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     Васьковский, Ю.Н. Усовершенствование и оптимизация рельсового ускорителя электропроводных тел / Ю. Н. Васьковский, П. О. Райчев // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 7-14.
  Методами математического моделирования исследованы взаимосвязанные электромагнитные, механические и тепловые процессы в рельсовом ускорителе электропроводных тел. Разработана мультифизическая цепная математическая модель ускорителя. Предложено усовершенствование ускорителя традиционного исполнения – его многоступенчатая конструкция, позволяющая по сравнению с ускорителем традиционного исполнения существенно увеличить электромеханический КПД за счет снижения джоулевых потерь в рельсах. Это достигается за счет выключения из разрядного контура в процессе движения ускоряемого тела тех участков рельс, которые не задействованы в создании полезного магнитного потока и выполняют только функции токопровода. На примере ускорителя небольшого калибра показано существенное увеличение КПД и снижение нагрева элементов ускорителя.
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     Волков, І.В. Підвищення ефективності пристроїв перетворювальної техніки шляхом керування часом заряду (перезаряду) їхніх ємнісних накопичувачів енергії / І. В. Волков, В. І. Зозульов, О. І. Христо // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 15-18.
Запропоновано спосіб керування вихідними параметрами (напругою і амплітудою імпульсів) пристроїв перетворювальної техніки (ПТ) шляхом управління часом заряду чи перезаряду конденсаторів, які входять до складу цих пристроїв, і використання кіл їхніх ємнісних фільтрів. Розглянуто керований випрямляч на основі об’єд-нання схем Греца і Латура та магнітно-напівпровідниковий генератор високовольтних імпульсів з таким випрямлячем на його вході. Показано, що застосування цього способу дає змогу підвищити випрямлену напругу майже вдвічі без використання трансформатора та одержати при цьому «жорстку» зовнішню характеристику випрямляча. Доведено можливість одержати будь-яке номінальне значення випрямленої напруги в діапазоні від 300 до 600 В при живленні від звичайної однофазної мережі 220 В, що розширює можливості розробників пристроїв перетворювальної техніки.
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     Підвищення ефективності алгоритмічного забезпечення побудови дискретних макромоделей та їхня адаптація до програм розрахунку електричних кіл / О. П. Гоголюк, Ю. Я. Козак, Є. Росоловскі, П. Г. Стахів // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 3-7.
Запропоновано удосконалений алгоритм побудови дискретних макромоделей, що описують складові технічних систем різної природи, зокрема електротехнічних, з використанням експертного аналізу, розпаралелення та еволюційних підходів, який дає змогу суттєво зменшити обчислювальну складність процедури їхньої побудови. Окреслено можливості адаптації даного алгоритму до комп’ютерних програм, призначених для аналізу електротехнічних систем, компоненти яких є дискретними макромоделями.
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     Механічні характеристики лобових частин обмотки статора турбогенератора за різних варіантів їхнього кріплення в торцевій зоні осердя / К. А. Кучинський, В. А. Крамарський, В. О. Тітко, М. С. Гуторова // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 34-37.
Досліджено чисельним методом механічні характеристики лобових частин обмотки статора турбогенератора потужністю 300 МВт за різних варіантів кріплення стержня у торцевій частині статора у разі номінального навантаження. Отримано розподіл радіальних і аксіальних механічних переміщень та напружень вузлів ізоляції вздовж лобової частини стержня обмотки під дією електродинамічних зусиль. Проведено оцінку змін вказаних характеристик у разі ослаблення кріплення стержнів у торцевій частині статора. Для зменшення переміщень лобової частини обмотки запропоновано нову вдосконалену конструкцію її кріплення на виході з осердя
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     Ламеко, А.Л. Вариационный метод измерения разности фаз / А. Л. Ламеко // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 88-92.
  Измерение разности фаз двух сигналов нашли широкое применение в различных областях науки и техники. Однако существующие методы измерения не полностью удовлетворяют современным требованиям – высоким быстродействию и точности измерения фазового сдвига. В настоящей работе рассматривается новый метод измерения разности фаз, основанный на детерминированном приращении начальной фазы одного из сигналов, который позволяет достичь высокого быстродействия и малой погрешности измерения, выведены аналитические зависимости метода. Метод базируется на цифровой обработке сигналов.
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     Лисенко, В.П. Енергоефективна система керування електротехнологічним комплексом промислових теплиць / В. П. Лисенко, І. М. Болбот, Т. І. Лендєл // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 78-81.
