частоти обертання
ротора, струмів, електромагнітних моментів трифазних АД потужністю 750 Вт
(4А80А6У3, p =3) і 11 кВт (4А160S6У3, p =3) та однофазних АД: з робочим і пусковим конденсаторами потужністю 100 Вт (ДАО, p =1) і конденсаторних потужніс-

15
тю 30 Вт і 200 Вт (АКД, p =2) і виконано аналіз режимів за оцінюванням відносних
пульсацій електромагнітних моментів і частоти обертання ротора двигунів та розбіжності ККД квазісталих режимів з періодичним і сталим навантаженням.
Отримані динамічні механічні характеристики двигуна 4А80А6У3
( J р  0,0031 кг  м 2 , k кр  0,49 , s к  0,37 ) для пульсуючого (рис.5, а і 5, б) і періодичного (рис.5,в і рис.5,г) навантаження, що відповідають двоциліндровому ( n ц  2 )
і одноциліндровому ( n ц  1 ) поршневим компресорам, для моментів інерції приводу

J1 = 0,0046 кг  м 2 і J 2  5  J 1 наведено на рис. 5. Чисельні експерименти проводи-

а)

б)

в)
г)
Рис.5 Залежності М  f ( s ) 4А80А6У3
з пульсуючим навантаженням для J1 = 0,0046 кг  м 2 (а) і J 2  5  J 1 (б)
та періодичним з J1 (в) і J 2  5  J 1 (г)
лись при живленні двигуна симетричною трифазною напругою для однакових середніх моментів M сср  3,3 Н·м часових залежностей моментів опору двоциліндрового
( M смакс = 7,24 Н·м, Т H = 0,03с) та одноциліндрового ( M смакс = 11 Н·м, Т H =0,062 с,
рис. 1,а) компресорів. Показано, що інтенсивні перехідні процеси, які охоплюють
генераторну область, відповідають шестиполюсним (рис.5 а) АД з періодичним навантаженням.
Визначено, що потужність, яка споживається 4А80А6У3 з пульсуючим навантаженням, збільшується на 26,3 %, а ККД зменшується на 16 % в порівнянні зі сталим навантаженням. Цей режим характеризується високими значеннями пульсацій
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моменту M  440 % і незначними пульсаціями r  4,2 %. Встановлено, що при
збільшенні моменту інерції до значення ( J 2  5J 1 ), що відповідає умові (4), можна
підвищити ККД двигуна з пульсуючим навантаженням практично до номінального
значення 74 %. При цьому ступінь пульсацій частоти обертання ротора знижується в
4 рази. Це проілюстровано гістограмою (рис. 6, а).

а)
б
Рис. 6 Показники квазісталих режимів 4А80А6У3 з пульсуючим (а) і періодичним
навантаженням (б)
Для періодичного навантаження одноциліндрового компресора пульсації збільшуються: r  81,5 %, M  772 %, пульсації струмів статора і ротора відповідно i s  120% , ir  193% , що призводить до збільшення втрат у обмотках статора і
ротора в 2,4 рази та зниження ККД на 27,3 % в порівнянні зі сталим навантаженням.
В результаті аналізу встановлена можливість підвищення ККД асинхронних двигунів з періодичним навантаженням при збільшенні моменту інерції приводу
( J 2  5J 1 ), що відповідає значенню критерію k кр =2, до 10% (рис. 6, б).
Для двигуна 4А160S6У3-потужністю 11 кВт ( J1  0,18 кг  м 2 , s к  0,15% ) з
періодичним навантаженням розбіжність по ККД складає   2 %,  r
змінюється від 17,5 % до 22 % за
зміни моментів інерції на 20 % (рис.
7). Дослідження підтвердили доцільність проектування АД за традиційним підходом – шляхом збільшення
моменту інерції приводу з пульсуючим навантаженням шляхом вибору
маховика із забезпеченням умови (4).
в)
Однак, цей підхід не ефективний для
Рис. 7 Показники режимів 4А160S6У3
періодичного навантаження одноциз періодичним навантаженням
ліндрових компресорів, оскільки ККД
можна підвищити лише до значення,
що відповідає робочому режиму з пульсуючим навантаженням (56,1 %).
Визначено, що найбільші пульсації електромагнітного моменту і частоти обертання ротора відповідають однофазним чотириполюсним конденсаторним АД ма-
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лої потужності з періодичним навантаженням (рис.8): M = (89...166)% і
за
зміни
моменту інерції
приводу
у
діапазоні
r  (100...134)%





J  3 10 5 ...5 10 5 кг  м 2 та ємності робочого конденсатора 1,5...3,5 мкФ. При
цьому ККД зменшується на  =9,6 % в порівнянні зі сталим навантаженням. Найменші для ДАО – M = (137...270)%, r  (11,9...14,5)% ,  не більш 0,2% за зміни ємності робочого конденсатора у діапазоні 2,0...10  мкФ.
Обгрунтовано доцільність ефективного використання асинхронних конденсаторних двополюсних двигунів з двофазною розподіленою синусною обмоткою ста-

а)
б)
Рис. 8 Часова залежність електромагнітного моменту (а) і динамічна
механічна характеристика (б) АКД з періодичним навантаженням
тора для номінального навантаження електроприводу одноциліндрових поршневих
компресорів. Електромагнітний момент конденсаторних АД, на відміну від ТАД,
змінюється з подвійною частотою, в результаті чого пульсації частоти обертання двигунів при номінальному моменті опору не перебільшують допустимі (20%), для двополюсного АКД – не більш 13% (рис. 9, а). При зміні ємності робочого конденсатора від номінального значення С рн до 1,5  С рн ( С рн = 3,3 мкФ) виявлено незначне зниження
ККД (на 1,5%) в порівнянні зі сталим навантаженням (рис.9, б).

а)

б)

в)

Рис. 9 Залежності двополюсного ДАО з робочим і пусковим конденсаторами: (а) –   f  C p , (б) –  r  f  C p  , (в) – М  f  C p 
Перспективним для використання у системах з періодичним навантаженням є
АД з частотним регулюванням. Для оцінки і розроблення заходів по підвищенню
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енергоефективності приводу поршневих одноциліндрових компресорів запропоновано використання критерію інтенсивних квазісталих режимів.
Досліджено вплив періодичного навантаження на характеристики робочих
режимів двополюсного двигуна 4А63В2У3 потужністю 550 В. В номінальному режимі для частоти живлення 50 Гц k кр =3,9. Чисельний експеримент виконано із моментом інерції приводу J=0,00135 Нм2 при варіюванні максимумом залежності моменту опору ГПК від кута повороту  : M c  f   та частоти живлення f у діапазоні
15 … 50 Гц за зміни напруги живлення. Характеристики квазісталого режиму роботи при f = 15 Гц із періодичним навантаженням при максимумі моменту опору 4
Нм наведено на рис. 10.

