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     Improving principles of electric energy pulse transformation into high-frequency mechanical energy using capacitive method = Вдосконалення основ імпульсного перетворення ємнісним методом електричної енергії у високочастотну механічну / O. N. Petrishchev, K. L. Nozdrachova, G. M. Suchkov et al. // Технічна електродинаміка. – 2019. – №6. – С. 18–24.
У рамках математичної моделі сенсора ємнісного типу в режимі перетворення електричної енергії у високочастотну механічну (ультразвукову) в металах побудовані замкнені рішення задач електростатики та електродинаміки для кусково-однорідного середовища, де напівпростір заповнений металом із кінцевими значеннями електричної провідності та магнітної проникності. Показано, що дисковим перетворювачем ємнісного типу збуджуються сили, що діють нормально до поверхні електропровідного виробу. Виконано кількісну оцінку поверхневої густини сил Кулона. Встановлено основні чинники, що визначають чутливість дискового перетворювача ємнісного типу. Ємнісні перетворювачі доцільно використовувати у вимірювальній, контрольній та діагностичній техніці.
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     Болюх, В.Ф. Сравнительный анализ силовых и скоростных показателей линейных импульсных электромеханических преобразователей электродинамического и индукционного типов / В. Ф. Болюх, Ю. В. Кашанский, И. С. Щукин // Технічна електродинаміка. – 2019. – №6. – С. 35 – 42.
  Целью статьи является определение влияния геометрических параметров обмоток индуктора и якоря на силовые и скоростные показатели линейных импульсных электромеханических преобразователей (ЛИЭП) индукционного и электродинамического типов. Разработана цепная математическая модель ЛИЭП, описывающая взаимосвязанные электрические, магнитные, механические и тепловые процессы. Установлены геометрические соотношения обмоток индуктора и якоря (аксиальная высота, количество слоев и витков медной шины), при которых обеспечиваются максимальные силовые и скоростные показатели указанных преобразователей. Силовые и скоростные показатели преобразователя электродинамического типа выше, чем у преобразователя индукционного типа, однако конструктивно он является более сложным. В наиболее эффективном преобразователе индукционного типа возникают значительные потери в обмотке индуктора, а потери в обмотке якоря незначительны, что обусловливает относительно низкий КПД – 10,9 %. В наиболее эффективном преобразователе электродинамического типа потери в обмотке индуктора уменьшаются, а в обмотке якоря возрастают, что приводит к повышенному КПД – 20,0 %

3


     Бондар, Р.П. Моделювання електромеханічних процесів лінійного магнітоелектричного двигуна привода двомасової віброударної системи / Р. П. Бондар, Г. М. Голенков // Технічна електродинаміка. – 2019. – №6. – С. 43–48.
Запропоновано модель для дослідження електромеханічних процесів у двомасовій віброударній системі з приводом від лінійного двигуна, що ґрунтується на заступній схемі із зосередженими параметрами. Електричні параметри моделі є залежними від робочої частоти. Також враховуються магнітні втрати в осерді двигуна. Для моделювання сили удару приймається сила контактної взаємодії, що описується формулою Герца. Виконано розрахунок характеристик двомасової електромеханічної системи залежно від параметрів ударного навантаження та робочої частоти. Проведено експериментальні дослідження електромеханічних характеристик магнітоелектричного двигуна у віброударному режимі роботи та виконано порівняльний розрахунок із застосуванням розробленої моделі
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     Борщев, П.И. Быстродействующий вторичный измерительный преобразователь для емкостных датчиков с заземленными электродами / П. И. Борщев, А. С. Левицкий // Технічна електродинаміка. – 2019. – №6. – С. 88–92.
Предложен новый компенсационно-мостовой измерительный преобразователь для работы с емкостными датчиками, имеющими заземленные электроды. Описано два варианта его построения: с аналоговым и с аналого-цифровым уравновешиванием зарядов на конденсаторах датчика. Отмечены преимущества преобразователя с аналого-цифровым уравновешиванием: компактность и повышенное быстродействие. Приведены результаты исследования погрешности от нелинейности характеристики преобразования экспериментального образца устройства. Показано, что предложенный преобразователь обеспечивает сочетание высокой точности с высокой скоростью преобразования информативных параметров.  
