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ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ З ПЛОСКИМ КРУГОВИМ СОЛЕНОЇДОМ  

МІЖ МАСИВНИМИ БІФІЛЯРНИМИ КОТУШКАМИ 

Ю. В. Батигін, Т. В. Гаврилова, Є. О. Чаплигін, С. О. Шиндерук, Ю. В. Щербініна 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна. Е-mail: gavrilova.tatyana@i.ua 

Розглянуто в строгій постановці задачу визначення електромагнітних полів в системі, що складається з 

кругового соленоїда-індуктора кінцевої товщини, розміщеного між масивними багатовитковими котушками 

біфіляра з односпрямованими струмами. На підставі точного математичного рішення задачі з використанням 

перетворень Лапласа проведено аналіз електромагнітних процесів у металі, знайдена аналітична просторово-

часова функція для густини індукованого струму при збуджені системи гармонічними струмами в масивних 

обмотках біфіляра. Одержаний вираз для густини індукованого струму дозволив здійснити граничні переходи і 

отримати відповідні залежності для важливих, з практичної точки зору, випадків. Розглянуто низькочастотний і 

високочастотний режими збудження індукованих полів. Показано, що в першому випадку поперечний розподіл 

струму в металі внутрішнього індуктора є лінійним, симетричним щодо центральної вісі індуктора. У 

високочастотному режимі розглянутих полів вид часових залежностей та радіальний розподіл збудженого 

струму збігаються з відповідними залежностями для струму, що збуджує. Представлені графіки наочно 

ілюструють перехід від режиму інтенсивного проникнення збуджених електромагнітних полів 

(низькочастотний режим) до режиму різкого скін-ефекту (високочастотний режим). З’ясовано умови 

мінімального впливу полів зовнішнього біфіляра на електромагнітні процеси у внутрішньому індукторі. Реальні 

пристрої на основі індукторних систем, для яких можна застосувати запропонований конкретний алгоритм 

постановки, рішення та подальшого аналізу отриманих результатів електродинамічної задачі для розрахункової 

моделі, можуть використовуватися, зокрема, в складі схем обладнання для магнітно-імпульсної обробки 

металів. 

Ключові слова: масивна біфілярна котушка, індукторна система, електромагнітні процеси, односпрямовані 

струми, скін-ефект, низькочастотний режим. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ С ПЛОСКИМ КРУГОВЫМ СОЛЕНОИДОМ 

МЕЖДУ МАССИВНЫМИ БИФИЛЯРНЫМИ КОТУШКАМИ 

Ю. В. Батыгин, Т. В. Гаврилова, Е.А. Чаплыгин, С. А. Шиндерук, Ю. В. Щербинина 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

ул. Ярослава Мудрого, 25, г. Харьков, 61002, Украина. Е-mail: gavrilova.tatyana@i.ua 

Рассмотрена в строгой постановке задача определения электромагнитных полей в системе, состоящей из 

кругового соленоида-индуктора конечной толщины, размещённого между массивными многовитковыми 

катушками бифиляра с однонаправленными токами. На основании точного математического решения задачи с 

использованием преобразований Лапласа проведен анализ электромагнитных процессов в металле, найдена 

аналитическая пространственно-временная функция для плотности  индуцированного тока при возбуждении 

системы гармоническими токами в массивных обмотках бифиляра. Данное выражение позволило осуществить 

предельные переходы и получить соответствующие зависимости для важных с практической точки зрения 

случаев. Рассмотрены низкочастотный и высокочастотный режимы возбуждения индуцированных полей. 

Показано, что в первом случае поперечное распределение тока в металле внутреннего индуктора является 

линейным, симметричным относительно центральной оси индуктора. В высокочастотном режиме 

рассматриваемых полей вид временных зависимостей и радиальное распределение возбуждаемого тока 

совпадают с соответствующими зависимостями для возбуждающего тока. Представленные графики наглядно 

иллюстрируют переход от режима интенсивного проникновения возбуждаемых электромагнитных полей 

(низкочастотный режим) к режиму резкого скин-эффекта (высокочастотный режим). Выяснены условия 

минимального влияния полей внешнего бифиляра на электромагнитные процессы во внутреннем индукторе. 

Реальные устройства на основе индукторных систем, для которых применим предложенный конкретный 

алгоритм постановки, решения и последующего анализа полученных результатов электродинамической задачи 

для расчетной модели, могут использоваться, в частности, в составе схем оборудования для магнитно-

импульсной обработки металлов. 