Рис. 10 Характеристики квазісталого режиму роботи 4А63В2У3 при f = 15 Гц
Розглянутий режим роботи характеризується відносними пульсаціями моменту 155,1% і кутової частоти обертання 76 %, що призводить до зростання втрат та
зниження ККД на 9,47 %.. В умовах зміни частоти живлення k кр розраховано з урахуванням інформації про зміну критичних ковзання і моменту, які отримано з результатів розрахунку механічних характеристик для частот живлення у діапазоні
15 … 50 Гц. Ступінь завантаження k з розраховується як відношення середнього
значення змінного моменту за період навантаження до номінального значення
k з  М 2ср / М 2н .
Як видно з рисунку 11, а, на якому зображена пунктиром сукупність залежностей  , при частотах живлення двигуна 4А63В2У3 менших за критичну величину
fk = 28 Гц значення критерію k кр = TMK / TЕ стає меншим за граничне значення 2,0.
Це корелюється із збільшенням інтенсивності зниження ККД у робочих режимах.
Лінія, що з'єднує критичні значення частоти на рис.15, а, забезпечує обґрунтування доцільності використання запропонованого критерію для розроблення заходів
по підвищенню енергоефективності у робочих режимах регульованих АД з періодичним навантаженням. Показано, що із збільшенням ступеня завантаження зниження
ККД і пульсації частоти обертання досягають критичного рівня при меншому діапазоні зміни частоти живлення, а величина пульсацій моменту мало залежить від ступеня завантаження.
Визначено допустимі діапазони регулювання частоти обертання із забезпеченням регламентованого рівня її пульсацій 20% АД з перетворювачами частоти одноциліндровихпоршневих компресорів за зміни степеня завантаження.
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а)
б)
Рис. 11 Графічні залежності  ,  r (а) та k кр (б) від частоти живлення
для різного ступеня завантаження 4А63В2У3
Проведені дослідження підтвердили необхідність оптимального проектування
нерегульованих АД та розробки заходів з підвищення енергоефективності в робочих
режимах АД з перетворювачами частоти з врахуванням періодичного навантаження
або використання регульованих енергоефективних вентильно-індукторних двигунів.
П’ятий розділ присвячено чисельним дослідженням і аналізу особливостей
режимів вентильно-індукторних двигунів зі змінним навантаженням, порівнянню
результатів моделювання і експериментальних досліджень та формуванню ефективних характеристик ВІД.
Розглянуто ВІД базової конфігурації з числом зубців статора і ротора 6/4 з симетричною комутацією фаз. В результаті досліджень низки часових залежностей
миттєвих значень струмів фаз, електромагнітних моментів і частоти обертання (деякі з них зображені на рис. 12 – n ц  1 ,  вм  20 ,  вим  50 , U d =100В ) ВІД встановлено, що їх пульсації та значення ККД залежать від напруги ланки постійного струму, кутів комутації, характеру навантаження і моменту інерції привода.
Аналіз показав, що неврахування періодичного характеру навантаження ВІД,
які працюють у складі одно - і двоциліндрових поршневих компресорів, приводить
до неадекватної оцінки ступеня пульсацій частоти обертання двигунів (при розрахунках квазісталих режимів з M с  const значення r  0 ), які при номінальної напрузі 200 В реально знаходяться у межах (2,8...5,8) % в залежності від кутів комутації та збільшуються при її зменшенні. Визначено особливості режимів ВІД: збільшення ступеня пульсацій частоти обертання двигунів при її зменшенні; відхилення
середнього ККД квазісталих режимів періодичного навантаження від ККД режиму
зі сталим моментом опору на валу не більш 0,5% при її регулюванні у діапазоні 1:2
та 2...7 %.– у діапазоні 1:4.
З метою оцінки можливості підвищення ККД двигунів за зміни напруги живлення і кутів комутації досліджено робочі режими на прикладі вентильноіндукторного приводу відцентрового насосу потужністю 3 кВт з "вентиляторним
навантаженням" і сталому моменті інерції. Застосовано спосіб керування кутом вимикання, який передбачає зміну кута вмикання за сталої зони комутації.
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а)

б)

в)
г)
Рис. 12 Часові залежності частоти обертання, струмів фаз і електромагнітних моментів ВІД для сталого навантаження (а), (б) і періодичного навантаження (в), (г)
За обраним способом досліджено вплив зміни напруги живлення в межах
(640...160) В при сталих кутах вмикання на зміну ККД двигуна насоса у діапазоні
регулювання частоти його обертання. Це дозволило визначити раціональні кути, які
забезпечують максимальне значення ККД двигуна та діапазони регулювання ВІД:
1:4,5 ( вм =45 і  вим  =75) при зменшенні ККД на 0,5% від його максимального значення (84,5%); 1:2 ( вм =37,5) за зміни ККД на 2% від його максимального значення
86,1 %.
Показана можливість розширення зони регулювання частоти обертання ВІД
(на 18%...22%) за зміни кутів комутації в діапазоні (36...51) град. за сталої напруги
(наприклад U d  530 B) та збільшення ККД (на 2% в порівнянні з базовим кутом)
завдяки вибору раціональних кутів вмикання (  вм =36,  вм =39). Для напруги
U  160 В за зміни кутів комутації у цьому ж діапазоні раціональні кути інші
(  вм =42), що дозволяє збільшити ККД до 82,8%. Таким чином, керування ВІД за
допомогою зміни напруги є економічним, оскільки значення ККД змінюється не
суттєво в широкому діапазоні напруг.
В результаті для ефективного керування частотою обертання ВІД зі змінним
навантаженням запропоновано принцип, стосовно якому доцільно обрати кут вмикання фазної напруги за сталої зони комутації за критерієм максимуму ККД. Залишаючи його незмінним здійснювати регулювання напруги, якщо є така можливість.
При її відсутності регулювання необхідно здійснювати зміною кута вмикання, забезпечуючи максимальне значення ККД для конкретного режиму (напруги) ВІД з
урахуванням навантаження. Алгоритми адаптовано для формування ефективних
експлуатаційних режимів насосів, верстатів-гойдалок та поршневих компресорів.
В розділі представлено експериментальні дослідження робочих режимів при
варіюванні напругою живлення та кутами комутації фаз ВІД базової конфігурації

21
6/4 потужністю 140 Вт, який розроблено на основі асинхронного двигуна
4АА56А4У3, з комутатором зі С-скиданням і коливальним поверненням енергії.
Дослідження проведено за допомогою розробленого експериментального стенду (рис. 13), де позначено: SRM – індукторна машина ; SC – система керування; PS
– трифазний датчик положення ротора; FR - формувач затримки фронтів сигналу
датчика у кожній фазі; G – навантажувальна машина; С1 – конденсатор скидання
енергії, С5 – конденсатор фільтра.
Встановлено, що дослідний зразок забезпечує плавний пуск при зниженні напруги до 0,4U н (U н  200 В), регулювання частоти обертання у діапазоні 1:5 (3000
об/хв. : 600 об/хв.) та збільшення коефіцієнту корисної дії на 1 ... 7% у порівнянні з
АД того ж габариту. Для підтвердження адекватності математичного моделювання
реальним фізичним процесам розраховано та експериментально досліджено залежності миттєвих значень фазних струмів від кутів повороту ротора при сталих напрузі
80 В, 110 В і 140 В і зоні комутації  к  сonst (30° геометричних градусів) та кутах
вмикання  вм  39 , 42 , 45 , 48 , 51 . Розрахункові (суцільні лінії) та експериментальні (пунктирні лінії) залежності струмів iф=f(θ) при θвм=var для U d =100В показані
на рис.14.