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     Брагинець, І.О. Волоконно-оптичний сенсор для лінійних вимірювань / І. О. Брагинець, Ю. О. Масюренко // Технічна електродинаміка. – 2019. – №6. – С. 81–87.
Запропоновано просту за конструкцією схему сенсора для безконтактних стаціонарних лінійних вимірювань з оптичними волокнами як світловодами. Схема даного сенсора дає змогу також конструктивно виконати головку сенсора у вигляді вимірювального зонда з оптичного волокна, що забезпечить проведення експрес-контролю положення контрольованого об’єкта у просторі. Проведено світлоенергетичний розрахунок оптичної схеми вказаного сенсора з урахуванням параметрів його оптичних елементів та оцінено співвідношення сигнал–шум на виході фотоприймача. Обрано та обґрунтовано для запропонованої схеми сенсора застосування частотно-фазового методу обробки сигналів на виході фотоприймача для вимірювання відстані до контрольованого об’єкта та оцінки його положення у просторі. Проведено аналітичні моделювання перетворювальних процесів у частотно-фазовій системі, які підтвердили можливість визначення повітряного зазору між ротором та статором гідрогенератора з використанням запропонованого волоконно-оптичного сенсора.
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     Буткевич, О.Ф. До питання про розміщення накопичувачів енергії в ОЕС України / О. Ф. Буткевич, Н. Т. ЮнєєвА, Т. М. Гурєєва // Технічна електродинаміка. – 2019. – №6. – С. 59–64.
   Для балансування стохастичних змін потужності відновлюваних джерел енергії в об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України планується використовувати накопичувачі енергії (НЕ). Показано, що під час розміщення НЕ слід враховувати їхній вплив на потоки потужності контрольованими перетинами ОЕС України.  
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     Карп, І.М. Тверді побутові відходи як енергетичний ресурс / І. М. Карп, К. Є. П'яних // Технічна електродинаміка. – 2019. – №6. – С. 49–58.
Проаналізовано технологічні аспекти енергетичного використання твердих побутових відходів та можливості застосування деяких технологій в Україні. За умови часткового сортування відходів можна використати для виробництва енергії половину їхнього потенціалу, що для України оцінюється в еквіваленті природного газу у 1,5 млрд. м3. Частка харчових відходів близька до 40%. Їх доцільно переробляти у сумішах з відходами сільськогосподарської діяльності та енергетичними рослинами у біогаз та біометан. Виробництво електричної та теплової енергії з біогазу потребує державної підтримки через введення спеціальних тарифів. Набуває поширення використання біометану поряд з природним газом у стисненому і зрідженому станах у транспортній енергетиці. Біогазові комплекси використовують як балансуючі потужності електромереж. Найбільш поширеною технологією використання енергетичного потенціалу твердих побутових відходів є спалювання. Системи очищення викидних газів сміттєспалювальних заводів досягли ступеня досконалості, який дає можливість розміщувати їх впритул до житлових масивів.
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     Кучерявая, И.Н. Экранирование подземной кабельной линии сверхвысокого напряжения с помощью плоского ферромагнитного экрана / И. Н. Кучерявая // Технічна електродинаміка. – 2019. – №6. – С. 13–17.
Методом компьютерного моделирования исследованы особенности распределения магнитного поля вокруг одноцепной подземной трехфазной кабельной линии с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 330 кВ в случае применения плоского ферромагнитного экрана. Проанализированы зависимости уровня магнитного поля от глубины расположения экрана в грунте, его размерных характеристик, нелинейной зависимости магнитной проницаемости материала экрана от магнитной индукции.
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     Лежнюк, П.Д. Застосування методу макромоделювання як основи для прогнозування електроспоживання багатоквартирних будинків / П. Д. Лежнюк, А. С. Бондарчук, О. П. Гоголюк // Технічна електродинаміка. – 2019. – №6. – С. 74–80.
Запропоновано застосування методу однофакторного макромоделювання для аналізу графіків електроспоживання багатоквартирних будинків, що створює основу для їхнього прогнозування на різні часові інтервали. Переваги методу полягають в тому, що він дає змогу з точністю, достатньою для практичного застосування, створювати детерміністичні моделі електроспоживання на базі вихідної інформації без необхідності її попередньої обробки.
