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ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ
УДК 621.318
Е.И. БАЙДА, канд. техн. наук, доц., НТУ "ХПИ"
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ СКОРОСТИ
РАЗГОНА МАКРОТЕЛА МНОГОСТУПЕНЧАТЫМ
ИНДУКЦИОННО-ДИНАМИЧЕСКИМ УСКОРИТЕЛЕМ
В статье рассматривается вопрос математического моделирования процесса
разгона макротела многоступенчатым индукционно-динамическим ускорителем. Даны количественные и качественные оценки полученных результатов.
Ключевые слова: математическое моделирование, макротело, индукционно-динамический ускоритель.

Введение. Идея о возможности разгона макротел электромагнитными силами была высказана достаточно давно, однако, только в последние годы такие устройства находят все более широкое применение
[1]. Возможности по разгону макротел рельсотронным ускорителем
были рассмотрены в работе [2].
Цель настоящей статьи – математическое моделирование индукционно-динамического ускорителя.
Основным недостатком рельсотронного ускорителя является значительный электроэрозионный износ направляющих, в результате которого через 3-4 выстрела они должны быть заменены.
На рис. 1 показана механическая часть ускорителя, состоящего из
четырех секций. Работа ускорителя заключается в том, что при разряде
накопительного конденсатора на индуктор, происходит взаимодействие электромагнитных полей индуктора и проводящей оболочки ускоряемого объекта, или самого объекта. Под действием сил Лоренца ускоряемый объект приходит в движение.
Индукторы
Проводящая
оболочка

Ускоряемый
объект

Рис. 1 – Индукционно-динамический
ускоритель.

Рис. 2 – Расчетная схема.
© Е.И. Байда, 2013
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Индукторы представляют собой массивный виток из проводящего
материала, к разрезу которого подключен конденсатор. Проводящая
оболочка ускоряемого объекта выполнена из алюминия. Особенностью
работы является то, что появление сил Лоренца, выталкивающих объект
из катушки, происходит тогда, когда геометрический центр объекта выходит за центр индуктора по ходу движения. Это означает, что подключение разрядных конденсаторов к индукторам должно осуществляться
датчиками положения в определенные моменты времени.
На рис. 2 показана расчетная схема в цилиндрической системе
координат, где указано: со9 – область разгоняемого объекта; со4-со7 –
индукторы. Причем, длина области разгона – 90 мм, ширина – 10 мм.
Индукторы со4-со7 расположены неравномерно по оси системы. Данное расположение зависит от электрических параметров и подбиралось
с таким расчетом, чтобы накопительный конденсатор практически
полностью разряжался, а момент начала очередного разряда подбирался из условия отсутствия торможения разгоняемого объекта, т.е. в момент времени, когда центр разгоняемого объекта поравняется с центром катушки. Индуктор со5 является исключением, в нем разряд начинается несколько позже в целях полного использования энергии
первой разрядной емкости.
Для моделирования движения проводящей области использовалась экспоненциальная функция, равная единице в области разгоняемого тела и равная нулю вне разгоняемого тела. Значение проводимости в зависимости от координаты показано на рис. 3.
S (m*Om)-1

zm
z0

Рис. 3 – Зависимость проводимости объекта от координаты.
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Очевидно, что в случае изменения координаты z0, определяемой
уравнением движения разгоняемого объекта, указанная область будет
перемещаться вдоль оси z, имитирую движение разгоняемого объекта.
Следовательно, проводимость ζ=ζ(z0) является функцией координаты z0.
Уравнения, описывающие процессы в электромагнитном поле будут следующие:
1. Окружающее пространство.


A
1
A 0;
t
(1)
0 r
 
A e A ,

где A – векторный магнитный потенциал; – проводимость.
2. Область индукторов – области со4-со7 (рис. 2).
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A
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где Uc – напряжения на конденсаторе при условии:
U c , если U c 0
Uc
.
0 , если U c 0
3. Уравнение для разгоняемого объекта – область со9 (рис. 2).



A 
1
z0
v
A
A 0;
t
(3)
0
r
 
A e A ,

где v – скорость движения объекта.
4. Уравнения электрической цепи.
Известно, что изменение напряжения на конденсаторе определяется формулой:
1
U c U c0
i dt ,
(4)
Ce
t

где Uc0 – начальное напряжение на конденсаторе; Ce – емкость конденсатора; i – ток разряда.
В (4) ток разряда можно определить через векторный потенциал,
тогда:
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i

j

dS

s

Uc

s

U c0

Ce

t s

A
t

dS

A
t

(5)

dS dt ,

где S – сечение индуктора.
5. Уравнение движения.

m

dv z
dt

Cz

A vz 2
2

Qz ;

(6)
dz0
vz ,
dt
где m – масса тела; vz – скорость по координате z; Cz – коэффициент
аэродинамического сопротивления; A – поперечное сечение разгоняемого тела; – плотность воздуха; z0 – перемещение; Qz – сила Лоренца
по направлению.
Осевая компонента силы Лоренца в (6) определяется в области
со9 на основании уравнения:

 
(7)
Q
j B dV ,
V



где j – вектор плотности тока; B – вектор магнитной индукции; V –
объем разгоняемого тела.
Исходные данные для расчета:
– длина разгонного участка равна 90 мм;
– масса разгоняемого объекта 10·10-3 кг;
– напряжение на конденсаторе – 2 кВ;
– емкость конденсатора – 10000 мкФ.
На рис. 4 показано значение скорости объекта.
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Рис. 4 – Изменение скорости объекта.

Из рис. 4 видно ступенчатое нарастание скорости по мере разряда
соответствующих конденсаторов.
На рис. 5 показано значение сил Лоренца, действующих на разгоняемый объект.

Рис.5 – Значение сил Лоренца.

Как следует из рис. 5, одинаковые значения напряжений на конденсаторах приводят к появлению разных по амплитуде сил, что, очевидно, связано с моментом начала разряда конденсаторов и скоростью
движения тела. Кроме того, время разряда конденсаторов уменьшается
по мере разгона объекта.
На рис. 6 показано значение наведенных токов в разгоняемом
объекте. Как следует из рис. 6, наведенные токи достаточно велики и
достигают сотен килоампер.
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Основным недостатком данной системы является низкий КПД.
Так при суммарной энергии конденсаторов в 80 кДж, кинетическая
энергия разгоняемого объекта составила 4,418 кДж. Следовательно,
КПД 5,5 %.
Причем, при изменении емкостей конденсаторов в два раза, во
столько же раз изменилась и конечная скорость разгоняемого объекта.
Кроме того, при полученных значениях скорости, сил Лоренца и размерах тела, сила аэродинамического сопротивления не оказывает существенного влияния на конечную скорость объекта.

Рис. 6 – Значения наведенных токов в разгоняемом объекте.

В связи со значительными токами системы, возникает вопрос о
температуре нагрева индукторов в процессе разряда конденсаторов.
Для этого решалась задача адиабатического нагрева материала индукторов (малое время действия источника тепла):
Ct

k
q,
(8)
t
где Ct – теплоемкость; – плотность; – температура; k – теплопроводность; q – объемная мощность внутренних источников тепла.
Как показывают расчеты, нагрев индуктора очень неравномерен
и, несмотря на кратковременность процесса, достаточно велик.
На рис. 7 показано распределение температуры по сечению нижнего индуктора.
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7
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Рис. 7 – Распределение температуры по сечению индуктора.

На рис. 8 показано распределение температуры в характерных
точках на поверхности индуктора (рис. 7).

8

16
7

15

Рис.8 – Распределение температуры на поверхности индуктора

При этом толщина слоя, прогретого до температур выше температуры плавления меди, достигает глубины полутора миллиметров.
Выводы.
1. Получена математическая модель, позволяющая проводить
расчеты индукционно-динамических разгонных систем.
2. Коэффициент полезного действия такой системы невелик.
ISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15 (988)
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3. При полученных скоростях сила аэродинамического сопротивления мала по сравнению с силами Лоренца.
4. Скорость, достигнутая на расстоянии 90 мм достаточно велика
и достигает значения 940 м/с.
5. Несмотря на кратковременность процесса, нагрев поверхности
индуктора велик и превышает температуру испарения материала.
6. Для успешного разгона тела необходимо уменьшать мощность
системы, растягивая процесс разгона на более длительное время и на
более длинной дистанции, что так же позволяет рассчитать представленная математическая модель.
Список литературы: 1. Болюх В.Ф. Основні напрямки розвитку електромагнітних прискорювачів // Электротехника и электромеханика – Харьков, 2009. –
№4. – С. 7-13. 2. Байда Е.И. Теоретический анализ возможности разгона макрообъекта электромагнитным полем // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". – Харків: НТУ "ХПІ", 2012. –
№ 61. – С. 51-56.
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УДК 621.318
Теоретическая оценка возможной скорости разгона макротела многоступенчатым индукционно-динамическим ускорителем / Байда Е.И. //
Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і
апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ", 2013. – № 15 (988). – С. 3-10.
Бібліогр.: 2 назв.
У статті розглядаються питання математичного моделювання процесу
розгону макротіла багатоступінчатим індукційно-динамічним прискорювачем.
Дані якісні та кількісні оцінки отриманих результатів.
Ключові слова: математичне моделювання, макротіло, індукційнодинамічний прискорювач.
In the paper a problem of mathematical modeling of the macroscopic body acceleration process by a multistage induction-dynamic booster machine is considered.
Quantitative and qualitative assessments of the obtained results are given.
Keywords: mathematical modeling, macroscopic body, induction-dynamic
booster machine.
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УДК 621.316.925
Ю.С. ГРИЩУК, канд. техн. наук, проф., НТУ "ХПІ"
Л.В. КУРИЛО, магістр, НТУ "ХПІ"
ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ ПЛАВКИХ
ВСТАВОК ЗАПОБІЖНИКІВ
Викладено результати дослідження характеристик матеріалів, що застосовуються при виготовленні плавких вставок запобіжників і сплавів на основі міді
та проведено їх порівняльний аналіз.
Ключові слова: швидкодіючий запобіжник, плавкий елемент, матеріали,
сплав мідь-алюміній.

Вступ. Плавкі запобіжники широко використовуються для захисту електроустановок, електричних мереж від струмів коротких замикань, забезпечуючи, за певних умов, ефект струмообмеження. При їх
використанні не потрібно встановлювати трансформатори струму
і напруги, реле і автоматичні вимикачі, необхідні при здійсненні релейного захисту. Тому дослідження матеріалів плавких елементів
з метою покращення техніко-економічних характеристик запобіжників
є досить актуальною темою.
Метою роботи є проведення огляду та аналізу матеріалів, використовуваних для плавких вставок запобіжників, і сплавів на основі
міді, для виявлення можливості їх застосування з метою поліпшення
захисних і техніко-економічних характеристик запобіжників.
Для
вирішення
поставленого
завдання
розглянуті
та
проаналізовані ряд існуючих застосовуваних матеріалів плавких вставок та сплавів на основі міді і їх характеристики [1-6].
В даний час для виготовлення плавких елементів швидкодіючих
запобіжників (ШЗ) застосовується, в основному, срібло. У зв’язку
з дефіцитом срібла і його високою вартістю, останні десятиліття в багатьох країнах і по різних напрямах проводяться роботи по його заміні,
проте, радикальне рішення доки не знайдене. Жодне з відомих
напрямів не привело до повного виключення срібла з конструкції
плавкого елементу при збереженні необхідних характеристик
запобіжників. Введення в мідь алюмінію у кількості, достатній для
створення його оксиду на поверхні, повинно зменшити швидкість
окислення сплаву більш ніж у 8000 разів. Але, при використанні
стандартної технології отримання сплаву, уповільнення окислення
відбувається
лише
© Ю.С. Грищук, Л.В. Курило, 2013
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у 36 разів. При застосуванні спеціальної технології сплав на основі
Cu – 95 %, Al – 5 % повинен забезпечити захист від окислення
у повітрі при температурі до 800 °С, що забезпечує високу циклічну
стійкість запобіжників та надійність при відключенні малих аварійних
струмів. Вплив механічних напружень і ефекту старіння в плавких
вставках з цього сплаву зведено до мінімуму, а спрацьовування
запобіжника відбувається тільки при досягненні струму плавлення.
Відомі сполучення срібних та мідних ділянок плавкої вставки.
Існує напрямок по створенню сплавів на основі срібла Ag-8 %, Sn, AgNi. До теперішнього часу жодне з відомих авторам направлень не призвело до повного виключення срібла з конструкції плавкої вставки при
збереженні необхідних захисних характеристик запобіжників. Тому
доцільно розглянути основні фізичні властивості алюмінію та міді, які
близькі до срібла.
Характеристики срібла. Срібло має високу і стабільну електричну провідність. Срібні плавкі елементи добре працюють в безперервному, при циклічних навантаженнях і перевантаженнях, на повітрі
і в піщаному наповнювачі. Після закінчень цих дій електричний опір
срібного плавкого елементу повертається до початкового значення.
Плавкі елементи з срібла мають максимальний в порівнянні зі
всіма іншими матеріалами, що використовуються, термін служби.
Фізичні властивості срібла позитивно впливають на захисні характеристики запобіжників, – низькі значення питомої теплоємності, питомої
теплоти плавлення і випаровування, високий потенціал іонізації [2].
Слабка хімічна активність срібла характеризується малою
енергією утворення його з’єднань з киснем, сіркою, вуглецем, рівною
31 кДж/моль. При дії високих температур срібло може окислюватися,
але оксиди срібла нестійкі, і при температурі вище 180 °С вони
відновлюються до чистого срібла. Срібло має хороші технологічні
властивості: легко піддається точному штампуванню, зварюванню і
паянню, не вимагає при цьому попередньої обробки.
Характеристики алюмінію. У зв’язку з тим, що у всьому світі
запаси міді і срібла швидко виснажуються, і вже в даний час
відчувається недолік цих матеріалів, в найближчому, ймовірно, як
матеріал плавких елементів набуде великого поширення третій
високопровідний матеріал – алюміній [4-6]. Найголовнішими його перевагами
є низька вартість і великі запаси в земній корі.
Питомий електричний опір алюмінію на 70 % вищий, ніж в
срібла. Електричний опір алюмінієвих плавких елементів стабільний
при тривалому протіканні номінального струму, що обумовлений
12
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наявністю тонкої окисної плівки, що захищає метал від подальшого
окислення. Окисна плівка має хорошу адгезію з алюмінієм і не
руйнується при нагріві аж до температури плавлення. Але саме
наявність окисної плівки утрудняє процеси паяння і зварки
алюмінієвих плавких елементів. Значні успіхи, досягнуті останнім часом в цій області, безумовно, будуть сприяти швидкому впровадженню алюмінію у виробництво плавких запобіжників [4, 6]. Поширена,
деякий час тому, думка про те, що із-за окисної плівки струм короткого
замикання
плавким
елементом
з алюмінію не уривається, при досягненні температури кипіння
алюмінію, не підтвердилася. Дослідження показали, що при
відключенні струмів короткого замикання вплив окисної плівки
неістотний. І лише при струмах перенавантаження, близьких до пограничного, спостерігається тривале протікання струму по рідкому
алюмінію. Екзотермічна реакція, що розвивається в запобіжнику при
його спрацьовуванні, може привести до виділення додаткової енергії.
Алюміній відрізняється виключно високими значеннями енергії утворення з’єднань з киснем, сіркою і вуглецем, рівним 1673 кДж/моль.
Аналогічні значення для срібла і міді рівні відповідно 31 і 168
кДж/моль.
Огляд
літератури
з даного питання показав, що є мало даних по впливу матеріалу плавкого елементу на захисні характеристики швидкодіючих плавких
запобіжників. Зважаючи на те, що в стовпі дуги створюється вельми
високий тиск, основна частина металу широкої частини плавкого елементу, що розплавився, розбризкується в навколишній дугогасний наповнювач, а менша частина його (не більше 10 %) випаровується. Тому відношення парів металу плавкого елементу до кремнію складає
1:80 в кварцовому піску. Таким чином, дуга горить практично в парах
наповнювача, а значить, незалежно від матеріалу плавкого елементу.
Розрахункове значення тиску дуги знаходилося в межах 6-10 Па і визначалося, в основному, парами наповнювача.
Характеристики міді. Найбільш близьким до срібла фізичними
властивостями володіє мідь, і завдяки цьому вона широко
використовується у виробництві плавких запобіжників загальнопромислового використання. Мідь вважають одним з найперспективніших
матеріалів для заміни срібла в плавких елементах швидкодіючих
запобіжників.
В даний час щорічний світовий видобуток міді перевищує 10 млн. т.,
тобто на три порядки вище за видобуток срібла. Мідь дешевша за
срібло, щонайменше, в 300 разів і близька до нього по своїх
ISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15 (988)
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електрофізичних властивостях. Питомий електричний опір міді всього
лише
на 5-6 % вище, ніж в срібла, температурні коефіцієнти міді і срібла
досить близькі. Теплопровідність міді приблизно на 6 % менша, ніж
в срібла, а температура плавлення більш ніж на 120 °С вище [2]. Проте
мідь інтенсивно окислюється, а її окисел стабільний аж до температури плавлення міді. Завдяки своїй стабільності плівка могла б бути захисною, коли б не механічна напруга, що виникає при зміні температури і перешкоджаючі адгезії плівки до чистого металу. Унаслідок дії
цих сил окисна плівка міді розтріскується і відшаровується, полегшуючи тим самим подальший розвиток корозійних процесів. Термін
служби плавких елементів з міді набагато коротший за термін служби
плавких елементів з срібла. Особливо чутливі плавкі елементи з міді
до циклічних навантажень.
Сумарна тривалість протікання струму до розплавлення плавкого
елементу з міді при циклічному навантаженні набагато менше
тривалості протікання струму через той же плавкий елемент в безперервному режимі. Розміщення плавкого елементу з міді в кварцовому
піску декілька змінює картину його поведінки. Хоча при навантаженні
термін служби плавкого елементу з міді в піщаному наповнювачі майже такий же, як і термін служби на повітрі, але унаслідок більш
рівномірного розподілу температури уздовж плавкого елементу
циклічні перевантаження надають не настільки руйнівну дію, як на
повітрі. На жаль, гальванічне сріблення не дозволяє надійно захистити
мідний плавкий елемент від окислення. Використання мідних плавких
елементів можливе за умови забезпечення надійного захисту їх
поверхні від дії довкілля, збереження цілісності оксидної плівки і оптимального вибору номінального режиму запобіжника. Надійний захист поверхні мідного плавкого елементу від дій середовища, зокрема
від окислення, може бути досягнутий шляхом нанесення покриття,
наприклад, з нікелю або металу, що має міцну оксидну плівку, наприклад, алюмінію. Ефективним є використання так званого твердого наповнювача, сформованого за допомогою просочення кварцового піску
рідкою зв’язуючою речовиною з подальшим просушуванням. Тверда
структура, що утворилася при цьому, забезпечує надійний захист
поверхні плавкого елементу.
Мідь не є хімічно активним елементом, а швидкість її корозії при
нормальній температурі мала. Антикорозійні властивості міді визначаються міцністю захисної оксидної плівки, що сповільнює подальше руйнування металу при впливі корозії. При хімічній реакції 2Cu + О2= CuO.
14
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При цьому виділяється енергія 168 кДж/моль, що значно менше ніж
для алюмінію, але більше ніж для срібла. Маса плавких вставок
запобіжників ПЗ-57, ПЗ-59, ПЗ-60 складає 10-30 г і містить не більше
(1-2) % кисню, необхідного для окиснення плавкої вставки. Циклічна
стійкість міді на порядок вище у вакуумі ніж у повітрі. Оксидні плівки
міді мають достатню електропровідність і не впливають на роботу
плавкої вставки. Мідь та срібло мають ідентичну структуру та утворюють евтектики з оловом, що мають практично однакові температури
плавлення (200-300) °С близькі до точки плавлення олова. Мідні
плавкі вставки досліджувались за умови забезпечення надійного захисту їх поверхні від впливу оточуючого середовища, збереження
цілісності оксидної плівки та оптимального вибору номінального режиму запобіжника. Надійний захист поверхні мідної плавкої вставки
досягається шляхом нанесення покриття, наприклад, з нікелю, або
алюмінію. Ефективне використання так званого твердого наповнювача, сформованого шляхом просочення кварцового піску рідкою речовиною, що зв’язує, з наступним просушуванням. Утворена при цьому
тверда структура забезпечує надійний захист поверхні вставки. Для
збереження цілісності оксидної плівки мідної вставки ефективним є
використання вигнутих плавких вставок.
Сплави на основі міді.
Корозійна стійкість. Присадки алюмінію до міді підвищують
корозійну стійкість міді в багатьох середовищах. Так за даними
А.Е. Гопіуса, змінення ваги в результаті корозії різних мідноалюмінієвих сплавів у залежності від вмісту в них алюмінію та умов
випробування за весь період випробування (термін випробування – три
місяці) наведено в табл. 1 [2].
Таблиця 1 – Змінення ваги мідно-алюмінієвих сплавів в результаті корозії
(термін випробувань – 3 місяці).
Змінення ваги в г/м2 при випробуваннях
Вміст алюмінію, % У теплій воді
у морській воді із змінним зануренням
(60 °С) воді
без висушування
з висушуванням
0
–0,17
–5,95
–1,13
1,88
–0,06
–5,55
+0,37
2,88
0,00
–4,75
+0,32
3,21
–0,08
–5,12
+0,43
4,19
+0,42
–5,44
+0,38
5,38
0,00
–2,83
+0,44

Тим же дослідником було відмічено, що при випробуванні у воISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15 (988)
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логому повітрі (вміст вологи 9 %, (15-20)°С, повітря змінювалось один
раз на добу), до якого домішувалось 1% кисню, вага і вигляд зовнішніх
зразків всіх наведених вище сплавів після трьох місячних дослідів
помітно не змінились. Результати ще більш тривалих випробувань на
корозію у морській воді у природних умовах подвійних алюмінієвих
сплавів зі вмістом (4,7-8) % Al наведено у табл. 2.
Таблиця 2 – Швидкість корозії мідно-алюмінієвих сплавів.
Швидкість
Вміст
Тривалість
корозії
Умови виалюмінію,
Стан зразків
випробувань,
пробувань
мм/дм2
%
роки
мм/рік
добу
Холоднокатані
Постійне
5,1
0,67
8,2
0,038
листи
занурення
7,8
Те ж
Те ж
0,67
2,8
0,013
Холоднокатані
Змінне за4,7
листи, травле4,1
2,0
0,008
нурення
на поверхня
Постійне
8,0
Литі зразки
3
1,4
0,004
занурення
Змінне за8,0
Те ж
3
1,1
0,004
нурення

При звичайних методах випробувань у морській воді (зануренням)
мідно-алюмінієві сплави виявились більш стійкими, ніж олов’яні бронзи
та мідно-нікелеві сплави, а в умовах швидкоплинної морської води вони
значно перевищують по своїй корозійній стійкості чисту мідь.
Позитивний вплив присадок алюмінію на стійкість міді проти
окислення було виявлено і в роботі М.В. Захарова і Т.В. Калініна, що
вивчали вплив невеликих домішок алюмінію, цинку, олова, марганцю,
магнію, берилію, хрому, нікелю, кадмію,і цирконію на цю властивість
міді в інтервалі 500-800°С. В цій роботі встановлено, що найбільший
ефект захисту від окислення дає присадка навіть десяток часток відсотку алюмінію. Так, якщо для чистої міді приріст ваги після годинної
витримки у повітрі при 700 °С склав 2,47 мг/см2, то для сплавів міді,
що містять 0,42 % і 0,84 % Al, за тих самих умов приріст ваги склав
лише 1,58 і 1,48 мг/см2 [2].
Вплив температури і складу на ступінь окислення сплавів після
24-годинної витримки у повітряній атмосфері характеризують криві на
рис. 1. Ступінь окислення визначалась за приростом ваги на одиницю
поверхні. В цьому ж дослідженні було встановлено, що зовнішня
окисна плівка, що виникає на сплавах, складається з Cu2 O, а
16
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внутрішня з двох шарів: 1 – CuO, що містить частинки Al2 O3 і 2 – Al2
O3

Рис. 1 – Вплив температури і складу на ступінь окислення сплавів
(після 24 – годинної витримки у повітряній атмосфері).

Недоліком мідно-алюмінієвих сплавів є схильність їх за деяких
умов, при вмісті більше 5 % Al, до вибіркової корозії, в результаті якої
сплав збіднюється алюмінієм. Це явище аналогічно збідненню цинком,
що спостерігається для мідно-цинкових сплавів. Поряд з цим
алюмінієво-мідні сплави на мідній основі в деякому інтервалі складових мають схильність до корозії під напругою. Так, у вищезгаданій
роботі А.Е. Гопіуса було встановлено, що нагартовані трубки мідноалюмінієвих сплавів при випробуванні у вологій аміачній атмосфері,
навіть за відсутністю навантаження, виявили явище корозійного
розтріскування, починаючи із вмісту 1,88 % Al.
Аналогічні результати, що підтверджують схильність мідноалюмінієвих сплавів у деякому інтервалі складових до корозії під тиском,
були отримані і у пізніших за часом роботах. Дослідженням піддавались
зразки сплавів, що нагрівались впродовж 1 години при 500 °С після наклепу обжиманням в холодну на 50 %. Чисельні покажчики властивостей,
що були отримані у цьому дослідженні, наведено в табл. 3 [2].
З наведених вище чисельних характеристик виходить, що навіть
для сплаву, що містить 1,03 % Al, і має в системі мідно-алюмінієвих
сплавів мінімальну стійкість проти корозії під тиском, тривалість
дослідження під тиском 7 кг/мм2 склала більш 3 діб
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Таблиця 3 – Залежність стійкості до корозії мідно-алюмінієвих сплавів від
вмісту алюмінію.
Вміст
Час до руйнування при
Швидкість корозії при
алюмінію,%
тиску 7,0 кг/мм2, у хв.
дослідженні без тиску, мм/рік
0
40000 (не розірвався)
1,07
0,09
40000
1,07
0,24
40000
1,29
0,51
25583
1,09
1,03
10838
0,76
1,98
13323
1,02
4,85
50000
1,09
7,96
–
1,17

За В.Д. Робертсоном, існує пряма залежність між відносною
орієнтацією суміжних зерен та сприйнятливістю сплаву до
міжкристалічної корозії і до корозії під тиском. Межі тих зерен, між
якими існує найбільша різниця в орієнтації, більше піддаються впливу
реактиву травлення, ніж ті межі, де ця різниця менше. Тому зразки
сплавів алюміній-мідь на основі міді, мають стійкість проти корозії під
тиском в умовах впливу повітряно-аміачної атмосфери. На рис. 2 наведено криву, що характеризує тривалість дослідження у повітряноаміачній атмосфері до руйнування під тиском 7 кг/мм2
рекристалізованих мідно-алюмінієвих сплавів.
Хімічна стійкість в кислотах. Мідно-алюмінієві сплави мають
відносно високу хімічну стійкість в умовах впливу концентрованих
і розбавлених розчинів сірчаної кислоти. За даними В.К. Першке
і С.Ф. Васютовича, швидкість корозії сплаву, що містить 10 % Al,
у сірчаній кислоті концентрацією 60, 70 і 10 % при 80 °С складає
відповідно 0,19; 0,10; і 0,96 мм/год.

Рис. 2 – Вплив вмісту алюмінію на стійкість рекристалізованих
мідно-алюмінієвих сплавів в умовах корозії під тиском.
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За даними Р. Кенея, у кислотах, що не містять розчиненого повітря,
більшою корозійною стійкістю володіють сплави Al- Cu на основі міді.
Висновки. В результаті проведеного аналізу матеріалів обгрунтована можливість заміни срібного плавкого елемента на плавкий елемент з мідно-алюмінієвого сплаву (95 % міді, 5 % алюмінію), що дозволить
значно
покращити
техніко-економічні
показники
швидкодіючого запобіжника без суттєвого зниження його захисних
характеристик.
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УДК 621.316.925
Дослідження і аналіз матеріалів плавких вставок запобіжників /
Грищук Ю.С., Курило Л.В. // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ", 2013.
– № 15 (988). – С. 11-19. Бібліогр.: 6 назв.
Изложены результаты исследований характеристик материалов, которые
применяются при изготовлении плавких вставок предохранителей и сплавов
на основе меди, а также проведен их сравнительный анализ.
Ключевые слова: быстродействующий предохранитель, плавкий элемент, материалы, сплав медь-алюминий.
Results of investigations of characteristics of materials which are used to manufacture of fuse blocks as well as copper alloys are presented. Besides, their comparative analysis is carried out.
Keywords: quick-break fuse, conducting element, materials, copperaluminum alloy.
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УДК 621.316.925
Ю.С. ГРИЩУК, канд. техн. наук, проф., НТУ "ХПІ"
Л.В. КУРИЛО, магістр, НТУ "ХПІ"
ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ ПЛАВКИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ЗАПОБІЖНИКІВ
Викладено результати огляду плавких елементів швидкодіючих запобіжників,
та проведено їх порівняльний аналіз.
Ключові слова: швидкодіючий запобіжник, плавкий елемент, захисні
характеристики.