Рис. 13 Експериментальний стенд

Рис. 14 Осцилограми струмів дослідного зразка ВІД за зміни кутів комутації
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Відносні похибки за їх середніми значеннями не більш: 6 % – для θвм=39°; 7 %
– для θвм=42°; 8 % – для θвм=45°; 14 % – для θвм=48°. Розбіжності результатів чисельних розрахунків ККД двигуна з експериментальними даними в діапазоні кутів
вмикання  вм  39...45 не перевищують 8%. За допомогою математичного моделювання і експериментальних досліджень отримані розрахункові (рис. 15, а) та експериментальні (рис. 15, б) залежності частоти обертання ротора від моменту на валу
двигуна. На основі аналізу характеристик встановлено, що стабілізацію частоти обертання ВІД можна здійснити при сталих напрузі і зоні комутації зміною кутів вми-

а)

б)

Рис. 15 Залежності частоти обертання ротора від моменту на валу ВІД
розрахункові (а) та експериментальні (б)
кання (в даному випадку стабілізація на рівні 1500 об/хв для U d  110 В здійснюється зміною кутів у діапазоні  вм  39...51 ) або при одночасній зміні напруги та кутів
комутації за отриманими аналітичними залежностями
(6)
r  157  55,95  x1  2,395  x2  19,42  x1  x2 ,
де x1 – напруга живлення, x2 – кут вмикання. Інтервали варіювання змінних обрано
на рівні  27% для U d і  6,6% для вм , за базові
значення взято U d  110 В і вм  45 град.
Графічна
реалізація
залежності
r  f (U d ,вм ) представлена на рис. 16. Похибка між експериментальними та розрахунковими
даними (з використанням ортогонального плану
другого порядку) не перевищує 7 %.
За допомогою цієї ж моделі обгрунтовано
формування ефективних характеристик робочих
режимів ВІД одноциліндрових поршневих компРис. 16 Двовимірна
ресорів за зміни напруги живлення, кутів комузалежність r  f (U d ,вм )
тації та моменту інерції з врахуванням періодичного навантаження із забезпеченням максимальних ККД і рекомендованого рівня пульсацій частоти обертання ротора r  20 %.
Спочатку були розраховані залежності ККД від корисної потужності P2 за зміни напруги живлення та кутів комутації при періодичному і сталому навантаженні
(Мcср=0,33 Нм) для різних моментів інерції привода. Кожна залежність була отри-
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мана при сталих кутах вмикання і вимикання і зміні напруги. Це дозволило визначити мінімальний момент інерції J=0,510-3 кгм2, при якому ці залежності практично
не відрізняються від режиму зі сталим навантаженням при J=110-4 кгм2. (рис. 17).
Досліджено вплив моменту інерції приводу ГПК на пульсації частоти обертання ротора ВІД для діапазону регулювання частоти обертання 1:6 за сталих кутів
комутації  вм  42 ,  вим  72 . Показано, що їх допустимий рівень при регулюванні
частоти обертання у діапазоні 1:3 (3000…1000 об/хв) можна забезпечити за моменту
інерції приводу 510-4 кгм2, у діапазоні 1:4 – 110-3 кгм2 (рис. 18).

Рис.17 Залежності   f ( P2 ) для   var Рис. 18 Залежності n  f (J ) ГПК
Встановлено, що збільшення моменту інерції призводить до зменшення r і
розширення діапазону регулювання. Аналіз характеристик показав, що зсув зони
комутації в сторону зниження кутів вмикання та вимикання призводить до підвищення ККД двигуна на окремих ділянках діапазону. Це дозволило розробити алгоритм зміни кутів комутації, який забезпечує максимальні значення ККД ВІД з періодичним навантаженням на всьому інтервалі регулювання частоти обертання.
Згідно алгоритму: в діапазоні 3000…1500 об/хв ВІД повинні працювати з кутами комутації  вм  36  ,  вм  66  і напругою Ud=133…77 В; від 1500 до 1000 об/хв
– за кутів  вм  39  ,  вм  69  , Ud=185…137 В; від 1000 до 500 об/хв – за

 вм  42 ,  вм  72 , Ud=149…88 В.
Запропоновано заходи, що дозволяють не тільки отримати максимальні значення ККД, а також реалізують роботу ВІД у діапазоні (до 1:6) за умови обмеження
рівня пульсацій (20%) : для пульсуючого навантаження двоциліндрового компресора ( М сср  0,33 Нм,) завдяки вибору моменту інерції приводу, наприклад

J  1  10 3 кг  м 2 пульсації частоти у межах 0,3…12,8 %; для періодичного навантаження одноциліндрового компресора ( М сср  0 ,165 H  м ) за сталих кутів комутації і
зміни U d .
Шостий розділ присвячено оптимальному проектуванню асинхронних і вентильно-індукторних двигунів за умов змінного навантаження з забезпеченням технічних і технологічних вимог.
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Представлені попередні дослідження підкреслили необхідність оптимального
проектування з урахуванням характеру навантаження асинхронних двигунів, розробки оптимальної геометрії ВІД та формування їх характеристик із забезпеченням
технічних і технологічних вимог.
Розвинута концепція оптимального проектування асинхронних двигунів у квазісталих режимах, яка дозволяє визначити резерв підвищення ефективності (підвищення ККД, зниження пульсацій частоти обертання тощо) асинхронних двигунів.
Вона включає:
а) вибір цільової функції (з метою підвищення енергоефективності робочих
режимів ЕМПЕ обраний критерій – коефіцієнт корисної дії у квазісталих режимах);
б) вибір параметрів оптимізації (конструктивних параметрів двигунів, фазозсуваючих елементів у колі статора, моментів інерції тощо) X 1 , X 2 ,...X n ;
в) еквівалентування заданого змінного моменту опору двигуна, наприклад поршневого компресора, який є періодичною функцією кута повороту ротора, еквівалентним сталим моментом, що розраховується як його середнє значення на періоді
повторювання;
г) дослідження квазісталих режимів з використанням динамічної моделі варіантів ЕМПЕ згідно обраного плану методу планування експерименту та розрахунок
інтегральних значень їх показників, коефіцієнтів корисної дії тощо, при варіюванні
конструктивних параметрів двигунів;
д) отримання в аналітичному вигляді залежності ККД двигунів у квазісталих
режимах (кв ) відносно параметрів оптимізації ( x1 , x 2 ,...x n )
(7)
 кв  f ( x1 , x2 ,...xn ) ;
е) оптимізація функції (7), визначення максимального значення ККД у квазіс
талих режимах (кв
) з заданим періодичним навантаженням та оптимальних параметрів ( x1кв , x2кв ,....xn ) ЕМП, які його забезпечують,


 кв
( x1кв , x 2кв ,....x n ) .
(8)
ж) визначення резерву підвищення енергоефективності АД у квазісталих режимах шляхом порівняння результатів оптимального проектування двигунів з врахуванням періодичного моменту опору з результатами їх оптимального проектування у сталому режимі, який включає наступні етапи:
– дослідження і розрахунок коефіцієнтів корисної дії у сталих режимах для
обраних варіантів двигунів згідно МПЕ відповідно (г) за допомогою тієї ж динамічної математичної моделі за умови сталого моменту опору, який дорівнює його середньому значенню на періоді повторення та моменту інерції нескінченої величини;
– отримання аналітичної залежності коефіцієнта корисної дії в сталому режимі
(  с ) в залежності від обраних параметрів оптимізації (б) з використанням МПЕ
 с  f ( x1 , x 2 ,....x n ) ;
(9)