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     Липківський, К.О. Підвищення ефективності використання автотрансформатора шляхом варіювання густини струму в окремих секціях його обвитки / К. О. Липківський, А. Г. Можаровський // Технічна електродинаміка. – 2019. – №6. – С. 30–34.
Ефективність використання встановленої потужності трансформуючого елемента з секціонованою обвиткою (discrete smart transformer) у складі трансформаторно-ключових виконавчих структур (ТКВС) перетворювачів напруги змінного струму є важливим показником, що визначає параметри та масогабаритні характеристики пристрою у цілому. Таким трансформуючим елементам у процесі виконання ТКВС свого функціонального призначення притаманна нерівномірна зміна величин струмів у окремих секціях і, як наслідок цього, зміна сумарного струмового завантаження обвитки. З метою підвищення ефективності використання автотрансформатора запропоновано застосовувати вибіркове варіювання густини струму в окремих секціях обвитки з контролем його теплового стану. Наведено конкретний приклад виконання цієї процедури, який підтвердив можливість такого підвищення
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     Електромагнітне поле індуктора з ш-подібним осердям для магнітно-імпульсної обробки матеріалів / А. П. Ращепкін, І. П. КондратенкО, О. М. Карлов, Р. С. Крищук // Технічна електродинаміка. – 2019. – №6. – С. 5–12.
Представлено метод аналізу електромагнітних процесів в індукторі з Ш-подібним феромагнітним осердям. Індуктор призначений для безконтактного збудження в металевій стрічці імпульсів магнітного поля і струмів високої густини для магнітно-імпульсної обробки площинного прокату металів. Збудження імпульсів струму в обмотці індуктора відбувається шляхом комутації електричного кола, що включає ємність, індуктивність індуктора, активний опір з’єднуючих проводів і витків індуктора та керований вентиль. Електричні параметри індуктора визначаються методом комп’ютерного моделювання в квазістаціонарному режимі в тривимірній постановці з використанням методу скінченних елементів для низки заданих значень сили струму. Встановлено аналітичні залежності параметрів розрядного кола – статичної та динамічної індуктивностей, а також активного опору, що вноситься, від потокозчеплення. За знайденими електричними параметрами із розв’язку нелінійного диференціального рівняння кола визначається нестаціонарний струм індуктора, що дає змогу розв’язати нестаціонарну електромагнітну задачу розподілу магнітних полів і струмів у металі.
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     Саенко, Ю.Л. Идентификация и оценка влияния источников несимметрии напряжений в трехфазных трехпроводных электрических сетях / Ю. Л. Саенко, Д. Н. Калюжний, В. Болгов // Технічна електродинаміка. – 2019. – №6. – С. 65–73.
Идентификация и оценка влияния источников несимметрии напряжений на качество электрической энергии является важной задачей во взаимоотношениях между поставщиками и потребителями электроэнергии. Методика измерений и оценки показателей качества электроэнергии накладывает существенные ограничения на ее решение. В связи с этим существующие методы идентификации и оценки источников несимметрии напряжений имеют значительные ограничения, которые позволяют находить приемлемые решения только для случая одного доминирующего источника искажений. В статье рассматривается новый метод решения данной задачи, ориентированный на исходные данные одного элементарного интервала измерений показателей качества электроэнергии. Простота реализации и высокая точность позволяют использовать его без каких-либо ограничений по количеству и мощности источников искажений в точке общего присоединения.  

13


     Оптимізація індуктивно-ємнісного перетворювача з мостовим однофазним випрямлячем, ємнісним фільтром та активним навантаженням за питомими потужностями електромагнітних елементів / В. М. Спірін, В. М. Губаревич, Ю. В. Маруня та ін. // Технічна електродинаміка. – 2019. – №6. – С. 25 – 29.
Проведено оптимізацію за питомими потужностями реактивних елементів індуктивно-ємнісного перетворювача за схемою Г1-LC, що живить однофазний мостовий випрямляч з ємнісним фільтром та активним навантаженням. Оптимізацію виконано згідно з теорією планування експериментів за ортогональним планом другого порядку. Отримані результати дають змогу розрахувати параметри реактивних елементів ІЄП, які мають мінімальні питомі потужності.