Вступ. Для захисту електроустановок в аварійних режимах використовуються різні типи плавких запобіжників. Так, наприклад, для
захисту напівпровідникових перетворювачів в даний час широко використовують швидкодіючі плавкі запобіжники з кварцовим дугогасильним наповнювачем, які в найбільш повній мірі забезпечують їх захист
в режимах струмового перенавантаження і короткого замикання. Тому
дослідження впливу форми вирізу перешийків на швидкодію запобіжників та інші захисні характеристики є досить актуальною темою.
Метою роботи є проведення огляду конструкцій плавких елементів швидкодіючих запобіжників та аналізу результатів досліджень
впливу конструктивних параметрів на їх швидкодію, та інші захисні
характеристики.
Однією з найбільш поширених конструкцій швидкодіючих запобіжників постають запобіжники серій ПЗ-57 і ПЗ-60. В запобіжниках
ПЗ-57 використовуються срібні плавкі елементи з прямокутною формою вирізу перешийку, які розміщені в електрофарфоровому корпусі.
В якості дугогасильної речовини використовується кварцовий наповнювач. Струмопровідні контакти виконані з міді з антикорозійним покриттям. Основні технічні дані запобіжників серії ПЗ-57 приведені
в табл. 1 [1]. Загальний вигляд плавкого елемента запобіжника ПЗ-57
приведений на рис. 1.

Рис. 1 – Плавкий елемент запобіжника серії ПЗ-57, Iн = 400 A; Uн = 660 B.
© Ю.С. Грищук, Л.В. Курило, 2013
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Результати експериментальних досліджень приведених в [2, 3, 4]
показують, що плавкі елементи з прямокутною формою перешийку
істотно поступаються по швидкодії плавким елементам, наприклад
з трапецієвидною чи клиновидною формою вирізу. Крім того, вони
поступаються і по кількості затрат матеріалу, який використовується
для виготовлення плавкого елементу [2, 3-16]. Для захисту вентилів
безщіткових систем збудження у збуджувачах крупних турбогенераторів випускаються запобіжники ПЗ-71, розроблені "ВНДІ Електроапарат". Вони встановлюються на частинах турбогенераторів, що обертаються з швидкістю 10 м/с. В них плавкі елементи виконані в вигляді
дискових мембран з отворами, що дозволяє уникнути розтягуючих
напруг в перешийках плавких елементів під час обертання [5]. Щільність струму в перешийках плавких елементів складає 700 А/мм2. Але
ці запобіжники мають дуже вузьку область застосування і незначну
кількість випуску.
Для захисту напівпровідникових вентилів в перетворювальних агрегатах з водяним охолодженням були створені запобіжники серії ПЗ51. В них, з метою забезпечення інтенсивного відведення тепла водоохолоджуючими шинами установки, використовуються плавкі елементи з
керамічними радіаторами, які мають значно вищу теплопровідність ніж
кварцевий наповнювач і забезпечують інтенсивне відведення тепла
з поверхні плавкого елемента [2]. Така конструкція дозволяє отримати
щільність струму в перешийках 109 А/мм2. Необхідність водяного охолодження струмопідвідних шин суттєво обмежує область застосування
таких запобіжників і знижує їх економічні показники.
Однією з відомих зарубіжних
фірм виробників запобіжників для
захисту напівпровідникових пристроїв постає англійських фірма English
Electric. Фірма випускає запобіжники
з плавкими вставками різного призначення [9, 10, 11]. Згідно [2, 9] плавРис. 2 – Плавкий елемент
кі вставки типу GS (рис. 2) мають
запобіжника типу GS на 1000В
порівняно невисоку щільність струму
(амплітудне значення).
(420-500 А/мм2) і призначаються для
захисту діодів. Запобіжники цього типу складаються з наступних основних деталей:
а) плавкі елементи, які виготовлені з срібної фольги;
б) корпус, що має циліндричну форму і виконаний із корундової
кераміки;
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в) струмопровідні контакти, виконані у вигляді угольників і припаяні до кришок.
Плавкі вставки типу GSG
(рис. 3) мають більш високу
щільність струму: 700-800 А/мм2.
Вони відрізняються порівняно
низьким значенням повного інтегралу квадрату струму відключення і високою швидкодією та Рис. 3 – Плавкий елемент запобіжника
призначені для захисту тиристотипу GSG на 1000 В.
рів. Плавкий елемент має клиновидні вирізи, які утворюють плавкі перешийки. В корпусі плавкий
елемент розміщується у вигляді циліндричної трубки. Для захисту
двосторонніх тиристорів фірма випускає запобіжники типу GSM на
номінальну напругу 600, 800, і 1000 В і номінальний струм від 63 А до
1250 А, які мають мультимодульну конструкцію. Конструктивно цей
запобіжник являє собою дві шини між которими закріплені плавкі
вставки (модулі), які виконані із срібної фольги. Кількість модулів визначається в залежності від номінального струму. Високу швидкодію
запобіжників типу GSG, GSM, GSMK, GSMJ забезпечує як конструкція їх плавкого елементу, так і герметичність корпусу запобіжника,
який забезпечує високий тиск при горінні дуги і відповідно її інтенсивне гасіння [10, 11]. Проте, виробництво запобіжників цього типу
пов’язане з великими витратами срібла, що істотно погіршує їх економічні показники.
Поряд з англійськими фірмами, які випускають швидкодіючі запобіжники для захисту напівпровідникових пристроїв, також відомою
є датська фірма Laur Knudsen [17]. Вона випускає запобіжники серії
LK, щільність струму в яких знаходиться в межах 200-400 А/мм2.
Конструкція плавкого елементу (рис. 4) має еліпсоїдні вирізи, які
утворюють по два паралельних перешийка. З метою збільшення механічної міцності плавкого елементу вздовж нього закріплені склотекстолітові пластинки.

Рис. 4 – Плавкий елемент запобіжника LKNES.
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Особливістю плавкого елементу є наявність великої кількості послідовних і паралельних перешийків в одному корпусі з наповнювачем,
що потребує достатньо високого рівня технологій виробництва. Фірма
також випускає запобіжники з алюмінієвими плавкими елементами.
У табл. 1 наведено характеристики швидкодіючих запобіжників, які випускаються відомими фірмами та визначена їх відносна швидкодія.
Таблиця 1 – Характеристики швидкодіючих запобіжників.
Найменування
країни та фірми

Англія
"English
Electric"

Англія
"Brush"
Чехія "СКД"
Курське
Об’єднання
"Електроаппарат"

Відносна
швидкодія

Номінальний
струм, Ін, А

Інтеграл
плавлення,
Wпл,
A2c·103

Повний інтеграл відключення, Wпл,
A2c·103

450
450
1000
1000
1000
1000
700
700
250
500
500

100
150
110
235
150
63
90
110
100
100
125

4
7
0,7
4
1,7
0,58
0,6
1,2
1,1
0,99
1,45

23
50
15
70
30
3,6
6
14
9
10
17

с
2,3
2,22
1,24
1,27
1,33
0,9
0,74
1,16
0,9
1
1,09

ПЗ-57-3768

660

400

140

1200

7,5

ПЗ-57-3797

1250

400

140

1200

7,5

Тип запобіжника

Номінальна
напруга,
Uн, В

GS 450/100
GS 450/150
GSG1000/75
GSG1000/235
GS1000/75
GS MK 63
90 ET
110 ET
100 LET
PC 100
PC 350

Фірма ЧКД (Чехія) випускає запобіжники типу РС, призначені
для роботи на змінному струмі при напрузі 500 В. Діапазон номінальних струмів складає від 10 А до 350 А [18]. Конструкція плавкого елемента в цих запобіжниках має прямокутну форму перешийку (рис. 5)
і виконана із срібла. Корпус запобіжника виконаний із кераміки і має
циліндричну форму.
Технологія виробництва запобіжників РС більш проста в порівнянні з технологією виробництва запобіжників типу LK, GSG. Однак
по питомій кількості затрат срібла, яке використовується для виготовлення плавкого елементу, запобіжники типу РС поступаються запобіжникам типу LK, GSG, GSM.
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Рис. 5 – Плавкий елемент запобіжника типу РС 350 (Чехія).

Висновки. Найбільш широко вживаними є швидкодіючі запобіжники з дугогасильним кварцовим наповнювачем, з срібним плавким
елементом. Аналіз конструкцій плавких елементів і захисних характеристик швидкодіючих запобіжників з кварцовим наповнювачем показує,
що щільність струму в перешийках, форма перешийку, його довжина,
ширина, товщина фольги та інші конструктивні параметри здійснюють
істотний вплив на захисні характеристики цих запобіжників. Найбільшу
відносну швидкодію, згідно табл. 1, мають запобіжники типів GSG,
GSMK, LK, плавкі елементи яких мають клиновидну і трапецеїдну форму вирізу перешийків, їх мінімально можливу довжину, ширину і товщину. Крім того, вони мають найменшу питому кількість затрат срібла,
яке використовується для виготовлення плавких елементів.
Список літератури: 1. Предохранители плавкие серии ПП-57 техническое
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Publ. FG 189A – Printed in England, 1967. – 22 p. 10. English Electric Fusegear
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Огляд та аналіз плавких елементів запобіжників / Грищук Ю.С., Курило Л.В. // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних
машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ", 2013. – № 15 (988). –
С. 20-25. Бібліогр.: 17 назв.
Изложены результаты обзора плавких элементов быстродействующих
предохранителей и проведено их сравнительный анализ.
Ключевые слова: быстродействующий предохранитель, плавкий элемент, защитные характеристики.
Review results of quick-break fuse conducting elements are presented and
their comparative analysis is carried out.
Keywords: quick-break fuse, conducting element, protective performances.
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ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ РОЗЧЕПЛЮВАЧІВ
НИЗЬКОВОЛЬТНИХ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ
Проведено огляд і аналіз конструкцій розчеплювачів автоматичних вимикачів.
Розглянуто основні недоліки існуючих конструкцій розчеплювачів та визначено шляхи покращення техніко-економічних характеристик розчеплювачів автоматичних вимикачів.
Ключові слова: автоматичний вимикач, електромагнітний і термобіметалічний розчеплювачі, мікроконтролерний розчеплювач.

Вступ. Автоматичний вимикач (АВ) – це контактний комутаційний апарат, здатний включати, проводити і відключати струми при
нормальному стані електричного кола, а також включати, проводити
протягом певного встановлюваного часу і відключати струми в певному аномальному стані кола електричного струму [1, 2]. Основними
елементами швидкодіючого АВ є головні контакти, привод головних
контактів, дугогасильна система, розчеплювачі, допоміжні контакти.
Включення АВ здійснюється вручну рукояткою, або дистанційно
за допомогою електромагнітного привода. Оперативне відключення
головних контактів здійснюватися за допомогою рукоятки, аварійне за
допомогою одного з розчеплювачів [1, 2].
Метою даної роботи є проведення огляду і аналізу конструкцій
розчеплювачів АВ та розробка схеми мікроконтролерного розчеплювача з покращеними харакристиками.
Огляд і аналіз. Розчеплювач – це електромагнітний або термобіметалічний елементи, які служать для відключення АВ через механізм
вільного розчеплення при короткому замиканні (КЗ), перевантаженнях
і зникненні напруги в первинному колі. Механізм вільного розчеплення
складається з важелів, засувок, коромисел і пружин які відключають та
призначений для відключення АВ, а також для усунення повторного
включення АВ на КЗ при тривало існуючій команді на включення [1, 2].
Аварійне відключення електричного кола, що захищається, у зоні
струмів перенавантаження здійснюється АВ за допомогою теплового
розчеплювача (рис. 1). Основою теплового розчеплювача (РТ) є біметалевий елемент 2, який складається із двох пластин з різними темпе© Ю.С. Грищук, О.О. Чепелюк, Я.С. Козар, 2013

26

ISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15(988)

ратурними коефіцієнтами лінійного розширення. Пластини жорстко
з’єднані між собою гарячою прокаткою або зварюванням. При струмових перевантаженнях нагрів біметалевого елемента приводить до
його вигину убік пластини з меншим температурним коефіцієнтом
лінійного розширення. Пластина впливає на рейку 4 механізму вільного розчіплювання. При цьому контакти розмикаються під дією пружини, що відключає. Регулювання уставки струму спрацьовування здійснюються гвинтом 3. При номінальних струмах вище 100 А термобіметалева пластина застосовується разом із шунтом 1 [2].
Аварійне відключення електричного кола, що захищається,
у зоні струмів КЗ здійснюється АВ
за допомогою електромагнітного
розчеплювача
максимального
струму (рис. 1).
Електромагнітний розчеплювач являє собою електромагніт 7,
якір 5 якого має вільний хід
5-10 мм. По котушці 8 розчеплюваРис. 1 – Розчеплювач автоматичного ча протікає струм навантаження.
вимикача.
Уставка струму спрацьовування
електромагніта регулюється зміною натягу протидіючої пружини або
зміною числа витків котушки.
Максимальні розчіплювачі струму представляють собою електромагнітні та термобіметалеві механізми, які спрацьовують і викликають відключення АВ миттєво, або з витримкою часу. Аварійне відключення АВ при спрацьовуванні розчеплювача відбувається внаслідок
впливу останнього на механізм вільного розчеплення. При цьому
порушується зв’язок між приводом і контактною системою, і вона переходить у відключене положення під дією вимикаючих пружин незалежно від стану приводу. Розчеплювач максимального струму
спрацьовує при струмі більшому струму вставки. Розчіплювачі
мінімальної напруги застосовуються для дистанційного відключення
вимикача і спрацьовують при зниженні напруги на котушці менше
заданого. Для отримання необхідних захисних характеристик
застосовується блок управління на напівпровідникових приладах
(напівпровідниковий розчіплювач), який отримує сигнал від
вимірювального органу (трансформатора струму) і подає сигнал для
відключення на незалежний електромагнітний розчіплювач [3].
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Принцип побудови конструкції електромагнітних АВ протягом
багатьох літ залишається без радикальних змін. У той же час інші елементи конструкції удосконалюються у всіляких напрямках. Необхідність одержання різноманітних захисних характеристик і їхнього регулювання в широких межах, вимога селективності в різних режимах
роботи і прагнення до підвищення надійності привели до розробки
безконтактних напівпровідникових розчеплювачів (РП). Конструктивно розчеплювачі складаються з блоку керування і вимірювальних елементів (трансформатори струму для РП перемінного струму і магнітні
підсилювачі для РП постійного струму). Аналіз процесів, що протікають у колі, яке захищається, проводиться за допомогою напівпровідникового блоку (приставки), АВ, що вбудовується стаціонарно в корпус. У випадку виникнення аварійного режиму (перенавантаження або
КЗ) напівпровідниковий блок видає команду на спрацювання АВ.
У якості вихідного реле напівпровідникового розчеплювача використовується незалежний електромагнітний або індукційно-динамічний
розчеплювач.
Додаткові складальні одиниці встановлюються в АВ на заводі –
виробнику на вимогу замовника. До них відносяться незалежний розчеплювач для дистанційного відключення, розчеплювач нульової напруги, допоміжні контакти і електромагнітний привід для
дистанційного керування вимикачем.
Для дистанційного відключення АВ встановлений незалежний
електромагнітний розчеплювач, обмотка якого розраховується на короткочасний режим роботи від зовнішнього джерела живильної напруги [1-4].
Незалежний розчеплювач (РН) монтується усередині вимикача
і являє собою електромагніт з котушкою і прямоходовим якорем. Номінальний режим роботи РН короткочасний. РН кінематично
зв’язаний з механізмом управління і забезпечує відключення вимикача
при подачі на його котушку напруги від зовнішнього джерела живлення, або від блоку управління напівпровідникового розчеплювача. Живлення від стороннього зовнішнього джерела напруги подається на котушку РН через розмикальні допоміжні контакти (ВК), що охороняє
котушку РН від тривалого перебування під струмом.
Розчеплювач нульової напруги (РНН) монтується всередині вимикача. РНН представляє собою електромагніт з поворотним якорем,
котушка якого підключена на напругу контрольованого кола.
Номінальний режим роботи РНН – тривалий. У робочому положенні
якір притягнутий до осердя. При неприпустимому зниженні напруги
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в контрольованому колі якір відпадає, впливаючи на відключаючу
рейку механізму вільного розчеплення АВ. За відсутності мережевої
напруги РНН перешкоджає повторному включенню відключеного вимикача. РНН не відключає включений вимикач при напрузі на його
котушці 0,55 номінального і вище. РНН не перешкоджає включенню
відключеного вимикача при напрузі на його котушці 0,85
номінального і вище. РНН перешкоджає включенню відключеного
вимикача при напрузі 0,3 номінального і нижче.
Розчеплювач надструму – розчеплювач, ініціюючий розмикання
АВ з витримкою часу або без неї, коли електричний струм в розчеплювача перевищить зумовлене значення.
Для здійснення автоматичного розмикання головних контактів
у разі появи надструму в головному колі АВ кожен АВ оснащують
одним або декількома розчеплювачами надструму. Розчеплювач надструму ініціює розмикання АВ (з витримкою часу або без неї), коли
електричний струм в цьому розчеплювачі перевищить задане значення. Розчеплювач надструму може мати попередньо-залежну витримку
часу, при якій час його спрацьовування знаходиться в зворотній залежності від значення надструму, що протікає в головному колі АВ. При
високих значеннях надструму час спрацьовування такого розчеплювача мінімальний. Зазначений розчеплювач називають розчеплювачем
надструму з попередньо-залежною витримкою часу.
Розчеплювач надструму АВ орієнтований на захист від струмів
перенавантаження (як розчеплювач перенавантаження) і струмів КЗ
(як розчеплювач КЗ). Розчеплювач перенавантаження зазвичай має обернено-залежну
витримку часу. Розчеплювач КЗ викликає
розмикання АВ без витримки часу. Час спрацювання розчеплювача надструму АВ залежить від часу спрацьовування зазначених
розчеплювачів (рис. 2) [2, 4].
Розчеплювач надструму АВ побутового
призначення, як правило, являє собою розчеплювач прямої дії, тобто він спрацьовує безпосередньо від того електричного струму,
Рис. 2 – Часо-струмова який протікає в головному колі АВ через цей
характеристика розчеп- розчеплювач. У АВ не побутового призналювача надструму АВ
чення, що мають великі номінальні струми,
побутового
розчеплювачі надструму зазвичай підключені
призначення.
до вторинних обмоток трансформаторів
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струму і являють собою розчеплювачі надструму побічної дії.
Напівпровідниковий розчеплювач для АВ складається з напівпровідникового блоку керування й вимірювальних елементів – трансформаторів струму для розчеплювачів змінного струму й магнітних підсилювачів для розчеплювачів постійного струму. Блоки керування виконані в пластмасовому кожусі, усередині якого на друкованих платах
розташовані напівпровідникові елементи [3]. Проведений огляд і аналіз різних конструкцій розчеплювачів автоматичних вимикачів вказує
на такі суттєві їх недоліки як: високі енерговитрати та значні матеріальні і трудові затрати при їх виготовленні; відсутність можливості
проведення постійної діагностики вимикача, що недозволяє проводити
передаварійну профілактику вимикача; неможливість реєстрації і збереження всіх величин контрольованих параметрів у перед аварійних
і аварійних режимах роботи, що дозволяє провести точний після аварійний комп'ютерний аналіз причин аварії.
Недоліками таких розчеплювачів також є низька надійність і високе енергоспоживання. Для керування АВ і автоматизованими системами керування технологічними процесами досліджень (АСКТПД)
у наш час, широко використовуються різні мікропроцесори й мікроконтролери (МК) [5].
Так у розчеплювачах АВ і схемах АСКТПД застосовуються різні
МК, а саме MCS-51, MCS-251, REF-542, AT-89 і ін. На рис. 3 зображена структурна схема АСКТПД з паралельними АЦП [5], яка має значно вищу швидкодію ніж схема з послідовним АЦП.
Використання АВ з мікроконтролерним керуванням, у порівнянні
зі звичайними вимикачами, має ряд переваг:
1. Наочність процесу роботи.
2. Постійна діагностика встаткування, що дозволяє проводити передаварійну профілактику вимикача.
3. Можливість реєстрації й збереження всіх величин, контрольованих параметрів у передаварійних і аварійних режимах роботи, що
дозволяє провести точний поставарійний комп’ютерний аналіз.
4. Можливість реалізації ряду допоміжних функцій керування
й контролю.
5. Висока точність спрацьовування.
6. Селективність дії захисту.
7. Гнучке настроювання розчеплювачів.
8. Незалежність роботи розчеплювачів від температури навколишнього середовища.
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Рис. 3 – Структурна схема АСКТПД з паралельними АЦП.

При необхідності контролю параметрів багатьох різних за природою фізичних процесів (горіння дуги, нагрів, електродинамічні зусилля, і ін.), що перебігають при комутації в електричних апаратах захисту, зокрема в АВ, виникає необхідність у визначенні їх характеристик
та запису даних. Ці процеси при відключенні аварійних струмів вельми короткочасні і мають тривалість від 1 до 10 мс. Це потребує великої
частоти опитування багатьох датчиків. Розроблена схема мікрроконтролерного розчеплювача на базі МК51 з послідовним АЦП у ряді випадків не забезпечує ефективного розв’язання цих задач, із-за низької
швидкодії МК. Для вирішення поставленого завдання й усунення вищевикладених недоліків розчеплювачів пропонується в структурних
схемах АВ і в їх розчеплювачах використати схему з паралельними
АЦП і високопродуктивний, малогабаритний, високонадійний, з низьким енергоспоживанням мікроконтролер MCS251.
Мікроконтролер вибирають виходячи з умови забезпечення тривалості циклу АЦП – перетворення вхідних сигналів в двійковий код
і запису їх в запам’ятовуючий пристрій.
Структурна схема розчеплювача на базі МК МCS251 подана на
рис. 4.
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Рис. 4 – Структурна схема розчеплювача на базі МК МCS 251.

Вона містить у собі:
– МК MСS 251;
– три датчики струму у вигляді трансформаторів струму, ТА1-ТА3;
– джерела живлення у вигляді трансформатора TV;
– компаратори К1-К3;
–чотири паралельно підключених АЦП;
– має зручний інтерфейс.
Всі електронні компоненти розчеплювача розташовані на одній
печатній платі. Це дозволить швидко налагодити серійне виробництво,
оскільки, не потрібно змінювати габаритні розміри вимикача.
Крім того вимикач з мікроконтролерним розчеплювачем має ряд
нових захисних функцій, а саме:
– захист від струму витоку;
– два набори параметрів захисту і можливість перемикатися між
ними вручну або за допомогою автоматики;
– подвійний захист від замикання на землю;
– подвійний захист від КЗ із селективністю за часом.
Первинна обмотка трансформатора живлення TV включена між
однією з фаз і нулем. Одна вторинна обмотка підключена до випрямного мосту U1 на виході до якого підключена ємність С1, а друга вторинна обмотка служить джерелом живлення для котушки електромаг32
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ніта відключення YA. Напруга з ємності С1 подається на вхід живлення МК Uп і на мікросхему АБО, вхід якої приєднаний до одного з розрядів порту, наприклад Р1.0. Вихід цієї мікросхеми приєднаний до
схеми керування тиристором СУТ, що шляхом подачі напруги на керуючий електрод тиристора VS1 відкриває його й забезпечує протікання струму через котушку електромагніта відключення YA незалежного розчеплювача АВ і замикає його після відключення. Коли спрацьовує захист, автоматичний вимикач розмикається за допомогою електромагніта відключення, при цьому змінюється стан контакту сигналізації спрацьовування КСС розчеплювача АВ. Скидання сигналізації
механічний і здійснюється перекладом важеля керування в нижнє положення. Котушка розчеплювача не вимагає зовнішнього живлення,
тому що вона живиться від трансформатора TV, через випрямний міст
U2 і ємність С2. МК розчеплювача може використовувати додаткове
живлення від портативного блоку батарей, що дозволяє встановлювати
параметри захисних функцій при відсутності живлення АВ.
В разі виходу зі строю мікроконтролера з датчиків струму сигнал
буде подаватися на компаратори К1-К3 і порівнюється з заданим. Якщо
він більший допустимого, то через елемент "АБО" він подається на
схему керування тиристором. Потім шляхом подачі напруги на керуючий електрод тиристора VS1 відкриває його і забезпечує протікання
струму через котушку електромагніта відключення YA незалежного
розчеплювача АВ і автоматичний вимикач відключається. Потім подається сигнал, що мікро контролер вийшов зі строю
Висновки. Проведений огляд і аналіз різних конструкцій розчеплювачів автоматичних вимикачів вказує на такі суттєві їх недоліки як:
високі енерговитрати та значні матеріальні і трудові затрати при їх
виготовленні; відсутність можливості проведення постійної діагностики вимикача, що дозволяє проводити передаварійну профілактику вимикача; неможливість реєстрації і збереження всіх величин, контрольованих параметрів у перед аварійних і аварійних режимах роботи,
що дозволяє провести точний після аварійний комп'ютерний аналіз
причин аварії.
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Проведен обзор и анализ конструкций расцепителей автоматических выключателей. Рассмотрены основные недостатки существующих конструкций
расцепителей и определены пути улучшения технико-экономических характеристик расцепителей автоматических выключателей.
Ключевые слова: автоматический выключатель, электромагнитный
и термобиметаллический расцепители, микроконтроллерный расцепитель.
Review and analysis of circuit breakers releases designs are carried out. Main
disadvantages of existing releases designs are considered and ways to improve the
performance characteristics of circuit breaker releases are determined.
Keywords: circuit breaker, electromagnetic and thermo-bimetallic releases,
microcontroller release
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Е.Г. КОРОЛЬ, ст. преподаватель, НТУ "ХПИ"
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
СОВМЕСТИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА
ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Выполнен анализ нормативных документов (Международные стандарты IEC,
Государственные стандарты Украины ДСТУ и Российской Федерации ГОСТ)
по вопросам электромагнитной совместимости технических средств в условиях энергетических и промышленных объектов. Приведены требования помехоустойчивости к воздействию магнитного поля промышленной частоты.
Ключевые слова: электромагнитная совместимость, стандарты, электромагнитная обстановка, электромагнитное воздействие, магнитное поле промышленной частоты, испытательный уровень (уровень жесткости излучения).