– оптимізація функції (6.3) із забезпеченням максимального значення ККД ( с )
у сталому режимі з еквівалентним постійним навантаженням згідно (в) та визначення оптимальних параметрів двигунів ( x1с , x2с ,....xn )
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(10)
 с ( x1с , x2с ,....xn ) ;
– розрахунок коефіцієнта корисної дії у квазісталому режимі роботи електромеханічних перетворювачів з отриманими згідно (10) оптимальними параметрами у

сталому режимі ( x1с , x 2с ,....x nc
)
(11)
 кв ( x1с , x2с ,....xn )
– порівняння результатів розрахунків коефіцієнтів корисної дії за виразами (7)
і (11) та визначення резерву  р підвищення енергоефективності двигунів у квазісталих режимах за виразом

 р   кв
( x1кв , x2кв ,....xn )   кв ( x1с , x 2с ,....x n ) .

(12)

Даний підхід є базовим і може бути використаний для будь-якого електромеханічного перетворювача за обраними критеріями пошуку оптимального варіанту.
Для виключення впливу сторонніх факторів розрахунок квазісталих і сталих
режимів та здійснення процедури оптимального проектування за запропонованим
підходом необхідно виконувати на одній і тій же математичній моделі АД.
Розглянемо основні етапи концепції на прикладі оптимального проектування
двигуна 4А80А6У3 потужністю 750 Вт ( М сср  3,3 Нм) при його живленні симетричною трифазною напругою для експлуатації у складі двоциліндрових поршневих
компресорів за допомогою розробленої математичної моделі. Адекватність математичного моделювання квазісталих режимів АД на основі цієї моделі підтверджено
шляхом порівняння результатів чисельних розрахунків робочих режимів трифазного
двополюсного асинхронного двигуна АИВ71А2Ф2 потужністю 370Вт з даними його
експериментальних досліджень у складі поршневих двоциліндрових компресорів
ВР-400 й ВР-800. Як параметри оптимізації обрано довжину пакета статора X 1  l і
число ефективних провідників у пазу статора X 2  sp1 . Інтервали варіювання змінних прийнято на рівні  10% від їх середніх значень, що відповідають 4А80А6У3.
Використано для сталих і квазісталих режимів ортогональний центральнокомпозиційний план другого порядку (ОЦКП), що забезпечує незалежність визначення коефіцієнтів регресії, достатню точність моделі і потребуючий невеликої кількості експериментів.
Отримано вперше аналітичні залежності критерію оптимізації ККД у квазісталому режимі з врахуванням періодичного навантаження кв у вигляді поліному (13)
і сталого режиму  с у вигляді поліному (14) від кодованих значень параметрів оптимізації:
 кв  58,159  2,668  x1  0,395  x2  1,532  x12  2,98  x22  2,575  x1  x2 ; (13)

 с  74,137  4,583  x1  5,608  x2  1,95  x12  2,395  x22  3,625  x1  x2 .

(14)

Графічні реалізації  кв  f l , sp1  і  с  f l , sp1  для цих режимів зображено
а рис. 19, а і рис. 19, б відповідно. Отримані максимальні значення ККД у сталому
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(с =77,47%) і квазісталому (  кв  64,45%) режимах відповідно (13) і (14) відрізняються на 13%. Максимальне значення ККД у квазісталому режимі за оптимальними

а)
б)
Рис. 19 Залежності ККД від довжини пакета статора і числа ефективних провідників в пазу статора 4А80А6У3 у квазісталому (а) і сталому (б) режимах
параметрами у сталому режимі  с = 56,3 %, резерв підвищення ККД –  р = 8%.
а)
б)
Результати
чисельних
досліджень
за
допомогою
математичного
моделювання
Рис. 19 Поверхні відклику ККД від довжини пакета статора і числа ефективних
режимів
4А80А6У3
і розроблених
оптимальних
варіантів
у квазісталому
і сталих
провідників
в пазу статора
4А80А6У3
у квазісталому
(а) і сталому
(б) режимах
режимах наведено у табл.1.
Таблиця 1
Варіанти АД
та їх режими
Оптимальний варіант у
квазісталому режимі
Оптимальний варіант у
сталому режимі
Квазісталий режим АД за
оптимальними параметрами у сталому режимі

Конструктивні
параметри

Показники квазісталих і сталих режимів АД

l, м

sp1

J  103 ,
кг  м 2

0,0858

74

4,6

325,9 495,8

2,50

0,0803

84



364,7 477,3

3,42

0,0803

84

4,6

312,9 555,7

3,22

P2 ,
Вт

P1 ,
Вт

s,
%

I sa , I sb

,

I sc , A
1,77, 1,765
1,769
1,313,1,313
1,313

%
65,73

1,92, 1,94
1,905

56,31

76,41

Базовий двигун 4А80А6У3
Сталий режим
Квазісталий режим
M c  const
Квазісталий режим

M c  f  

0,078

82



388,9 515,9 3,425

4,6

338,5 457,4 2,927

4,6

315,4 543,3 2,918

1,461
1,461,1,461
1,42,1,42
1,42
1,935,
1,943,1,920

75,38
74,0
58,07

Встановлено, що при оптимальному проектуванні АД з врахуванням пульсуючого характеру навантаження (за умови тривалої роботи і базовому моменті інерції) можна підвищити ККД у робочих режимах на 8 … 10 % при варіюванні наприклад, довжиною пакета і числом ефективних провідників обмотки статора.
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Запропоновано концепцію оптимального проектування геометрії статора і ротора ВІД із забезпеченням необхідного середнього значення електромагнітного моменту і мінімальних його пульсацій з використанням відповідних аналітичних залежностей, яка представлена трьома етапами.
Перший етап включає: постановку завдання; вибір конфігурації, типу комутації ВІД; формування обмежень і критеріїв досліджень; визначення незалежних змінних (діаметра розточування Di і кутових величин статора βs і ротора βr) та діапазонів
їх варіювання; розробку варіантів (стосовно методу планування експерименту) і дослідження магнітних систем (за допомогою методу скінчених елементів) ВІД; визначення їх максимальних та середніх значень електромагнітних моментів на періоді
комутації; отримання аналітичних залежностей електромагнітних моментів від незалежних змінних Di і β. В результаті обирається варіант за максимальним середнім
електромагнітним моментом на періоді комутації та визначається внутрішній діаметр (розточки) статора для наступного етапу.
На другому етапі визначається варіант ВІД з найменшими пульсаціями електромагнітного моменту за зміни кутових величин полюсів статора й ротора у межах
зони комутації. Третій етап містить дослідження перехідних процесів та аналіз квазісталих режимів ВІД із змінним навантаженням, характерним для конкретного обладнання, формування характеристик робочих режимів за зміни кутів комутації і
напруги живлення згідно технічних вимог щодо ККД та допустимих пульсацій частоти обертання ротора.
Особливості конструкції двигунів герметичних поршневих компресорів: вони
вбудовані, складаються зі статора й ротора та виготовляються без вала. Форма листів статора асинхронних двигунів наближена до прямокутника, пази різної форми.
Розглянемо етапи проектування ВІД конфігурації 6/4
(рис. 20) на базі двигуна типу ДАО. При розрахунках прийнято наступні припущення: ширина зубця статора дорівнює
висоті спинки статора has  bzs ;  s   r . На першому розроблялись комп'ютерні моделі магнітних систем шляхом варіювання внутрішнього діаметра Di і кутової величини полюса
статора βs у діапазоні ±20% і ±25% відносно середніх значень
50 мм і 30 град відповідно. Для кожного з варіантів розраховано магнітну індукцію в зазорі і електромагнітний момент
Рис. 20 Конструкція
ВІД при різних кутах повороту ротора.
ВІД
Отримано аналітичні залежності функцій мети середнього електромагнітного моменту на основі використання
ортогонального плану другого порядку з похибкою 3,3%
M cp  0 ,2769  0 ,1164  x1  0 ,0985  x 2  0 ,0322  x1  x 2