Розроблено енергоефективну систему керування електротехнологічним комплексом промислових теплиць, котра на основі оцінки якості рослинної продукції, як інформації зворотного зв’язку, із використанням функції бажаності Харрінгтона, дає змогу визначити значення параметрів мікроклімату (температури та вологості повітря), температури рослин, що сукупно забезпечує максимізацію прибутку виробництва. До складу такої системи входить інтелектуальний мобільний робот, який, переміщуючися площею теплиці, вимірює основні параметри мікроклімату атмосфери в споруді закритого грунту, здійснює фітомоніторинг, у тому числі оцінює якість продукції.  
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     Повышение производительности измерительных систем с емкостными сенсорами / В. Г. Мельник, П. И. Борщев, А. Д. Василенко, А. В. Слицкий // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 82-87.
Рассмотрены методы измерения и принцип построения измерительного канала, расширяющие возможности повышения помехоустойчивости и разрешающей способности средств измерений при контроле параметров движущихся объектов. Основным путем достижения цели является максимальное приближение времени накопления сигнала ко времени возможного взаимодействия сенсора с объектом измерения. При этом также важна синхронизация этих временных интервалов, в частности, времени выборки (интегрирования) сигнала сенсора с необходимым положением объекта измерения. Решение такой задачи возможно параллельно-последовательным преобразованием информативного сигнала путем координации работы нескольких интегрирующих АЦП. Управление преобразованием и его синхронизация с объектом осуществляется микроконтроллером измерительного канала
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     Милых, В.И. Сравнительный численно-полевой анализ мощности магнитных потерь в двигателе постоянного тока / В. И. Милых, С. Е. Дзенис // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 23-33.
Представлены принципы и тестовые результаты численно-полевого расчета мощности магнитных потерь (ММП) в электрических машинах. Разработанный уточненный метод основан на поиске максимумов значений магнитной индукции во множестве миниэлементов в зубцах и ярме сердечника якоря, достигаемых в процессе его вращения. По распределению найденных максимумов магнитной индукции определяются их среднеквадратичные значения на указанных участках сердечника в целом, и по ним вычисляются ММП. Метод позволяет отображать расчетные модели сердечников любой формы и практически не требует упрощения их геометрической структуры. Тестовая реализация метода выполнена на примере двигателя постоянного тока и опирается на экспериментальные данные по ММП в нем. Проведен сравнительный анализ распределений магнитной индукции и ММП в режимах холостого хода и нагрузки для вариантов сердечника якоря с одним и двумя рядами аксиальных вентиляционных каналов и без них.
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     Паньків, В.І. Виявлення в онлайн режимі насичення магнітопроводів високовольтних трансформаторів струму трифазних первинних вимірювальних каналів електричних підстанцій в перехідних режимах енергосистем / В. І. Паньків, Є. М. Танкевич // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 63-71.
   Визначено характеристики відомих методів виявлення насичення магнітопроводів трансформаторів струму (ТС), поняття показника насичення та його порогового значення. Подано опис математичної моделі (ММ) трифазного первинного вимірювального каналу (ПВК) струму, що складається з моделі групи фазних ТС, кожен з яких представлений ММ, побудованою на основі теорії феромагнітного гістерезису Джайлса-Атертона і програмного забезпечення цифрової обробки та аналізу сигналів ПВК. З використанням розроблених моделі ПВК і програмного середовища реалізовано ряд відомих методів виявлення насичення, встановлено їхні основні характеристики, переваги та недоліки. Розроблено точний і завадостійкий метод онлайн виявлення насичення магнітопроводів ТС у складі ПВК струму в режимі короткого замикання (КЗ) в електричній мережі. Характеристики методу підтверджено експериментально
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     Петрушин, В.С. Модіфікація критерію приведених витрат для проектування енергозберігаючих асинхронних двигунів / В. С. Петрушин, Р. М. Єноктаєв // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 19-22.
   Визначено характеристики відомих методів виявлення насичення магнітопроводів трансформаторів струму (ТС), поняття показника насичення та його порогового значення. Подано опис математичної моделі (ММ) трифазного первинного вимірювального каналу (ПВК) струму, що складається з моделі групи фазних ТС, кожен з яких представлений ММ, побудованою на основі теорії феромагнітного гістерезису Джайлса-Атертона і програмного забезпечення цифрової обробки та аналізу сигналів ПВК. З використанням розроблених моделі ПВК і програмного середовища реалізовано ряд відомих методів виявлення насичення, встановлено їхні основні характеристики, переваги та недоліки. Розроблено точний і завадостійкий метод онлайн виявлення насичення магнітопроводів ТС у складі ПВК струму в режимі короткого замикання (КЗ) в електричній мережі. Характеристики методу підтверджено експериментально
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     Сивокобыленко, В.Ф. Микропроцессорная селективная защита от замыканий фазы на землю в электрических сетях с катушкой Петерсена в нейтрали / В. Ф. Сивокобыленко, В. А. Лысенко // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 54-62.
