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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Процес підйому 
затвора при нерегульованому прямому пуску 
електроприводу супроводжується складними 
динамічними процесами в електромеханічній 
системі, що обумовлено значними масогабаритними 
показниками металоконструкції затвору (164 т), які 
при виконанні технологічних робіт мають діапазон 

1 0 1c c maxM ( , )  M  , відповідно до виду вантажу 
механізму підйому, наявності досить протяжної та 
складної механічної передачі з різними параметрами 
кінематичних пар трансмісії, значних динамічних 
навантажень на механічні складові 
електромеханічної системи, що призводить до 
аварійних ситуацій та руйнування елементів 
електромеханічної системи [1]. Динамічні процеси 
викликають стійкі автоколивання вихідних величин. 
Коливання порушують нормальну роботу 
розімкнених систем електроприводу, ускладнюють 
розрахунок і налаштування замкнених систем, 
погіршують показники якості регулювання 
координат та енергетичні характеристики 
електроприводу.  

Системи керування, що розробляються для 
реального технологічного обладнання, повинні 
забезпечувати не тільки стабілізацію швидкості 
руху робочого органу в часі, мінімальний час пуску 
та гальмування для зниження негативного впливу 
перехідного процесу, а й одночасно знижувати 
коливання в елементах механічної частини 
механізму підйому. Для цього при визначенні 
припустимих сигналів завдання керування 
необхідно враховувати частоти власних коливань 
електромеханічної системи. 

Метою роботи є дослідження електромеханічної 
системи механізму підйому затвору зливної греблі з 
урахуванням особливостей кінематичного ланцюгу.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Механізм підйому затвора зливної гребли є дводви-
гуневим приводом за системою «дистанційний елек-
тричний вал» на базі асинхронних двигунів з фаз-
ним ротором (рис. 1). Механізм складається з двох 
лебідок, що можуть робити автономно та синхрон-
но. Електропривод  кожної лебідки є складною еле-
ктромеханічною системою. Двигун (1), що має на 
валу тормозну муфту (2), передає обертаючий мо-
мент на двоступеневий редуктор (3), далі привідний 
вал із зубчастими муфтами (4, 5), що посилюють 
жорсткість трансмісії та застерігають від скручу-
вання праву та ліву сторони самого валу, призво-
дить до руху одноступеневі редуктори (7) та безпо-
середньо барабани (8) механізму підйому. 

Особливістю кінематичного ланцюгу є те, що 
двоступеневий редуктор з’єднаний з привідним ва-
лом (6) так, що жорсткість сторін різна, особисто це 
суттєво при зношенні кінематичних пар. У процесі 
експлуатації жорсткість зубчастих муфт, що встано-
влено на валу, також зменшується. Таким чином, у 
процесі роботи навантаження на парні барабани ко-
жної з лебідок нерівномірне. З урахуванням того, що 
за умовами праці електромеханічної системи «дис-
танційний електричний вал» параметри елементів, 
що складають систему, повинні бути ідентичними, 
то за результатами дослідження динамічних проце-
сів в одній з двох електромеханічних систем (пунк-
тир на рис. 1) припустимо робити висновки про вла-
стивості всієї системи. 
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Рисунок1 – Розрахункова схема подовження канату механізму підйому затвора зливної греблі:  
1 – асинхронний двигун МТН512-8, ПВ–25 %, Р= 45 кВт; 2 – тормозна муфта М7; 3 – двоступеневий  

редуктор 1Ц2У; 4, 5 – зубчасті муфти МН7; 6 – з’єднувальний вал (2,8 м), 7 – одноступеневий  
редуктор 1ЦУ-200; 8 – спарка барабанів однієї лебідки 

 
Якщо електропривод механізму підйому під час 

руху ММс, d/dt0, то має місце або динамічний 
перехідний процес, або квазівстановлений. Останнє 
відповідає випадку, коли прикладені до системи 
динамічні та статичні моменти опору містять періо-
дичну складову, яка після перехідного процесу ви-
значає вимушений рух системи зі швидкістю, що 
періодично змінюється. Основним фактором, що 
впливає на формування змінного характеру динамі-
чної та статичної складової моменту опору, є харак-
теристика кінематичного ланцюга системи: нерів-
номірні значення зазорів у зубчатих передачах, жор-
сткості канатів, жорсткості муфт, характер пересу-
вання вантажу, що рухається вздовж направляючих.  