(15)
і максимального моменту M макс на основі ОЦКП другого порядку (16), що забезпечує точність моделі на рівні 5,7%.
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М макс  0,4706  0,1748  x1  0,14  x 2 
2
2
(16)
 0,05953  ( x12  )  0,00567  ( x 22  )  0,01984x1  x 2
3
3
Двовимірні залежності цих функцій відображені на рис. 21, а і рис. 21, б відповідно.
На другому етапі визначена геометрії листів статора і ротора, яка забезпечує
мінімум коефіцієнта пульсацій електромагнітного моменту. Варіювання кутових величин полюсів статора і ротора здійснювалось у межах зони комутації βs:: 22,5°; 30°;
37,5° і βr : 30°; 37,5°; 45° за сталого діаметра розточування статора Di =40 мм, який
обрано на попередньому етапі. В результаті отримана аналітична залежність (17)
функції мети М  f  s , r  , що показана на рис. 21, в.
2
2


М  57,18  21,15  х1  4,333  x2  1,817 x12    10,97   x22    5,375x1  x2 . (17)
3
3 1



а)

б)

в)

Рис. 21 Залежності M макс  f ( Di ,  s ) – (а), M cp  f ( Di ,  s ) - (б), М  f  s , r  – (в)
Проведені дослідження дозволили визначити оптимальну геометрію ВІД із співвідношенням числа полюсів 6/4 з кутовими величинами полюсів статора і ротора відповідно βr = 40,5°…41°, βs = 37,5°, яка забезпечує необхідне середнє значення електромагнітного моменту 0,4 Н·м та мінімальні його пульсації на рівні 27% .
У сьомому розділі представлено заходи і рекомендації щодо підвищення енергоефективності регульованих асинхронних і вентильно-індукторних двигунів в експлуатаційних режимах насосних і компресорних установок та систем у цілому.
За допомогою розробленої математичної моделі насосної установки багатоповерхового житлового будинку проведено чисельні дослідження режимів роботи відцентрового насосу типу К-20/З0 з АД потужністю 3 кВт при регулюванні частоти і
напруги живлення з врахуванням часової залежності витрати рідини протягом доби
(рис.3, в). Математична модель дозволяє за заданими витратами розрахувати зміну
мінімального рівня напору насоса, який відповідає мінімуму втрат енергії у гідравлічних вентилях споживача H опт  H мін , згідно виразу
2

i  1 

2 1
  hстi  Ri  Q  Q
   H ст  Q 2
k  
k

i 1 

k

H мін

2
 Ri k  1  i  ,
k

(18)

i 1

де k пр – кількість поверхів; hстi  2.7 м, H ст – статичний напір і-го поверху та результуючий; Q – продуктивність насосу; Ri – гідравлічний опір ділянки стояку і-го
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поверху (з урахуванням: для останнього поверху – його трубопроводу; для першого
– трубопроводу від стояку до насосу).
Для комплексної оцінки енергетичної ефективності системи водопостачання
застосовано коефіцієнт енергетичної ефективності К еф , який розраховано як відношення оптимальної гідравлічної корисної потужності насосу Pопт  gQH мін , що
характеризує корисну роботу системи, до потужності споживання із електричної
мережі P1 , який враховує гідравлічні опори мережі та дозволяє підвищити достовірність оцінки системи, ККД кінцевих гідравлічних вентилів мережі ηГІДР.ВЕНТ, які збільшуються із ступенем відкривання водопровідних кранів споживачами та інтегральний добовий ККД ЕМС насосної установки, як відношення потенційної енергії
піднятої води до спожитої електричної енергії К EMCp
К еф  Pопт / P1 , ηГІДР.ВЕНТ = К еф / аг р , К EMCp 

ghst 0.5(k  1)