Разработана селективная защита от замыканий фазы на землю для компенсированных сетей, в которых традиционные защиты из-за влияния катушки Петерсена не обеспечивают их селективного действия. Использованы цифровые узкополосные частотные фильтры, которые из напряжений и токов нулевой последовательности сети выделяют и усиливают составляющие с центральной частотой, выбранной из диапазона 150-300 Гц. Математическим моделированием установлено, что при таких частотах катушка Петерсена практически не уменьшает емкостной ток в поврежденном присоединении при замыкании на землю, как это имеет место при частоте 50 Гц. Передаточные функции фильтров напряжения и тока выбирают такими, чтобы обеспечивался сдвиг по фазе на 90 градусов между их выходными сигналами, а для устранения самовозбуждения фильтров их выполняют управляемыми в функции амплитуды напряжения нулевой последовательности. Выходной орган защиты реагирует на знак реактивной мощности, определяемой как произведение выходных сигналов фильтров тока и напряжения. Для исключения подачи дискретного сигнала на выходной орган защиты её выполняют двухканальной с подключением к каждому входному сигналу по два фильтра разного типа, выходные сигналы которых после перекрестного перемножения и последующего суммирования подают на двуполярный выходной орган, фиксирующий замыкание как в зоне защиты, так и вне ее для самодиагностики. Работоспособность разработанной защиты подтверждена результатами математического моделирования, испытаниями на лабораторном стенде и правильностью действия при подаче натурных сигналов, записанных с помощью цифровых регистраторов при замыканиях на землю в реальных сетях.

12


     Терешкевич, Л.Б. Метод обмеженого перебору варіантів для задач внутрішнього симетрування однофазних електроприймачів / Л. Б. Терешкевич, О. О. Хоменко // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 48-53.
Розроблено метод, який може бути спільним для вирішення наступних задач внутрішнього симетрування однофазних електроприймачів: їхнього оптимального під’єднання до вузла трифазної трипровідної мережі; те саме, але із врахуванням зміни їхніх параметрів у часі; визначення оптимального зсуву графіків навантажень електроприймачів з метою симетрування режиму; те саме та їхнє оптимальне під’єднання до мережі. Суть методу полягає в обробці однієї третини усіх можливих варіантів під’єднання однофазних навантажень до вузла електричної мережі за алгоритмом відповідної задачі. Вирішення таких задач включає в себе: складання матриці векторів керування та матриці значень струмів зворотної послідовності, що генерують однофазні навантаження. Метод забезпечує знаходження розв’язків, яким відповідає глобальний мінімум критеріальних функцій.
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     Фриз, М.Є. Статистичний аналіз періодичної авторегресії з випадковими коефіцієнтами в задачах оперативного прогнозування електроспоживання підприємств / М. Є. Фриз, Л. М. Щербак // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 38-47.
   Охарактеризовано властивості та застосування періодичних умовних лінійних випадкових процесів (УЛВП) у задачах математичного моделювання, аналізу та оперативного прогнозування електроспоживання. Обгрунтовано можливість здійснення статистичного аналізу УЛВП з дискретним часом із використанням моделі авторегресії з випадковими коефіцієнтами. Така модель є частинним випадком УЛВП. Запропоновано метод оцінювання параметрів послідовності періодичної авторегресії з випадковими коефіцієнтами, суть якого полягає у представленні досліджуваної послідовності у вигляді сукупності L (де L – період) стаціонарних і стаціонарно зв’язаних підпослідовностей та застосуванні до кожної з них двоетапного методу найменших квад-ратів для знаходження відповідних оцінок. Наведено результати комп’ютерного імітаційного моделювання, що підтверджують слушність запропонованих статистичних оцінок. Розглянуто приклад здійснення оперативного прогнозування електроспоживання організації, що належить до класу малих та середніх підприємств, з використанням моделі періодичної авторегресії з випадковими коефіцієнтами.
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     Юрченко, О.М. Дослідження роботи насосних агрегатів у режимі стабілізації рівня рідини в резервуарі на основі імітаційної моделі / О. М. Юрченко, О. В. Чермалих, О. В. Данілін // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 72-77.
З використанням синтезованої імітаційної моделі системи електричний двигун–насос–гідравлічна мережа досліджено електрогідравлічні процеси в насосному агрегаті в режимі підтримання постійного рівня рідини в резервуарі. Реалізовано основні математичні залежності, які зв’язують між собою приплив рідини, витрату й напір насоса, оберти електродвигуна, активну потужність та коефіцієнт корисної дії системи. При моделюванні розглянуто режим функціонування насосного агрегату для випадку зміни припливу рідини в припустимих межах від мінімального до максимального значень. Наведено графічні залежності, що відображають фазові траєкторії відносно гідравлічних характеристик та енергетичних показників



