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     Бакіко, В.М. Особливості електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів у структурах із безпроводовими каналами / В. М. Бакіко, П. В. Попович, В. Б. Швайченко // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 3. – С. 55-59.
   Визначено особливості проблеми електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів, обумовлені завадовою обставиною в процесі роботи систем з безпроводовим каналом. Проведено моделювання процесу передачі інформації в сучасних і перспективних каналах технологій GSM, WiFi, WiMAX у разі впливу завад із різними імовірнісними характеристиками. Наведено імітаційні моделі прикладної програми Matlab з урахуванням особливостей каналів зв'язку, видів модуляцій та законів розподілу завад. Показано, що достовірність передачі істотно залежить від особливостей закону розподілу завад. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення структур систем із передаванням інформації за перспективними технологіями.
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     Борщев, П.И. Повышение точности измерения разности фаз на промышленной частоте / П. И. Борщев // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 3. – С. 85-91.
   Отмечена необходимость создания метрологического обеспечения измерений тангенса угла потерь высоковольтной изоляции под действием рабочего напряжения. Определены требования к аппаратным средствам. Показана целесообразность использования метода измерения разности фаз квазигармонических сигналов для создания указанного метрологического обеспечения. Предложен ряд усовершенствований метода с целью повышения точности и быстродействия измерительных устройств на его основе. Проведенное математическое моделирование показало, что модернизированный метод превосходит известный по быстродействию и точности измерений и может быть использован для решения поставленной задачи.
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     Васьковський, Ю.М. Електромагнітні віброзбуджуючі сили у потужних дво- та чотириполюсних турбогенераторах АЕС України / Ю. М. Васьковський, А. М. Мельник // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 3. – С. 60-66.
На основі представленої математичної моделі електромагнітного поля турбогенератора досліджено та проведено порівняльний аналіз електромагнітних віброзбуджуючих сил, що виникають у статорі дво- та чотириполюсних потужних турбогенераторів, які експлуатуються на АЕС України. Проведено спектральний аналіз віброзбуджуючих сил та показано, що в їхньому спектрі існують значні гармоніки частот 200, 300, 400 Гц, які кратні частоті 100 Гц основної віброзбуджуючої сили. Експериментально виміряно частоти власних коливань лобових частин обмотки статора та показано, що існує небезпека їх резонансних коливань на зазначених крат-них частотах. Причому внаслідок особливостей конструкції більш небезпечними є двополюсні ТГ.
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     Городжа, К.А. Електромагнітні процеси в імпульсному електродинамічному випромінювачі для збудження пружних коливань у бетонних конструкціях / К. А. Городжа, О. Д. Подольцев, Б. А. Трощинський // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 3. – С. 23-29.
Проведено чисельний кінцево-елементний аналіз електромагнітних процесів в імпульсному електродинамічному випромінювачі для збудження пружних коливань у бетонних конструкціях для двох варіантів його конструктивного виконання – без шихтованого магнітопроводу та з магнітопроводом, в пазу якого розташований багатовитковий індуктор. При цьому розглядається коло-польова модель, що враховує залежність розрядного струму ємнісного накопичувача від характеру дифузії магнітного поля в об’ємі струмопровідної пластини. Показано, що електромагнітна сила, яка діє на цю пластину протягом першої напівхвилі розрядного струму, змінюється у часі як функція, близька до дзвіноподібної, що важливо для здійснення діагностики бетонних конструкцій. Наявність магнітопроводу при одних і тих самих параметрах розрядного кола, розмірах індуктора і пластини призводить до збільшення тривалості та амплітуди силового імпульсу приблизно на 30%. Також у разі використання магнітопроводу відбувається перерозподіл електромагнітних сил так, що провідники індуктора розвантажуються від їхньої дії, а магнітопровід відчуває значне силове навантаження.
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     Немонотонность вольт-амперных характеристик дугового разряда, обусловленная эффектами теплопроводности / В. А. Жовтянский, Э. П. Колесникова, Ю. И. Лелюх, Я. В. Ткаченко // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 3. – С. 12-23.