nц

 Q j T j , (19)
3600  W1д j 1
де W1д – споживання електричної енергії за добу, Вт . год; Q j , T j – подача та час у
годинах j-го етапу добового графіка водопостачання; пц – кількість його етапів.
Запропонована методологія оцінки енергоефективності системи дозволяє визначити оптимальні режими роботи АД за зміни напруги і частоти живлення у складі насосних агрегатів із забезпеченням максимального значення коефіцієнта енергетичної ефективності та знизити витрати енергії системи водопостачання багатоповерхових будинків до 23% в порівнянні з нерегульованими АД.
Результати чисельних досліджень спираючись на одні й теж критерії оцінки
ефективності режимів двигунів у складі розглянутої системи водопостачання показали переваги ВІД: відсутність нестійких режимів системи – помпажу (коли напір
насоса за нульової подачі H 0 стає меншим за статичний напір H ст ); ККД вентильно-індукторного двигуна змінюється в межах 83,5%...86% при зміні частоти обертання з 316 рад/с в до 287 рад/с на відміну від АД, в якого ККД змінюється в діапазоні 67,7...82,3%.
Для підвищення енергоефективності приводу свердловинних штангових насосів та зменшення енерговитрат під час процесу видобутку нафти запропоновано використання вентильно-індукторних двигунів, частота обертання ротора яких змінюється системою керування в залежності від показів датчиків контролю за дебітом
свердловини. За допомогою розробленої математичної моделі приводу верстатгойдалки досліджено вплив кутів комутації на частоту обертання ВІД потужністю
60 кВт з врахуванням змінного навантаження (рис. 22). Досліджено характер зміни
ККД з врахуванням залежності моменту навантаження від кута повороту  кр кривошипа. Моменти навантаження розраховано для номінального середнього значення
M крн =18,4 кН  м (крива 1) та його зменшених значень, які позначено: 2 – M кр1 =
0,8 M крн ; 3 – M кр 2 = 0,7 M крн ; 4 – M кр3 = 0,45 M крн .
Визначено кути комутації, які забезпечують високі значення ККД на рівні
93%. Обгрунтовано можливість стабілізації частоти обертання кривошипа верстатгойдалки на рівні 15 об/хв за зміни періодичного навантаження (1,0...0,45) М сн шля-
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хом регулювання напруги живлення в діапазоні (0,947…0,71) U н . При цьому ККД змінюється в діапазоні (86...93)%.
Розроблено у корпусі серійного АД вентильно-індукторний двигун підвищеної
ефективності з конфігурацією 6/4 потужністю P2=54 кВт, частотою обертання
1500...3000 об/хв, значення ККД якого (на
рівні 94,4 %) на 1,4...7,5 % більше і його загальна маса у 2 рази менше, ніж у двошвидкісного асинхронного двигуна 4A250S4/2У3.
Встановлено, за результатами розрахунків квазісталих режимів, що коефіцієнт коРис. 22 Залежності моментів
рисної дії ВІД для номінальної частоти обернавантаження від кута повотання і періодичного навантаження (середнє
роту кривошипа
значення періодичного моменту опору дорівнює сталому номінальному моменту) на 4
… 6% більше, ніж у однофазних двополюсних АД такої ж потужності, що обгрунтовує доцільність використання ВІД у складі герметичних поршневих компресорів.
У додатках наведено перелік публікацій здобувача і відомості про апробацію
дисертації, акти впровадження та використання результатів роботи, матеріали щодо
чисельних і експериментальних досліджень.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішена важлива науково-прикладна проблема розвитку теорії електричних машин в напрямку розроблення математичних моделей, концепцій оптимального проектування, принципів керування частотою обертання та
уточнення електромеханічних процесів, формування робочих характеристик вентильно-індукторних і асинхронних двигунів, спрямованих на підвищення їх енергоефективності при роботі в умовах змінного навантаження із забезпеченням технічних
і технологічних вимог.
Основні наукові та практичні результати роботи.
1. В результаті аналізу наукових публікацій щодо сучасних підходів розроблення електромеханічних перетворювачів енергії для електромеханічних систем зі
змінним навантаженням, особливостей режимів роботи і перспектив розвитку електричних машин для цих умов обгрунтована актуальність напрямку досліджень, який
полягає у подальшому розвитку теоретичних засад створення енергоефективних вентильно-індукторних і асинхронних двигунів з врахуванням особливостей навантаження.
2. Розроблено загальну структуру математичної моделі для дослідження квазісталих режимів електромеханічних перетворювачів енергії, як складових електромеханічних систем зі змінним навантаженням, яка включає удосконалені динамічні
математичні моделі асинхронних і вентильно-індукторних двигунів, навантаження і
забезпечує відповідно розробленому алгоритму розрахунок інтегральних значень
струмів, моментів, частоти обертання ротора та їх пульсацій, втрат, коефіцієнтів ко-
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рисної дії на періоді повторення, аналіз квазісталих режимів і порівняння розрахунку квазісталих режимів з результатами розрахунків усталених режимів зі сталим
моментом опору, який дорівнює середньому значенню періодичного навантаження.
3. Удосконалено динамічні математичні моделі для дослідження квазісталих
режимів трифазних і двофазних з фазозсуваючими елементами у колі статора асинхронних двигунів, які враховують несиметрію, періодичний характер навантаження
та забезпечують розрахунок інтегральних значень показників двигунів на періоді
повторення, що дозволяє уточнювати закономірності протікання електромагнітних і
електромеханічних процесів в АД за зміни їх конструктивних параметрів, моментів
опору та інерції.
4. Вперше розроблено комплексну математичну модель для дослідження динамічних режимів частотно-регульованих АД приводів поршневих компресорів з
врахуванням періодичного навантаження, нелінійності електромагнітних параметрів, несиметрії та несинусоїдності процесів, що дозволяє проводити аналіз режимів
їх роботи за зміни частоти і напруги живлення.
5. Співставлення результатів досліджень режимів роботи АД одноциліндрового поршневого компресора з періодичним і постійним моментом опору дозволило
виявити розбіжності в розрахунках показників квазісталих режимів, наприклад
пульсацій кутової частоти обертання ротора r і коефіцієнта корисної дії  : для
трифазного шестиполюсного АД потужністю 700 Вт з моментом інерції J = 0,0046
кг  м 2 – r  81,5% ,  = 27%; для однофазного АД з двофазними обмотками потужністю 30 Вт з J = 0,00003 кг  м 2 – r  134% і  = 9,6%. Найменші значення
цих розбіжностей (11% і 0,6%) та (14% і 2%) характерні відповідно для двополюсного однофазного (100 Вт, J  1,1 10 4 кг  м 2 ) і шестиполюсного трифазного (11
кВт, J  0,18 кг  м 2 ) АД.
6. З метою селекції нерегульованих АД, для яких комплексне проектування з
урахуванням особливостей навантаження є доцільним для підвищення енергоефективності режимів роботи, запропоновано критерій оцінки інтенсивних квазісталих
режимів, який розраховується як відношення механічної сталої двигунів до електромагнітної та залежить від числа пар полюсів, критичного моменту АД і ковзання,
моменту інерції привода й визначає ефективність квазісталих режимів в залежності
від співвідношення цих сталих часу. Проведено аналіз та обрано серійні АД у діапазоні потужностей 60 Вт… 11 кВт, що потребують модернізації для роботи в умовах
змінного навантаження.
Вперше науково обґрунтовано за допомогою критерію інтенсивних квазісталих режимів доцільність розробки додаткових рекомендацій з підвищення ефективності робочих режимів нерегульованих трифазних і частотно-регульованих асинронних двигунів поршневих одноциліндрових компресорів та виявлено області критичного зниження енергетичної ефективності із падінням коефіцієнта корисної дії
більш ніж на 10%.
7. Розвинуто концепцію оптимального проектування асинхронних двигунів з
врахуванням перехідних процесів за умови змінного навантаження, яка базується на
отриманих аналітичних залежностях коефіцієнта корисної дії у квазісталих режимах
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від конструктивних параметрів, та дозволяє визначити резерв підвищення ККД у
порівнянні з оптимальним проектуванням двигунів у сталих режимах. Обгрунтована
можливість підвищення ККД у квазісталих режимах до 10 % на прикладі трифазного двигуна 4А80А6У3 з пульсуючим навантаженням за допомогою побудованих
вперше аналітичних залежностей ККД від довжини пакета і числа ефективних провідників обмотки статора при їх варіюванні у діапазоні  10 та до 5% – для асинхронних конденсаторних двигунів одноциліндрових компресорів при варіюванні ємністю робочого конденсатора і моментом інерції у діапазоні  20% від значень, що
відповідають обраним базовим двигунам відповідно.
8. Розвинуто теоретичні засади проектування ВІД на основі використання:
– запропонованої методики пропорційного перерахунку, яка базується на зв'язку енергетичних показників машин базової та нової, що геометрично їй подібна, з
їх лінійними розмірами, числом витків і активним опором обмотки для визначення
конструктивних параметрів двигунів заданої потужності і частоти обертання;
– аналітичних залежностей максимального і середнього електромагнітного
моментів та його пульсацій від внутрішнього діаметра статора, кутових величин полюсів статора і ротора, що дозволяє підвищити ефективність проектування ВІД і
отримати оптимальний його варіант із заданим середнім електромагнітним моментом з мінімальними пульсаціями.
9. Розроблено математичні моделі вентильно-індукторних двигунів, в яких
враховується взаємний вплив індукторної машини, комутатора, системи керування,
періодичного характеру навантаження, з використанням нелінійних залежностей
індуктивності фази статора від струму та кута повороту ротора відносно фази статора та розроблених алгоритмів регулювання частоти обертання ВІД, що дозволили
проводити аналіз динамічних режимів та розробити рекомендації щодо формування
ефективних робочих характеристики двигунів за зміни напруги живлення і кутів комутації та навантаження.
10. За допомогою математичного моделювання обгрунтована доцільність врахування періодичного навантаження при розрахунках відносних пульсацій частоти
обертання ротора ВІД за її зміни у квазісталих режимах. Вперше встановлено, що
для ВІД одноциліндрових поршневих компресорів розбіжність результатів при розрахунках з періодичним і сталим навантаженням складає 10 ... 90 % у діапазоні частоти обертання 1:6.
11. Розроблено принцип регулювання частоти обертання ВІД одноциліндрових поршневих компресорів за зміни напруги живлення і кутів комутації із забезпеченням максимальних значень ККД і необхідного регламентованого рівня їх пульсацій у робочому діапазоні з врахуванням періодичного навантаження.
12. Достовірність результатів математичного моделювання квазісталих режимів двигунів підтверджено співставленням результатів чисельних та експериментальних досліджень: асинхронного двополюсного двигуна АИВ71А2Ф2 у складі поршневих двоциліндрових компресорів ВР-400 й ВР-800, розбіжність результатів не
перевищує 2%; ВІД з комутатором з С-скиданням і коливальним поверненням енергії, розбіжності значень струмів фаз і ККД не перевищують відповідно 8,5% і 7%.
13. Науково обгрунтовано оптимальні режими роботи АД насосної установки
багатоповерхового будинку при регулюванні частоти і напруги живлення з враху-
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ванням особливостей навантаження шляхом чисельних досліджень за допомогою
розробленої математичної моделі з використанням критерію комплексної оцінки
енергоефективності цієї системи, який враховує її гідравлічні опори і необхідний
мінімальний напір в залежності від витрат згідно добового графіку водопостачання,
що дозволяє підвищити енергоефективність ЕМС до 23 % в порівнянні з нерегульованим АД
14. Обгрунтовано ефективність застосування ВІД для механізмів зі змінним
навантаженням: насосних установок багатоповерхових будинків завдяки відсутності
нестійких режимів, що обумовлено їх м'якою механічною характеристикою; насосів
і поршневих компресорів завдяки підвищенню ККД в робочих режимах до 6% в порівнянні з АД; верстат-гойдалок із забезпеченням регулювання і стабілізації частоти
обертання кривошипа на рівні 15 об/хв згідно технологічних вимог шляхом зміни
напруги живлення і кутів комутації.
15. Розроблено рекомендації щодо модернізації серійних АД, що працюють в
умовах змінного навантаження, використання нерегульованих трифазних АД з
пульсуючим навантаженням для двоциліндрових поршневих компресорів і однофазних АД з робочим і пусковим конденсаторами з синусною обмоткою статора – для
одноциліндрових поршневих компресорів; забезпечення енергоефективної роботи
частотно-регульованих асинхронних двигунів електроприводів компресорів і насосів, зокрема багатоповерхових будинків.
16. Результати роботи впроваджено: у вигляді рекомендацій щодо створення
енергоефективних приводів насосів на ПрАТ "ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція" (м. Киів); у вигляді методик проектування, математичних моделей ВІД і АД в навчальному
процесі та дипломному і курсовому проектуванні в Київському національному інституті технології та дизайну для розроблення енергоефективних приводів побутової техніки; у вигляді математичних моделей і їх програмних реалізацій при виконанні студентами бакалаврських та магістерських робіт, присвячених дослідженню і
проектуванню асинхронних двигунів підвищеної ефективності для систем насосного
і компресорного обладнання в Національному технічному університеті України
"КПІ" ім. Ігоря Сікорського;
17. Результати досліджень пропонується використати для розробки енергоефективних приводів різноманітного технологічного обладнання підвищеної ефективності комунального, сільськогосподарського і промислового призначення.
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АНОТАЦІЯ
Бібік О.В. Розвиток теорії та розроблення засобів підвищення енергоефективності вентильно-індукторних і асинхронних двигунів із змінним навантаженням –
Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю
05.09.01 «Електричні машини і апарати». – Інститут електродинаміки НАН України,
Київ, 2020.
Дисертаційна робота присвячена підвищенню енергоефективності вентильноіндукторних і асинхронних двигунів для систем зі змінним навантаженням, які широко використовуються в промисловості, комунальному господарстві, побутовій техніці. В роботі вирішена актуальна науково-прикладна проблема розвитку теорії
електричних машин в напрямку розроблення математичних моделей, уточнення характеру протікання електромагнітних і електромеханічних процесів, розроблення
концепції оптимального проектування, принципів керування вентильноіндукторними і асинхронними двигунами з врахуванням особливостей навантаження та розроблення заходів з підвищення їх енергоефективності в робочих режимах.
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Розроблено загальну структуру математичної моделі для дослідження квазісталих режимів електромеханічних перетворювачів енергії зі змінним навантаженням, яка включає динамічні математичні моделі асинхронних і вентильноіндукторних двигунів, навантаження, що забезпечує на основі розробленого алгоритму розрахунок інтегральних значень частоти обертання ротора, струмів, моментів
та їх пульсацій, коефіцієнтів корисної дії двигунів на періоді повторювання – періоду збігу в часі сусідніх максимумів електромагнітного моменту і моменту навантаження та порівняння цих результатів з результатами розрахунків зі сталим моментом опору, який дорівнює середньому значенню періодичного моменту навантаження. Це дозволило уточнити характер протікання електромагнітних і електромеханічних процесів та підвищити адекватність математичного моделювання двигунів у
квазісталих режимах.
З метою селекції нерегульованих АД, для яких комплексне проектування з
урахуванням особливостей зміни моменту опору є доцільним для підвищення енергоефективності режимів роботи, запропоновано критерій інтенсивних квазісталих
режимів, який розраховується як відношення механічної постійної двигунів до електромагнітної та залежить від числа пар полюсів, критичних значень моменту і ковзання, моменту інерції привода, що дозволяє оцінити співвідношення електромагнітних та механічних процесів і ефективність квазісталих режимів.
Розроблено вперше комплексну математичну модель частотно-регульованих
АД приводів поршневих компресорів з врахуванням періодичного навантаження,
нелінійності електромагнітних параметрів, несиметрії та несинусоїдності процесів,
що дозволяє проводити уточнений аналіз режимів їх роботи за зміни частоти і напруги живлення.
Вперше виявлено з використанням критерію інтенсивних квазісталих режимів,
який запропоновано для оцінки протікання електромагнітних і електромеханічних
процесів та ефективності цих режимів, області критичного зниження ККД (більш
ніж на 10%) нерегульованого і частото-регульованого асинхронних двигунів поршневих одноциліндрових компресорів, що науково обґрунтовує необхідність розробки заходів з підвищення ефективності двигунів в робочих режимах.
Розвинуто концепцію оптимального проектування асинхронних двигунів з
врахуванням перехідних процесів за умови змінного навантаження, яка базується на
отриманих вперше аналітичних залежностях коефіцієнта корисної у квазісталих режимах від довжини пакета статора і числа ефективних провідників обмотки у пазу
статора, та дозволяє підвищення ККД до 10 % у порівнянні з оптимальним проектуванням у сталих режимах.
Розвинуто теоретичні засади проектування вентильно-індукторних двигунів,
які включають методику їх пропорційного перерахунку і концепцію оптимального