З урахуванням того, що дослідження проводимо 
для кінематичного ланцюга, що має значні приведе-
ні показники моменту інерції та жорсткості, пускові 
перехідні процеси самого асинхронного двигуна не 
впливають на формування динамічних властивостей 
складної електромеханічної системи, тому асин-
хронний двигун представлено лінеарізованою мо-
деллю [2]. Механізм підйому є розімкненою систе-
мою, що керується одним двигуном. Режими роботи 
системи залежать від значення та характеру момен-
ту, що формує двигун. Детальніший аналіз власти-
востей пружних механічних систем можна провести 
на основі чотиримасової розрахункової схеми, що 
має математичну залежність (1) і структуру, яка зо-
бражена на рис. 2. 
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 (1) 

де p  – оператор диференціювання, 
dt
dp  ;  

dJ  – приведений момент інерції двигуна та муфти 
(1,2); rJ  – приведений момент інерції двуступене-
вого редуктора (3); 1mJ  – приведений момент інер-
ції плеча з муфтою (4) одноступеневим редуктором 
(6) та правим  барабаном лебідки; 2mJ  – приведений 
момент інерції плеча з муфтами (5) одноступеневим 
редуктором (6) та лівим барабаном лебідки;  
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Рисунок 2 – Структурна схема розімкненої чотиримасової  електромеханічної системи механізму підйому 
затвору зливної греблі 

 

dC  – приведена жорсткість двигуна та двоступене-
вого редуктора; 1mC , 2mC  – приведена жорсткість 
відповідно правої та лівої  сторони  привідного  валу 

з урахуванням виробки ресурсу; 
kн

k

s
M



0
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  – мо-

дуль жорсткості лінеаризованої механічної характе-
ристики; ,,,, 21110  d  ,, 2212  – кутова 
швидкість ідеального холостого ходу асинхронного 
двигуна, швидкість двигуна під навантаженням, 
швидкість правої сторони валу, швидкість лівої сто-
рони валу, швидкість правого барабану лебідки, 
швидкість лівого барабану лебідки та різниця швид-
костей, відповідно; crd M,M,M,M,M 21  – момент 
двигуна, редуктора, правої сторони валу, лівої сто-
рони валу та момент опору відповідно. Для дослі-
дження властивостей системи математичну модель 
було реалізовано в  пакеті  MatLab. 

Моделювання проводилося для асинхронного еле-
ктроприводу з двигуном МТН512-8 при  
ПВ 25 % – 45 кВт, частота обертання – 695 об/хв, ма-
ховий момент 5,7 кГм2, момент інерції  
1,425 кг∙м2, що піднімає затвор зливної греблі габари-
тами 16x16,5x2 м та вагою 164 т. На рис. 3 наведено 
результати математичного моделювання прямого пус-
ку електромеханічної системи при повному наванта-
женні та з урахуванням перерозподілу навантаження 
при зміні швидкостей барабанів підйомної лебідки. 

У математичній моделі реалізовано основний 
принцип роботи електромеханічної системи, при 
переміщенні затвору за напрямними швидкість ба-
рабанів лебідки різна ( 2212  ), тому навантажен-
ня повністю переноситься на барабан з більшою 
швидкістю, що призводить до його гальмування й, 
як наслідок, 2212  , процес повторюється для 
другого барабану. 
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Рисунок 3 – Результати математичного моделювання електромеханічної системи: 
а) кутова швидкість двигуна; б) швидкість лівого плеча; в) швидкість правого плеча; г) швидкість двох  

барабанів; д) розподіл моментів на плечах системи; е) розузгодження швидкості обертання барабанів лебідки  
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Таблиця 1 – Математичні вирази параметрів електромеханічної системи 
 

Назва параметру електромеханічної системи Номінальне 
значення, (с-1)  

Математична залежність 

Кутова швидкість двигуна під навантаженням (рис. 3,а) 8 )tsin(,,)t(d 600250757   (с-1)  