Введение. В настоящее время в связи с развитием электроэнергетики и электротехники на энергетических и промышленных объектах
ведется активное внедрение микропроцессорной аппаратуры, устройств релейной защиты и блоков управления, чувствительных к помехам. Актуальной становится проблема электромагнитной совместимости (ЭМС) технических средств (ТС) требования которой являются
сегодня обязательными во всех экономически развитых странах.
В Украине, также, эти требования действуют, хотя и в меньшем объеме, чем, например, в Европейском Союзе. Требования ЭМС рассматриваются в двух аспектах: первый – устанавливает уровень электромагнитных помех, которые создает ТС при своей работе; второй – уровень устойчивости ТС к электромагнитным помехам, которые могут
возникать в месте эксплуатации ТС. Основной причиной нарушения
требований ЭМС являются небольшие расстояния между токоведущими частями силовых установок и чувствительными к магнитным полям
промышленной частоты ТС, что приводит к снижению надежности
аппаратуры и резкому возрастанию отказов в работе и ложным срабатываниям.
Цель работы – анализ требований по электромагнитной совместимости применительно к объектам промышленности и электроэнергетики.
© Е.Г. Король, М.Г. Пантелят, 2013
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Основные понятия в области ЭМС. Базовая информация относительно общепризнанного понятийного аппарата (терминологии)
в области ЭМС приведена в [1, 2].
Электромагнитная совместимость технических средств – это
способность ТС функционировать с заданным качеством в заданной
электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим ТС и электромагнитных воздействий на биологические объекты [3-8]. Иными словами, это нормальное совместное
функционирование передатчиков и приемников электромагнитной
энергии.
Техническое средство – электротехническое или электронное изделие, оборудование, аппаратура или система, а также изделие, содержащее
электрические и (или) электронные компоненты (схемы) [3, 4, 9, 10].
Электромагнитная помеха (ЭМП) – электромагнитное явление
или процесс естественного или искусственного происхождения, которые снижают или могут снизить качество функционирования ТС
[3, 4, 6-8]. Она может излучаться в пространство или распространяться
в проводящей среде.
Источник помехи – источник искусственного или естественного
происхождения, который создает или может создать электромагнитную помеху, то есть это устройство, излучающее электромагнитную
энергию [3, 4].
Приемник помех (рецептор) – ТС, реагирующее на электромагнитный сигнал и (или) ЭМП [3, 4].
Чувствительный к помехам элемент приемника – электрическое
устройство или группа устройств, которые нарушают свою работоспособность или целостность при воздействии электромагнитной энергии.
Электромагнитная обстановка (ЭМО) – совокупность электромагнитных явлений, процессов в заданной области пространства, частотном и временном диапазонах [3-7].
Электромагнитное воздействие – электромагнитное явление или
процесс, которые влияют или могут повлиять на биологические объекты. К электромагнитным воздействиям относятся создаваемые ТС
в окружающем пространстве электромагнитные, электрические и магнитные поля [5, 7].
Эмиссия помех – излучение электромагнитной энергии могущей
вызвать нежелательный эффект [5].
Уровень помехи – значение величины электромагнитной помехи,
измеренное в регламентированных условиях [3-5].
Уровень ЭМС – установленный уровень электромагнитной помехи, используемый для определения предельных значений помехоэмис36
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сии и помехоустойчивости [6, 7, 11].
Устойчивость ТС к ЭМП (помехоустойчивость) – способность
ТС сохранять заданное качество функционирования при воздействии
на него внешних помех с регламентируемыми значениями параметров
в отсутствии дополнительных средств защиты от помех, не относящихся к принципу действия или построения ТС [3, 4, 8].
Качество функционирования ТС – совокупность свойств и параметров, характеризующих работоспособность ТС [3, 4, 8].
Ухудшение качества функционирования – нежелательное отклонение в работе ТС от установленного режима функционирования [6, 7].
Биологические объекты – люди (персонал, обслуживающий ТС,
и население), животные и растения.
Электромагнитная обстановка. Электромагнитную обстановку
на любом объекте характеризуют следующие основные факторы,
влияющие на работу ТС:
– влияние других ТС, установленных на объекте: низковольтное
и высоковольтное оборудование, крупное промышленное оборудование, применяемое на объекте, линии электропитания, другие системы,
работающие на объекте, системы передачи сигналов, а также оборудование, работающее с ними в системе управления;
– влияние системы управления на включенное в нее оборудование;
– влияние передаваемых сигналов (помех, наводок): электрические и магнитные поля, электромагнитные поля, наведенные напряжения и токи, переходные процессы в системах;
– влияние неупорядоченное заземление оборудования и отсутствие специально спроектированных систем заземления;
– колебания в сетях питания.
Любые ТС, установленные на промышленном объекте, также вносят свою долю в ухудшение ЭМО на объекте. Так, например, они могут
создавать дополнительные электрические, магнитные и электромагнитные помехи, наводки. При этом ТС влияют на качество работы
другого оборудования, работающего с ними в одной системе управления и контроля, а именно так, они могут вызвать сбои и нарушения
функционирования этого оборудования. А также они могут влиять на
работу системы управления в целом: вызывать сбои, ложные срабатывания, необоснованные включения и выключения систем защиты.
В настоящее время существуют ГОСТы, которые регламентируют
амплитудные и частотные характеристики помех (жесткость ЭМО)
и реакцию оборудования на воздействие этих помех (критерий качества функционирования).
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Жесткость ЭМО в местах размещения ТС – это обобщенная
характеристика ЭМО, которая зависит от интенсивности кондуктивных и излучаемых помех, действующих в месте размещения ТС. Жесткость ЭМО определяется условиями размещения, установки и монтажа ТС. По жесткости ЭМО разделяется на 4 группы [12]:
I – легкая электромагнитная обстановка;
II – электромагнитная обстановка средней жесткости;
III – жесткая электромагнитная обстановка;
IV – крайне жесткая электромагнитная обстановка.
Группа I. Легкая электромагнитная обстановка:
– осуществлены оптимизационные и скоординированные мероприятия по подавлению помех и защите от перенапряжений во всех цепях;
– электропитание отдельных элементов устройства зарезервировано, силовые и сигнальные цепи выполнены раздельно;
– заземление, прокладка кабелей, экранирование произведено
в соответствии с требованиями ЭМС;
– климатические условия контролируются и приняты специальные меры по предотвращению разрядов статического электричества.
Группа II. Электромагнитная обстановка средней тяжести:
– цепи питания и управления частично оборудованы помехозащитными устройствами и устройствами для защиты от перенапряжений;
– отсутствуют силовые выключатели, устройства для отключения
конденсаторов, катушек индуктивностей;
– электропитание устройств осуществляется от сетевых стабилизаторов;
– имеется тщательно выполненное заземляющее устройство;
– токовые контуры разделены гальванически;
– предусмотрено регулирование влажности воздуха и не имеется
материалов, способных электризоваться трением;
– запрещено применение радиопереговорных устройств и передатчиков.
Такая ЭМО типична для диспетчерских помещений промышленных предприятий, электростанций и подстанций.
Группа III. Жесткая электромагнитная обстановка:
– защита от перенапряжений в силовых цепях и цепях управления
не предусмотрена;
– повторного зажигания дуг в коммутационных аппаратах не
происходит;
– имеется заземляющее устройство;
– провода электропитания, управления и коммутационных цепей
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недостаточно разделены;
– кабели линий передачи данных, сигнализации, управления разделены;
– относительная влажность воздуха поддерживается в определенных пределах и не имеется материалов, способных электризоваться
трением;
– использование переносных радиопереговорных устройств ограничено (установлено расстояние, на которое с этими устройствами
нельзя приближаться к приборам).
Такая ЭМО характерна для промышленных предприятий, электростанций и релейных помещений подстанций.
Группа IV. Крайне жесткая электромагнитная обстановка:
– защита в цепях управления, сигнализации и электропитания от
перенапряжений отсутствует;
– имеются коммутационные устройства, в аппаратах которых
возможно повторное зажигание дуги;
– существует неопределенность в выполнении заземляющего устройства;
– нет пространственного разделения кабелей электропитания
и управления;
– управление и сигнализация осуществляются по общим кабелям;
– возможна любая влажность воздуха и наличие электризуемых
трением материалов;
– возможно неограниченное использование переносных переговорных устройств;
– возможно наличие мощных радиопередатчиков;
– возможно наличие дуговых технологических устройств (электропечей, сварочных машин и т. п.).
Типичными для данного класса ЭМО являются территории вблизи
промышленных предприятий, электростанций, открытых распределительных устройств промышленных предприятий, станций и подстанций,
где не предусмотрены специальные меры по обеспечению ЭМС.
Критерий качества функционирования ТС определяется совокупностью свойств и параметров, характеризующих работоспособность ТС при воздействии помех. Разделяют 4 группы критериев качества функционирования ТС [8]:
A – нормальное функционирование с параметрами в соответствии
с техническими условиями, помеха не вызывает никаких сбоев в работе ТС;
B – кратковременное нарушение функционирования или ухудшеISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15 (988)
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ние параметров с последующим восстановлением нормального функционирования без вмешательства оператора, т.е. сбои в работе ТС возникают только во время воздействия помехи, а после ее снятия – ТС
работает нормально;
C – кратковременное нарушение функционирования или ухудшение параметров, требующее для восстановления нормального функционирования вмешательства оператора (например, перезагрузка или
выключение-включение оборудования);
D – нарушение функционирования или ухудшение параметров, требующее ремонта из-за выхода из строя оборудования или компонентов.
Классификация ЭМП, характеризующих ЭМО [11]:
– низкочастотные кондуктивные ЭМП, вызываемые любым источником, кроме электростатических разрядов (гармоники, интергармоники напряжения электропитания; напряжения сигналов, передаваемых в сетях электропитания; колебания напряжения питания; провалы, кратковременные прерывания и выбросы напряжения электропитания; отклонения напряжения электропитания; несимметрия напряжений в трехфазных системах электроснабжения; изменения частоты питающего напряжения; наведенные низкочастотные напряжения;
постоянные составляющие в сетях электропитания постоянного тока);
– низкочастотные излучаемые ЭМП, вызываемые любым источником, кроме электростатических разрядов (магнитные поля; электрические поля);
– высокочастотные кондуктивные ЭМП, вызываемые любым источником, кроме электростатических разрядов (наведенные напряжения или токи непрерывных колебаний; апериодические переходные
процессы; колебательные переходные процессы);
– высокочастотные излучаемые ЭМП, вызываемые любым источником, кроме электростатических разрядов (магнитные поля; электрические поля; электромагнитные поля);
– электростатические разряды.
Помехоустойчивость ТС. Направление, связанное с помехоустойчивостью ТС, занимает центральное место в обеспечении ЭМС.
Базовые стандарты регламентируют следующие основные виды помех
в области ЭМС, требования к которым по устойчивости ТС определены в [12] табл. 1.
В зависимости от условий эксплуатации в технических условиях
на ТС могут рассматриваться другие виды помех, отражающих специфику ЭМО.
В зависимости от назначения и влияния ТС на безопасность и от
жесткости ЭМО при эксплуатации ТС устанавливают I, II, III, IV
40
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и особую группы исполнения ТС по устойчивости к помехам.
Группа исполнения – условный номер, обозначающий устойчивость ТС к помехам в зависимости от жесткости ЭМО при эксплуатации, а также влияния ТС на безопасность.
В соответствии с окружающей ЭМО и исходя из условий эксплуатации ТС устанавливают степени жесткости испытаний ТС на
устойчивость к помехам видов, указанных в табл. 1.
Таблица 1 – Основные виды помех в области ЭМС.
№
Виды
Испытательное
Базовые
Примечание
п/п помех
воздействие
стандарты
1 Микросе- Амплитуда импульсов: 0,5; 1; 2; 4 ДСТУ IEC
Помехи,
вызываекундные кВ в зависимости от степени жест- 61000-4-5:2008 мые
перенапряжеимпульс- кости испытаний.
[13]
ниями,
возникаюные поме- Длительность фронта – 1 мкс.
ГОСТ Р
щими в результате
хи боль- Длительность импульса – 50 мкс. 51317.4.5-99 [14] коммутационных
шой энер- Помехи создаются в цепях электро- IEC 61000-4-5: переходных процесгии
питания, ввода/вывода симметрично 2005 [15]
сов и молниевых
(провод-провод) и несимметрично
разрядов
(провод-земля).
2. Динами- Провалы напряжения в цепи ДСТУ IEC
Помехи,
вызываеческие
питания, 220 В, 50 Гц: на 30% - 61000-4-11:2007 мые
провалами,
изменения до 2 с.
[16]
кратковременными
напряже- Прерывания до 200 мс.
ГОСТ Р
прерываниями, выния элек- Перенапряжения на 20 % до 2 с.
51317.4.11-2007 бросами, а также
тропита- Длительность – от 10 мс до [17]
постепенными измения
2 с в зависимости от степени жест- IEC 61000-4-11: нениями напряжения
кости испытаний.
2005 [18]
электропитания
3. Наносе- Амплитуда импульсов: 0,5; 1; 2; 4 ДСТУ IEC
Помехи, возникаюкундные кВ в зависимости от степени жест- 61000-4-4:2008 щие в результате
импульс- кости испытаний.
[19]
коммутационных
ные поме- Время нарастания импульса – 5 ГОСТ Р
процессов (прерывахи
нс.
51317.4.4-2007 ния
индуктивных
Длительность импульса – 50 нс. [20]
нагрузок, размыкаЧастота повторения импульсов – IEC 61000-4-4: ние контактов реле и
5; 100 кГц. Генератор создает по- 2004 [21]
т.п.) и воздействуюмехи пачками по 15 мс через 300
щие на порты элекмс. Помехи создаются в цепях
тропитания и сигнаэлектропитания,
ввода/вывода
лов ввода/вывода.
несимметрично (провод-земля).
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Продолжение таблицы 1
4. Электростатические разряды

Напряжение контактного разря- ГОСТ Р
да: 2; 4; 6; 8 кВ в зависимости от 51317.4.2-2010
степени жесткости испытаний.
[22]
Напряжение воздушного разря- IEC 61000-4-2:
да: 2; 4; 8; 15 кВ в зависимости от 2008 [23]
степени жесткости испытаний.

Параметры импульса разрядного тока: фронт – 0,8 нс; амплитуда – 7,5; 15; 22,5; 30 А; ток
разряда уменьшается через 30 нс
до 4; 8; 12; 16 А в зависимости
от степени жесткости испытаний
и еще в 2 раза через 60 нс.
Точки воздействия: корпус,
органы управления, плоскости
связи.
5. Радиочас- Напряженность
электромаг- ГОСТ Р
тотное
нитного поля: 1; 3; 10; 30 В/м в 51317.4.3-2006
электро- зависимости от степени жестко- [24]
магнит- сти испытаний.
IEC 61000-4-3:
ное поле Амплитудная модуляция 80% 2006+A1:2007+
синусоидальным сигналом час- A2:2010 [25]
тотой 1 кГц.
Частота поля для источников
общего применения – 80-1000
МГц, а для цифровых радиотелефонов – 800-960 МГц и 1,4-6
ГГц.
Результат испытаний оценивается на основании критериев качества функционирования (А, В, С,
D).

Помехи, возникающие как при прямом
воздействии от оператора, так и непрямом воздействии от
оператора на расположенные вблизи ТС,
предметы и оборудование.

Источниками поля
являются портативные
приемопередатчики, применяемые эксплуатационным персоналом
и службами безопасности, стационарные радио- и
телевизионные
передатчики,
радиопередатчики
подвижных объектов,
различные
промышленные
источники излучений.

6. Магнит- Напряженность МППЧ: 1; 3; 10; ДСТУ 2465-94 Помехи, возникаюное поле 30; 100 A/м непрерывно и 300; [10]
щие в результате
промыш- 1000 A/м кратковременно (до 3 с) в ГОСТ Р 50648- воздействия непреленной
зависимости от степени жесткости 94 [26]
рывного или краткочастоты испытаний.
IEC 61000-4-8: временного МППЧ.
(МППЧ) Частота – 50 Гц; 60 Гц.
2009 [27]
Воздействие на всѐ ТС.
7. Импульс- Напряженность ИМП: 100; 300; ГОСТ Р 50649- Помехи, возникаюное маг- 1000 А/м.
94 / ГОСТ
щие в результате
нитное
Воздействие на всѐ ТС.
30336-95 [28, 29] воздействия ИМП.
поле
IEC 61000-4-9:
(ИМП)
1993+A1:2000
[30]
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Продолжение таблицы 1
8. Кондук- Испытательное напряжение: 1; ГОСТ Р
Помехи, вызываемые
тивные
3; 10 В в зависимости от степени 51317.4.6-99 [31] излучениями
препомехи, жесткости испытаний.
IEC 61000-4-6: имущественно
ранаведен- Амплитудная модуляция 80 % 2008 [32]
диопередающих
ные
ра- синусоидальным
напряжением
устройств в полосе
диочачастотой 1 кГц.
частот от 150 кГц до
стотными Полоса частот – 0,15-80 МГц.
80 МГц.
электро- Результат испытаний оценивается
магнит- на основании критериев качества
ными
функционирования (А, В, С, D).
полями
Одиночные
КЗП,
9. Колеба- Испытательное напряжение при ГОСТ Р
возникающие в низтельные подаче помехи по схеме: про- 51317.4.12-99
ковольтных силовых
затухаю- вод–земля: 0,5; 1; 2; 4 кВ; про- [33]
щие поме- вод–провод: 0,25; 0,5; 1; 2 кВ в IEC 61000-4-12: линиях и в линиях
управления и сигнахи (КЗП) зависимости от степени жесткости 2006 [34]
лизации ТС, полуиспытаний для одиночных КЗП.
чающих электропитаИспытательное напряжение при
ние от низковольтных
подаче помехи по схеме: проводраспределительных
земля: 0,5; 1; 2-2,5 кВ; проводэлектрических сетей и
провод: 0,25; 0,5; 1 кВ в зависимосистем электроснабсти от степени жесткости испытажения промышленний для повторяющихся КЗП.
ных предприятий.
Результат испытаний оценивается
Повторяющиеся
на основании критериев качества
КЗП, возникающие в
функционирования (А, В, С, D).
основном в силовых
линиях и линиях
управления и сигнализации на электрических подстанциях
высокого (выше 35
кВ) и среднего (6-35
кВ)
напряжения.
Повторяющиеся КЗП
относят к срабатыванию одного отдельного выключателя.
10. Колебания Величина начального напряже- ГОСТ Р
Помехи, возникаюнапряже- ния электропитания: Uн, 0,9Uн, 51317.4.14-2000 щие в результате
ния элек- 1,1Uн.
[35]
КНЭ положительной
тропита- Величина ступени изменения IEC 61000-4-14: и
отрицательной
ния (КНЭ) напряжения
ΔU:
±0,08Uн, 1999+A1: 2001+ полярности и воз±0,12Uн в зависимости от класса A2:2009 [36]
действующие
на
ЭМО (2 или 3) и степени жестковходные порты элексти испытаний.
тропитания
переРезультат испытаний оценивается
менного тока.
на основании критериев качества
функционирования (А, В, С, D).
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Продолжение таблицы 1
11. Кондук- Испытательное напряжение при ГОСТ Р
тивные
воздействии помех постоянного 51317.4.16-2000
помехи в тока и на частоте 50 Гц: 1; 3; 10; [37]
полосе
30 В непрерывно и 3; 10; 30; 100 В IEC 61000-4-16:
частот от 0 кратковременно в зависимости от 1998+A1:
до 150 кГц степени жесткости испытаний.
2001+A2:2009
Испытательное напряжение в [38]
полосе частот от 15 Гц до 150
кГц: 1-0,1; 3-0,3; 10-1; 30-3 В
непрерывно в зависимости от степени жесткости испытаний.
Результат испытаний оценивается
на основании критериев качества
функционирования (А, В, С, D).
12. Изменения Относительное изменение часто- ГОСТ Р
частоты ты: ±3; +4, –6; ±15 % в зависимости 51317.4.28-2000
питающе- от степени жесткости испытаний. [39]
го напря- Переходный интервал времени: IEC 61000-4-28:
жения
10; 1 в зависимости от степени 1999+A1:
жесткости испытаний.
2001+A2:2009
Воздействие на входные порты [40]
электропитания переменного тока.
Результат испытаний оценивается
на основании критериев качества
функционирования (А, В, С, D).

Кондуктивные помехи в полосе частот от
0 до 150 кГц, представляющие собой
общие несимметричные напряжения на
входные порты электропитания
переменного и постоянного тока, сигнальные порты, порты
управления и вводавывода.

13. Токи
Амплитуда посылок тока на ГОСТ Р 50746кратко- короткозамкнутом
выходе 2000 [12]
времен- испытательного генератора:
ных сину- 50; 100; 150; 200 А в зависимосоидаль- сти от степени жесткости испыных помех таний и группы исполнения ТС.
частотой Испытательные посылки тока
50 Гц в подают на зажимы цепей заземцепях
ления ТС.
защитного
и сигнального заземления
14. Токи мик- Амплитуда импульса тока на ГОСТ Р 50746росекунд- короткозамкнутом
выходе 2000 [12]
ных им- испытательного генератора:
пульсных 50; 100; 150; 200 А в зависимопомех в сти от степени жесткости испыцепях
таний и группы исполнения ТС.
защитного Для каждой степени жесткости
и сигналь- испытаний подают на ТС по
ного за- десять импульсов тока положиземления тельной и отрицательной полярности.

Помехи, вызываемые в результате
воздействия токов
кратковременных
синусоидальных
помех частотой 50
ГЦ в цепях защитного и сигнального
заземления.
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Помехи, вызываемые
изменениями частоты питающего напряжения.

Помехи, вызываемые в результате
воздействия токов
микросекундных
импульсных помех
в цепях защитного
и сигнального заземления.
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Окончание таблицы 1
15. Искаже- Уровни испытательных сиг- ГОСТ Р 50746- Помехи, вызываения сину- налов для гармоник: 4,5-1,5; 9- 2000 [12]
мые в результате
соидаль- 1,5; 12-1,5 % в зависимости от ГОСТ Р
воздействия гармоности
группы исполнения ТС и поряд- 51317.4.13-2006 ник и интергармонапряже- ка гармонической составляю- [41]
ник
питающего
ния элек- щей.
ОСТ 36417.4.1 напряжения, а тактропита- Уровни испытательных сигна- -2001
же сигналов, перения
лов для интергармоник: 2,5; 5; IEC 61000-4-13: даваемых по элек3,5; 2; 1,5 и 4; 9; 5; 3; 2 % в зави-2002+A1:
трическим сетям.
симости от группы исполнения ТС 2009 [42]
Рекомендуется для
и полосы частот (16-100, 100-500,
ТС с номинальным
500-750, 750-1000, 1000-2000 Гц).
потребляемым тоКобщ: 5, 8, 15, 25 % в зависимости
ком не более 16 А
от степени жесткости испытаний.
(в одной фазе).
16. Затухаю- Напряженность затухающего ГОСТ Р 50652- Помехи, вызываещее коле- колебательного
мые в результате
магнитного 94 [43]
бательное поля: 10; 30; 100 A/м в зависи- IEC 61000-4-10: воздействия затумагнит- мости от степени жесткости 1993+A1:
хающего
колебаное поле испытаний.
2000 [44]
тельного магнитноВоздействие на всѐ ТС.
го поля.

Степень жесткости испытаний – условный номер (например, 1,
2, 3 и т.д.), отражающий интенсивность воздействующей помехи с параметрами, регламентированными в нормативной документации. По
требованию заказчика может использоваться специальная степень жесткости испытаний Х, называемая также открытой степенью жесткости.
Степень жесткости испытаний на устойчивость к МППЧ. Испытания на устойчивость к МППЧ проводят с целью установить снижение качества функционирования ТС в условиях ЭМО, при которой
возможна эксплуатация ТС.
При выборе степени жесткости испытаний необходимо принимать во внимание близость расположения источников МППЧ в условиях эксплуатации ТС с учетом запаса, перекрывающего случайные
отклонения, присущие измеряемым величинам.
Выбор степени жесткости испытаний ТС на устойчивость
к МППЧ должен осуществляться с учетом следующих положений
[10 (Приложение 2, обязательное), 12 (Приложение А, обязательное), 26].
Степень жесткости 1. Нормальная степень жесткости, в которой
могут эксплуатироваться чувствительные приборы, использующие
электронные лучи (мониторы, электронные микросхемы и др.).
Степень жесткости 2. Такая степень жесткости соответствует
хорошо защищенной окружающей ЭМО, характеризующейся:
– отсутствием таких источников МППЧ, как силовые трансфорISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15 (988)
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маторы, имеющие большие потоки рассеяния;
– условиями эксплуатации ТС, исключающими воздействие
МППЧ, создаваемого высоковольтными шинопроводами.
Примерами указанной ЭМО могут служить бытовые зоны, зоны учреждений, больниц, удаленные от электрических заземляющих проводников, зоны промышленных предприятий и высоковольтных подстанций.
Степень жесткости 3. Такая степень жесткости соответствует
защищенной окружающей ЭМО, характеризующейся:
– близким расположением от мест установки ТС шин и кабелей,
обладающих повышенными потоками рассеяния, а также заземляющих
проводов систем безопасности;
– удалением цепей низкого напряжения и высоковольтных проводов на расстояние нескольких сотен метров от рассматриваемых ТС.
Примерами указанной ЭМО могут служить коммерческие зоны,
центры управления, зоны предприятий, не относящихся к тяжелой
промышленности, компьютерные залы высоковольтных электрических
подстанций.
Степень жесткости 4. Такая степень жесткости соответствует
окружающей ЭМО индустриального типа, характеризующейся:
– близким расположением от мест установки ТС коротких участков силовых цепей (проводов высокого напряжения, силовых кабелей
и т.д.), ТС со значительными потоками рассеяния и заземляющих проводов систем безопасности;
– достаточным удалением цепей низкого напряжения и высоковольтных шинопроводов (на несколько десятков метров) от рассматриваемого ТС.
Примерами указанной ЭМО могут служить зоны предприятий
тяжелой промышленности и электростанций, залы управления высоковольтных электрических подстанций.
Степень жесткости 5. Такую степень жесткости устанавливают
для жесткой промышленной ЭМО, характеризующейся:
– близким расположением от мест установки ТС токопроводов
и линий передачи высокого и низкого напряжения с токами порядка
десятков килоампер и заземляющих проводов систем безопасности;
– близким расположением ТС, являющихся мощными источниками МППЧ.
Примерами указанной ЭМО могут служить зоны коммутации
электрических подстанций среднего и высокого напряжения, предприятий тяжелой промышленности.
Степень жесткости Х. Такая степень жесткости соответствует
особенным условиям, которые необходимо анализировать. Ее устанав46
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ливают по согласованию между производителем и потребителем.
Большие или меньшие удаления источников МППЧ от ТС, а также функциональные и конструктивные особенности ТС могут потребовать применения более высоких или более низких степеней жесткости испытаний, чем указано выше.
Степени жесткости испытаний на устойчивость к воздействию
МППЧ приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Степени жесткости испытаний на устойчивость к воздействию
МППЧ [10, 26, 27].
Напряженность МППЧ, А/м
Степень жесткости иснепрерывное магнитное
кратковременное магнитное
пытаний
поле
поле (продолжительность 1-3 с)
1
1
Не применяют
2
3
То же
3
10
"
4
30
300
5
100
1000
Напряженность магнитноНапряженность и длительность
го поля – по согласованию
магнитного поля – по согласоХ
между производителем и
ванию между производителем и
потребителем
потребителем
Примечание: 1 А/м соответствует индукции в 1,26 мкТл в свободном пространстве.

В соответствии с данными табл. 2, а также приложения 2 (обязательного) ДСТУ 2465-94 [10] (см. выше), электрооборудование бытовых зон, промышленных установок и большинства промышленных
предприятий относится к степеням жесткости 2 и 3, что определяет допустимые уровни напряженности и индукции длительно действующего
внешнего магнитного поля промышленной частоты, создаваемого электрическими аппаратами и другими ТС.
Виды МППЧ (постоянное, кратковременное) и степени жесткости
испытаний ТС на устойчивость к магнитному полю выбирают в соответствии с требованиями стандартов [10, 26, 27] с учетом условий эксплуатации ТС конкретного типа.
Сведения о напряженности МППЧ для секции типовой подстанции напряжением 6 кВ приведены в табл. 3.
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Таблица 3 – Результаты прямых измерений поля согласно [10, 26, 27].
Источник магнитного поля
Секция 6 кВ
Поле на расстоянии, м
0,3
0,5
1
1,5
Напряженность магнитного поля, А/м
8-13
6,5-9
3,5-4,3
2-2,4

В [6] представлены соответствующие испытательные уровни воздействующих ЭМП и критерии качества функционирования, установленные в общих стандартах ЭМС (табл. 4) [45, 46].
Таблица 4 – Типичные уровни ЭМП. Испытательные уровни при испытаниях на
помехоустойчивость согласно [6, 45, 46].
Жилые, коммерческие зоны и производственные зоны с малым энергопотреблением

Вид помехи

Наименование
параметра,
единица изме- Типичный Испытательный Критерий качества Типичный Испыт
уровень
уровень
рения
уровень по [45] функционирования
уровен
ЭМП
ЭМП

Магнитное Напряженность
поле промыш- магнитного
ленной частополя, А/м
ты по [26]

0,5-5

3

А

Требования стандарта [45] распространяются на ТС, подключаемые непосредственно к распределительным электрическим сетям низкого напряжения, и ТС, питание которых осуществляется от специально предназначенных для этой цели источников постоянного тока, подключаемых к распределительным электрическим сетям. А также на
ТС, питание которых осуществляется от батарей или низковольтных
электрических сетей, не являющихся распределительными электрическими сетями низкого напряжения, если указанные ТС предназначены
для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных
зонах с малым энергопотреблением.
Примеры мест размещения ТС в жилых, коммерческих зонах
и производственных зонах с малым энергопотреблением:
– объекты жилищного хозяйства, например, дома, квартиры и т.д.;
– предприятия торговли, например магазины, супермаркеты и т.д.;
– учреждения, например офисы, банки и т.д.;
– объекты культурно-массовых развлечений, например кинотеатры, рестораны, танцевальные залы и т.д.;

48

Пром
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10-30

– объекты, расположенные на открытом воздухе, например автозаправочные станции, автостоянки, центры развлечений и спорта и т.д.;
– производственные и хозяйственные объекты, например мастерские, лаборатории, центры технического обслуживания и т.д.
Места размещения ТС как в помещениях, так и вне их, при подключении ТС к распределительным электрическим сетям низкого напряжения, рассматривают как относящиеся к жилым, коммерческим
зонам и производственным зонам с малым энергопотреблением.
Требования устойчивости к помехам в [45] установлены так, чтобы обеспечить приемлемый уровень помехоустойчивости ТС, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах
с малым энергопотреблением.
Требования стандарта [45] представляют собой основные требования по ЭМС, относящиеся к устойчивости к помехам.
Примечание: В некоторых случаях уровни помех при эксплуатации
ТС могут превышать уровни испытательных воздействий при испытаниях на помехоустойчивость, установленные в [45]. В этих случаях
должны быть применены специальные меры по снижению помех.
Требования стандарта [46] распространяются на ТС, применяемые в промышленных зонах, как в помещениях, так и вне их, а также
на ТС питание, которых осуществляется от батарей, функционирующие в указанных ниже местах эксплуатации.
К применяемым в промышленных зонах относят ТС [46], предназначенные для подключения к электрическим сетям, получающим питание от силовых трансформаторов высокого или среднего напряжения, предназначенных для электроснабжения установок, питающих
электрической энергией промышленное оборудование и оборудование
аналогичного назначения, функционирующие в местах эксплуатации,
характеризующиеся хотя бы одним из следующих условий:
– наличием в месте эксплуатации или в непосредственной близости промышленных, научных и медицинских высокочастотных устройств класса А по ГОСТ Р 51318.11;
– частыми переключениями значительных индуктивных и емкостных нагрузок в электрических сетях;
– значительными токами, потребляемыми ТС, и связанными
с ними уровням и магнитных полей.
Требования устойчивости к помехам установлены в [46] так, чтобы обеспечить приемлемый уровень помехоустойчивости ТС, применяемых в промышленных зонах.
Требования стандарта [46] представляют собой основные требоISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15 (988)
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вания по ЭМС, относящиеся к устойчивости к помехам.
Примечание: В некоторых случаях уровни помех при эксплуатации
ТС могут превышать уровни испытательных воздействий при испытаниях на помехоустойчивость, установленные в [46]. В этих случаях
должны быть применены специальные меры по снижению помех.
Для ТС, применяемых на электростанциях и электрических подстанциях, требования помехоустойчивости к воздействию МППЧ приведены в табл. 5.
Требования помехоустойчивости, установленные в табл. 5, не
применяют для ТС, установленных в условиях "защищенной" ЭМО, не
имеющих непосредственного соединения с ТС, размещенными вне
"защищенной" ЭМО.
Таблица 5 – Требования помехоустойчивости к воздействию МППЧ для ТС,
применяемых на электростанциях и электрических подстанциях [9].
ТС, предназначенные для применения
на электростанциях и подстанциях
среднего и высокого напряжения
Вид помехи
Примечание
Степень
жесткости Испытательный уровень
испытаний
3 А/м (непрерывное маг- Применяют для мо2
нитное поле)
ниторов на ЭЛТ.
Магнитное поле
100 А/м (непрерывное
Применяют для ТС,
промышленной
магнитное поле)
содержащих устройчастоты по [26]
5
1000 А/м (кратковремен- ства чувствительные
ное магнитное поле, 1 с) к магнитным полям.