Ключевые слова: массивная бифилярная катушка, индукторная система, электромагнитные процессы, 

однонаправленные токи, скин-эффект, низкочастотный режим. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Як відомо, біфілярна 

котушка – це котушка індуктивності, що призначена 

для накопичення енергії магнітного поля, обмотка 

якої виконана з двох паралельних ізольованих 

провідників. У загальному сенсі до біфіляру можна 

віднести також будь-яку електротехнічну 

конструкцію, що складається з двох окремих 

одношарових соленоїдів. Геометрично це можуть 

бути коаксіальні циліндричні пристрої або плоскі 

паралельні намотування, електричне з’єднання яких 
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може бути паралельним або послідовним в 

залежності від призначення біфіляра. Історичний 

пріоритет у створенні перших зразків біфілярних 

котушок належить Н. Тесла, який досить успішно 

використовував їх для зменшення реактивних 

параметрів елементів електричних ланцюгів [1]. 

Перелік сучасних областей їх використання із 

розгляданням ефективних аналітичних і чисельних 

методів вирішування відповідних задач знаходимо у 

роботах [2–8]. 

Практичні виклики в галузях металообробки, 

автомобілебудування та обслуговування різних видів 

транспорту потребують розробки нових методів, які 

дозволяють економити матеріали та енергетичні 

затрати. Такі методи вперше представлені, 

наприклад, авторами робіт [9–15], де описані схеми 

обладнання для магнітно-імпульсної обробки 

металів. Автори наводять дослідження схем із 

застосуванням індукторних систем, в яких біфілярні 

котушки розміщуються або всередині, або поверх 

багатовиткових циліндричних індукторів. 

Подальший розвиток таких досліджень автори робіт 

бачать у дослідженні процесів, пов’язаних із 

урахуванням реальних умов, а саме урахування 

впливу метала індуктора при збудженні індукційних 

струмів в розглянутих системах.  

Мета роботи – узагальнення результатів строгої 

постановки задачі для індукційної моделі, що 

складається з багатовиткової біфілярної котушки і 

плоского кругового соленоїда, розташованого в її 

середині. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Розрахункова модель досліджуваної системи 

представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель індукторної системи, 

1 – внутрішній багатовитковий соленоїд-індуктор; 

2 – гілки біфіляра – плоскі багатовиткові соленоїди 

 

Вирішення задачі будемо проводити при 

наступних умовах [12]: 

− у прийнятій циліндричній системі координат 

об’єкт дослідження має аксіальну симетрію; 

− робочі поверхні витків біфілярної котушки з 

боку індуктора-соленоїда можна вважати суцільною 

поверхнею з ідеального провідника при умові, що 

вони досить масивні ( 1,2D R>> ), щільно 

прилягають один до одного, а також виконані з 

металу, який має високу електропровідність; 

− по робочих поверхнях обмоток біфіляра 

протікає гармонійний струм з однорідною по 

радіусу лінійною густиною: 

( ) ( ) ( )( )1 2( , , ) sinm r R r Rj t r z h j tϕ η − − η −= ± = ω , 

де 
( )2 1

m

m

I
j

R R
=

−
 – амплітуда густини струму,  

m
I  – амплітуда струму, ω – циклічна частота, 

( )1,2
r Rη −  – ступінчасті функції Хевісайда; 

− витки соленоїда-індуктора виконані з металу 

товщини d з кінцевою питомою електропровідністю 

γ і щільно прилягають один до одного, так, що їх 

поверхні можна вважати суцільними; 

− часові параметри збуджуючого струму 

задовольняють квазістаціонарному наближенню 

Ландау ( 1l
c

ω
⋅ << , де c – швидкість світла у вакуумі, 

l – максимальний розмір в системі) [16]. 

При нехтуванні струмами зміщення рівняння 

Максвелла для збуджених компонент вектора 

електромагнітного поля, перетворених за Лапласом 

з урахуванням нульових початкових умов, 

приймають вигляд [8–9]:  

( ) ( )
0

, , , ,
( , , );

r zH p r z H p r z
pE p r z

z r
ϕ

∂ ∂
− = ε

∂ ∂
     (1) 

( )( ) ( )0

1
, , , , ;r E p r z p H p r z

r r
ϕ ϕ

∂
⋅ = − µ

∂
       (2) 

( )
( )0

, ,
, , ,r

E p r z
pH p r z

z

ϕ∂
= µ

∂
            (3) 

де p −  параметр перетворення Лапласа; 

0ε  і 0µ  – електрична і магнітна стала відповідно; 

( ) ( ){ }
( ) ( ){ }, ,

, , , , ;

, , , , .r z r z

E p r z L E t r z

H p r z L H t r z

ϕ ϕ=

=
 

У моделі, що прийнята до розгляду, слід 

виділити області з однорідними електрофізичними 

характеристиками. Відповідно до рис. 1 можна 

вважати, що такими є:  

1 – область між поверхнями індуктора і верхньої 

обмоткою біфіляра, 
d

z , h
2

 
∈   

; 

2 – область металу індуктора, 
d d

z ,
2 2

 
∈ −  

; 

3 – область між поверхнями індуктора і нижньою 

обмоткою біфіляра, 
d

z h,  
2

 
∈ −  

. 