Анализируется взаимосвязь на локальном уровне электро- и теплофизических свойств плазмы электрической дуги в воздухе с примесью паров электродных материалов. В основе этого рассмотрения – численное решение уравнения энергии Эленбааса-Геллера для канала электрической дуги. Предложены детальные функциональные температурные зависимости для входящих в это уравнение коэффициентов электро- и теплопроводности такой плазмы, удобные для прикладных применений. Для коэффициента электропроводности установлена также зависимость от содержания паров электродного материала в смеси, к величине которой он чувствителен. Показано, что вследствие немонотонности зависимости коэффициента теплопроводности от температуры может возникать, в свою очередь, немонотонность зависимости электрического поля в дуговом разряде от тока. Результаты численного моделирования сопоставлены с экспериментальными данными.
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     Коліушко, Д.Г. Фактори впливу на напругу дотику з огляду розробки рекомендацій для реконструкції заземлювального пристрою / Д. Г. Коліушко, С. С. Руденко // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 3. – С. 29-36.
У роботі визначено фактори, які впливають на значення напруги дотику в процесі розробки рекомендацій щодо реконструкції заземлювального пристрою з мінімізацією матеріально-трудових витрат. Досліджено залежності напруги дотику від значення струму однофазного замикання на землю, електрофізичних характеристик ґрунту, конструктивного виконання заземлювального пристрою та опору основи в місці обслуговування обладнання. При цьому використовувалися статистичні дані енергооб'єктів, на яких були виконані вимірювання, засоби математичного моделювання розподілу електричного потенціалу в заземлювальному пристрої та методи фізичного експерименту. В роботі для фіксованого розміру рівномірної заземлювальної сітки визначено значення струму насичення з урахуванням впливу всіх чотирьох типів тришарового ґрунту на напругу дотику. Показана несиметричність розподілу значень напруги дотику вздовж ліній обладнання в залежності від відстані до краю заземлювача. За результатами роботи сформовано напрямки досліджень для створення єдиної методики розробки рекомендацій для реконструкції заземлювального пристрою з використанням прогнозної моделі оцінки напруги дотику до проведення розрахунків.
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     Коцар, О.В. Керування даними комерційного обліку в умовах лібералізації ринку електричної енергії України / О. В. Коцар, Ю. О. Расько // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 3. – С. 74-84.
Лібералізація ринку електричної енергії має на меті, зокрема, стимулювання гравців ринку до енергоефективної поведінки переважно через широке застосування розосередженої генерації на базі альтернативних і відновлюваних джерел енергії, раціональне використання енергетичних ресурсів та узгодження попиту і пропозицій на ринку в реальному часі. Врешті-решт це має сприяти скороченню використання викопного палива та мінімізації негативного впливу на довкілля. Невід’ємною умовою ефективного застосування ринкових механізмів управління енерговикористанням є забезпечення точності, повноти, цілісності, достовірності та актуальності даних обліку у всіх точках комерційного обліку на ринку електричної енергії. В статті досліджено фактори, що впливають на достовірність даних обліку на різних етапах їхнього формування в розподілених АСКОЕ, проаналізовано досвід верифікації та валідації даних комерційного обліку на оптовому і роздрібному ринках електричної енергії України та запропоновано ефективні механізми забезпечення достовірності даних комерційного обліку в умовах лібералізації ринку електричної енергії України.
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     Липківський, К.О. Визначення впливу зміни меж діапазону вхідної напруги на потужність трансформуючого елемента стабілізатора напруги з трансформаторно-ключовою виконавчою структурою / К. О. Липківський, А. Г. Можаровський // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 3. – С. 46-54.