Типичными местами размещения ТС [9] являются электростанции и электрические подстанции среднего и высокого (не менее
36,5 кВ) напряжения с воздушной и газовой изоляцией. Помимо электростанций и подстанций поставщики электрической энергии могут
устанавливать ТС в низковольтных распределительных пунктах, расположенных в производственных, коммерческих или жилых зонах,
в центрах управления, на ретрансляторах радиосвязи. Требования помехоустойчивости ТС, предназначенных для применения в этих местах размещения, установлены в [45, 46].
В качестве примера ТС, устанавливаемых в низковольтных распределительных пунктах, можно привести автоматические выключатели
(АВ) серии А3700 [47-50]. Электрооборудование производственных,
коммерческих и жилых зон, в которых эксплуатируются рассматри50
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ваемые АВ, относится к степеням жесткости 2 и 3 (см. выше). Анализ,
выполненный в данной статье, показывает, что типичный уровень ЭМП
для указанных зон составляет 3-30 А/м. Если уровень помех при эксплуатации АВ превышает данную величину помех на объекте, то необходимо применять специальные меры по снижению помех (конструктивные методы компенсации внешнего магнитного поля АВ).
Примечание: В некоторых случаях для создания "защищенной"
ЭМО и снижения требований устойчивости к помехам поставщики
электрической энергии применяют специальные меры помехоподавления (например, специальную прокладку кабелей при монтаже оборудования, экранирование помещений и т.д.).
В [51, 52] приведены общие технические требования, распространяемые на микропроцессорные устройства и системы релейной защиты
и автоматики, применяемые на электростанциях, подстанциях и в электрических сетях 6-1150 кВ. Испытания на устойчивость к МППЧ в соответствии с требованиями стандарта [26] приведены в табл. 6. Аппаратура должна подвергаться испытаниям в тех конструкциях (экраны, оболочки), в которых будет эксплуатироваться.
Таблица 6 – Требования помехоустойчивости к воздействию МППЧ для
микропроцессорных устройств и систем релейной защиты и автоматики,
применяемых на электростанциях подстанциях и в электрических сетях 6-1150 кВ
[51, 52].
Нормированный исСтепень
пытательный уровень Критерий качества
Вид помехи
жесткости
(напряженность функционирования
испытаний
МППЧ)
Магнитное поле про30 А/м (непрерывное
мышленной частоты по
4
А
магнитное поле)
[26]

В [11] приведены рекомендации для ТС всех назначений, использующих электромагнитную энергию, предназначенных для применения в условиях ЭМО, указанных в стандарте и рассмотренных выше.
Характеристики ЭМО внутри транспортных средств (автотранспорт,
корабли, самолеты) в [11] не приводятся, но их влияние на окружающую ЭМО учитывается.
Уровни помехоустойчивости, устанавливаемые для ТС конкретного вида, должны быть не только непосредственно связаны с характеристикой окружающей ЭМО, но также учитывать требования обеспечения безопасности применения или надежности ТС, что может
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приводить к выбору более высоких уровней помехоустойчивости.
Требования помехоустойчивости могут также быть различными
при их установлении в стандартах различных категорий, например,
в общем стандарте, стандарте на группу ТС и в стандарте на ТС конкретного вида.
Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц создают различные источники:
– близлежащие линии электропитания, в особенности воздушные
линии;
– трансформаторы и другое оборудование систем электроснабжения;
– электрические приборы промышленного и бытового назначения.
В табл. 7 приведены уровни ЭМП в части МППЧ без учета аварийных условий в системах электроснабжения.
Таблица 7 – Уровни ЭМП в части МППЧ 50 Гц без учета аварийных условий
в системах электроснабжения [11].
Степень интенсивНапряженность МППЧ, А/м
ности ЭМП
(непрерывное магнитное поле)
А
В соответствии с требованиями к ТС конкретного вида
1
3
2
10
3
30
4
100
Х
В соответствии с характеристиками места размещения ТС
Примечания: 1. Такие величины напряженности принимаются для воздушных линий при измерениях в 1 м над поверхностью земли.
2. Для жилых и коммерческих зон при измерениях на расстоянии
0,3 м от электрических приборов магнитное поле имеет напряженность от
1 до 10 А/м.

В [12] приведены требования по обеспечению ЭМС для конструктивно завершенных ТС, поставляемых на ядерно- и радиационноопасные объекты народнохозяйственного назначения, в том числе
атомные станции. Стандарт [12] не распространяется на токопроводы,
плавкие предохранители, устройства подсоединения, аккумуляторы
и батареи. Требования стандарта [12] являются обязательными.
Устойчивость к МППЧ. Степени жесткости испытаний ТС АС на
помехоустойчивость при длительном и кратковременном воздействии
на порт корпуса МППЧ по [26] устанавливают в соответствии с табл. 8.
Таблица 8 – Требования помехоустойчивости к воздействию МППЧ для ТС
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АС [12, 26].

Группа исполнения ТС АС по устойчивости к по
Вид испытательI
II
III
ного магнитного Степень жестСтепень
Степень
Напряженность
Напряженность
Напряж
поля
кости испытажесткости
жесткости
МППЧ, А/м
МППЧ, А/м
МППЧ
ний
испытаний
испытаний
Длительное
2
3
3
10
4
3
МППЧ
Кратковременное
Требования не
МППЧ длитель4
400
4
40
устанавливают
ностью 3 с

Требования не устанавливают для ТС АС, имеющих в своем составе измерительные устройства, основанные на измерении параметров магнитного поля.
Для ТС, применяемых на борту судна, требования помехоустойчивости к воздействию МППЧ приведены в табл. 9 [53].
Таблица 9 – Требования помехоустойчивости к воздействию МППЧ для ТС,
применяемых на борту судна [53].
Класс оборудования
Напряженность, А/м
Постоянное поле
Переменное поле (50 Гц)
1
100
100
2
400
400
3
1000
1000

Допускается установка оборудования:
класса 1 – на расстоянии 2 м и более от мощного источника поля
(шинопровод, групповой трансформатор);
класса 2 – на расстоянии 1 м и более от мощного источника поля;
класса 3 – без ограничения расстояния от любого источника поля.
В [54] для оборудования класса 1 напряженность МППЧ составляет 10 А/м.
Выводы:
1. Проанализированы Государственные стандарты Украины
ДСТУ, а также международные нормативные документы IEC и Государственные стандарты Российской Федерации ГОСТ по вопросам
электромагнитной совместимости технических средств в условиях
энергетических и промышленных объектов. В этих документах определяются вид помехи, ее характеристики, уровни в зависимости от
класса жесткости испытаний на помехоустойчивость технических
средств, а также описываются методы проведения испытаний и даются
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критерии, по которым интерпретируются результаты этих испытаний.
2. Рассмотрены основные термины, определения и нормированные значения внешнего магнитного поля, создаваемого техническими
средствами. Приведена характеристика электромагнитной обстановки
на энергетических и промышленных объектах. Установлено, что любые ТС, установленные на этих объектах, вносят свою долю в ухудшение электромагнитной обстановки на объекте.
3. Приведены амплитудные и частотные характеристики помех
(жесткость электромагнитной обстановки) и реакция оборудования на
воздействие этих помех (критерий качества функционирования),
а также классификация электромагнитных помех, характеризующих
электромагнитную обстановку. Дано описание основных видов помех
в области электромагнитной совместимости.
4. Впервые проведен анализ нормативных документов по вопросу
устойчивости к магнитному полю промышленной частоты. Установлено,
что для нормального функционирования технического средства необходимо проводить испытания на устойчивость к данному виду помехи. Для
этого необходимо оценить электромагнитную обстановку в месте размещения технического средства и выбрать такой уровень испытательный
воздействий (степень жесткости испытаний:1, 2, 3, 4, 5 или Х), который
характерен для данного объекта. Типичный уровень электромагнитных
помех для промышленных, жилых и коммерческих зон составляет
3-30 А/м. Если уровень помех при эксплуатации технического средства
превышает заданную величину помех на объекте, то необходимо применять специальные меры по снижению помех.
5. В качестве примера технического средства, создающего магнитное поле промышленной частоты, рассмотрены автоматические выключатели серии А3700, устанавливаемые в низковольтных распределительных пунктах производственных, коммерческих и жилых зон. Данное электрооборудование относится к степеням жесткости 2 и 3. Анализ, выполненный в данной статье, показывает, что типичный уровень
электромагнитных помех для указанных зон составляет 3-30 А/м
(см. выше). В случае превышения данной величины помех необходимо
применять специальные конструктивные методы компенсации внешнего магнитного поля автоматических выключателей.
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Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-16:1998): ГОСТ Р 51317.4.16-2000. –
[Введ. 2002-01-01] – М.: Госстандарт России, 2000. – 20 с. – (Государственный
стандарт российской федерации). 38. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part
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4-16: Testing and measurement techniques – Test for immunity to conducted, common
mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz. Edition 1.2: IEC 61000-416: 1998+A1:2001+A2: 2009. – [Act. 2011-05] – Geneva, Switzerland: International
Electrotechnical Commission, 2009. – 50 p. – (International standard). 39. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-428:1999): ГОСТ Р 51317.4.28-2000. – [Введ. 2002-01-01] – М.: Госстандарт России, 2000. – 12 с. – (Государственный стандарт российской федерации). 40. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-28: Testing and measurement techniques –
Variation of power frequency, immunity test for equipment with input current not
exceeding 16 A per phase. Edition 1.2: IEC 61000-4-28: 1999+A1:2001+A2:2009. –
[Act. 2009-04] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission,
2009. – 29 p. – (International standard). 41. Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения
электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-13:2002): ГОСТ Р 51317.4.13-2006. –
[Введ. 2007-07-01] – М.: Стандартинформ, 2007. – 27 с. – (Национальный стандарт российской федерации). 42. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-13:
Testing and measurement techniques – Harmonics and interharmonics including mains
signalling at a.c. power port, low frequency immunity tests. Edition 1.1: IEC 61000-413: 2002+A1:2009. – [Act. 2009-07] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2009. – 60 p. – (International standard). 43. Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний
(МЭК 61000-4-10:1993): ГОСТ Р 50652-94. – [Введ. 1995-01-01] – М.: Госстандарт России, 1994. – 15 с. – (Государственный стандарт российской федерации).
44. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-10: Testing and measurement techniques. Damped oscillatory magnetic field immunity test. Edition 1.1: IEC 61000-410: 1993+A1:2000. – [Act. 2001-03] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2000. – 59 p. – (International standard). 45. Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-6-1:2005): ГОСТ Р 51317.6.1-2006. – [Введ. 2007-07-01] – М.:
Стандартинформ, 2007. – 15 с. – (Национальный стандарт российской федерации). 46. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к
электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-6-2:2005): ГОСТ
Р 51317.6.2-2007. – [Введ. 2008-07-01] – М.: Стандартинформ, 2008. – 15 с. –
(Национальный стандарт российской федерации). 47. Намитоков К. К. Аппараты для защиты полупроводниковых устройств / Намитоков К. К., Ильина Н. А.,
Шкловский И. Г. – М: Энергоатомиздат, 1988. – 280 с. 48. Автоматические выключатели общего применения до 630 А: справочник / [под руковод. Сургучева
И. В.]. – М.: Информэлектро, 1996. – 184 с. 49. Горобец А. С. Автоматические
выключатели серии А3700 / А. С. Горобец, И. Х. Евзеров. – М: Энергоатомиздат,
1984. – 72 с. – (Библиотека электромонтера; вып. 569). 50. Автоматические вы58
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ключатели: [номенклатурный каталог 1-2008]. – [Дивногорск: ОАО "Дивногорский завод низковольтных аппаратов", 2008]. – 57 c. 51. Общие технические
требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем: РД 34.35.310-97. – [Введ. 1997-02-03] – М.: Департамент науки и техники
РАО "ЕЭС России", 1997. – 19 с. 52. Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники: РД 15334.1-35.137-00. – [Введ. 2000-01-10] – М.: Департамент науки и техники РАО
"ЕЭС России", 2000. – 64 с. 53. Правила классификации и постройки морских
судов: НД № 2-020101-072. – Офиц. изд. – Санкт-Петербург: Российский морской регистр судоходства, 2013. – II, 713 с. – (Нормативный документ Российского морского регистра судоходства). 54. Воршевский А.А. Электромагнитная
совместимость судовых технических средств: учебник / А.А. Воршевский, В.Е.
Гальперин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный морской
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Analysis of the normative documents (the International standards IEC, State
standards of Ukraine DSTU and Russian Federation GOST) on problems of electromagnetic compatibility of the technical facilities on energetic and industrial objects is executed. The requirements of the noise-immunity to influence of the magnetic field of the power frequency are presented.
Keywords: electromagnetic compatibility, standards, electromagnetic environment, electromagnetic disturbance, power frequency magnetic field, test levels
(radiation hardness level).
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В.В. МОРГУН, студент, НТУ "ХПІ"
ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ
ПОКРАЩЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ
Показано необхідність координації апаратів захисту розгалужених електричних мереж. Доведено можливість підвищення надійності захисту за рахунок
реалізації режиму "далекого резервування" відмов. Обґрунтована необхідних
нових технічних рішень, спрямованих на поліпшення захисних властивостей
низьковольтних автоматичних вимикачів.
Ключові слова: координація захистів, далеке резервування відмов, селективний захист.

Вступ. Для електроустановок (ЕУ) актуальною проблемою є
підвищення надійності релейно-струмового захисту. Елементи ЕУ
(кабелі і шини) повинні бути захищені при відмові автоматичного вимикача, до зажимів якого вони підключені. Задача захисного апарату
полягає
в тому, щоб захистити ЕУ в утвореному короткозамкненому електричному колі. Основним чинником, що призводить до виходу з ладу ЕУ,
є теплова дія аварійного струму. Пристрій захисту повинен обмежити
тривалість і амплітуду аварійного струму на такому рівні, щоб повний
інтеграл відключення, що забезпечується захистом, не перевищував
значення максимально допустимого для об’єкту, що захищається.
Рішення даної задачі характеризується рівнянням:
tкз
2
iкз
dt

I кз2 t кз

доп

,

(1)

0

де tкз – загальна тривалість короткого замикання (КЗ), с; iкз – миттєве
значення струму КЗ, А; Iкз – діюче значення струму КЗ, А; I кз2 tкз
– допустима здатність до перевантаження, А2с.
Загальна тривалість КЗ розраховується за формулою:
tкз t0 tвід tд ,

доп

(2)
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де t0 – час, за який аварійний струм досягає значення уставки захисного приладу, що відключає, с; tвід – власний час відключення автоматичного вимикача від досягання струмом значення уставки до початку
розходження контактів, що визначає швидкодію автоматичного вимикача, с; tд – час гасіння дуги, с.
Класифікацію автоматичних вимикачів проводять за призначенням
та конструктивними особливостями, що визначають час спрацьовування
(відмикання):
1. Швидкодіючі автоматичні вимикачі. Це автоматичні вимикачі
постійного та змінного струму, що захищають напівпровідникові прилади, перетворювачі частоти, потужні підстанції з генераторами
постійного струму, які є дуже чутливими до надструмів. Власний час
їх відключення tвід < 5 мс.
2. Автоматичні вимикачі, до яких не ставляться вимоги за
швидкодією, або вони невисокі. Це автоматичні вимикачі як постійного,
так і змінного струму, що захищають обладнання, яке не входить до типу
обладнання, яке захищають автоматичні вимикачі гасіння магнітного поля
та швидкодіючі автоматичні вимикачі. Вони в свою чергу поділяються на:
– струмообмежуючі автоматичні вимикачі, у яких максимальний
миттєвий струм КЗ не досягає ударного (пікового) значення. Це
забезпечується зменшенням значення tвід автоматичного вимикача
шляхом використання електродинамічних зусиль між нерухомим та
рухомим контактами (рис. 1,а), або шляхом використання різних
швидкодіючих приводів. Власний час їх відключення tвід < 10 мс.
– неструмообмежуючі автоматичні вимикачі, у яких максимальний
миттєвий струм КЗ досягає ударного значення. Це забезпечується
компенсацією електродинамічних зусиль між нерухомим та рухомим контактами. На рис. 1,б наведений приклад компенсації електродинамічних
зусиль.

а
б
Рис. 1 – Використання електродинамічних зусиль в контактних системах:
а – струмообмежуючий пристрій; б – компенсуючий пристрій.
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– селективні автоматичні вимикачі, або автоматичні вимикачі
з витримкою часу на спрацьовування. Власний час їх відключення
100 мс < tвід < 500 мс.
Мета роботи – дослідження існуючих способів координації роботи апаратів захисту розгалужених електричних кіл.
Селективність автоматичних вимикачів в мережах електропостачання низької напруги. Вибір системи релейно-струмового
захисту ЕУ є важливим аспектом як для забезпечення економічної та
технічно правильної експлуатації самої установки, так і для мінімізації
проблем, пов’язаних з ненормальними умовами експлуатації або поточними несправностями [1]. Розглянемо узгодження роботи різних пристроїв, призначених для захисту елементів ЕУ з метою:
– забезпечення безпеки ЕУ та персоналу в усіх випадках;
– швидкої ідентифікації та відключення зони, в якій виникла проблемна ситуація, без проведення загальних відключень, які припиняють подачу електроенергії в зони нормальної роботи ЕУ;
– зниження впливу наслідків пошкоджень на складові частини установки: падіння напруги й втрата стабільності в обертових механізмів;
– зниження термічної й динамічної навантаження на елементи ЕУ
й попередження пошкоджень в зоні несправності;
– забезпечення безперервності електропостачання належної якості;
– забезпечення резервування в разі несправності захисту, що відповідає за відключення аварійної ділянки;
– надання персоналу, відповідальному за системне техобслуговування та керування, інформації, необхідної для якнайшвидшого відновлення експлуатації решти частини електромережі з мінімальним
втручанням.
Система захисту повинна мати здатність точної ідентифікації виду й місця аварії, розрізняючи при цьому ненормальний, але припустимий режим від серйозної несправності в межах зони відповідальності, щоб уникнути помилкових спрацьовувань з подальшою невиправданої зупинкою справної частини устаткування. У той же час необхідно максимально швидке спрацьовування захисту для обмеження руйнівної дії КЗ для збереження безперервності й стабільності подачі електроживлення. Алгоритм спрацьовування захисту заснований на компромісі між двома протилежними вимогами: точна ідентифікація несправності й швидке спрацьовування, і визначаються відповідно до
того, яка вимога є переважнішою. У тому випадку, коли більш важливо запобігти небажаним спрацьовуванням, перевага віддається непряISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15 (988)
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мій системі захисту, заснованій на блокуваннях і передачі даних між
різними пристроями, які проводять локальні вимірювання електричних
величин, в той час як швидкість і необхідність обмеження руйнівних
ефектів КЗ вимагають застосування систем прямої дії з захисними розчеплювачами, вбудованими безпосередньо в апарати захисту. У системах низької напруги первинного та вторинного розподілу енергії перевага віддається останнім варіантом.
В італійському Стандарті CEI 64-8 "Електричні установки з номінальною напругою нижче 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму" у відношенні установок низької напруги в частині 5 "Вибір
і монтаж електричних компонентів" сказано: "Селективність між пристроями захисту від надструмів передбачає при кількох захисних пристроях, встановлених послідовно, коли це виправдано вимогами експлуатації, узгодження їх робочих характеристик таким чином, щоб відключати тільки ту частину установки, де виникла несправність".
Визначення селективності наведено і в ГОСТ Р 50030.1 "Апаратура
розподілу й керування низьковольтна – Частина 1: Загальні вимоги та
методи випробувань". Селективність щодо надструмів – це координація
робочих характеристик двох або декількох пристроїв захисту від надструмів з таким розрахунком, щоб у разі виникнення надструмів в межах вказаного діапазону спрацьовував тільки пристрій, призначений для
оперування в даному діапазоні, а інші не спрацьовували.
Під надструмом розуміється струм з більш високим значенням,
ніж номінальний струм, викликаний будь-якою причиною (перевантаження, коротке замикання).
Таким чином здійснюється селективTV1
ність між двома послідовними автоматич6/0,4 кВ
ними вимикачами щодо надструму, який
протікає через обидва вимикачі (рис. 2).
I ступень
QF1
При цьому автоматичний вимикач з боку
навантаження QF3.1 розмикається, забезпечуючи захист кола, а автоматичний вимиQF2.1
QF2.2
кач з боку живлення QF1 залишається заІI ступень
мкнутим, забезпечуючи подачу живлення
неушкодженій частини установки.
QF3.1
ІІI ступень
Визначення повної та часткової селективності наведено в частині 2 ГОСТ Р
IКЗ
50030.2 "Апаратура розподілу й керуванРис. 2 – Координація роботи
автоматичних вимикачів.
ня низьковольтна – Частина 2: Автоматичні вимикачі". Повна селективність – се64
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лективність щодо надструмів, коли при послідовному з'єднанні двох
апаратів захисту від надструмів апарат з боку навантаження здійснює
захист без спрацьовування мережевого захисного апарату. Можна говорити про повну селективності, коли забезпечується селективність
для будь-якого значення надструму, можливого в установці.
Про повну селективності між двома автоматичними вимикачами
QF2.1 та QF3.1 (рис. 2) говорять, коли забезпечується селективність до
меншого із значень граничного струму Icu двох автоматичних вимикачів, так як максимальний очікуваний струм КЗ установки в будь-якому
випадку буде нижче або дорівнюватиме найменшому значенню Icu двох
автоматичних вимикачів. Про часткову селективності говорять, коли
забезпечується тільки селективність до певного значення струму Isd
(граничний струм селективності). Якщо струм перевищує це значення,
то селективність між двома автоматичними вимикачами більш не може бути забезпечена. Про часткову селективності між двома автоматичними вимикачами говорять, коли забезпечується селективність до
певного значення Isd, яке нижче значень Icu двох автоматичних вимикачів. Якщо максимальний очікуваний струм КЗ установки нижче або
дорівнює струму селективності Isd, говорять про повну селективність.
Для аналізу селективності вводяться поняття "зони перевантаження" та "зони КЗ". Під "зоною перевантаження" розуміють діапазон
значень струму і, отже, відповідну частину часострумових характеристик спрацьовування автоматичного вимикача між номінальним струмом Ir самого автоматичного вимикача та значенням, яке в 8-10 разів
вище за Ir. Це зона, в якій зазвичай відбувається спрацьовування теплового захисту для термомагнітних розчеплювачів та захисту L для
електронних розчеплювачів (рис. 3,а). Ці струми звичайно відповідають колам з перевантаженням. Можливість виникнення даної події
більш висока в порівнянні з появою КЗ.
Під "зоною КЗ" розуміють діапазон значень струму і, отже, відповідну частину кривих спрацьовування автоматичного вимикача
(рис. 3,б), які в 8-10 разів вище за струм Ir. Це зона, в якій звичайно
відбувається спрацьовування магнітного захисту для термомагнітних
розчеплювачів або захистів S, I для електронних розчеплювачів. Ці
значення струму зазвичай відповідають пошкодженню в колі живлення. Ця подія менш імовірна, ніж просте перевантаження.
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а
б
Рис. 3 – Захисні часострумові характеристики вимикачів:
а – зона перевантаження; б – зона КЗ.

При порівнянні часострумових кривих двох автоматичних вимикачів оцінюється час спрацьовування двох апаратів, як якщо б по них пропускався однаковий струм. Такий підхід коректний тільки у випадку,
коли між двома послідовними автоматичними вимикачами відсутні інші
відгалуження, тобто є один вхідний і один вихідний фідер, які стоять на
одному і тому ж вузлі. Коли ж мається кілька автоматичних вимикачів
з боку живлення, які стоять на тій же шині, або кілька вихідних фідерів
з боку навантаження, струми, що проходять через апарати, можуть значно відрізнятися. У відношенні дійсних струмів, що проходять через
автоматичні вимикачі, розглядають три основні випадки:
– один автоматичний вимикач на боці живлення і один автоматичний вимикач на стороні навантаження (пропускається однаковий
струм), рис. 4,а;
– один автоматичний вимикач на боці живлення й кілька автоматичних вимикачів на стороні навантаження (через вимикач зі сторони
живлення пропускається струм більш високий, ніж струм у вимикачі
з боку навантаження), рис. 4,б;
– два або більше автоматичних вимикачів на стороні живлення
й кілька автоматичних вимикачів на стороні навантаження рис. 4,в.
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а

б

в
Рис. 4 – Часострумові характеристики увімкнених послідовно вимикачів:
а – один автоматичний вимикач на боці живлення і один автоматичний вимикач
на стороні навантаження; б – один автоматичний вимикач на боці живлення
й кілька автоматичних вимикачів на стороні навантаження; в – два або більше
автоматичних вимикачів на стороні живлення й кілька автоматичних вимикачів
на стороні навантаження.

Методи забезпечення селективності автоматичними вимикачами АВВ. У зоні перевантаження з застосуванням пристроїв захисту ABB
звичайно реалізується часострумовий тип селективності. У зоні КЗ із застосуванням пристроїв захисту можуть використовуватися різні методи
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забезпечення селективності, зокрема: струмова селективність, часова селективність, енергетична селективність, зонна селективність [1].
Коли пристрої захисту мають характеристику, при якій в міру зростання струму час спрацьовування автоматичного вимикача зменшується
(за допомогою теплового розчеплювача або за допомогою функції
L електронного розчеплювача), то застосовується метод часострумової
селективності. Часострумова селективність забезпечує спрацювання вимикачів шляхом регулювання характеристики спрацьовування розчеплювачів таким чином, щоб захист з боку навантаження при всіх можливих значеннях надструму спрацьовував швидше, ніж автоматичний
вимикач з боку живлення. При налаштуванні часу спрацьовування двох
автоматичних вимикачів необхідно враховувати допуски порогів і часів
спрацьовування та дійсні струми, що протікають в автоматичних вимикачах. Що стосується допусків, характеристики спрацьовування розчеплювачів АВВ подані двома кривими (рис. 4), одна з яких вказує найбільший час спрацьовування (верхня крива), а інша – найменший час
спрацьовування (нижня крива). Для коректної селективної роботи необхідно враховувати найгірші умови (рис. 5), коли автоматичний вимикач
А з боку живлення спрацьовує за нижньою кривою, а автоматичний вимикач з боку навантаження В спрацьовує за верхньою кривою. Якщо по
двох автоматичних вимикачів пропускається однаковий струм, достатньо, щоб не було перекриття між кривою автоматичного вимикача з боку живлення й кривою автоматичного вимикача з боку навантаження.
Якщо по двох автоматичних вимикачів пропускаються різні струми,
необхідно вибрати ряд показових точок на кривих і переконатися в тому, що величини часу спрацьовування захисту з боку живлення завжди
вище відповідних величин часу захисту з боку навантаження. Якщо
умова tA > tB виконується у всьому діапазоні зміни струму, тоді селективність в зоні перевантаження забезпечується.

а

б

Рис. 5 – Захисні характеристики вимикачів при часострумовій селективності:
а – автоматичний вимикач А з боку живлення спрацьовує за нижньою кривою;
б – автоматичний вимикач з боку навантаження В спрацьовує за верхньою кривою.
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Струмова селективність заснована на положенні про те, що чим
ближче місце замикання до джерела живлення установки, тим вище
струм КЗ. Тому можна визначити зону, в якій трапилося замикання,
шляхом уставки розчеплювача миттєвої дії на різні значення струму.
Повну селективність звичайно можна отримати в конкретних випадках
тільки там, де струм замикання невисокий, і де між двома пристроями
захисту є елемент з високим повним електричним опором (трансформатор, дуже довгий кабель або кабель зі зменшеним поперечним перерізом) і, отже, велика різниця між значеннями струмів КЗ. Даний тип узгодження використовується, в першу чергу, в кінцевих розподільчих
щитах де низькі значення номінального струму і струму КЗ, і високий
повний електричний опір з'єднувальних кабелів. При цьому граничний
струм селективності звичайно низький, тому селективність найчастіше
є частковою, рівень уставки захисту від надструмів швидко зростає резервування захисту, що забезпечує швидке відключення пошкодженої
лінії, якщо один з апаратів захисту несправний, є неможливим. Цей тип
селективності також може бути реалізований між автоматичними вимикачами однакового розміру без функції S захисту від КЗ з затримкою.
На практиці (рис. 6,а) уставка захисту від КЗ автоматичного вимикача A з боку живлення буде встановлена на значення, яке не допускає його спрацьовування при КЗ, що виникають в навантаженні на
стороні апарату B: Іsl minA> 1 кА. Уставка захисту автоматичного вимикача з боку навантаження B буде встановлена так, щоб він спрацьовував при КЗ, які виникають на його стороні навантаження: Іsl maxB> 1 кА.
Значення граничного струму селективності, яке може бути отримано,
дорівнює порогу миттєвого спрацювання захисту з боку живлення без
будь-якого допуску: Is = Іsl minA (рис. 6,б)

а
б
Рис. 6 – Захисні характеристики вимикачів: а – схема розташування вимикачів;
б – значення граничного струму селективності.
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Часова селективність являє собою розвиток струмової. Тепер
для узгодженої роботи вимикачів крім уставки спрацьовування за
струмом визначається також час спрацьовування. Значення струму
уставки викликає спрацювання розчеплювача після певної часової затримки, що дозволяє забезпечити спрацьовування будь-яких апаратів
захисту, розташованих найближче до місця аварії, відмикаючи ділянку, де сталася несправність. Стратегія полягає в поступовому підвищенні уставок струму й затримок спрацьовування при наближенні до
джерела живлення. Різниця між затримками, встановленими для послідовних апаратів захисту, повинна враховувати час виявлення замикання, час спрацьовування вимикача на стороні навантаження, а також час
інерції вимикача на стороні живлення, протягом якого пристрій захисту може спрацювати навіть після зникнення струму КЗ. Як і у випадку
струмової селективністі, узгодження роботи вимикачів проводиться
шляхом порівняння часострумових кривих. Цей тип узгодження легко
реалізувати. Він не дуже дорогий щодо системи захисту й дозволяє
отримати високі значення меж селективності та забезпечити резервування пристроїв захисту. Однак час спрацьовування й рівні енергії, що
пропускаються вимикачами, особливо розташованих біля джерел,
є значними.
На практиці параметри захисту із затримкою при КЗ у двох автоматичних вимикачів (рис. 7,а) повинні бути встановлені та відрегульовані таким чином, щоб не створювати перекриття зон спрацьовування
часострумових характеристик (рис. 7,б). Час спрацювання повинен
бути відрегульованим таким чином, щоб автоматичний вимикач
В з боку навантаження відключився, в той час як автоматичний вимикач А з боку живлення, який перебуває в стадії очікування, був здатний "побачити" відключення струму і залишитися в замкнутому стані.
Отриманий граничний струм селективності Is (рис. 7,б) дорівнює уставки миттєвого спрацювання захисту з боку живлення, якщо ця функція
увімкнена, або значенню Icw для повітряних автоматичних вимикачів
з боку живлення, якщо функція миттєвої захисту встановлена в положення OFF.
Узгодження енергетичного типу (енергетична селективність)
є специфічним типом селективності, який заснований на струмообмежувальних характеристиках автоматичних вимикачів у литому корпусі.
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а
б
Рис. 7 – Захисні характеристики вимикачів: а – захист із затримкою при КЗ
у двох автоматичних вимикачів; б – часострумові характеристики.