Умові обмеженості радіального розподілу 

векторів електромагнітного поля при 0r =  і r = ∞  

задовольняє інтегральне перетворення Фур’є-

Бесселя [17]. Так, компоненту напруженості 
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електричного поля ( ), ,E p r zϕ  можна представити у 

вигляді 

( ) ( ) ( )1

0

, , , , ,E p r z E p z J r d

∞

ϕ ϕ= λ ⋅ λ λ λ∫      (4) 

де ( ), ,E p zϕ λ  – напруженість електричного поля в 

просторі Фур’є-Бесселя;  

λ  – параметр перетворення; 

( )1J rλ  – функція Бесселя першого роду першого 

порядку [17].  

З рівнянь (1)–(3) з урахуванням інтеграла (4) 

отримаємо рівняння для Лапласова і Фур’є-

Бесселевих зображень азимутальної компоненти 

напруженості електричного поля і радіальної 

складової напруженості магнітного поля у 

виділених областях. 

Область 1, 
d

z , h
2

 
∈   

: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

(1) 0

(1)

, , ( , ch

, sh );

, , , sh , ch ;r

p
E p z A p z

B p z

H p z A p z B p z

ϕ

µ
λ = λ λ + λ


+ λ λ


λ = λ λ + λ λ


(5) 

де ( ),A p λ , ( ),B p λ  – невідомі довільні постійні 

інтегрування. 

Область 2, 
d d

z ,
2 2

 
∈ −  

: 

( )
( )

( ) ( )( )

( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( )

(2) 0

(2)

, , ( , ch ,
,

, sh , );

, , , sh ,

, ch , ;

r

p
E p z C p q p z

q p

D p q p z

H p z C p q p z

D p q p z

ϕ

µ
λ = λ λ + λ


+ λ λ
 λ = λ λ +
+ λ λ

  (6) 

де ( ) 2
0q , ,p pλ = λ + µ γ ( ),C p λ , ( ),D p λ  – 

невідомі довільні постійні інтегрування. 

Область 3, 
d

z h,  
2

 
∈ −  

: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

(3) 0

(3)

, , ( , ch

, sh );

, , , sh , ch ;r

p
E p z F p z

G p z

H p z F p z G p z

ϕ

µ
λ = λ λ + λ


+ λ λ


λ = λ λ + λ λ


(7) 

де ( ),F p λ , ( ),G p λ  – невідомі довільні постійні 

інтегрування. 

Невідомі довільні постійні інтегрування в 

виразах (5) і (7) знайдемо з відомих граничних умов, 

а саме: 

– рівність нулю напруженостей збуджуваних 

електричних полів на ідеально провідних робочих 

поверхнях обмоток біфіляра;  

– рівність модулів напруженостей 

збуджуваних магнітних полів лінійній густині 

струму на ідеально провідних робочих поверхнях 

обмоток біфіляра.  

Після виконання необхідних тотожних 

перетворень знаходимо такі залежності в 

порожнинах між поверхнями обмоток біфіляра і 

індуктора-соленоїда. 

Область 1, 
d

z , h
2

 
∈   

: 

( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )

(1) 0

(1)

, , ( ) sh ;

, , z ( ) ch ,

m

r m

p
E p z j j p f h z

H p j j p f h z

ϕ

µ
λ = − λ λ − λ

 λ = λ λ −

   (8) 

де ( )j p  – зображення Лапласа часової залежності 

збудженого струму,  

( ) ( ) ( )1

0

f f r J r r dr

∞

λ = ⋅ λ −∫ за визначенням 

образ його радіального розподілу в просторі Фур’є-

Бесселя. 