У обраної для стабілізатора напруги змінного струму трансформаторно-ключової виконавчої структури (ТКВС), трансформуючий елемент (ТЕ) якої має секціоновану обвитку, можна в разі потреби необхідним чином змінювати масив коефіцієнтів передачі шляхом певної її реконфігурації. Необхідність цього може обумовлюватися зокрема варіюванням меж заданого діапазону зміни вхідної напруги стабілізатора. У роботі досліджено вплив такого варіювання на встановлену потужність трансформуючого елемента ТКВС та обґрунтовано можливість підвищення ефективності використання ТЕ при збереженні його теплового стану в поперед-ньо визначених межах. Це дає змогу або обирати менший типорозмір магнітопроводу ТЕ, або збільшувати припустиму потужність навантаження.
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     Шавьолкін, О.О. Удосконалення структури контура регулювання струму з використанням ШІМ для мережевого інвертора комбінованої системи електроживлення / О. О. Шавьолкін // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 3. – С. 37.45.
На основі аналізу принципу формування струму однофазного мостового мережевого інвертора комбінованої системи електроживлення з суміщенням функції активного фільтра визначено можливості удосконалення структури контура регулювання вихідного струму з ШІМ шляхом зменшення похибки при формуванні вихідного струму для поліпшення гармонійного складу струму мережі за наявності нелінійного навантаження. Отримано залежності для амплітуди пульсацій струму і похибки відпрацювання задання за основною гармонікою відповідно до напруги на вході інвертора, частоти модуляції та індуктивності реактора. Встановлено, що похибка за гармонійного характера зміни похідної задання струму постійна і визначається першою гармонікою напруги мережі. Обґрунтовано необхідність статичної компенсації похибки за основною гармонікою струму і динамічну компенсацію спотворення форми струму у разі нелінійного навантаження. Удосконалено структуру системи керування шляхом введення компенсуючих ланок. Наведено результати моделювання системи «мережа–інвертор–навантаження»
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     Шидловська, Н.А. Моделювання перехідних процесів у розрядно-імпульсній системі оброблення гранульованих струмопровідних середовищ з використанням уточненої залежності їхнього опору від часу / Н. А. Шидловська, С. М. Захарченко, О. П. Черкаський // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 3. – С. 3-12.
Досліджено залежності від часу опору плазмоерозійного навантаження. Вперше виявлено дві нові характерні ділянки першої моди цієї залежності. В результаті їхнього аналізу обґрунтовано явище повторного утворення стримерних і лідерних плазмових каналів після згасання переважної більшості плазмових каналів, які утворилися раніше. З урахуванням двох нових характерних ділянок першої моди залежності опору плазмоерозійного навантаження від часу побудовано її уточнену параметричну модель. Знайдено оптимальні за критеріями трьох основних параметрів нев’язки апроксимації значення параметрів цієї моделі. Запропоновано функції, які апроксимують залежності цих параметрів від амплітуди імпульсів напруги, прикладеної до навантаження, та знайдено оптимальні значення їхніх коефіцієнтів. У програмному пакеті Mathlab Simulink створено модель розрядно-імпульсної системи з уточненою параметричною моделлю плазмоерозійного навантаження і розраховано перехідні процеси у ній. Представлено оцінку адекватності моделювання перехідних процесів у порівнянні з реальними процесами.

11


     Ягуп, В.Г. Идентификация параметров трехфазной линейной нагрузки для компенсации реактивной мощности с помощью поисковой оптимизации / В. Г. Ягуп, Е. В. Ягуп // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 3. – С. 67-73.
Рассматривается идентификация трехфазной нагрузки в трехпроводной электрической системе при условии сохранения потребляемых токов эквивалентом нагрузки. Показано, что система уравнений для определения параметров идентифицируемой нагрузки является недоопределенной, что не обеспечивает единственности решения. Предложены различные способы доопределения этой системы и получения решения с помощью поисковой оптимизации средствами системы MathCAD. Проанализированы рассчитанные варианты найденных эквивалентов нагрузки и величины нескомпенсированной при этом реактивной мощности. Поскольку нескомпенсированные мощности составляют относительно малые величины, представляется возможным использование для практического расчета симметро-компенсирующего устройства любого из вариантов идентифицируемой нагрузки.