Струмообмежуючий вимикач є автоматичним вимикачем з надзвичайно малим часом вимикання, протягом якого струм КЗ не встигає
досягти свого максимального значення [2]. На практиці, всі автоматичні вимикачі в литому корпусі серій ISOmax і Tmax, модульні автоматичні вимикачі та повітряні струмообмежуючі автоматичні вимикачі
E2L та E3L, що випускаються концерном ABB, мають більш-менш
виражені струмообмежувальні властивості. В умовах КЗ струмообмежуючі автоматичні вимикачі мають надзвичайно високу швидкодію
(час спрацьовування становить кілька мілісекунд) і розмикаються при
наявності значної аперіодичної складової. Тому для їх узгодження неможливо використовувати часострумові криві спрацьовування, отримані з урахуванням діючих значень періодичних складових.
У каталогах АВВ наводяться таблиці та програми розрахунку
із зазначенням величини граничного струму селективності Is при КЗ
між різними комбінаціями автоматичних вимикачів. Ці значення визначаються шляхом теоретичного об'єднання результатів випробувань,
проведених у відповідності з вказівками [2] (рис. 8).
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Рис. 8 – Величини граничного струму селективності.

На практиці в розчеплювачах термомагнітного типу з боку живлення уставки магнітного спрацьовування повинні бути такими, щоб не
створювати перекриття зон спрацьовування (рис. 9), з урахуванням допусків та дійсних струмів, що протікають через автоматичні вимикачі.

Рис. 9 – Захисні характеристики вимикачів.

Магнітний поріг спрацьовування автоматичного вимикача з боку
живлення повинен дорівнювати або бути вище 10In або бути встановленим на максимальне значення, якщо воно регулюється. В розчеплювачах електронного типу автоматичних вимикачів з боку живлення всі
72

ISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15(988)

функції захисту від КЗ з затримкою S повинні бути відрегульовані
у відповідності з тими ж вказівками, які дійсні у відношенні селективності за часом, при цьому функція миттєвого захисту I автоматичних
вимикачів з боку живлення повинна бути вимкнена.
Зонна селективність являє собою розвиток часової селективності. Вона реалізується за допомогою діалогу між струмовимірювальними пристроями, що при виявленні струму збурення установки дозволяє
точно визначити місце несправності та відключити подачу електроживлення тільки в цю зону. Вимірювальні пристрої направляють інформацію про перевищення уставки струму системі контролю, та остання
визначає, який пристрій має спрацювати. У разі коли є значення струму, які вище відповідних уставок, то кожне захисний пристрій направляє сигнал блокування за допомогою прямого з'єднання або шини на
ієрархічно більш високий рівень захисту, і до спрацьовування перевіряється, що аналогічний сигнал блокування не надійшов від захисного
пристрою з боку навантаження. Таким чином, спрацьовує тільки захист, розташований безпосередньо з боку джерела живлення від точки
несправності. У порівнянні з часовою селективністю не потрібно підвищувати навмисну затримку при наближенні до джерела живлення.
Затримка може бути зменшена на час, потрібний для прийому можливого сигналу блокування від захисного пристрою з боку навантаження.
Цей тип селективності підходить для радіальних мереж та, в поєднанні
зі спрямованим захистом, підходить також для вузлових мереж.
У порівнянні з часовою селективністю, зонна селективність забезпечує скорочення часу спрацьовування, зниження пошкодження,
що викликається замиканням, та втручання в систему електроживлення, зниження теплових та динамічних навантажень на частини установки, отримання великої кількості рівнів селективності. Однак вона дорожча й вимагає наявності додаткового джерела живлення.
На практиці цей тип селективності може бути реалізований:
– між повітряними автоматичними вимикачами Emax, оснащеними розчеплювачами PR122 та PR123. Граничний струм селективності,
який може бути отриманий, дорівнює Is = Icw;
– між автоматичними вимикачами в литому корпусі Tmax T4L,
T5L та T6L, оснащеними розчеплювачем PR223 EF. Граничний струм
селективності, який може бути отриманий, становить Is = 100 кА.
За допомогою додаткового модуля IM210, можна створити коло
зонної селективності між вимикачами серій Tmax та Emax компанії
АВВ (рис. 10)
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Рис. 10 – Координація роботи автоматичних вимикачів АВВ:
а – резервипрование; б – зонна селективність.

Компанія АВВ випускає наступні типи автоматичних вимикачів:
– мініатюрні (модульні) автоматичні вимикачі (MCB) представлений серією автоматичних вимикачів System Pro-M Compact. Вони
оснащені термомагнітними розчіплювачами, характеристики спрацьовування яких відповідають Стандартам МЕК 60898, ГОСТ Р 50345 та
DIN VDE 0660. Ці автоматичні вимикачі мають здатність до відмикання (Icu) відповідно до МЕК60947-2, ГОСТ Р 50030.2. Межі енергетичної селективності зазначені в стандартах.
– автоматичні вимикачі в литому корпусі (MCCB) серій Tmax та
ІSOmax оснащені термомагнітними або електронними розчеплювачами. Найсучасніший електронний розчеплювач серії Tmax – це
PR223EF. Він дозволяє реалізувати зонну селективність між автоматичними вимикачами MCCB.
– повітряні автоматичні вимикачі (ACB) серії Emax оснащені електронними розчеплювачами. Найсучасніші електронні розчеплювачі
серії Emax – це PR122/P та PR123/P. PR122/P дозволяють реалізувати
зонну селективність. PR123/P крім зонної селективності дозволяють
реалізувати спрямовану зонну селективність.
MCB – це автоматичні вимикачі з термомагнітним розчеплювачем а, отже, неможливо забезпечити часову та зонну селективність.
Селективність MCB-MCB реалізується двома методами: струмова та
енергетична селективність. В залежності від типу MCB на стороні живлення, можна реалізувати або один, або інший метод.
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Для випадку забезпечення селективності МССВ-MCB між автоматичним вимикачем в литому корпусі на стороні живлення та модульним автоматичним вимикачем на стороні навантаження завдяки різному розміру двох автоматичних вимикачів, завжди можливо отримати енергетичну селективність.
Для забезпечення селективності MCCB-MCCB між двома автоматичними вимикачами в литому корпусі можливо використовувати різні
методи забезпечення селективності. Струмова селективність використовується для комбінацій автоматичних вимикачів, які не мають значення енергетичної селективності, коли елемент з високим повним
електричним опором розташований між ними. Часова селективність
використовується для комбінацій автоматичних вимикачів, які не мають значення енергетичної селективності, а автоматичний вимикач
з боку живлення оснащений електронним розчеплювачем. Енергетична
селективність використовується для комбінацій, коли наведені таблиці
координації апаратів захисту та керування. Зонна селективність використовується для автоматичних вимикачів Tmax, оснащених розчеплювачем PR223EF.
Для випадку забезпечення селективності АСВ-МССВ між повітряним автоматичним вимикачем на стороні живлення та автоматичним
вимикачем в литому корпусі на стороні навантаження можливо використовувати два методи: традиційний підхід з часової чи енергетичної
селективністю, або зонна селективність, коли розташований зі сторони
навантаження автоматичний вимикач Tmax оснащений розчеплювачем
PR223EF, а вимикач Emax на стороні живлення оснащений розчеплювачем PR122/P або PR123/P.
Інтегральний селективний захист низьковольтних мереж
електропостачання апаратами Schneider Electric. В теперішній час
при захисті електричних мереж електропостачання напругою 0,4 кВ
запобіжниками застосовується інтегральний селективний захист, при
якому вибірковість захисту при виникненні КЗ на одному зі ступенів
захисту розгалуженого кола забезпечується відмінністю інтеграла плавлення плавкого елементу на різних ступенях захисту.
При захисті автоматичними вимикачами Schneider Electric застосовуються:
– ступінчасто-часовий селективний захист, при якому
вибірковість захисту при виникненні КЗ на одному зі ступенів захисту
розгалуженого кола забезпечується відмінністю витримок часу на
спрацьовування автоматичних вимикачів різних ступенів захисту
(аналогічно часовій селективності вимикачів АВВ);
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– "енергетична" селективність реалізовується вимикачами
Compact-NS фірми "Schneider Electric", при реалізації якої для виборчого підвищення швидкодії вимикача на аварійному ступені захисту
розгалуженої мережі використовують енергію дуги, що виділяється
при розмиканні контактів [3, 4].
Зазначені способи забезпечення селективності мають як переваги,
так і недоліки. Для кращого розуміння вказаних достоїнств і недоліків
при вживанні різних типів селективного захисту розглянемо, як приклад, системи захисту двох типів, характерних для мереж електропостачання напругою 0,4 кВ.
На рис. 11,а наведена схема розгалуженої мережі електропостачання з довгими повітряними лініями та підключеними вздовж неї споживачами. Такий тип мереж характерний для живлення будинків приватного сектора та котеджних селищ. На головному розподільчому щиті
(ГРЩ) трансформаторної підстанції встановлено ввідний захисний апарат – автоматичний вимикач QA1,1, до відвідних затисків якого
підключені три захисні фідерні апарати – автоматичні вимикачі QF1,1QF1,3. Кожен фідерний вимикач захищає свою довгу повітряну лінію, до
якої підключені різного виду споживачі. Зокрема, до лінії, що захищається
апаратом QF1,1, підключені споживачі, що захищаються апаратами
QF2,1, QF3,1-QF3,7.
Схема мережі електропостачання з кабельними лініями та
підключеним у кінці їх зосередженим навантаженням у вигляді житлових багатоповерхових будинків, наведена на рис. 11,б. Як і у попередньому випадку, до відвідних затисків ввідного вимикача QA 1.1
підключені три фідерні апарати QF1.1-QF1.3. Але тепер, до кожного з
фідерних апаратів підключені кабельні лінії, що живлять
багатоквартирні житлові будинки. Так, до фідерної лінії, що
захищається апаратом QF1.1 підключена кабельна лінія, до кінця якої
підключений розподільний щит РЩ1 багатоквартирного житлового
будинку.
Для мереж з повітряними лініями (рис. 11,а) однією з проблем забезпечення селективності являється захист від струмів у кінці довгої
лінії – видалене КЗ. Суть проблеми полягає в тому, що у разі виникнення аварійної ситуації у кінці довгої лінії (за вимикачем QF3.7) значення струму видаленого КЗ може бути меншим величини пускового
струму електродвигуна, підключеного на початку лінії до вимикача
QF2.1, а також меншим величини струму перевантаження, що створюється усіма підключеними до цієї лінії споживачами.
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Рис. 11 – Фрагмент розгалуженої мережі електропостачання: а – наведена
схема розгалуженої мережі електропостачання з довгими повітряними лініями та
підключеними вздовж неї споживачами; б – схема мережі електропостачання
з кабельними лініями та підключеним у кінці їх зосередженим навантаженням
у вигляді житлових багатоповерхових будин.

Для мереж з кабельними лініями (рис. 11,б) головною проблемою
є надійність захисту кабельних відсіків при КЗ. У разі відмови захисту
від термічної дії струму КЗ значно ушкоджуються кабельні лінії по всій
довжині до місця КЗ. Заміна кабелю в умовах насиченої інфраструктури
міста дуже трудомістка і дорога процедура. В той же час, існуючі показники вірогідності безвідмовної роботи вимикачів 0,95-0,97 при виконанISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15 (988)
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ні захисних функцій не відповідають сучасним вимогам високої надійності захисту. Тому важливим напрямом підвищення показників безвідмовності захисту є перехід до захисту ділянок електричних мереж системою з двох апаратів захисту, в якому апарат ближчий до джерела живлення резервує апарат ближчий до споживача у разі відмови останнього.
Для випадку (рис. 11,б) струмова уставка Isd1 зони КЗ ввідного
вимикача QA1.1 має дорівнювати відповідній уставці Isd1 = Isd2 нижнього фідерного вимикача, наприклад QF1.1. При використанні існуючих
вимикачів тільки з однією струмовою уставкою зони КЗ, яка залежить
від величини номінального струму вимикача In, вказану умову рівності
струмових уставок у більшості випадків забезпечити неможливо. Дійсно, у ввідного вимикача QA1.1 струмова уставка повинна бути вибрана
з урахуванням струмів перевантаження та пускових струмів електродвигунів усіх трьох відвідних ліній, значення яких може бути більше
струмової уставки КЗ вимикача QF1.1. Тому потрібна вибірковість за
видом струмів збурення. Захист зони КЗ вимикача QA1.1 не повинен
реагувати на струми перевантаження й пускові струми сусідніх ліній,
але бути чутливим до невеликих струмів КЗ в лінії, що захищається
вимикачем QF1.1. Таким чином, для розгалужених електричних мереж
система захисту буде оптимальною у тому випадку, якщо буде реалізований селективний захист не лише за місцем виникнення струму
збурення кола, але й за видом струму збурення (пуск електродвигуна,
перевантаження або КЗ).
Основною перевагою інтегрального селективного захисту запобіжниками є надійність захисту, що характеризується показником безвідмовної роботи при виконанні захисних функцій. Саме ця якість запобіжників сприяє тому, що в існуючих кабельних мережах зберігається
досить багато кіл, що захищаються запобіжниками. Показник безвідмовності для цих апаратів захисту (0,99) значно вищий, ніж
у існуючих автоматичних вимикачів вітчизняного виробництва. Наприклад, у автоматів А3700 цей показник дорівнює 0,95.
Іншою перевагою вказаної системи захисту є досить висока
швидкодія при великих струмах КЗ в порівнянні зі "ступінчасточасовою" селективністю автоматичних вимикачів.
В той же час системам інтегрального селективного захисту на базі
запобіжників властиві наступні недоліки:
– нестабільність часових і струмових уставок, обумовлена впливом технологічних і кліматичних чинників на струми плавлення;
– неможливість регулювання часових і струмових уставок без
заміни плавких вставок;
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– неможливість реалізації селективного захисту за видом струму
збурення.
Під останнім недоліком розуміється неможливість ідентифікувати
вид струму збурення електричного кола (пуск електродвигуна, перевантаження або КЗ) і, відповідно, вибірково (селективно) реагувати на ці
збурення. Коли пусковий струм електродвигуна, розташованого на
початку довгої лінії (рис. 11,а) буде дорівнювати (або навіть більшим)
струму видаленого КЗ, за допомогою запобіжника, який реагує на інтеграл струму, що пропускається, не можливо вибірково відключити
коло при видаленому КЗ, і не відключити коло у разі пуску-розгону
електродвигуна.
При ступінчасто-часовому селективному захисті автоматичними
вимикачами в порівнянні із захистом запобіжниками забезпечується
стабільність часових і струмових уставок, а також можливість їх регулювання за рахунок застосування електронних (напівпровідникових)
розчеплювачів. Електронні розчеплювачі дозволяють реалізувати й ряд
нових захистів, наприклад, захист від однофазного КЗ на нейтральний
провідник, або захист від обриву нейтрального провідника. Проте часострумова характеристика ступінчасто-часової селективної системи захисту, тобто залежність часу спрацьовування від величини струму КЗ
tc = f(IКЗ), з технічної точки зору невірна. Чим ближче ступінь захисту
розташована до джерела живлення (чим більше струму КЗ IКЗ на цьому
ступені), тим більше час спрацьовування tc. Оптимальною має бути зворотна залежність. Час спрацьовування захисту зі збільшенням струму
повинен зберігатися хоч би постійним і бути не великим за значенням.
Крім того існуючі розчеплювачі, у тому числі й електронні, не дозволяють реалізацію селективного захисту за видом струму збурення.
Проілюструємо на прикладі 4-х ступінчастої системи захисту
(рис. 12) недоліки ступінчасто-часової часострумової характеристики.
На першому ступені захисту, в місці встановлення вимикача "Електрон",
де IКЗ = 22 кА, час спрацьовування захисту складає tc = 0,5-0,7 с, тобто
в 5-7 раз більший, ніж на 3-му ступені (вимикач ВА55А31), де струм КЗ
складає усього IКЗ = 1,5 кА. Саме від недосконалості часострумової
захисної характеристики ступінчасто-часової селективності виникають
труднощі з надійністю захисту кабелів в електроустановках за вимикачами А3790С. У разі відмови вимикача А3790С (рис. 12) вищий вимикач
"Електрон" з витримкою tc = 0,5-0,7 с не здатний захистити кабелі.
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Рис. 12 – Ілюстрація ступінчасто-часового селективного захисту.

Недолік існуючих електронних розчеплювачів з часовою селективністю, а саме, їх нездатність селективно реагувати на різні види збурення також негативно проявив себе при захисті електроустановок.
У разі відмови вимикачів АП-50, чутливості захисту вищого вимикача
виявляється недостатньо для реалізації режиму резервування. Понизити струмову уставку зони КЗ цих апаратів не представляється можливим, оскільки пускові струми сусідніх фідерів виявлялися більшими,
ніж струм віддаленого КЗ. Вказана проблема була вирішена за рахунок
підвищення чутливості захисту в зоні перевантаження. У разі відмови
вимикача АП-50 захист аварійного фідера здійснюють за рахунок
спрацьовування у вимикачі ВА55А31 розчеплювача перевантаження.
Аналогічна проблема з недостатньою чутливістю до струмів видалених КЗ проявилася і на першому ступені системи захисту при захисті довгої магістральної лінії, що захищається вимикачем "Електрон" (рис. 13).
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Рис. 13 – Система захисту магістральної лінії.

Ця лінія досить протяжна, а на її початку підключені потужні
електродвигуни, пускові струми яких виявляються більшими струмів
КЗ у кінці магістральної лінії. В даному випадку проблема видаленого
КЗ була вирішена за допомогою релейної апаратури з боку високої
напруги трансформатора за рахунок застосування максимального
струмового захисту МСЗ і реле реактивної потужності РРП. При цьому
власний розчеплювач у вимикачі "Електрона" відсутній. Разом з тим
таке рішення не забезпечує ні швидкодію захисту, ні необхідну точність і надійність. Крім того, таке рішення неможливо застосувати на
нижчих ступенях захисту.
Таким чином, на прикладі захисту електроустановок напругою
0,4 кВ можна сформулювати недоліки існуючої системи ступінчасточасової селективності та розчеплювачів, що реалізують цю селективність. Щоб забезпечити високу надійність захисту за показником безвідмовності за рахунок реалізації режиму резервування, система захисISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15 (988)
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ту повинна мати виборчу (селективну) чутливість до струмів КЗ і досить високу швидкодію.
На сьогодні швидкодіючий "енергетичний" селективний захист
реалізується за допомогою вимикачів Compact-NS фірми "Schneider
Electric". Зазначені апарати забезпечують ефективне струмообмеження
для радикального зниження теплового та електродинамічного впливу
на елементи мережі на рівні розподільчих щитів. Вони реалізують так
зване "рефлексне" відключення, суть якого полягає в тому, що обмеження великих струмів КЗ здійснюється за рахунок тиску, що утворюється енергією дуги. При певному значенні тиску, викликаному виділенням енергії електричної дуги, що виникає при розходженні контактів, автоматично (рефлексно) виникають додаткові зусилля, які сприяють скорішому розчепленню механізму вимикача і розведенню контактів. Саме тому цей спосіб забезпечення селективності відключення
й названий "енергетичним". Проте слід зазначити, що кінцевим критерієм селективності відключення вищого й нижчого вимикача в даному
випадку є величина обмеженого нижчим вимикачем струму КЗ. Але
щоб обмежений нижчим вимикачем струм був меншим струму спрацьовування розчеплювача вищого апарату, окрім дуже швидкодіючого
механізму, приводом якого є торсіонний вал, додатково для прискорення розчеплення механізму і руху контактів використовується енергія дуги, що виділяється при відключенні.
На рис. 14 показана схема контактно-дугогасної системи апаратів
Compact-NS компанії "Schneider Electric" на струми 100, 400 й 630 А, що
ілюструє принцип реалізації "рефлексного" й " енергетичного" відключення струмів КЗ.

Рис. 14 – Контактно-дугогасна система вимикачів Compact NS:
а – кинематична схема; б – схема використання енергії дуги.
82
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На рис. 15 показані схема електроустановки та часострумові
захисні характеристики вимикачів Compact-NS, на номінальні струми
100, 400 й 630 А.

а

б

Рис. 15 – Схема швидкодіючого "енергетичного" селективного захисту:
а – схема електроустановки; б – часострумові захисні характеристики.

На наведених часострумових захисних характеристиках позначені
зони струмів КЗ, в яких є різкі зміни у бік зменшення часу спрацьовування вимикачів. Таке стрибкоподібне зниження часу спрацьовування
вимикачів обумовлене саме "рефлексним" відключенням.
Розглянутий спосіб відключення забезпечує достатню швидкодію, особливо на нижніх ступенях захисту (ближче до навантаження).
Як випливає з часострумової характеристики, на нижніх ступенях захисту, де встановлені вимикачі Compact-NS з "рефлексним" відключенням, часи спрацьовування селективного захисту незначні за величиною (в межах 10 мс). На першому ж ступені (поблизу джерела живлення), де застосований вимикач Masterpac, що не має "рефлексного"
відключення, а має умисну затримку на відключення, час спрацьовування захисту становить 0,1 с. Застосування на першому ступені не
струмообмежувального вимикача Masterpac обумовлене фізичними
закономірностями, що не дозволяють зробити струмообмежувальними
вимикачі з великими масами контактних систем (на струми понад
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630 А). Маса контактної системи при переході на вищий ступінь зростає значно швидше, ніж струм КЗ і відповідні електродинамічні зусилля. Саме тому, на тому ступені захисту, де найбільший очікуваний
струм КЗ виходить найбільший час спрацьовування захисту.
Таким чином, хоча за абсолютними значеннями час спрацьовування усієї системи селективного захисту при використанні вимикачів
фірми "Schneider Electric", виходить значно меншим, ніж при існуючій
ступінчасто-часовій селективності, сам характер часострумової характеристики такої системи захисту, по суті, зберігається таким же некоректним, як і при ступінчасто-часовому селективному захисті. "Некоректний" характер часострумової характеристики системи селективного захисту означає той факт, що зі збільшенням величини очікуваного
струму КЗ на більш високих ступенях захисту зростає і час спрацьовування захисту.
Таким чином, перевагою "енергетичного" селективного захисту
фірми "Schneider Electric" є висока швидкодія на нижніх ступенях захисту, а завдяки цьому й істотне зниження часу умисної витримки часу
спрацьовування на першій ступені до 0,1 с.
Недоліками системи "енергетичного" селективного захисту залишаються:
– часострумова характеристика, що реалізовується за допомогою
такої системи захисту не є оптимальною: на високому ступені
найбільший струм і найбільший час спрацьовування;
– не реалізується селективний захист за видом струму збурення,
внаслідок чого не в усіх випадках чутливість апаратів до струмів КЗ
виявляється достатньою для реалізації режиму резервування і забезпечення високого показника безвідмовності захисту.
Забезпечення
швидкодіючої,
так
званої
"енергетичної"
селективності на базі вимикачів Compact NS гарантується тільки при
використанні на всіх ступенях захисту конкретних типовиконань
вимикачів саме фірми "Schneider Electric". Ці вимоги в нормативних
документах "Schneider Electric" вказані в зв'язку з тим, що принцип
селективної роботи зазначених апаратів заснований на гармонізації
динамічних характеристик вимикачів різних ступенів. Іншою вимогою
реалізації швидкодіючої селективного захисту на базі вимикачів
Compact
NS
є необхідність використання навіть на останньому щаблі захисту
вимикачів тільки даної фірми. При цьому в вимикачах фірми
"Schneider Electric" немає функції ідентифікації виду струму обурення
кола для підвищення чутливості до струмів віддаленого КЗ. Тому за84
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стосування на першій ступені вимикачів Masterpac фірми "Schneider
Electric" замість "Електрон" не вирішує проблеми "дальнього резервування" для віддалених від джерел живлення ділянок ЕУ.
Координація роботи апаратів захисту компанії Legrand.
Координація роботи є послідовне з’єднання двох або декількох
пристроїв для захисту від надструмів, щоб забезпечити селективність
спрацьовування при надструмах та резервний захист [5].
Резервний захист – координація з надструмів двох пристроїв захисту від надструмів, з'єднаних послідовно (рис. 16). Захисний
пристрій, розташований, як правило, але не обов’язково на вхідній
стороні, здійснює захист від надструмів за допомогою іншого захисного пристрою, запобігаючи його надмірному навантаженню. При цьому
здатність до відмикання апарата захисту повинна дорівнювати або бути більшою максимального струму КЗ в місці інсталяції апарату. Як
виняток, здатність до відмикання може бути нижче очікуваного максимального струму КЗ якщо:
– апарат захисту працює спільно з апаратом, розташованим вище,
який має необхідну здатність до відмикання;
– апарат захисту, розташований нижче, й кола, що захищаються
ним, здатні витримати потужність, обмежену апаратами захисту розташованими вище.
Таким чином, координація дає суттєву економію.
Координація може бути організована в трьох рівнях, якщо
виконується одна з наступних умов (рис. 17):
– розташований на початку лінії апарат захисту QF1 повинен мати
здатність до відмикання, відповідну місцю його інсталяції. Апарати
QF2.1 і QF3.1 скоординовані з апаратом QF1. Необхідно переконатися,
що поєднання QF2.1+QF1 та QF3.1+QF1 мають достатню здатність до
відмикання. У цьому випадку немає необхідності перевіряти спільну
роботу апаратів QF2.1 і QF3.1.
– координація виконується між послідовно включеними апаратами.
При цьому розташований на початку лінії апарат захисту QF1 має
відключаючу здатність, відповідно місця його інсталяції, апарат QF3.1
скоординована з апаратом QF2.1, а той, у свою чергу, скоординований з
апаратом QF1. У цьому випадку поєднання QF3.1+QF2.1 і QF2.1+QF1 мають необхідну відключаючу здатність і немає необхідності перевіряти
спільну роботу апаратів QF1 і QF3.1.

ISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15 (988)

85

TV1
6/0,4 кВ
I рівень

QF2.1

QF2.2

QF1
ІI рівень

QF3.1 ІІI рівень
Рис. 16 – Координація роботи вимикачів
Legrand.

IКЗ
Рис. 17 – Координація в
трьох рівнях.

Координація роботи автоматичних вимикачів може виконуватись
як для апаратів, розташованих в одному розподільчому щиті, так
і в різних щитах. Тому можливо здійснити координацію (резервний
захист)
апаратів,
розташованих,
наприклад,
в
головному
розподільчому шафі і у вторинних шафах.
Селективність з надструмів – координація робочих характеристик двох або декількох пристроїв захисту від надструмів з таким розрахунком, щоб у разі виникнення надструму в межах заданого
діапазону спрацьовував тільки апарат, призначений для оперування в
зазначеному діапазоні, а інші не спрацьовували.
Розрізняють послідовну селективність, коли через різні пристрої
захисту від надструмів проходить практично однаковий надструм, та
паралельну селективність, коли через тотожні захисні пристрої проходять різні частки надструму. Селективність між апаратами А і В
називається повною, якщо повністю визначається значенням
очікуваного максимального струму КЗ в місці інсталяції апарату В. В
інших випадках селективність між апаратами А і В називається частковою, тому вводиться поняття межі селективності. Це значення струму КЗ, нижче якого обов'язково спрацює тільки вимикач В, а при
перевищенні якого може спрацювати вимикач А (рис. 18,а).
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а
б
Рис. 18 – Селективність: а – часткова; б – робоча.

Оскільки майже всі несправності в колах з'являються під час
експлуатації, то часткова селективність застосовується, якщо межа
селективності вище значення струму КЗ на кінці лінії. У цьому випадку говорять про робочу селективність. Її реалізація найчастіше вельми
зручна, економічна і проста (рис 18,б). Межа селективності для
спільно працюючих автоматичних вимикачів DPX 250 ER (160 A) й
DX 40 A (характеристика спрацювання С) становить 6 кА. Максимальний струм КЗ в лінії 8 кА, тому селективність не повна, а робоча, так
як струм КЗ в точці підключення обладнання становить лише 3 кА.
Селективність за струмом забезпечується конструктивними
відмінностями апаратів Legrand. Для забезпечення селективності при
перевантаженні відношення уставок струмів Ir повинно бути не менше 2
(рис. 19). Для забезпечення селективності при КЗ відношення уставок
захисту від КЗ (Im) повинно бути не менше 1,6. Межа селективності
дорівнює уставці електромагнітного розчеплювача ImA апарату А, розташованого вище (рис. 18а). Селективність в цьому випадку є повною доти, поки IkB менше, ніж ImA.
Для струму IkB селективність є повною. Якщо розташований нижче вимикач В є струмообмежувальним, він обмежує струм КЗ за часом
й за амплітудою (рис. 20). При цьому селективність є повною, якщо
обмежений струм I′kB, що пропускається вимикачем В, менше, ніж уставка вимикача А. Селективність за струмом дуже зручна для кіл, де
струми КЗ відносно невеликі. В інших випадках разом з селективністю
за струмом слід використовувати селективність за часом.
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Рис. 19 – Селективність за струмом
апаратів Legrand: IkB – очікуваний
максимальний струм КЗ в місці
інсталяції вимикача В.