Кутові швидкості на сторонах привідного валу  
(рис. 3,б,в) 

15 
7 

)620sin(5,85,6)(11 tt   (с-1) 
)600sin(43)(12 tt   (с-1) 

Кутова швидкість на барабанах для 2221  ,  (рис. 3,г) 5,5 )100sin(1,04,5)(22,21 tt   (с-1)  

Моменти на сторонах приводного валу 
 11001 M (Н∙м) 
 5752 M (Н∙м) 

Різниця швидкостей (рис. 3,д)  
22(4, 4 11%)     (с-1)  

 
Таким чином, система має постійні динамічні 

навантаження та працює в квазівстановленому ре-
жимі, що призводить до додаткових коливань та 
можливості виникнення аварійних ситуацій. Мате-
матична модель відображає роботу реальної елект-
ромеханічної системи механізму підйому, що має 
складну трансмісію, з різними параметрами кінема-
тичних пар за сторонами кінематичного ланцюгу 
(рис. 1). Механізм прагне вирівняти кутову швид-
кість двох барабанів підйомної лебідки, проте має 
місце незначне відхилення (  ) (рис. 3,е). Парамет-
ри електромеханічної системи, що досліджується, 
зведено до табл. 1 та мають наступні математичні 
залежності. 

Кутові швидкості на елементах електромеханіч-
ної системи мають значну змінну складову з висо-
кою частотою, що негативно впливає на показники 
якості електромеханічної системи, є  причиною збі-
льшення зазору в кінематичних парах, руйнування 
зубчастих муфт, зменшення жорсткості 
з’єднувального валу. Коливання механічної системи 
підсилюють електромеханічні коливання двигуна, 
що погіршує енергетичні показники системи елект-
роприводу. За умови, що момент опору (Мс) не змі-
нюється та впливає по черзі на ліву та праву сторону 
валу, моменти ( 1 2M , M ) повинні бути рівнозначни-
ми. Проте результати математичного моделювання, 
з урахуванням визначеного нерівномірного розподі-
лу жорсткості та мас складових елементів трансмісії 
електроприводу, виявили нерівномірність моментів 
на сторонах валу електромеханічної системи 
(рис. 3,д), що призводить до нерівномірного наван-
таження елементів системи та є основною причиною 
складних динамічних процесів. 

Математична модель та отримані залежності мо-
делювання не дозволяють визначити весь спектр 
складних процесів тому, що відсутні уточнені показ-
ники всіх елементів та зв’язків між ними. Для отри-
мання додаткових характеристик електромеханічної 
системи та визначення її динамічних властивостей 
доцільно використовувати частотний метод [2, 3] для 
визначення власних резонансних частот коливань 
системи. Амплітудо-частотну характеристику 
(ЛАЧХ) досліджуваної системи наведено в логариф-
мічному вигляді на рис. 4. 

Характеристику ЛАЧХ розраховано для двох 
сторін валу електромеханічної системи. Основна 
 

резонансна частота для двох характеристик дорів-
нює 3,86∙10+3 с-1 (на рис. 4 не вказана), субрезонанс-
ні частоти  визначались у робочій області кутових 
частот (1–100 с-1) механізму з оглядом на кутову 
швидкість барабанів та обмежену смугу пропускан-
ня сигналу електропривода. При роботі системи в 
динамічних або у квазідинамічних режимах, коли 
збурюючий або керуючий сингали мають змінні 
складові, що є причиною виникнення електромеха-
нічних перехідних процесів, на амплітудних частот-
них характеристиках будуть два резонансних вики-
ди на частотах, близьких до 23 4, рад / с  , а на 
резонансних частотах, близьких до 16,2 рад / с  
та  29 рад / с , навпаки, система зменшує амплі-
туду коливань на елементах кінематики. При зміні 
частоти вхідного впливу в смузі резонансів у знач-
ній мірі зростає амплітуда коливань складових час-
тин установки, що може призвести до пошкоджень 
або виходу її з ладу [4]. Резонансні частоти 1 , 3  
відносяться до математичного виразу, що описує 
вплив приведеної жорсткості відповідно до правої 
та лівої сторони валу, таким чином, робота елемен-
тів кінематичної трансмісії на цих частотах знижує 
динамічні навантаження на кінематичні пари. Відмі-
тимо, що більший вплив на зменшення амплітуди 
коливань має частота 29 рад / с , тому що при-
ведена жорсткість та інертність лівого плеча у  два 
рази більше, ніж правого. Демпфуючі властивості 
розімкнутої електромеханічної системи обмежені 
масами робочих органів, оскільки потрібно, щоб 
виконувалась умова m1 m2 g d( J J J ) 2,4 J   . Крім 
того, повинно дотримуватися певних співвідношень 
між відносними значеннями коефіцієнта жорсткості, 
моменту інерції другої та третьої маси та моменту 
інерції третьої та четвертої маси. Внаслідок цього 
можливість використання природної демпфуючої 
здатності електропривода підйомної установки з 
розімкнутої системою управління є обмеженою [5]. 