проектування. Методика базується на зв'язку енергетичних показників машин базової та нової, яка розробляється на задані потужність і частоту обертання і геометрично їй подібна, дозволяє визначити конструктивні параметри нової машини та забезпечує скорочення часу вибору варіантів ВІД на етапі попереднього проектування. Концепція оптимального проектування вентильно-індукторних двигунів базується на використанні аналітичних залежностей максимального і середнього електромагнітного моментів та їх пульсацій тощо від внутрішнього діаметра статора, ку-
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тових величин полюсів статора і ротора, що дозволяє підвищити ефективність проектування ВІД і отримати оптимальний його варіант із заданим середнім електромагнітним моментом з мінімальними пульсаціями. За допомогою запропонованих підходів розроблено ВІД з покращеними технічними показниками і меншою масою активних матеріалів.
Розроблено математичні моделі вентильно-індукторних двигунів, в яких враховується взаємний вплив індукторної машини, комутатора, системи керування, періодичного характеру навантаження, з використанням нелінійних залежностей індуктивності фази статора від струму та кута повороту ротора та розроблених алгоритмів регулювання частоти обертання ВІД, що дозволяють проводити аналіз динамічних режимів та формувати ефективні робочі характеристики двигунів за зміни напруги живлення і кутів комутації та навантаження.
Розвинуті принципи керування частотою обертання вентильно-індукторних
двигунів з періодичним навантаженням та її стабілізації шляхом зміни напруги живлення і кутів комутації, що дозволяє формувати енергоефективні робочі режими
ВІД. Вперше розроблено принцип регулювання частоти обертання ВІД одноциліндрових поршневих компресорів за зміни напруги живлення і кутів комутації із забезпеченням максимальних значень ККД і необхідного регламентованого рівня їх
пульсацій у робочому діапазоні з врахуванням періодичного навантаження.
Розроблено рекомендації щодо селекції і удосконалення нерегульованих АД
шляхом їх оптимального проектування та доцільності розроблення заходів АД з перетворювачами частоти для підвищення енергоефективності в робочих режимах у
складі систем зі змінним навантаженням.
На підставі результатів чисельних і експериментальних досліджень розроблено принципи керування ВІД одно - і двоциліндрових поршневих компресорів, що
забезпечують при зміні напруги живлення і кутів комутації максимальні значення
ККД та необхідний рівень пульсацій частоти обертання в діапазоні 1:6.
Результати, отримані в сукупності, мають важливе значення для розробки енергоефективних приводів різноманітного технологічного обладнання підвищеної
ефективності комунального, сільськогосподарського і промислового призначення.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, асинхронний двигун, змінне
навантаження, квазісталі режими, проектування, керування, коефіцієнт корисної дії,
пульсації.
ABSTRACT
Bibik O.V. The development of theory and measures of improve the energy efficiency of switched reluctance and induction motors with variable load.–Manuscript.
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The dissertation is devoted to increase of energy efficiency of switched reluctance
motors and induction motors for systems with variable load. They are widely used in industry, utilities, household appliances.The actual important scientific and applied problem
of evolution of the theory of induction and switched reluctance motors for variable load
has been solved by development of mathematical models, concepts of optimal design and
principles of motor speed control taking into account the variable load, which made it pos-
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sible to increase the calculation accuracy of the electromechanical processes and the formation of effective performance of motors, and measures to improve their energy efficiency in operating modes and comparative with steady-state modes.
The general structure of mathematical model for research of quasi-static conditions
of electromechanical energy converters as components of electromechanical systems with
variable load was developed. It includes improved and developed dynamic mathematical
models of induction and switched reluctance motors, load torque and algorithm for
calculating and analysis the characteristics of quasi-static modes.
According to the offered algorithm average values of currents, moments, rotor speed
and their pulsations, losses, efficiency of motors were calculated on the repetition period.
Comparison of the results of operating modes with periodic load is performed for a
constant moment, which is equal to the average value of periodic load. This allowed to
clarify nature of electromagnetic and electromechanical processes of variable load motors
and increase the adequacy of mathematical modeling of motors in quasi-static modes.
The complex design induction motors is effective with changing the load torque.
The ratio for heavy quasi-static conditions is proposed for selection of such uncontrolled
IMs for which this method of improving the energy efficiency gives an appreciable effect.
For the first time, a mathematic model of frequency-controlled induction motor
drive for piston compressors, which, unlike the known ones, takes into account the varying
load torque, nonlinear electromagnetic parameters, asymmetry and non-sinusoidality of
processes have been developed. The region of critical reduction of uncontrolled and of frequency-controlled induction motors efficiency (more than 10%) for single-cylinder piston
compressors were determined using the criterion of heavy quasi-static regimes. The criterion is used to determine the need for consideration of periodically varying load torque
when developing the proposition to improve the efficiency.
The concept of optimal designing of motors with variable load has been further
developed. It is based on the research of quasi-static modes of motors with variable load
and the formation of analytical dependencies of efficiency on the design parameters of
motors. The proposed concept allows to determine the reserve for increasing the efficiency
of induction motors in quasi-static modes in comparison with their optimal design in static
modes. The possibility of increasing the efficiency in quasi-constant modes up to 10% on
the example of a three-phase six-pole motor with a power of 750 W with a pulsating load
was substantiated. The first formed analytical dependences of efficiency on the length of
the package and the number of effective conductors of the stator winding were used, when
they vary within 10%.
The theoretical bases of design of switched reluctance motors has been further
developed, which include the technique of proportional recalculation and optimal
designing of SRM's according to the technique of proportional recalculation SRM were
developed for set power and rotor speed. It is based on the relationship of energy
performance of basic and new machine, which is developed and geometrically similar to
it.
The concept of optimal design of SRM bases on the using the dependences of the
maximum and average electromagnetic moments and its pulsations on the inner diameter
of the stator and the angular values of poles of the stator and rotor. it allows to increase
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efficiency of design SRM and to receive its optimum variant with the set average electromagnetic moment with the minimum pulsations.
Mathematical models of switched reluctance motors have been developed. They
take into account the mutual influence of the inductor machine, converter, control system,
periodic load, using nonlinear dependences of the stator phase inductance on the current
and the angle of rotation of the rotor and the algorithms for regulating the motor speed.
The principles of speed control of switched reluctance motors with periodic load
and its stabilization by changing the supply voltage and switching angles were developed,
which allow to form energy-efficient operating modes. For the first time, the principle of
speed control of switched reluctance motors of single-cylinder reciprocating compressor at
change of supply voltage and switching angles with maintenance of the maximum values
of efficiency and necessary regulated level of their pulsations taking into account periodic
load was developed.
The results of the research can be used for the creation of SRM's that operate in
compressors and pumps in the areas of municipal and industrial use.
Keywords: switched reluctance motor, induction motor, periodic load, quasi-static
regimes, designing, speed control, efficiency, ripple.