Рис. 20 – Повна селективність зі
струмообмежувальним вимикачем: I′kB
– струм КЗ, обмежений апаратом В.

Селективність за часом заснована на зрушенні за часом часострумових характеристик автоматичних вимикачів з'єднаних послідовно
(рис. 18,б). Вона використовується у доповнення до селективності за
струмом, щоб забезпечити селективність спрацювання за межами уставки струму КЗ ImA розташованого вище вимикача А (рис. 18,а).
Для забезпечення селективності за часом повинна бути
можливість встановлення затримки спрацьовування Tm на розташованому вище вимикачі (рис. 21). Розташований вище вимикач повинен
витримувати струм КЗ з усіма його впливами протягом усієї затримки.
Кабелі, через які протікає цей струм, повинні витримувати тепловий
вплив I2t. Час неспрацьовування розташованого вище апарату повинен
бути більше часу спрацьовування (включно можливу затримку) апарату, розташованого нижче.
У вимикачах DPX є можливість задавати різні затримки спрацьовування, що дозволяє створювати кілька ступенів селективності.
Логічна селективність реалізується між двома апаратами,
об'єднаними спеціальним зв'язком. Коли розташований нижче вимикач
виявляє несправність, він посилає сигнал вимикачу, розташованому
вище, який почне відлік витримки часу, що дорівнює 50 мс. Якщо за
цей час розташований нижче вимикач не в змозі обмежити вплив
несправності, то активізується вимикач, розташований вище.
Електронні розчеплювачі автоматичних вимикачів DPX забезпечують
виконання логічної селективності. Електронні розчеплювачі мають
також функцію зниження навантаження, яка полягає у відключенні
другорядних
кіл
в разі, якщо навантаження кола, що захищається, становить більш
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90 %. Селективність покращується при використанні автоматичних
вимикачів з електронними розчеплювачами, в яких реалізована
функція I2t = const, котра дозволяє уникнути накладення характеристик
(рис. 22).

Рис. 21 – Часова селективність
апаратів Legrand.

Рис. 22 – Логічна селективність
апаратів Legrand.

Автоматичні вимикачі Legrand DPX з електронними розчеплювачами оснащені модулями МР17 (рис. 23), в яких налаштована логічна
або динамічна селективність захисту. Коли DPX, що стоїть вище, не
отримав відповідний сигнал про ідентифікацію КЗ від DPX, що стоїть
нижче, він вважає що КЗ відбувається між ними і відключається
миттєво, без урахування часових уставок свого розчеплювача. Призначення – покращення захисту збірних шин низьковольтних комплектних пристроїв. Для підвищення селективності автоматичних вимикачів
перемикач селективності може бути встановлений в положення High.
Це гарантує селективність такого автоматичного вимикача по
відношенню до іншого, що стоїть нижче, перемикач селективності
якого встановлений в положення Low (динамічна селективність).

а
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Рис. 23 – Регулювання уставок захисту електронного розчеплювача МР17:
а – розчеплювач МР17; б – захисна характеристика.

Електронні розчеплювачі Legrand випускаються в трьох виконаннях:
– S1 мають один тип характеристики з регульованими Ir і Im
(рис. 24,а);
– S2 (рис. 24,б) мають кілька характеристик з регульованими Ir, tr
і Im, tm (рис. 25);
– Sg мають універсальні характеристики з найбільшим набором
регулювань: Ir, tr, Im, tm і Ig, tg (рис. 24,в).

а

б

в
Рис. 24 – Електронні розчеплювачі апаратів Legrand DPX: а – S1; б – S2;
в – Sg: 1 – регулювання уставки захисту від перевантаження; 2 – регулювання
уставки витримки часу відключення при перевантаженні; 3 – регулювання
уставки захисту від КЗ; 4 – регулювання уставки витримки часу відключення
при КЗ; 5 – регулювання уставки захисту від струму витікання; 6 –
регулювання уставки витримки часу відключення при струмі витікання; 7 –
регулювання уставки захисту робочого нульового провідника (тільки для
чотирьохполюсних); 8 – регулювання динамічної селективності.
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Рис. 24 – Захисні характеристики електронного розчеплювача S2.

Висновки. Проведений аналіз існуючих проблем, пов'язаних
з координацією роботи апаратів захисту розгалуженої мережі електропостачання показав:
– внаслідок низької чутливості до струмів віддаленого КЗ не
забезпечується необхідна точність і надійність режиму "далекого резервування" при захисті електроустановки в кінці магістрального
струмопроводу;
– внаслідок технічно некоректної захисної характеристики "ступінчато-часової" селективності, чим ближче розташований апарат до
джерела струму, тим більше час спрацьовування захисту, термічна
стійкість кабелів в кабельних відсіках не відповідає вимогам пожежної
безпеки;
– необхідні нові технічні рішення, спрямовані на вибіркове
підвищення чутливості до струмів віддалених КЗ, а також на
реалізацію швидкодіючого інтегрального селективного захисту, при
якому час спрацювання апаратів на верхніх ступенях може знижуватиISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15 (988)
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ся або залишатися на рівні, необхідному для "резервування" нижніх
ступенів захисту.
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Техніко-економічний аналіз сучасних методів покращення захисних
властивостей автоматичних вимикачів / Середа О.Г., Варшамова І.С.,
Литвиненко В.В., Моргун В.В. // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ",
2013. – № 15 (988). – С. 61-92. Бібліогр.: 5 назв.
Показана необходимость координации аппаратов защиты разветвленных
электрических сетей. Доказана возможность повышения надежности защиты
за счет реализации режима "дальнего резервирования" отказов. Обоснована
необходимость новых технических решений, направленных на улучшение
защитных свойств низковольтных автоматических выключателей.
Ключевые слова: координация защит, дальнее резервирование отказов,
селективная защита.
The necessity of coordination of protection apparatuses for n-area power grids
is shown. A possibility to increase the protection reliability by the realization of a
mode of the "long redundancy" of faults is proved. The necessity of new engineering
solutions aimed to improve protective performance of low-voltage circuit breakers is
validated.
Keywords: protection coordination, long redundancy of faults, selective protection.
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ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ
УДК 621.313:536.2.24:539.2
В.Ф. БОЛЮХ, д-р техн. наук, проф., НТУ "ХПИ"
С.В. ОЛЕКСЕНКО, аспирант, НТУ "ХПИ"
СИНТЕЗ ПАРАМЕТРОВ ИНДУКЦИОННОДИНАМИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ
Предложен метод синтеза параметров индукционно-динамического двигателя
(ИДД) с ферромагнитным сердечником, основанный на использовании комплексного критерия эффективности и оптимизационного подхода, при котором учитываются массогабаритные параметры, электродинамические показатели, магнитные поля рассеяния, плотности токов и превышения температур
активных элементов. Синтезированы оптимальные параметры ИДД для заданного набора частичных критериев эффективности.
Ключевые слова: синтез, индукционно-динамический двигатель, ферромагнитный сердечник, оптимальные параметры.

Введение. Индукционно-динамические двигатели (ИДД) широко
используются в промышленных, оборонных и научно-технических
системах, где необходимы значительные ударные механические нагрузки при относительно незначительных перемещениях исполнительного ударного элемента и ограниченных габаритах.
Возбуждаемый от емкостного накопителя энергии (ЭНЕ) индуктор ИДД индуцирует в электропроводящем массивном якоре ток, который обуславливает возникновение электродинамических усилий
(ЭДУ), между индуктором и якорем, передаваемых от последнего на
ускоряемый исполнительный элемент. Выбором оптимальной конфигурации якоря и ферромагнитного сердечника (ФС) при оптимальных
параметрах индуктора можно существенно увеличить силовые показатели и уменьшить поля рассеяния ИДД. Указанные параметры двигателя необходимо выбирать комплексно с учетом различных разнородных по своей природе технических условий и факторов.
Анализ литературы. ИДД используются во многих отраслях
промышленности, науки и техники для механической обработки поверхностей, деформации объектов, проведения вибрационных и ударных испытаний и т.д. [1-4]. При этом традиционные ИДД в основном
функционируют с цилиндрическим или дисковым якорем, что обусловлено простотой изготовления, без ФС. Кроме перечисленных возможны иные подходы, направленные на повышение удельных силовых показателей ИДД, например, использование криогенного охлаж© В.Ф. Болюх, С.В. Олексенко, 2013
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дения, многосекционного индуктора с последовательной коммутацией
секций, применение подвижного индуктора, взаимодействующего
с двумя охватывающими якорями и др., которые требуют существенного усложнения конструкции и условий работы [5, 6]. При этом вопрос о применении ИДД традиционной конструкции, но с оптимальной конфигурацией ФС, якоря и индуктора с обоснованием их основных технических параметров является актуальным.
Целью работы является определение оптимальных параметров
ИДД при ограничениях массово-габаритных, экологических и технических показателей и обеспечении максимальных силовых показателей.
Математическая модель. Для расчета рабочего цикла ИДД было
проведено компьютерное моделирование в программном пакете
COMSOL Multiphysics 4.3а, основанное на дифференциальных уравнениях в частных производных, в основу которого заложен метод конечных элементов.
С использованием условия Дирихле на границах расчетной области в цилиндрической системе координат рассчитывается векторный
магнитный потенциал A:
1
rA
1
A
A
(1)
0.
r r B
r
z
B z
t
где μ(В) – магнитная проницаемость материала ФС, γ – электропроводность материала активных элементов ИДД.
Составляющие вектора магнитной индукции находятся по известным соотношениям:
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Локальная плотность тока в каждом конечном элементе якоря определяется по известному выражению
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Сила, действующая на якорь, рассчитывается по формуле:
fz

0,5

H B n

BH n

n H B dS .

(4)

где S – поверхность, ограничивающая якорь в пространстве {r, z}.
Для ферромагнитного материала сердечника используется нелинейная кривая намагничивания B = f(H)
Импульс ЭДУ, действующий на якорь, определяется выражением:
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При расчете взаимосвязанных переходных электромагнитных,
электродинамических и тепловых процессов ИДД предполагается отсутствие деформации элементов ФС. При этом рассчитывается пространственное распределение индуцированного тока, магнитного
и теплового поля, сопротивление среды при движении рабочего элемента на каждом временном шаге.
Геометрические параметры ИДД. Основные параметры базового варианта ИДД с дисковым якорем и без ФС представлены в табл. 1.
На рис. 1 представлен общий вид этого ИДД с распределением поля
в момент максимума ЭДУ. Здесь обозначены 1 – неподвижный индуктор, 2а – якорь в исходном положении, 2b – якорь в движении.
Таблица 1 – Основные параметры базового варианта ИДД.
Показатель
Обозначение
Величина
Внешний диаметр индуктора
Внутренний диаметр индуктора
Высота индуктора
Внешний диаметр якоря
Внутренний диаметр якоря
Высота якоря
Расстояние между индуктором и якорем
Количество витков индуктора
Сечение шины индуктора
Масса исполнительного элемента
Емкость ЕНЭ
Зарядное напряжение ЕНЭ

Dex1
Din1
H1
Dex2
Din2
H2
δ
N1
a×b
0,48
C
U0

100 мм
10 мм
10 мм
100 мм
10 мм
3 мм
1 мм
46 шт.
8,64 мм2
кг
2850 мкФ
400 В

Рис. 1 – Общий вид базового ИДД с распределением поля в момент максимума
ЭДУ.
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В исследуемом ИДД коаксиальный ФС 3 можно представить состоящим из дискового основания 3а, охватывающего индуктор 1 снизу, и наружной обечайки 3b (рис. 3). Якорь 2 взаимодействует с выполненным из немагнитного материала (нержавеющая сталь) силовым
диском с бойком 4. Двигатель установлен в корпусе 5, в котором расположен объект воздействия 6. На рис. 2,б показано поперечное сечение рассматриваемого ИДД с указанием варьируемых геометрических
параметров ФС и распределением магнитного поля в момент максимума ЭДУ. Расстояние между смежно расположенными сторонами
индуктора и ФС заполнено изоляцией толщиной δ = 1 мм. Рассматриваемый ФС выполнен шихтованным из стали Ст. 10 (AISI 1010, UNS
G10100), что практически устраняет вихревые токи.

а
б
Рис. 2 – Общий вид (а) и сечение с указанием геометрических параметров ФС
и распределением магнитных полей (б) ИДД.

На рис. 3 представлены основные показатели, необходимые
для выбора геометрии якоря, на
котором представлены: δ – начальное расстояние смежными
плоскостями индуктора и якорем,
z – аксиальное расстояние между
индуктором и якорем; Δz, Δr – радиальная длина и высота элементарного токового элемента, на коРис. 3 – Геометрическая модель для торые условно разбивается якорь;
выбора параметров якоря ИДД.
z*(k) – аксиальное расстояние между нижней границей якоря и центром элементарного токового элемента; r(k) – радиальное расстояние
между центром индуктора (якоря) и центром элементарного токового
элемента.
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На расстоянии 2Н1 от нижней и боковой и на расстоянии 4Н1 от
верхней стенок индуктора определяется усредненное значение полей
рассеяния (В1, В2), которые позволяют оценить влияния ИДД на электромагнитную совместимость с другим оборудованием.
Все варьируемые геометрические параметры ИДД опишем безразмерными величинами:
Dex 3b
H3b
Din3c
Dex 2
Din2
H2
;
;
;
;
;
.
(6)
H1
Dex1
Din1
H1
Dex1
Dex1
В табл. 2 представлены варьируемые геометрические параметры
активных элементов ИДД, у которого внутренний диаметр якоря
Din2=8 мм, внешний диаметр индуктора Dex1=100 мм, а его высота
H1=10 мм (0 вариант – базовый, обозначения: Ц – цилиндрическаядисковая форма якоря, М – произвольная).
№
п/п
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23

Таблица 2 – Варьируемые геометрические параметры ИДД.
Якорь
Индуктор
ФС
H2, мм форма Dex2, мм
a×b, мм2
H3a, мм Dex3b, мм
2
3
4
5
6
7
3
ц
100
8.64
0
0
3
ц
100
8.64
15
10
3
ц
100
8.64
10
10
3
ц
100
8.64
8
10
3
ц
100
8.64
6
10
3
ц
100
8.64
4
10
3
ц
100
8.64
2
10
3
ц
100
8.64
1
10
3
ц
100
8.64
0.5
10
3
ц
100
8.64
0
10
3
ц
100
8.64
10
15
3
ц
100
8.64
10
10
3
ц
100
8.64
10
8
3
ц
100
8.64
10
6
3
ц
100
8.64
10
4
3
ц
100
8.64
10
2
3
ц
100
8.64
10
0
3
ц
100
8.64
10
8
3
ц
100
8.64
10
8
3
ц
100
8.64
10
8
3
ц
100
8.64
10
8
3
ц
100
8.64
10
8
3
ц
100
8.64
10
8
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H3b, мм
8
0
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
0
6
11
15
20
25
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№
п/п
1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

H2, мм
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2.5
3
3.5
4
3
3
3
3
3
3
3
-

Якорь
форма
3
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
м1
м2
м3
м4
м5
м6

Dex2, мм
4
100
100
100
80
100
105
109
114
118
125
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118

Индуктор
a×b, мм2
5
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
6
7.5
8.64
10
12
11
14
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64

Окончание таблицы 2.
ФС
H3a, мм Dex3b, мм H3b, мм
6
7
8
10
8
35
10
8
45
10
8
55
10
8
15
10
8
15
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11
10
8
11

Для каждого ИДД в табл. 3 представлены рабочие показатели:
максимальное значение ЭДУ – fzm, максимальное значение интеграла
силы – Fz, максимальное значение плотности тока в индукторе – j1max,
среднее (максимальное) значение плотности тока в якоре – j2sred (j2max),
перемещение – z за время 2мс., максимальное значение скорости якоря
с исполнительным элементом – υmax, усредненное значение полей рассеяния В, масса m, радиальные – Gh и аксиальные – Gd габариты ИДД,
превышение температуры якоря за рабочий цикл – θ, полные активные
потери в индукторе – Wp1, средняя плотность магнитной энергии по
обьему – Wmag, средние электромагнитные потери в якоре – Welm.
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t

i12 r1dt ; Wmag

W p1

E D
2

B H
; Welm
2

0

t

i2 2 x2 dt . .

(7)

0

где: i1 – ток индуктора; х1 – полное сопротивление индуктора; E – напряженность электрического поля; B – магнитная индукция; D – электрическая индукция; H – напряженность магнитного поля; i2 – ток якоря; х1 – полное сопротивление якоря.
На рис. 4 представлены варианты конфигурации якоря из табл. 2.

Рис. 4 – Геометрические конфигурации якоря м1-м6.
Таблица 3 – Основные параметры эффективности ИДД различных
конфигураций
№
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24

fzm
2
13962
15071
15207
15403
15598
15471
15169
14850
14670
14440
15185
15205
15221
15256
15275
15038
14897
14550
14568
14630
14928
15106
15195
15209

Fz
3
6.53
8.02
8.00
7.93
7.80
7.54
7.21
7.03
6.89
6.76
7.99
8.00
7.99
7.95
7.87
7.72
7.58
7.47
7.56
7.70
7.94
8.00
8.04
8.07

j1max
4
267.31
259.91
261.56
264.10
267.46
267.96
266.90
264.79
263.29
261.80
261.16
261.56
261.77
263.15
266.20
268.46
268.62
269.30
269.08
266.13
262.89
261.52
261.94
262.21

z
5
16.31
18.71
19.04
19.05
18.73
18.33
17.54
17.00
16.54
15.56
19.06
19.04
19.04
18.92
18.82
18.69
18.30
18.10
18.31
18.42
18.69
19.04
19.05
19.06

υmax
6
9.93
12.63
12.61
12.48
12.30
11.87
11.31
10.90
10.76
10.65
12.61
12.62
12.58
12.44
12.17
11.66
11.41
11.33
11.46
11.70
12.14
12.52
12.53
12.56

В
7
0.22252
0.00722
0.01917
0.04731
0.09019
0.13729
0.17825
0.19703
0.20490
0.21535
0.03059
0.01916
0.02036
0.02782
0.04306
0.06193
0.07138
0.08054
0.05964
0.03998
0.02501
0.01916
0.01741
0.01677
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m
8
1156
2929
2475
2293
2112
1930
1749
1658
1613
1567
2864
2475
2328
2186
2049
1916
1852
1789
1789
1918
2026
2112
2220
2328

Gh
9
25
30
25
23
21
19
17
16
16
15
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
35

Gd
10
50
61
61
61
61
61
61
61
61
61
66
61
59
57
55
53
52
50
61
61
61
61
61
61

θ
11
0.4595
0.4853
0.4874
0.4927
0.4877
0.4802
0.4682
0.4547
0.4409
0.4347
0.4853
0.4874
0.4877
0.4917
0.4960
0.4990
0.5008
0.5038
0.5075
0.5003
0.4905
0.4877
0.4900
0.4925
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Окончание таблицы 3.
№
1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

fzm
2
15295
15226
15226
10200
15221
15304
15637
15765
15787
16135
14342
15007
15787
16387
16741
11768
13634
15787
17342
19755
15265
11768
16010
15767
15867
16017
15986

Fz
3
8.10
8.13
8.12
5.80
7.99
8.12
8.31
8.36
8.45
8.59
7.23
7.64
8.45
9.01
9.66
8.38
8.41
8.45
8.42
8.40
8.39
8.38
8.68
8.66
8.01
8.34
8.26

j1max
4
262.46
262.61
262.60
271.83
261.77
267.06
283.47
283.42
283.48
283.02
277.57
274.00
266.96
259.00
256.43
234.84
245.45
266.96
278.44
296.17
255.24
234.84
264.34
261.52
261.94
262.21
262.46

z
5
19.08
19.16
19.20
15.25
19.04
18.05
17.01
16.40
15.78
14.65
15.64
15.64
15.78
14.56
13.35
14.04
14.78
15.78
16.12
16.52
15.49
14.05
15.03
15.66
15.98
15.66
15.54

υmax
6
12.58
12.59
12.59
11.47
12.58
12.74
12.86
13.65
14.43
15.17
16.45
15.39
14.43
12.01
10.83
12.73
13.55
14.43
14.51
14.64
13.42
12.74
19.56
14.11
14.19
13.87
13.91

В
7
0.01619
0.01617
0.01617
0.03870
0.02036
0.01870
0.01769
0.01659
0.01593
0.01591
0.01652
0.01620
0.01593
0.01583
0.01573
0.00355
0.00955
0.01593
0.02493
0.03666
0.01613
0.00354
0.0152
0.01659
0.01593
0.01591
0.01652

m
8
2543
2759
2975
2085
2112
2134
2156
2177
2192
2226
2097
2140
2192
2235
2278
2192
2192
2192
2192
2192
2192
2192
2205
2176
2158
2133
2143

Gh
9
45
55
65
35
25
25
25
25
25
25
24
25
25
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Gd
10
61
61
61
61
59
61
61
61
61
66
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

θ
11
0.4944
0.4962
0.4978
0.5000
0.4877
0.4812
0.4756
0.4643
0.4601
0.4515
0.6712
0.5534
0.4834
0.4434
0.4268
0.5643
0.5543
0.5123
0.5034
0.5186
0.5093
0.5162
0.4632
0.4812
0.4756
0.4643
0.4601

Базовый вариант обозначен индексом 0.
Каждый полученный параметр нормирован к базовому варианту
ИДД и варьируется в диапазоне [min, max]=[0, 1] согласно:
pari= {fzm, Fz, t+, j1,2max, j2sred, z, υmax, В1, m, Gh, Gd, θ, Wp1,Wmag, Welm};
parmin min{ par1 , par2 ,... parn };
parmax max{ par1, par2 ,... parn };

pari parmin
(8)
100% 0,100 .
parmax parmin
Для обобщенного анализа введем комплексный критерий эффективности для ИДД:
pari*

100
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17
*

i pari .

(9)

i 1

где βi – весовые коэффициенты критериев эффективности, удовлетворяющие соотношению:
17
i

1.

(10)

i 1

На рис. 5. представлены значения комплексного критерия эффективности для различных конфигураций ИДД при распределении весовых коэффициентов согласно табл. 4.
Таблица 4 – Вариант распределения значимости весовых коэффициентов, %.
№ fzm Fz j1max z υmax В
m Gh Gd θ t+ j2max Др. Σ,%
I
12 10 5 5 10 10 15
3
3
3
1
4
19 100
II 20 20 3 3 10 10 10
5
5
1
2
1
14 100
III 20 25 1 1 30 1 18
1
1
1
1
1
4
100
IV 5
5
8 5 5
30 5
1
1
1
5
1
23 100
V
1
1
1 1 1
30 30 15 15 1
1
1
2
100
VI 1
1 20 1 1
1
1
1
1
25 1
20
21 100

В зависимости от значения комплексного критерия эффективности согласно рис. 5 производится выбор наилучших вариантов ЭДУ
с максимальным значением обобщенного критерия.
Установлены оптимальные безразмерные геометрические параметры для заданных комплексных критериев эффективности ЭДУ,
равные: ψ=1,0, θ=1,12, ε=2,5, =0,05, ι=1,2, ξ=0,3 при которых параметры эффективности ЭДУ получают существенный рост с учетом
незначительного изменения массово-габаритных значений по сравнению с базовым вариантом ИДД.
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I

II

III

VI

V

VI

Рис.5 – Значение комплексного критерия эффективности для различных
вариантов распределения значимости весовых коэффициентов из табл.4.
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Выводы. Предложен метод синтеза оптимальных параметров индукционно-динамического устройства, основанный на введении комплексного критерия эффективности, при котором учитывается ряд силовых, массогабаритных, экологических, тепловых и электромагнитных показателей выходных параметров с учетом из важности. Установлены оптимальные геометрические параметры ИДД для заданного
соотношения весовых коэффициентов частичных критериев эффективности. Синтезированы параметры ИДД, которые существенно превышают параметры базового варианта двигателя.
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Синтез параметров индукционно-динамического двигателя / В.Ф.
Болюх, С.В. Олексенко // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ", 2013. –
№ 15 (988). – С. 93-104. Бібліогр.: 8 назв.
Запропоновано метод комплексного вибору параметрів індукційнодинамічного двигуна (ІДД) з феромагнітним осердям, заснований на використанні комплексного критерію ефективності та оптимізаційного підходу, при
якому враховуються масогабаритні параметри, електродинамічні показники,
електромагнітні поля розсіювання, густини струмів і перевищення температур
активних елементів. Синтезовані оптимальні параметри ІДП для заданого набору часткових критерїв ефективності.
Ключові слова: синтез, індукційно-динамічний двигун, феромагнітне
осердя, оптимальні параметри.
A method for synthesis of induction-dynamic motor (IDM) parameters with
ferromagnetic core is proposed based on the utilization of an integrated criterion of
effectiveness as well as an optimization technique at which weight and dimension
parameters, electrodynamic indicators, magnetic leakage fields, current densities and
active elements temperature differences are taken into account. The IDM optimal
parameters for a given set of partial criteria of effectiveness are synthesized.
Key words: synthesis, induction-dynamic motor, ferromagnetic core, optimal
parameters.
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УДК 621.313.2
Л.П. ГАЛАЙКО, канд. техн. наук, доц., НТУ "ХПИ"
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА
ПОСТОЯНСТВА МОЩНОСТИ ВЕНТИЛЬНОИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ РУДНИЧНОГО
ЭЛЕКТРОВОЗА
В статье рассматривается вопрос анализа переходных процессов в режиме
постоянства мощности вентильно-индукторного двигателя рудничного электровоза с помощью программы SIMULINK пакета программ MATLAB. Приведены разработанные имитационные модели и результаты расчетов на этих
моделях для двигателя мощностью 27 кВт и частотой вращения 1215 об/ мин.
Ключевые слова: вентильно-индукторный двигатель, переходной процесс, анализ, SIMULINK.

Введение. Вентильно-индукторные двигатели (ВИД) являются
перспективными двигателями для рудничных электровозов, где в настоящее время используются двигатели постоянного тока. Разработке
и исследованию различных режимов работы ВИД для рудничного
электровоза, в том числе и режима постоянства мощности, посвящены
работы [1, 2, 3]. В работе [1] предложено 4 способа регулирования для
обеспечения данного режима, а в работах [2, 3] проведен анализ 2 способов в установившемся режиме. Во всех работах отсутствует анализ
переходного процесса от одного режима работы к другому.
Анализ этих процессов необходим для разработки качественной
программы для микропроцессора контроллера. Наиболее просто и наглядно эти процессы можно проанализировать с помощью имитационной модели для программы SIMULINK пакета программ MATLAB.
Вопросу создания и использования имитационных моделей для анализа динамических режимов ВИД посвящены работы [4, 5, 6].
Цель работы: с помощью разработанной автором модели провести расчеты переходных процессов при изменении момента нагрузки двигателя, в которых с помощью фазового регулирования должен
обеспечиваться режим постоянства мощности.
Описание модели: Модель (рис. 1) состоит из 9 основных субмоделей, описанных в работе [6] (4 субмодели решают уравнения электрического равновесия для 4 фаз, 1 субмодель решает уравнение механического равновесия, 4 субмодели определяют углы между полюсами для
4 фаз) и двух дополнительных субмоделей. Одна субмодель, представ© Л.П. Галайко, 2013
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ленная на рис.2, задает закон изменения углов включения и отключения
Θon и Θoff (углов между полюсами статора и ротора, при которых включаются и отключаются транзисторы, подающие напряжение на катушки
фаз). Вторая дополнительная субмодель определяет среднее значение
момента, среднее значение мощности и останавливает расчет при равенстве среднего значения момента и момента нагрузки.

Рис. 1 – Основная имитационная модель ВИД рудничного электровоза.

Рис. 2 – Дополнительная субмодель для изменения углов Θon и Θoff.

Описание расчетного эксперимента. Исследования проведены на
примере четырехфазного ВИД мощностью 27 кВт, частотой вращения
1215 об/мин, спроектированного для привода рудничного электровоза
на базе двигателя постоянного тока, который выпускается серийно.
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На рис.4, 5, 6 приведены графики изменения скорости Ω, момента
двигателя M, момента нагрузки Ml, угла Θ в одной из фаз, среднего
момента Mave, средней мощности P для различных переходных процессов. Для поддержания постоянства мощности при уменьшении момента нагрузки угол Θon необходимо увеличивать, как это следует из графиков, полученных по данным работы [2] и представленных на рис. 3.

Рис. 3 – Формируемая характеристика Ω =f(m) и зависимость угла включения
от момента.

Рис. 4 – Фрагмент начала процесса при изменении момента от номинального
220 Н·м до 150 Н·м при отсутствии регулирования угла включения.

Рис. 5 – Фрагмент окончания процесса при отсутствии регулирования угла
включения (Установившиеся значения: Mave= Ml = 150 Н.м, скорость
Ω =135.6 рад/с, мощность Р=20,34 кВт).

ISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №15 (988)

107

Рис. 6 – Окончание процесса при изменении момента от номинального
220 Н.м до 180 Н.м при регулировании угла включения.
(Установившиеся значения: Mave= Ml = 180 Н.м, скорость Ω =143.5 рад/с,
мощность Р=25,83 кВт).