У роботі [5] запропоновано систему корекції ко-
ординат за умови максимального демпфування коли-
вань у пружних елементів підйомної установки зі 
змішаною корекцією координат з жорсткими 
від’ємними зворотними зв'язками за струмом, пруж-
ним моментом і гнучким від’ємним зворотним зв'яз-
ком за  пружним моментом. 
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Рисунок 4 – Амплітудо-частотна характеристика правої (1) та лівої сторони (2) валу кінематичного ланцюгу, 
де 1 16 ,2 рад / с  – перша резонансна частота, 2 23,4 рад / с  – резонансна частота для двох сторін, 

3 29 рад / с  – друга резонансна частота  
 

Сучасна мікропроцесорна техніка дозволяє реа-
лізувати достатньо складну замкнуту систему керу-
вання з використанням частотно-регульованого еле-
ктроприводу та мікропроцесора в системі керуван-
ня, що формує сигнал завдання на ПЧ з урахуванням 
стану електричних та механічних елементів систе-
ми. Сингали стану елементів системи фіксуються 
відповідними датчиками та реалізують замкнуту 
систему зі зворотними контурами за струмом, елек-
тромеханічним або механічним моментами та поло-
женням робочого органу при необхідності.  

У роботі [6] запропоновано систему підпорядко-
ваного регулювання (СПР) на базі частотно-
керованого електроприводу (ЧКЕ) з векторним ке-
руванням, яка дозволяє отримати практично повну 
інваріантність до параметричних і координатних 
збурень. Тому в подальшому будемо вважати, що 
закон зміни швидкості обертання приводного дви-
гуна може бути будь-яким у межах, що обумовлю-
ються його технічними характеристиками. Врахо-
вуючи резонансні частоти, отримані для системи за 
допомогою ЛАЧХ, запропоновано закон зміни шви-
дкості двигуна d  реалізувати у вигляді:  

0d m( t ) sin( t )     , де 0  – постійна складова 
сигналу; m  – змінна складова сигналу;   – частота 
змінної складової сигналу, причому 

max 0 1,1d m d nom      . 
Виконання основної технологічної операції 

складається з наступних етапів:  
–  встановлення аварійного затвору в карман 

греблі;  
–  підняття затвору з місця на півметра для ски-

дання залишкової води;  
–  підняття затвору на рівень першої секції;  
–  від’єднання першої секції, закріплення секцій, 

що залишилися, та перевезення елементу затвору на 
ремонтний майданчик;  

–  перевезення другої та третьої секцій викону-
ється так само.  

Розмір та вага секцій є нерівнозначними. Техно-
логічний механізм виконує ряд інших робіт, коли 
навантаження приводу підіймання складає 

maxcc M,M 10 . Тому при математичному моделю-
ванні запропоновано закон зміни швидкості двигу-
на, де момент опору maxcc MM  , c cmaxM 0,1  M , 
частота змінної складової сигналу 29  (с-1). 

Результати математичного моделювання при 
maxcc MM   зображено на рис. 5 та наведено в  

табл. 2.  
 