Анализ результатов. Как следует из рисунков 4, 5 при отсутствии
регулирования угла включения при уменьшении момента нагрузки мощность с самого начала процесса резко уменьшается (рис.4) и в конце процесса (рис. 5) становится существенно меньше номинальной Р=20,34 кВт
(номинальная мощность 27 кВт). На рис.6 приведен фрагмент окончания
переходного процесса при регулировании угла включения по закону,
заданному в субмодели на рис. 2. Установившееся значение мощности
Р=25,83 кВт отличается от номинальной на 4,3 %.
Выводы.
Проведенные расчеты показали возможность работы вентильноиндукторного двигателя в режиме постоянства мощности.
Для обеспечения требуемого режима необходима разработка
качественной программы для микропроцессора контроллера.
Имитационная модель является хорошим тренажером для разработки такой программы.
Требуется дальнейшее совершенствование закона регулирования для уменьшения погрешности.
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В статті розглядається питання аналізу перехідних процесів в режимі постійної потужності вентильно-індукторного двигуна рудничного електровоза
за допомогою програми SIMULINK пакету програм MATLAB. Наведені
розроблені імітаційні моделі та результати розрахунків на цих моделях для
двигуна потужністю 27 кВт та частотою обертів 1215 об/ хв.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, перехідний процес, аналіз, SIMULINK.
In the paper the analysis of transient modes of operation in a regime of constant power of a switched reluctance motor of a miner electric locomotive in the
SIMULINK/MATLAB is considered. The block diagrams for analysis and outcomes
of analysis for a motor of power of 27 kW and rotation speed of 1215 rev/min are
presented.
Keywords: switched reluctance motor, transient mode of operation, analysis,
SIMULINK.
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СИЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ПОЛЯ
УДК 621.318
Ю.В. БАТЫГИН, д-р техн. наук, проф., ХНАДУ, Харьков
М.В. БАРБАШОВА, аспирант, ХНАДУ, Харьков
Е.А. ЧАПЛЫГИН, канд. техн. наук, доц., ХНАДУ, Харьков
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ
В СИСТЕМЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ЛИСТОВЫХ МЕТАЛЛОВ
С "ТОНКОСТЕННЫМИ" ОБМОТКАМИ
В статье проведен анализ электромагнитных процессов для системы измерения удельной электропроводности листовых металлов. Получена зависимость
для вычисления электропроводности, связывающая суммарные напряженности
магнитного поля на внешних поверхностях металлов и суммарную напряжѐнность во внутренней полости между ними.
Ключевые слова: электромагнитные процессы, электропроводность,
напряженность магнитного поля.

Введение. Наиболее существенным недостатком известных
и практически апробированных способов измерения удельной электропроводности проводников является наличие электрических контактов в измерительном контуре "прибор-объект исследования". При малых габаритах последнего растет значимость переходного сопротивления
в
зоне
контактов
и,
соответственно,
погрешность
в определении измеряемой величины. Получаемые результаты могут
в несколько раз отличаться от реальных значений [1, 2].
Привлекательным простотой технической реализации и широкими возможностями представляется бесконтактный способ измерения
удельной электропроводности металлов, основанный на идее о взаимодействии "встречных" магнитных полей двух соленоидов. Впервые
такие системы применялись в технике формирования плазменных сгустков [3]. Несколько позже в магнитно-импульсной обработке металлов для холодной сварки немагнитных тонкостенных проводников при
их высокоскоростном соударении был предложен аналогичный способ
устранения негативных следствий проникновения полей сквозь обрабатываемые объекты [4].
Его сущность состоит в суперпозиции магнитных потоков двух
независимых источников. Последние размещаются параллельно листовым металлам с внешней стороны по отношению к каждому из них.
© Ю.В. Батыгин, М.В. Барбашова, Е.А. Чаплыгин, 2013
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Амплитудно-временные характеристики действующих полей выбираются таковыми, чтобы результирующий магнитный поток во внутренней полости между листами обращался в нуль. Данный выбор обеспечивается определѐнным соотношением, устанавливающим формализованную математическую связь между напряжѐнностями, геометрическими и электрофизическими параметрами металлов между источниками возбуждаемых полей [5]. Если металлы немагнитны, то влияющими электрофизическими параметрами являются исключительно
удельные электропроводности. В этом случае вышеупомянутое соотношение будет связывать напряженности полей источников, толщины
и собственно удельные электропроводности листовых металлов.
Именно оно может послужить базовой основой бесконтактного способа определения проводимости исследуемого объекта.
Цель
и
задачи
исследования
–
провести
анализ
электромагнитных процессов для системы измерения удельной
электропроводности листовых металлов с обмотками индукторов
в виде тонкостенных экранов. Получить аналитическую зависимость,
связывающую суммарные напряжѐнности магнитного поля на
внешних граничных поверхностях листовых металлов и суммарную
напряжѐнность во внутренней полости между ними.
Измерение электропроводности – теория. Предлагаемая модельная схема системы приведена на рис. 1.
Измерительный комплекс состоит из параллельно размещенных
плоского индуктора – 1, первого немагнитного листового металла (со
стороны индуктора – 1), второго листового магнитного металла (со
стороны индуктора – 2) и, собственно, плоского индуктора – 2.
Все составляющие комплекса разделены диэлектрическими промежутками.
Индукторы – 1 и 2 подключаются к источнику питания так, чтобы
обеспечить возможность отдельной регулировки токов в их обмотках,
что позволяет добиться нулевого магнитного потока в пространстве
между листами.
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Рис. 1 – Модельная схема измерения удельной электропроводности листовых
металлов при возбуждении системы индукторами с "тонкостенными"
обмотками.

Немагнитный металл является контрольным. Его электропроводность – γ1, магнитная проницаемость – μ1 ≈ μ0 (μ0 – магнитная проницаемость вакуума) и толщина – d1 известны. Второй листовой металл
обладает известной толщиной – d2, но неизвестными электропроводностью – γ2 и магнитной проницаемостью – μ2.
Из соотношения, включающего амплитуды сигналов в индукторах
и электрофизические параметры металлов между ними, можно определить неизвестную удельную электропроводность одного из них [6].
Следует подчеркнуть, что работоспособность предлагаемого способа зависит от многих факторов. Но обязательным среди них является
низкочастотный временной режим, обеспечивающий достаточную
"прозрачность" элементов системы для действующих полей, что означает их интенсивное проникновение сквозь листовые металлы и обмотки индукторов. В этом случае система, вероятно, не потребует специального источника питания, а сможет работать просто от сети промышленного напряжения.
При решении поставленной задачи принимаем следующие допущения.
1. Источниками возбуждаемого поля в системе являются индукторы-соленоиды 1 и 2 одинаковой геометрии и идентичным расположением относительно листовых металлов на одинаковом и достаточно
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малом расстоянии – h от них, так что

h
a

1 , где a – ширина обмоток

соленоидов.
2. В каждом из индукторов токоподводы к рабочей зоне удалены
настолько, что их влиянием можно пренебречь.
3. Изоляционные промежутки между витками – b достаточно
b
малы, так что
1.
a
4. Плотность токов в соленоидах – j1(t) и j2(t). Их временные параметры таковы, что в расчѐтах приемлемо известное условие квазистационарности
происходящих
электромагнитных
процессов
и

a
1 (здесь ω – циклическая частота, c – скорость света в ваc
кууме) [4].
5. Плоские обмотки соленоидов и металлические листы являются достаточно тонкостенными (но не "абсолютно прозрачными"!)
с геометрической, а также с электродинамической точек зрения, так
d1,2
d
2
2
1, а
1 (di,1,2
1 и
что i
1и
0
1,2 d1,2
0
i di
a
a
– толщины обмоток соленоидов и листовых металлов, соответственно,
μ0 – магнитная проницаемость вакуума, γi – 1 удельная электропроводность металла обмоток соленоидов, γ1,2 – удельные электропроводности металлических листов).
6. В измерении ОХ соленоиды достаточно протяжѐнны, так что
d
0.
dx
7. Размеры листов в измерениях OX и OY достаточно велики,
2d
расстояние между ними – 2d достаточно мало
1 , магнитное
a
поле между ними однородно.
8. В соответствии с положениями 1-7 для проведения расчѐтов
приемлема модель на рис. 2.
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Рис. 2 – Расчетная модель измерения удельной электропроводности листовых
металлов при возбуждении системы индукторами с "тонкостенными"
обмотками.

9. Магнитная проницаемость исследуемого листового металла
– μ2 ≈ const.
10. Система возбуждается x – составляющей тока индуктора,
вследствие чего нетривиальными составляющими вектора электромагнитного поля являются Ex ≠ 0, Hy,z ≠ 0.
Уравнения Максвелла в пространстве L – изображений с учетом
нулевых начальных условий, имеют вид [4-6]:
H y p, y, z
H z p, y, z
(1)
jx p, y, z ;
y
z
Ex p, y, z
p H y p, y, z ;
(2)
z
Ex p, y , z
(3)
p H z p, y, z ,
y
где p – параметр преобразования Лапласа; μ – магнитная проницаемость среды;
Ex p, y , z L Ex t , y , z ; H y ,z p , y , z L H y ,z t , y , z ;

jx p, y, z L jx t , y, z .
В общем случае плотность тока описывается зависимостью
j x p, y , z
p
Ex p, y , z j x1,2 p, y , z

(4)

где γ, ε – удельная электропроводность и диэлектрическая проницаемость среды; jx1,2(t, y, z) – плотность стороннего тока в индукторах 1
и 2, соответственно,
j x1 p , r , z
j1 p f y
z L1 , L1 d d1 h ,
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jx 2 p ,r , z
j2 p f y
z L2 , L2 d d 2 h ,
f(y) – функция поперечного распределения тока в обмотках индукторов; δ(x) – дельта функция Дирака.
Поскольку поставленная задача классифицируется как линейная
и аддитивная относительно характеристик электромагнитных процессов, справедлив принцип суперпозиции полей, возбуждаемых каждым
из источников.
Выполним решения для каждого из них в отдельности. При этом
положим, что металл обмотки действующего источника поля не влияет
на электромагнитные процессы в системе, а металл обмотки второго
соленоида представляет собой тонкостенный металлический экран,
отделяющий систему от свободного полупространства.
Итак, "условная" модель рассматриваемой системы при работе
индуктора № 1 – это последовательность следующих элементов: "источник поля (индуктор № 1 с плотностью тока j1(t) – изоляционный
промежуток – лист металла (γ1, d1) – изоляционный промежуток – лист
металла (γ2, d2) – изоляционный промежуток – плоская обмотка индуктора № 2, то есть, лист металла (γi, di) – свободное полупространство".
"Условная" модель при работе индуктора № 2 – это "источник
поля (индуктор № 2 с плотностью тока j2(t)) – изоляционный промежуток – лист металла (γ2, d2) – изоляционный промежуток – лист металла
(γ1, d1) – изоляционный промежуток – плоская обмотка индуктора № 1,
то есть, лист металла (γi, di) – свободное полупространство".
Решения, найденные для каждой из выделенных "условных" моделей, суммируются, полученные аналитические соотношения служат основой для анализа электромагнитных процессов в исследуемой системе.
Видимым преимуществом предложенного подхода является возможность
учесть экранирующие свойства обмоток соленоидов. Их наличие, как
тонкостенных листовых металлов, отделяющих систему от свободного
полупространства, означает, что поле действующего источника эффективно экранируется. Как показали оценки, выполненные авторами [4], при
проникновении поля в свободное полупространство даже сквозь хорошо
проводящий медный лист толщиной ~50 микрон отношение амплитуд
проникшей и падающей касательных компонент напряженности магнитного поля составляет менее, чем ~10–5.
Начнем с первой "условной" модели, где по обмотке индуктора
№ 1 протекает ток с плотностью – j1(t). В индукторе № 2 ток отсутствует, а металл его обмотки экранирует систему от свободного полупространство z ≥ (d + d2 + h + di).
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При решении поставленной задачи выделим области с однородными электрофизическими характеристиками.
1) Свободное полупространство вне первого листового металла
, d1 d .
с источником поля – индуктором № 1, z
d1 d , d .
2) Область первого листового металла, z
3) Полоса свободного пространства между листовыми металлами,
z
d ,d .
4) Область второго листового металла, z d , d d 2 .
5) Полоса свободного пространства между вторым листовым меd d2 , d d2 h .
таллом и металлом обмотки индуктора № 2, z
d d 2 h di , ,
Вне металла обмотки индуктора № 2, где z
– свободное полупространство.
Из дифференциальных уравнений – (1)-(3) и соотношения (4)
в рамках принятых допущений получим уравнения для x – компоненты
напряжѐнности электрического поля Ex(p, y, z) в выделенных областях.
Далее в принятой расчетной модели имеет место электрическая и геометрическая симметрия в измерении OY относительно оси аппликат
OZ. Поэтому распределение по ординате для Ex(p, y, z) из полученных
уравнений можно описать интегральным косинус-преобразованием
Фурье [4]:

Ex p, y, z

E x p , , z cos

y d ,

(5)

0

где λ – параметр интегрального преобразования.
В соответствии с (5) уравнения полученные из системы приводятся к обыкновенным дифференциальным уравнениям второго порядка.
, d1 d ,
а) В области 1, z
2

E x1 p , , z

2

z2
где K1 p ,

0

p j1 p

E x1 p , , z
; f

f

z L1 ,

K1 p ,

1

f y cos

(6)

y dy .

0

б) В металле первого листа, область 2, z
2

E x2 p , , z
z
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2

q12 p ,

d1 d , d :

E x2 p , , z

0

(7)
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2

где q1 p ,

p

.

0 1

d , d ) согласно
в) Между листовыми металлами (область 3, z
допущению – п. 7 имеет место однородное магнитное поле, что позволяет интегральную связь записать в виде:
Ex3 p, , z
d Ex3 p, , z d
p 0 2d H 3 p, , (8)

H y3 p , , z

где H 3 p ,

тангенциальная компонента Фурье-образа

напряженности магнитного поля в пространстве между листами;
Ex3 p , , z d – Фурье-образ x – компоненты напряженности электрического поля на границах z  d .
г) В металле второго листа, область 4, z d , d d 2 :
2

E x4 p , ,
z

2

где q2 p ,

p

2 2

д) В области 5, z

d

2

E x5

E x4 p , , z

(9)

0

.

d

2

q22 p ,

d2 , d

d2

h :

p, , z

2
(10)
E x5 p , , z 0
dz
В результате решения этих уравнений, всех проделанных тождественных преобразований и введения упрощающих обозначений получим формулу для интегрального образа для касательных компонент
2

№1
p,
вектора напряженности магнитного поля – H1

и H 2№1 p ,

,

и напряженности магнитного поля, возбуждаемого током индуктора
№ 1 во внутренней полости между листовыми металлами.

H1 №1 p ,

S3 p ,

j1 p f

H 2№1 p ,

2

e

S2 p,

h

H 3№1 p ,

S1 p ,

H 3 №1 p ,

S4 p,

0

H3

№1

p,

j1 p f

e

h

F3 №1 p ,

(11)

где

S1 p ,

F3 №1 p ,
F1 №1 p ,

S3 p ,

;

2

S12 p ,

S3 p ,
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2

S22 p , S4 p ,

0
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p
F2 №1 p ,

S1 p ,

q1 p ,

di

p

1
sh q1 p ,

S3 p ,

sh h
ch h
h
;
ch h
d i sh h

di h

0 i
i

, S2 p,

d1

1

S1 p ,

1
sh q2 p ,

q2 p ,

1
ch q1 p ,

d1

F2

№1

2

p,

S2 p,

;

;

1

S4 p,

d2

.

ch q2 p , d 2

0

Перейдем ко второй "условной" модели, где по обмотке индуктора № 2 протекает ток с плотностью j2(t). В индукторе № 1 ток отсутствует, а металл его обмотки экранирует систему от свободного полуh d1 d .
пространства z
Решение задачи проведем аналогично предыдущему, повторив
все выполненные математические операции.
Выделенные области остаются теми же, что и ранее.
Опуская запись дифференциальных уравнений, общие интегралы
и все промежуточные преобразования, запишем окончательные выражения для тангенциальных компонент вектора электромагнитного поля в терминах напряженностей магнитного поля, возбуждаемого током
индуктора № 2, на границах выделенных областей:
Из условия непрерывности тангенциальных составляющих напряженности электрического поля на границах раздела выделенных
областей найдем напряженности магнитного поля, возбуждаемого индуктором № 2 на граничных поверхностях листовых металлов и между
ними во внутренней полости рассматриваемой системы.

H1 № 2 p ,
где S5 p ,

S1 p ,
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H 3№ 2 p ,

1
F2

№2

p,

F2 №1 p ,

di

,

(12)

;

S1 p ,

p
F2 № 2 p ,

S5 p ,

ch q1 p , d1
0 i

p

i

sh h
ch h
h
.
ch h
d i sh h

di h
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H 2№ 2 p ,

S6 p,

j2 p f

h

e

S 2 p , H 3№ 2 p ,

2

, (13)

0

1

где S 6 p ,
2

1

S2 p,

;

ch q2 p , d 2

0

S1 p , H1 № 2 p ,

2

S 2 p , H 2№ 2 p ,

F1 № 2 p , H 3№ 2 p ,

,(14)

0

где S1 p ,
F1

№2

2

q1 p ,

p,

F1

№1

1
sh q1 p ,
p,

S 2 p , ch q2 p ,

d1

, S2 p,

S1 p , ch q1 p ,
d2

1
sh q2 p ,

q2 p ,

d2

d1

2d .

0

Зависимости (12) и (13) подставим в выражение (14). После необходимых тождественных преобразований и введения упрощающих
обозначений получим формулу для интегрального образа напряженности магнитного поля, возбуждаемого током индуктора № 2 во внутренней полости между листовыми металлами.

H 3№ 2 p ,

j2 p f

e

h

F3 № 2 p ,

(15)

где
2

F3

№2

S2 p, S6 p,

0

p,

,

2

F1 № 2 p ,

S12 p , S 5 p ,

2

S 22 p , S 6 p ,

0

Далее получаем зависимость, связывающую суммарные напряжѐнности магнитного поля на внешних граничных поверхностях листовых металлов и суммарную напряженность во внутренней полости
между ними.
S1 p ,

H1 p ,

0

H 3 p,

где H1 p ,

H1 №1 p ,

2

F1 p ,

H1 № 2 p ,

S2 p,

H 2 p,

,

(16)

– напряженность магнитного
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поля, возбуждаемая индукторами № 1 и № 2 на поверхности первого
листового
металла
(со
стороны
индуктора
№ 1);

H 2 p,
H 2№1 p ,
H 2№ 2 p , – напряженность магнитного поля,
возбуждаемая индукторами № 1 и № 2 на поверхности второго листового
металла
(со
стороны
индуктора
№ 2);
H 3 p,
H 3№1 p ,
H 3№ 2 p , – напряженность магнитного поля,
возбуждаемая индукторами № 1 и № 2 во внутренней полости между
листовыми металлами;

F1 p ,
1

F1 № 2 p ,

F1 №1 p ,

S 2 p , ch q2 p ,

d2

S1 p , ch q1 p ,

d1

2d .

0

Выводы. Проведенный анализ электромагнитных процессов
в системе для измерения удельной электропроводности листовых
металлов с "тонкостенными" обмотками позволяет сформулировать
следующие выводы.
1. Проведен анализ электромагнитных процессов для системы
измерения удельной электропроводности листовых металлов с обмотками индукторов в виде тонкостенных экранов.
2. Получена аналитическая зависимость, связывающая суммарные напряженности магнитного поля на внешних граничных поверхностях листовых металлов и суммарную напряжѐнность во внутренней
полости между ними.
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УДК 621.318
Анализ электромагнитных процессов в системе для измерения
удельной электропроводности листовых металлов с "тонкостенными"
обмотками / Батыгин Ю.В., Барбашова М.В., Чаплыгин Е.А. // Вісник НТУ
"ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і
практика. – Х.: НТУ "ХПІ", 2013. – № 15 (988). – С. 110-121. Бібліогр.: 6 назв.
У статті проведено аналіз електромагнітних процесів для системи вимірювання питомої електропровідності листових металів. Отримана залежність
для розрахунку електропровідності, яка зв’язує сумарні напруженості магнітного поля на зовнішніх поверхнях металів та сумарну напруженість у внутрішній порожнині між ними.
Ключові слова: електромагнітні процеси, електропровідність,
напруженість магнітного поля.
In the paper the analysis of electromagnetic processes for a system of measuring of the electric conductivity of sheet metals is carried out. The dependence for the
calculation of electric conductivity binding the total magnetic field strength on exterior surfaces of metals and the total magnetic field strength in the interior between
them is gained.
Keywords: electromagnetic processes, electrical conductivity, magnetic field
strength.
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УДК 621.928.8
Є.Є. ВОЛКАНІН, ст. викл., КНУ ім. М. Остроградського,
Кременчук
МАГНІТНА СИСТЕМА З ПОСТІЙНИМ ГРАДІЄНТОМ ДЛЯ
СЕПАРАЦІЇ НАНОЧАСТИНОК ЗА ФРАКЦІЯМИ
Розглянуто один з етапів виготовлення нанокомпозита для біомедичних застосувань, а саме сепарація наночастинок за фракціями. Визначено вимоги до
магнітної системи. Моделювання методом кінцевих елементів дозволило встановити необхідні параметри магнітної системи.
Ключові слова: магнітна сепарація, феррогідростатична сепарація, нанокомпозит, наночастинки.

Вступ. Нанокомпозит для біомедичних застосувань є перспективним напрямом розвитку нанотехнологій. Його широкому впровадженню перешкоджає високовартісне виробництво. Один з етапів виробництва передбачає тривалий процес центрифугування, мета якого –
отримання монодисперсної фракції наночастинок з яких складається
нанокомпозит [1]. Магнітні наночастинки значно розрізняються за розмірами і як наслідок за магнітними властивостями, а саме магнітним
моментом. Цей факт дозволяє припустити можливість розділення наночастинок за фракціями методами магнітної сепарації замість
центрифугування.
Аналіз попередніх досліджень. Відомо, що сила магнітного поля
прямо пропорційна його градієнту. Найбільш проста та ефективна система створення неоднорідного магнітного поля застосовується при
визначенні магнітної сприйнятливості зразків за методом Фарадея [2].
Така магнітна система являє собою два полюси, торцеві площини яких
нахилені під певним кутом один до одного (рис. 1 а, б).
Магнітна система Фарадея знайшла широке застосування в феррогідростатичних (ФГС) сепараторах, що призначені для відокремлення за щільністю матеріалів в магнітній рідині. Особливість сепараторів
такого типу – наявність робочого середовища (магнітної рідини), яка
розташована в міжполюсному проміжку магнітної системи [3-5].
ФГС сепаратори не призначені для сепарації таких матеріалів як
нанокомпозит, але їх магнітні системи спроектовані для маніпуляції
щільності магнітних рідин. Тобто магнітне поле ФГС сепаратора в певній мірі керує рухом наночастинок, із яких складається магнітна рідина. В даній роботі інтерес становить саме ФГС магнітна система, що
здійснює вплив на наночастинки.
© Є.Є. Bолканін, 2013
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а
б
Рис. 1 – Магнітна система Фарадея: а – профіль полюсних наконечників;
б – плоскопаралельна модель магнітної системи.

Мета роботи. Мета дослідження полягає у визначенні параметрів
магнітної системи, подібної до системи ФГС сепаратора, для безпосередньої сепарації наночастинок за фракціями.
Матеріал і результати досліджень. Для здійснення сепарації наночастинок за фракціями необхідно щоб частинки різного розміру рухались за різними траєкторіями під дією магнітної сили. Магнітна сила, яка діє на наночастинку, дорівнює [6]:
(1)
Fm
0V p M p grad H ,
де μ0 – магнітна проникність вакууму, H/м; Vp – об'єм магнітного ядра
частинки, м3; Мp – намагніченість наночастинки, А/м; Н – напруженість магнітного поля робочого проміжку, А/м.
Як видно з (1) на траєкторію частинки впливає її розмір, намагніченість та градієнт поля. Наночастинки різного розміру будуть рухатись за різними траєкторіями в тому разі, коли градієнт поля та напрям
магнітної сили буде однаковим у всьому робочому проміжку, тому що
магнітна сила буде залежати тільки від об’єму магнітного ядра частинки. Наночастинки повинні бути намагнічені до насичення щоб їх магнітний момент був пропорційний їх розміру. Для того щоб відокремити фракції в потоці розчинника напрям магнітної сили повинен бути
направлений перпендикулярно напряму потоку (вздовж вісі oy).
Враховуючи вищезазначене сформулюємо вимоги до магнітної
системи:
1. Напруженість магнітного поля в робочому проміжку повинна
бути достатня для намагнічення наночастинок до насичення:
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H HS ,
(2)
де HS – напруженість магнітного поля при який наночастинки намагнічені до насичення, А/м.
2. Профіль полюсних наконечників повинен створити магнітне
поле з наступними характеристиками:
dH
(3)
0;
dz
dH dH
(4)
const ;
dy
dh
dH
0.
(5)
dx
Виконання (2) здійснюється шляхом застосування в магнітній системі постійних магнітів з високим енергетичним показником (до
400кДж/м3 для магнітів Nd-Fe-B), що забезпечить необхідну інтенсивність поля в робочому проміжку сепаратора. Якщо напруженість поля
виявиться недостатньою, то для подальшого збільшення намагніченості полюсів застосовуються електромагнітні або надпровідні електромагнітні системи. Сучасні надпровідникові електромагніти здатні генерувати поле до 20Т [7].
Умова (3), виключаючи торці магнітної системи, виконується для
магнітних систем ФГС, у яких співвідношення
w/ c 5 ,
де w – відстань між полюсами, м; с – довжина міжполюсного проміжку
вздовж вісі z, м (рис. 1, а).
Тому надалі в міжполюсному проміжку будуть розглядатися тільки
плоскопаралельні поля.
Умови (4, 5) виконуються в певній області поля робочого проміжку. Але, на сьогоднішній день, не існує однозначної аналітичної залежності градієнта поля від форми полюсів. Наукова задача полягає
у визначенні конструкції магнітної системи для створення поля з необхідною силовою характеристикою.
В останні роки завдяки прогресу швидкодіючих цифрових обчислювальних машин чисельні методи отримали широке застосування. Це
дозволило дослідникам вирішувати задачі по визначенню різних фізичних полів з високим ступенем точності. Без використання ЕОМ такі
розрахунки були б надзвичайно трудомісткі або взагалі неможливі [8].
Дослідження розподілу магнітного поля в робочому проміжку та оптимізація профілю полюсів магнітної системи Фарадея буде здійсню124
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ватися чисельним методом кінцевих елементів з використанням пакета
сучасних прикладних програм.
Плоскопаралельна модель магнітної системи виконана на основі
постійних магнітів NdFeB (рис. 1, б). Основні параметри моделі:
– відносна магнітна проникність магнітопроводу (поз. 1 рис. 1,б)
μr=4000 (електротехнічна сталь);
– намагніченість полюсів (поз. 2, 3 рис. 1, б) М=1000кА/м (намагніченість постійних магнітів NdFeB);
– оточуюче середовище – повітря (відносна магнітна проникність
μr=1);
– відстань між полюсами w=10 мм, висота полюсів h=50 мм.
Змінюючи кут розкриття магнітної системи (α) та відстань між
полюсами (w) проведемо дослідження зміни магнітного поля в робочому проміжку.
Магнітна система Фарадея створює в повітряному проміжку поле
магнітних сил. Це поле складається із двох областей з зустрічно направленими силами, які прямо пропорційні градієнту поля (рис. 2). Максимальний градієнт спостерігається на лінії основи полюсів (h=0). При
збільшенні висоти h градієнт стрімко зменшується до нуля та змінює
знак. Відповідно змінюється і напрям сили поля (рис. 2, 3). Вище лінії
dH/dh=0 градієнт від’ємний і, в залежності від кута розкриття, може
спостерігатися ділянка dH/dh=const, при цьому сила поля направлена
вниз. Область робочого проміжку з від’ємним градієнтом і буде досліджуватись в даній роботі, оскільки в ній можливо здійснити виконання
умов (2)-(5).

Рис. 2 – Напрям сил поля в робочому проміжку магнітної системи.

На графіку (рис. 3) наведені результати моделювання магнітних
систем з різними кутами розкриття. Представлені графіки розподілу
градієнта напруженості магнітного поля вздовж вертикальної вісі (oy).
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Рис. 3 – Розподіл градієнта напруженості магнітного поля між полюсами
при кутах розкриття α = 30о, 55о, 75о.

При кутах розкриття α=0о…40о на дільниці h≈12,5…41,5 спостерігається повільне зменшення градієнта напруженості із збільшенням
відстані від основи полюсу, тобто умова dH/dh=const не виконується.
При кутах розкриття α>70о на дільниці h≈10,5…50 градієнт повільно збільшується, тобто умова dH/dh=const також не виконується.
В діапазоні α=50о…55о на дільниці h≈15,0…39,0 умова dH/dh=const
практично виконується з достатньою, для задач сепарації, точністю.
Для дослідження впливу відстані між полюсами на розподіл магнітного поля зручно зміну значення відстані представити відношенням
h/w. Представимо результати моделювання магнітних систем з кутом
розкриття полюсів α=55о, намагніченістю М=1000кА/м і різною відстанню між полюсами h/w=10; 5; 2,5 (при h=50мм, w=5; 10; 20 мм)
(рис. 4).
Аналіз графіків градієнта напруженості (рис. 4) при різних значеннях h/w дозволив зробити висновок, що віддалення полюсів магнітної системи призводить до збільшення однорідності поля в робочому
проміжку та зменшення напруженості. Зближення полюсів збільшує
значення напруженості та градієнта поля але при цьому зменшується
поперечний перетин сепараційного каналу. Для сепарації наночастинок відношення висоти до міжполюсної відстані повинно знаходитися
в межах h/w=5…10 для забезпечення достатнього значення градієнта
магнітного поля.
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Рис. 4 – Розподіл градієнта напруженості магнітного поля при зміні відстані
між полюсами.

Виконаємо моделювання магнітної системи для визначення розподілу напруженості поля по всій ширині робочого проміжку з метою
перевірки умови (5). На рис. 5 представлені результати моделювання
у вигляді еквіпотенційних ліній напруженості магнітного поля
(рис. 5,а), та у вигляді векторного поля магнітної сили (рис. 5, б). Моделювання показує, що в центральній частині робочого проміжку градієнт поля (dH/dx) близький до нуля і магнітна сила направлена паралельно вісі oy. При наближенні до поверхні полюсів градієнт поля
(dH/dx) збільшується і напрям магнітної сили буде змінюватися (відхилятися від напряму паралельного вісі oy). Вказана зміна напряму
магнітної сили незначна та не вплине на результати сепарації.
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а
б
Рис. 5 – Візуалізація магнітного поля в робочому проміжку: а – напруженість
магнітного поля представлена у вигляді еквіпотенційних ліній; б – векторне поле
магнітної сили.

Графік градієнта напруженості побудований вздовж вісі oy для
магнітної системи з кутом розкриття α=52о показує ділянку постійного
градієнта (dH/dh=const) яка займає ~3/5 висоти полюсів (рис. 6). Візуалізація магнітного поля (рис. 7,а) показує область постійного градієнта
в центральній частині робочого проміжку. В цій частині доцільно розмістити сепараційний канал, як показано на рис. 7,б.

Рис. 6 – Розподіл градієнта напруженості магнітного поля вздовж вісі
симетрії oy.
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Рис. 7 – Робочий проміжок магнітної системи:а – градієнт напруженості
магнітного поля представлений у вигляді еквіпотенційних ліній; б – розташування
сепараційного каналу в області постійного градієнта.

Висновки. 1. Сформульовані загальні вимоги до магнітної системи Фарадея, призначеної для сепарації за фракціями наночастинок.
2. Для дослідження магнітної системи найбільш ефективним і точним є метод кінцевих елементів з використанням пакета сучасних
прикладних програм.
3. Визначений необхідний кут розкриття полюсів магнітної системи (який становить α=50о…55о), при якому виконується умова
dH/dh=const в певній області робочого проміжку.
4. Визначений вплив відстані між полюсами магнітної системи
Фарадея на розподіл магнітного поля. Віддалення полюсів магнітної
системи призводить до збільшення однорідності поля в робочому проміжку і зменшення напруженості. Встановлено, що відношення висоти
полюсів до міжполюсної відстані повинно знаходитися в межах
h/w=5…10 для забезпечення достатнього значення градієнта магнітного поля.
5. Визначений розподіл магнітного поля по всій ширині робочого
проміжку. В середній частині полюсів розподіл градієнта напруженості по ширині робочого проміжку буде мати той самий характер, що
і розподіл вздовж вісі симетрії.
6. Встановлено, що робоча область повітряного проміжку магнітної
системи займає 3/5 загальної висоти полюсів. В даній області з достатньої для практичного застосування точністю можна вважати, що магнітна сила однакова по модулю та за напрямом в будь який точці сепараційного каналу, та направлена перпендикулярно напряму потоку.
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УДК 621.928.8
Магнітна система з постійним градієнтом для сепарації наночастинок за фракціями / Волканін Є.Є. // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми
удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ
"ХПІ", 2013. – № 15 (988). – С. 122-130. Бібліогр.: 8 назв.
Рассмотрен один из этапов производства нанокомпозита для биомедицинского применения, а именно сепарация наночастиц по фракциям. Определены требования к магнитной системе. Моделирование методом конечных
элементов позволило установить необходимые параметры магнитной системы.
Ключевые слова: магнитная сепарация, феррогидростатическая сепарация, нанокомпозит, наночастицы.
One of the stages of production of nanocomposites for biomedical
applications, namely, separation of nanoparticles by fractions is considered. The
requirements for the magnetic system are determined. The Finite Element modeling
is allowed to set the necessary parameters of the magnetic system.
Keywords: magnetic separation, ferrohydrostatic separation, nanocomposites,
nanoparticles.
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УДК 621.318.4
А.В. ГНАТОВ, канд. техн. наук, доц., ХНАДУ, Харьков
М.А. БЕВЗА, магистрант, ХНАДУ, Харьков
СИЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ИНСТРУМЕНТА
БЕСКОНТАКТНОЙ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ
РИХТОВКИ КУЗОВОВ – ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ВИТОК
ИНДУКТОРА С РАЗРЕЗОМ
Проведен расчет пространственно-временного распределения вихревых токов,
возбуждаемых полем плоского "незамкнутого" кругового витка – силового
элемента инструмента бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки. По
полученным аналитическим соотношениям выполнены численные оценки
и построены объемные эпюры амплитудно-пространственного распределения
плотности индуцированного тока.
Ключевые слова: магнитно-импульсная обработка металлов, индукторная система, электромагнитные процессы, тонкостенная листовая заготовка,
вихревые токи.

Постановка проблемы. К настоящему времени разработки разного рода технических систем для ремонта и восстановления заданных
участков на поверхности тонкостенных листовых металлов инициированы, в основном, спросом на производственные операции по рихтовке
корпусов самолѐтов и кузовных панелей наземных транспортных
средств, в частности автомобилей. И особое место в данных системах
(комплексах) занимают инструменты, с помощью которых и производится бесконтактная рихтовка поврежденных металлических поверхностей кузовов [1].
В качестве силового элемента инструмента бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки применяются плоские одновитковые соленоиды [1-4].
Для существенного упрощения решения поставленной задачи по
исследованию электромагнитных процессов, силовые элементы инструмента (соленоиды) представляются замкнутыми круговыми контурами. Это позволяет ввести условие аксиальной симметрии [5, 6].
В реальных условиях виток не может быть замкнутым круговым
контуром, поскольку он является элементом цепи, последовательно
включаемым с источником мощности. То есть, виток – "незамкнут", он
имеет разрез и функция, описывающая азимутальное распределение
возбуждающего тока, терпит разрыв второго рода. Поэтому в даль© А.В. Гнатов, М.А. Бевза, 2013
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нейшем одинаково справедливы термины "виток с разрезом" или "виток с разрывом". Аксиальная симметрия нарушается тем больше, чем
больше расстояние между электрическими выводами к источнику
мощности. Следовательно, широко применяемые симметричные модели расчѐта реальных систем "виток – проводящий объект", основанные
на их аксиальной симметрии, являются не совсем адекватными протекающим в них электромагнитным процессам.
Анализ основных достижений и публикаций. В технике магнитно-импульсной обработке металлов (МИОМ), такие индукторные
системы, как "одновитковый индуктор – проводящая среда", представляют собой типичные конструкции инструментов, например, как для
раздачи и обжиму трубчатых заготовок, так и для плоской штамповки.
Поскольку нарушение аксиальной симметрии формы источника поля –
индуктора ведѐт к искажению силового воздействия на обрабатываемый объект, то такое допущение ведѐт к неадекватной формулировке
задач проектирования инструментов [5]. Последний фактор объясняет
многие неудачные применения электромагнитных полей для решения
насущных технологических проблем [4]. Отметим, что в научной периодике описаны приближѐнные методы решения подобных задач
прикладной электродинамики, например, [7]. Их достоинства и недостатки в сравнении с классическими походами – предмет отдельной
дискуссии. Что же касается рассматриваемых в данной работе вопросов, то в этих публикациях отсутствует необходимый для практики
МИОМ анализ и выводы по изменению показателей действенности
инструментов при нарушении аксиальной симметрии в их конструктивном исполнении.
Цель настоящей работы – анализ электромагнитных процессов,
возбуждаемых силовым элементом инструмента бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки, расположенным над тонкостенной немагнитной панелью кузова автомобиля.
Анализ электромагнитных процессов. Принятая модель для проведения анализа электромагнитных процессов представлена на рис. 1,
где er , e , ez направляющие орты.
Постановка задачи.
Бесконечно протяжѐнный в поперечных направлениях лист
толщиной – d выполнен из немагнитного металла с удельной электропроводностью – γ.
Виток индуктора расположен над поверхностью пластины на
расстоянии – h, его радиус – R, поперечные размеры настолько малы,
что влияние металла витка на электромагнитные процессы несущест132
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венно, и, математически, расположение возбуждающего тока индуктора
можно описать произведением дельта-функций Дирака ~ δ(z-h)·δ(r-R).
В местах соединения витка (соответствующие токопроводы
перпендикулярны к его плоскости) и источника мощности имеет место
"разрыв" по азимуту, описываемый функцией
f ( )
(
( (2
(1)
0)
0 )) ,
где η(θ) – ступенчатая функция Хевисайда,
2θ0 – величина "разрыва" в витке, выраженная в терминах азимутального угла.
По витку протекает азимутальный ток с плотностью –
jθi(t,r,θ,z),
(2)
j i (t , r, , z) j (t ) (r R) ( z h) f ( ) ,
где j(t) – амплитудно-временная зависимость, t – время.
Временные характеристики возбуждающего тока таковы, что
ω·η<<1, где ω – характерная циклическая частота сигнала, η = μ0·γ·d2 –
характерное время диффузии в металлический лист [3-6, 9-11].
Примечание. Необходимо подчеркнуть, что допущение о форме
возбуждающего тока с азимутальным разрывом первого рода исключает влияние токоподводов к витку, но не противоречит требованию
непрерывности линий тока – divjθi (t,r,θ,z) = 0, формально следующему
из системы уравнений Максвелла, записанной для нулевых начальных
условий в [11]. Принятая модель расчѐта предполагает их замкнутость
в элементах разрядного контура (рис.1), частью которого является
и виток, а не в пространстве между местами его подсоединения к источнику за счѐт априори пренебрежимо малых токов смещения.
Лист металла

Виток индуктора

е

R

еr

еz

θ0
θ0

К
С

D

Рис. 1 – Плоский "незамкнутый" виток над тонкостенным листом металла.
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В соответствии с постановкой задачи составим уравнения Максвелла в пространстве изображений по Лапласу для нулевых начальных условий Е={Еr ≠ 0, Еθ ≠ 0, Е z ≠ 0} и Н={Нr ≠ 0, Нθ ≠ 0, Нz ≠ 0}.:
rot H ( p, r , , z ) j i ( p, r , , z )
E ( p, r , , z );
rot E ( p, r , , z )

p

div H ( p, r , , z )

0

H ( p, r , , z );

0; div E ( p, r , , z )

(3)

0,

где p – параметр преобразования Лапласа,
j i ( p, r, , z) L j i (t, r, , z) ,
H ( p, r , , z ) L H (t , r , , z ) , E ( p, r , , z ) L E (t , r , , z ) .
Интегрирование уравнений Максвелла производилось аналогично
тому, как это приведено в монографии [4]. Опуская промежуточные
математические выкладки [8], запишем аналитическую пространственно-временную зависимость для линейной плотности азимутальной
составляющей тока, индуцированного в тонкостенном листовом металле полем "разомкнутого" витка индуктора, полученную в [11].

R dj t
8d 2 dt

J 2 t ,r ,

Jn 1 r

где Fn ( 0 )

0

0)

0

Jn 1 R

Jn 1 R

, n

(4)
h

Jn 1 r e

2 sin (n
n
1

Fn
0n 0

1 e

d

cos n

d .

0,

, n 0.

Jn( r) – функция Бесселя n-ого порядка,
λ – параметр преобразования.
Достоверность выражения (4) можно установить предельным переходом к зависимости, которая может быть получена из формул авторской работы для поля аксиально-симметричного витка над тонкостенным проводящим листом.
Так, для "замкнутого" витка с θ0 ≈ 0 зависимость (4) принимает
вид:

J ( 2 )( t , r , )

R

dj( t )
J1 R J1 r e
2
( 2d ) dt

h

1 e d

d . (5)

0
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Результат (5) с точностью до обозначений совпадает с выражением
для азимутальной компоненты вихревого тока, возбуждаемой тонким
(ширина стремится к нулю) аксиально-симметричным витком [4, 5].
Следует обязательно подчеркнуть, что временная зависимость
индуцированного тока, так же, как и в случае витка без разреза, остаѐтся равной первой производной от возбуждающего тока индуктора.
Зависимость (5) преобразуем к виду, удобному для проведения
численных оценок.
Введѐм новую переменную интегрирования x = R, = x/R, d =
1/R, x [0, ∞].
Результат после необходимых преобразований запишем в виде

J ( 2) (t , r , )

относительной безразмерной величины – J отн

R

dj (t )
dt

2d 2
x
x

J отн

Fn (

0)

J n 1 ( x) J n 1 ( x) e

0n 0

h
R

1 e

.

d
R

x

r
r
) J n 1 ( x ) cos (n ) dx .
(6)
R
R
Для выполнения конкретных оценок примем те же исходные данные, что и ранее: R=0,025 м, h=0,0025 м, d=0,001 м.
J n 1( x
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Рис. 2. Объѐмные эпюры амплитудно-пространственного распределения плотности
тока, индуцированного аксиально-симметричным витком (без "разрыва"):
а – в металле тонкостенного листа; б – на поверхности идеального проводника.
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Рис. 3. Объѐмные эпюры амплитудно-пространственного распределения
плотности тока, индуцированного витком с "разрывом", Θ=0,2:
а – в металле тонкостенного листа; б – на поверхности идеального проводника.
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Рис. 4. Объѐмные эпюры амплитудно-пространственного распределения
плотности тока, индуцированного витком с "разрывом", Θ=0,5:
а – в металле тонкостенного листа; б – на поверхности идеального проводника.

Результаты настоящих вычислений оформлены в виде объѐмных
эпюр, рис. 2 – рис. 4, где Θ – угол "разрыва" в витке в относительных
единицах. Здесь же для сравнения приведены аналоги, полученные
ранее для идеально проводящей среды. Графические зависимости даны в относительных единицах с нормировкой на амплитуду индуцированного тока в аксиально-симметричной системе. "Провалы" на эпюрах соответствуют "разрывам" в витке.
Следует отметить, что при увеличении ширины "разреза" в случае
тонкостенного листового металла амплитуда индуцированного тока
непосредственно под витком индуктора падает существенно меньше,
чем в случае идеального проводника. Это объясняется тем, что с ростом электропроводности индуцированный ток всѐ более концентрируется под витком, и нарушение его аксиальной симметрии отражается
136
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на амплитуде вихревых токов более значимо, чем в случае низкой
электропроводности, когда снижение этой амплитуды уже имело место за счет диффузионных процессов и сопровождающего "растекания" тока в поперечных направлениях.
Выводы: 1. Проведен анализ электромагнитных процессов, возбуждаемых силовым элементом инструмента бесконтактной магнитноимпульсной рихтовки, расположенным над тонкостенной немагнитной
панелью кузова автомобиля. 2. Показано, что растекание индуцированного тока в поперечном направлении от области непосредственно
под витком индуктора – силового элемента инструмента, обусловлено
диффузией поля сквозь металл тонкостенного листа кузовной панели
автомобиля. 3. Проведены численные оценки, как для двух крайних
противоположных идеализаций: "абсолютно прозрачный" проводник
и "абсолютно не прозрачный" проводник, так и для различный значений величины "разрыва" в силовом элементе инструмента бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки. 4. Определено, что при увеличении ширины "разреза" в случае "прозрачного" проводника амплитуда
индуцированного тока непосредственно под витком силового элемента
инструмента падает существенно меньше, чем в случае идеального
проводника.
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УДК 621.318.4
Силовой элемент инструмента бесконтактной магнитно-импульсной
рихтовки кузовов – цилиндрический виток индуктора с разрезом / Гнатов
А.В., Бевза М.А. // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ", 2013. – № 15
(988). – С. 131-138. Бібліогр.: 11 назв.
Проведено розрахунок просторово-часового розподілу вихрових струмів,
збуджених полем плоского "незамкнутого" кругового витка – силового елемента інструменту безконтактного магнітно-імпульсного рихтування. За отриманими аналітичним співвідношенням виконані чисельні оцінки і побудовані
об'ємні епюри амплітудно-просторового розподілу щільності індукованого
струму.
Ключові слова: магнітно-імпульсна обробка металів, індукторних система, електромагнітних по-нітних процеси, тонкостінна листова заготівля,
вихрові струми.
Calculation of the spatial and temporal distribution of eddy currents induced
by the field of a plane “open” circular turn – a power element of the instrument for
contactless magnetic-impulse flattening is carried out. By obtained analytical dependences numerical assessments are carried out and spatial diagrams of the amplitudespatial distribution of the induced current density are built.
Keywords: magnetic-impulse processing of metals, inductor system, electromagnetic processes, thin-walled parent sheet, eddy currents.
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ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ ТА МЕРЕЖІ
УДК 621.316
О.Г. ГРИБ, д-р техн. наук, проф. НТУ "ХПИ"
Р.В. ЖДАНОВ, начальник, РЭС АК "Харьковоблэнерго",
Красноград
Д.А. ГАПОН, доц., НТУ "ХПИ"
А.А. ЗУЕВ, канд. техн. наук., доц., НТУ "ХПИ"
МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ
В данной статье рассмотрен метод обнаружения и выделения импульсных
напряжений из состава гармонического сигнала путем нахождения наилучшей
аппроксимации входного сигнала с помощью метода наименьших квадратов.
Позволяет эффективно выделять одиночные импульсы длительностью до
10 мс с сохранением их формы.
Ключевые слова: энергосистема, качество электроэнергии, импульсы
напряжения.

Постановка проблемы. Низкое качество электрической энергии
оказывает непосредственное влияние на работу оборудования потребителей. Одним из показателей качества является наличие импульсов
напряжения малой длительности (до нескольких миллисекунд). На
данный момент существует множество средств, позволяющих выполнять качественную и количественную оценку качества электрической
энергии [1-4], однако многие из них не позволяют эффективно обнаруживать кратковременные импульсы напряжения [2].
Целью данной статьи является рассмотрение эффективного метода выделения одиночных импульсов из состава гармонического сигнала напряжения промышленной сети.
Описание метода. Метод использует аппроксимацию формы
кривой напряжения функцией специального вида. Отыскание наилучшей аппроксимации выполняется с помощью метода наименьших
квадратов.
Аппроксимирующая функция задана в виде:
g t =c1s sin ψ t + c1c cos ψ t +
ck,s sin k ψ t + ck,c cos k ψ t , (1)
k

где c1s и c1c – коэффициенты синусоидальной и косинусоидальной составляющих основной гармоники; k = 2, 3, 4,… – номер высшей гар© О.Г. Гриб, Р.В. Жданов, Д.А. Гапон, А.А. Зуев, 2013
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моники; ck,s, ck,c – коэффициенты синусоидальной и косинусоидальной
составляющих k-й гармоники; (t) – фаза, определяющаяся как:
(2)
ψ t = ω t tc
tc – время соответствующее моменту середины интервала аппроксимации; где – значение частоты в момент времени tc.
Для того чтобы импульс оказывал минимальное влияние на результат аппроксимации применяется весовая функция, показанная на
рис. 1. Она представляет собой два последовательных окна БлекманаХарриса и описывается выражением:
(i n)
2 (i n)
3 (i n)
,
w(i ) = a0 a1 cos
a2 cos
a3 cos
n
n
n
где a0 0,35875 , a1 0,48829 , a2 0,14128 , a3 0,01168 .
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Рис. 1 – Весовая функция.

Наилучшая аппроксимация отыскивается после каждого отсчета.
Оптимальная длительность времени наблюдения составляет 2-4 периода основной гармоники входного сигнала. Таким образом, по мере
прохождения весовой функции, импульс неизбежно окажется в центральной его части. В этом случае аппроксимация будет выполнена без
его учета. Далее выполняется оценка качества аппроксимации по величине взвешенного среднеквадратического отклонения:
1

n

(3)
w(i ) yi g xi 2 .
c12c i 1
При этом, лучшей аппроксимации будут соответствовать меньшие значения . Далее для каждой точки аппроксимации вычисляется
уровень достоверности как:
d (i )
/ wd (i ) ,
где wd (i ) – весовая функция, показанная на рис. 2. Она отличается от
функции описанной выше тем, что в диапазоне 0,25…0,75 не имеет
n c12s
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провала, а ее значения равны 1. Это означает, что уровень достоверности для всех центральных значений максимален.
1
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0

0
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Рис. 2 – Функция достоверности.

Для выделения импульса вычисляется разница между мгновенными входными значениями и результатом аппроксимации в соответствующей точке:
(4)
h(i ) yi g xi .
При этом, результат для каждой точки будет получен n раз. Из
этих значений выбирается максимально достоверное, то есть значение,
для которого величина d(i) будет минимальным. Такой подход позволяет минимизировать влияние самого импульса на отыскание наилучшей аппроксимации.
Результаты экспериментальных исследований. В качестве исходной использована осциллограмма напряжения в одной из фаз линии 110 КВ при нагрузке близкой к линейной. Как показано на рис. 3
исходное напряжение содержит минимальный уровень искажений
и гармоник. Для проверки работоспособности метода на исходный
сигнал аддитивно наложены импульсы длительностью 10 мс различной формы (рис. 3,а – прямоугольной, рис. 3,б – треугольной). Применялись методы с длительностью интервала наблюдения равной 2 и 3
периода основной гармоники (НК 2.0 и НК 3.0 соответственно). Для
оценки полученного результата приведены также данные о среднеквадратическом значении на ½ периода (RMS 0.5). Полученные результаты позволяют говорить, о том, что рассмотренный метод позволяет с достаточной точностью определять наличие и форму импульсов
в составе сигнала. Рекомендованная длительность интервала наблюдения соответствует трем периодам основной гармоники исследуемого
сигнала.
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Рис. 3 – Результат выделения прямоугольного и треугольного импульсов из
состава гармонического сигнала: а, в – прямоугольной; б,г – треугольной.

Выводы. Рассмотренный метод позволяет эффективно выделять
кратковременные импульсы с сохранением их формы. Причем, наибольшая эффективность достигается при наличии одиночных импульсов с длительностью менее 10 мс.
Список литературы: 1. Контроль потребления электроэнергии с учетом ее
качества / О.Г. Гриб, В.И. Васильченко, Г.А. Сендерович, П.Г. Щербакова и др.;
под ред. О.Г. Гриба. – Харьков: ХНУРЭ, 2010. – 444 с. 2. Wang, M.; Rowe, G.I.;
Manishev, A.V. "Classification of power quality events using optimal time-frequency
representations, theory and application" IEEE Trans. Power Del. 2004, vol. 19, no.
3, Pp. 1496-1503. 3. Gargoom, A.M., Ertugrul, N., Soong, W.L. "A comparative
study on effective signal processing tools for power quality monitoring" Power Electronics and Applications, European Conference, 2005, Pp.10-20. 4. Panigrahi, B.K.;
Sinha, S.K.; Mohapatra, A; Dash, P; Mallick, M.K. "A Comparative Study of Signal
Processing and Pattern Recognition Approach for Power Quality Disturbance Classification" IETE J Res, 2011, no. 57, Pp. 5-11.
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Метод выделения импульсов напряжения при выполнении анализа
качества электрической энергии / Гриб О.Г., Жданов Р.В., Гапон Д.А.,
Зуев А.А. // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних
машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ", 2013. – № 15 (988). –
С. 139-144. Бібліогр.: 4 назв.
У даній статті розглянуто метод виявлення і виділення імпульсних напруг зі складу гармонійного сигналу. В основі методу лежить знаходження
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найкращої апроксимації вхідного сигналу за допомогою методу найменших
квадратів. Дозволяє ефективно виділяти одиночні імпульси тривалістю до
10 мс із збереженням їхньої форми.
Ключові слова: енергосистема, якість електроенергії, імпульси напруги.
This paper presents a method of detection and isolation of pulse voltage from
the harmonic signal. The method is based on finding of the best approximation of
the input signal using the least squares method. It allows the effective allocating of
single pulses with duration to 10 ms and its shape maintaining.
Keywords: power system, power quality, voltage pulses.
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300023, код ЕРДПОУ 26450114, НТУ "ХПІ", ГО "Асоціація випускників НТУ "ХПІ" (з позначкою: "SIEMA").
Електронний варіант відправляють за адресою:
varshamova_i@rambler.ru
Також
статтю
можна
завантажити
за
адресою
http://journals.uran.ua попередньо зареєструвавшись.
Довідки за телефонами:
секретар Варшамова Ірина Сергіївна, mob. 0974604277.
секретар Себякіна Наталія Валентинівна, mob. 0667353882.
УДК ... (10 pt)
В.Ф. БОЛЮХ, д.т.н., проф., НТУ "ХПИ", Харків
С.В. ОЛЕКСЕНКО, аспирант, НТУ "ХПИ", Харків
НАЗВА
(10 pt, жирний, вирівнювання по лівому краю з відступом 0,75 см.,
заголовні букви, без перенесень і скорочень)
Текст анотації (9 pt) на українській мові, до 5 рядків. Ключові слова.
Текст анотації (9 pt) на російській мові, до 5 рядків. Ключові слова.
Текст анотації (9 pt) на англійській мові, до 5 рядків. Ключові слова.

Вступ. У журналі публікуються результати досліджень і огляди в області електричних машин і апаратів, сильних електричних і магнітних
полів, теоретичної електротехніки, електричного транспорту, світлотехніки, що не публікувалися раніше.
Мета, завдання дослідження.
Назва розділу і результати розв’язання завдання. Зміст структурується згідно вимогам постанови Президії ВАК України № 7-05/1
від 15.01.2003 р. Стаття складається з розділів, назви яких відображають актуальність і стан проблеми, методи дослідження, результати
теоретичних і/або експериментальних досліджень, аналіз результатів,
перспективи використання.
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Висновки.
Список літератури: література, електронні ресурси.
В кінці статті приводиться фото кожного автора з короткою інформацією
(9 pt).

Текст оформляється шрифтом Times New Roman 10 pt з одиночним
міжрядковим інтервалом. Абзацні відступи – 0,75 см. Назва розділу оформлюється жирними буквами.
Математичні формули створюються у вигляді окремих об'єктів в
редакторі формул Microsoft Equation. Розміри (pt): звичайний – 10,
крупний індекс – 8, дрібний індекс – 6, крупний символ – 16, дрібний
символ – 10. Стиль: текст, змінна – курсив; матриця, вектор – напівжирний курсив; інші – нормальний без нахилу. Формули розташовуються
по центру і нумеруються в межах статті, номер – праворуч:
(1)
N
u max Tmu ,
де N – …; ηu max – …; Tmu – … .
Однакові символи в тексті і формулах повинні співпадати.
Ілюстрації (рисунки, фото, діаграми) і таблиці (9 pt) оформлюються за зразком без назв, всі пояснення – в тексті. Рисунки оформлюються
в редакторі Microsoft Word як окремі об'єкти в тексті. Рисунки та таблиці відокремлюються від тексту інтервалом в один порожній рядок 10 pt.
ЕО
H1

H2

H3

I

АМВС

Рис. 1 – Структурна схема вимірювань поля.
Таблиця 1 – Вимоги щодо оформлення таблиці
Поле ліворуч
20 мм
Поле праворуч 20 мм
Поле зверху
20 мм
Поле знизу
25 мм

Список літератури оформляється за зразком, згідно стандарту
ДСТУ 7.1-2006.
Посилання на математичні формули, ілюстрації, таблиці, джерела інформації даються за зразком: (1), (2)-(4); рис. 3, рис. 4,а; табл. 2; [5], [2-5].
Список літератури: 1. Сосков А.Г., Соскова И.А. Полупроводниковые аппараты: коммутация, управление, защита. – К: Каравелла, 2005 – 344 с. 2. Юферов
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В.Б., Егоров А.М., Шарый С.В. и др. Магнитоплазменная регенерация ОЯТ //
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний
інститут". Зб. наук. праць. Тематичний вип.: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 40. – С. 66-83.
3. Пат. 31677, Україна, МПК G01R 33/00. Пристрій для компенсації змінного
магнітного моменту струмів / О.Г. Король, В.С. Лупіков, О.Г. Середа та ін. –
№ u200708718. Заявлено 30.06.2007. Опубл. 25.04.2008, Бюл. № 8. – 3 с.
4. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в
науці, культурі і освіті / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А.
Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до
журналу: http:// www.nbugov.ua / articles / 2003 / 03klinko.htm.

Фото авторів (2,5×3 см). Для кожного автора: прізвище, ім'я, по
батькові; вчений ступінь; дати захисту дипломів і дисертацій, місце
захисту; місце роботи, посада; короткий опис напрямів наукової діяльності – за зразком, інші відомості – на розсуд автора.
Болюх Владимир Федорович, профессор, доктор технических
наук. Защитил диплом инженера по специальности "Криогенная
техника" в 1979 г., диссертации кандидата и доктора технических
наук в Харьковском политехническом институте по специальности
электрические машины и аппараты, соответственно в 1987 и 2003
гг. Профессор кафедры "Общая электротехника" Национального
технического университета "Харьковский политехнический институт "с 2004 г. Научные интересы связаны с проблемами линейных
электромеханических преобразователей импульсного действия,
криогенных и сверхпроводящих электромеханических устройств.
Надійшла до редколегії 24.03.2012
УДК 621.313:536.2.24:539.2
Синтез параметров индукционно-динамического двигателя / В.Ф.
Болюх, С.В. Олексенко // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ", 2013. –
№ 15 (988). – С. 93-104. Бібліогр.: 8 назв.
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