Таблиця 2 – Залежність параметрів складових 

швидкості на сторонах приводного валу  
від частоти змінної складової сигналу керування  

при maxMM cc  21  
 

Значен-
ня  , Гц  Математична залежність, (с-1) 

29  
)tsin()tsin()t( 6207293511   

)tsin(,)tsin(,,)t( 6002329513221   
 
При повному навантаженні використання змін-

них складових з резонансними частотами додають 
до моментів сторін валу змінну складову, амплітуда 
якої складає для 1M  – 11,7 % від номіналу та для 

2M  – 2 %, що не впливає на показники роботи сис-
теми. Також поліпшуються характеристики системи 
зниженням амплітуди високочастотних коливань 
кутових швидкостей за сторонами трансмісії для 

11  на 17,4 та для 21  – на 20 %. 
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Рисунок 5 – Кутові швидкості правої та лівої сторін привідного валу електромеханічної системи  
при  d d d( t ) 0,6 ( t ) 0,4 ( t )cos( 29t )     відповідно (а, б) та моменти сторін валу (в) 
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Рисунок 6 – Кутові швидкості правої та лівої сторін привідного валу   

та моменти сторін при c1 c2 cmaxM M 0,1  M  : а), б), в) 0m ; г), д), е) d d d( t ) 0,6 0,4 sin( 29t )      
 

Результати математичного моделювання  при 
c cmaxM 0,1 M , коли d  не має змінної складової, 

зображено на рис. 6,а–в та, за наявності m , зобра-
жено на рис. 6,г,д,е. Математичні залежності, що 
описують сигнали 11 22,     за указаними вище умо-
вами, зведено до табл. 3. 

При неповному навантаженні моменти сторін ва-
лу мають змінну складову, що складає для  

1M  – 38,8 %, для 2M  – 90,9 % та негативним яви-
щем, що погіршує не тільки електромеханічні пара-
метри системи, а й значно скорочує термін безава-
рійної роботи технологічного механізму.  

 

Таблиця 3 – Залежність параметрів складових швидкості 
на сторонах приводного валу при 0 1c cmaxM ,   M  

Випадок Математична залежність, (с-1) 

0m  

)620sin(2348)(11 tt   
)600sin(1224)(21 tt   
)tsin(M 291752751  (Н∙м) 
)tsin(M 29200202  (Н∙м) 

)t(sin.
)t(
d

m
2940 



 

)620sin(19)29sin(5,35,48)(11 ttt   
)600sin(6,9)29sin(4,224)(21 ttt   

)29sin(1152751 tM  (Н∙м) 
)tsin(M 2940202  (Н∙м) 
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Використання змінних складових з резонансними 
частотами знижує амплітуду змінної складової мо-
ментів сторін валу для 1M  до 29,4 % від номіналу та 
для 2M  – 66,7 %, що значно зменшує динамічні на-
вантаження. При зміні значення моменту опору 
зниження амплітуди високочастотних коливань ку-
тових швидкостей за сторонами трансмісії не зміню-
ється (для 11  на 17,4 %, та для 21  на 20 %). При 
проведенні математичного моделювання виявлено, 
що оптимальне співвідношення змінної складової 
відповідає z пd 0,4 d  , при цьому час перехідно-
го процесу змінюється за наступною математичною 

залежністю z1,3 d
p.p. zt ( d ) 19,8е

   , де 
zd – від-

носне значення змінної складової кутової швидкості 
двигуна (0–0,4).  

ВИСНОВКИ. Запропонований спосіб 
формування закону зміни швидкості двигуна d  зі 
змінною складовою та реалізований у вигляді 
d 0 m( t ) sin( t )      дозволяє при синтезі 

системи керування та розробки алгоритмів роботи  
досліджуваної електромеханічної системи 
формувати такі сигнали завдання, що запобігають 
виникненню аварійних режимів роботи за збігом 
частоти сигналу керування або збурюючого впливу з 
частотами власних коливань системи ЕП, зменшити 
динамічні навантаження та подовжити безаварійний 
термін роботи електромеханічного обладнання. 
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INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF ELECTRIC DRIVE HOIST THE DAM'S SHUTTER 
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The characteristics of the electromechanical system of the shutter mechanism for lifting the drain of the flesh, taking 

into account the properties of the complex transmission and redistribution of moment of resistance when moving the 
bolt on the guide. The frequencies of natural oscillations of the mechanical actuator, whose influence is taken into ac-
count in the proposed method of forming the law of change in motor speed. 
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