Область 3, 
d

z h,  
2

 
∈ −  

: 

( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )

(3) 0

(3)

, , ( ) sh ;

, , z ( ) ch .

m

r m

p
E p z j j p f h z

H p j j p f h z

ϕ

µ
λ = − λ λ + λ

 λ = λ λ +

   (9) 

З умов безперервності тангенціальних компонент 

напруженості електричного поля на межах поділу 

виділених областей знайдемо взаємозв’язок між їх 

геометричними та електродинамічними 

характеристиками з параметрами інтегральних 

перетворень у вигляді: 

( )

( )

thth ,
22

,

dd
hq p

q p

    λ −λ ⋅    
    = −

λ λ
,      (10) 

а також невідомі довільні постійні інтегрування у 

виразі (6): 

( )

( )
( )

( )

, 0;

sh
, 2

, (p) ( ) .

sh ,
2

m

C p

d
h

q p
D p j j f

d
q p

 λ =


   λ −   λ   λ = − λ
λ   λ   

(11) 

Одержимо приблизний вираз для постійної 

інтегрування ( ),D p λ  у припущенні, що 

0.
2

d
h
 

− → 
 

 Відзначимо, що таке спрощення 

цілком узгоджується з вимогою мінімально 

можливих ізоляційних проміжків в реальних 

індукторних системах [8, 9]. З урахуванням 

наближеної рівності гіперболічних тангенса і синуса 

для досить малих значень аргументів в 

співвідношенні (10) і підстановки його в вираз для 

( ),D p λ знаходимо: 
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( )
( )

1
D(p,λ) ( )

ch ,
2

mj j p f
d

q p

= λ
 

λ 
 

.       (12) 

Отримані довільні постійні ( ),C p λ  і ( ),D p λ

підставимо у вираз (6) для напруженості 

електричного поля в металі внутрішнього індуктора. 

Після тотожних перетворень і ведення нової 

просторової змінної одержимо зображення густини 

збудженого струму: 

( ) ( )( )

( )

( ) ( )

0, , ( )

sh ,
2

2
,

, ch ,
2

i mj p z j pj p f

d
q p

d

d
q p q p

λ = µ γ λ ×

 
 ζ  λ 

   
  
  ×

 
λ λ 

 

       (13) 

де ( ) ( )
2

1

1

R

R

f r J r drλ = ⋅ λ −∫ Фур’є-Бесселя зображення 

заданого радіального розподілу збудженого струму 

на робочих поверхнях обмоток біфіляра;  

d d
,

2 2

 
ζ ∈ −  

– поперечна координата в металі 

індуктора. 

Далі, виконаємо в (13) зворотне перетворення 

Фур’є-Бесселя і отримаємо:  

( ) ( )

( )

( )

( ) ( )
( )

0

1

0

, r, (p)

sh ,
2

2
d .

, ch ,
2

i mj p z j pj

d
q p

d

f J r
d

q p q p

∞

= µ γ ×

 
 ζ  λ 

   
  
  × λ λ λ λ

 
λ λ 

 

∫

   (14) 

Зворотне перетворення Лапласа у виразі (14) з 

урахуванням гармонійної залежності струму, що 

збуджує, зводиться до визначення оригіналу 

наступного виразу: 

( )
( )( )

( ) ( )

( ) ( )

sh ,
(p)

, ch ,
2

cos * ,m

q p
pj

d
q p q p

j t F t

λ ζ
⇔

 
λ λ 

 

⇔ ω ω

        (15) 

де 

( ) ( ) ( )

( )

( ) ( )

sh ,
2

2
, .

, ch ,
2

d
q p

d

F t F p F p
d

q p q p

 
 ζ  λ ⋅ ⋅ 

   
  
  ⇔ =

 
λ ⋅ λ ⋅ 

 

 

Відповідно до алгоритму зворотного 

перетворення Лапласа дробів з простими полюсами 

знаходимо: 

( ) ( )
0

F(t) 1 sin 2 1 ,
2

2

k
k p t

k

d
k e

d

∞

=

 
 π ζ = − +

τ   
  
  

∑    (16) 

де ( )
2 2

1
p 2 1 ;

2 2
k

d
k

 π   
= − + + λ     τ     

 

2

0
2

d 
τ = µ γ − 

 
характерний час дифузії 

магнітного поля в провідний шар товщиною 
2

d
; 

γ  – питома електропровідність. 

Згортка функцій в правій частині виразу (15) з 

урахуванням залежності (16) визначається 

інтегралом вигляду: 

( ) ( )

( )
( ) ( ) ( )

0 0

cos *

2 1
1 sin cos dx.

2

2

k

m m

t
k p t x

k

d
j t F t j

k
e x

d

∞
⋅ −

=

ω 
ω ω = × 

τ 

 
 π + ζ × − ω
  

  
  

∑ ∫

(17) 

Обчислюючи інтеграл в (17) для стаціонарного 

часового режиму, знаходимо, що 

( ) ( )

( ) ( )
( )

( ) ( )

2

0

22
0

2
cos * 2

2

sin
1 sin 2 1 ,

2

2

m m

k k

k
k

d

j t F t j
d

t
k

d
p

∞

=

  
ω⋅µ γ  

  ω ω = ×
  
     

 
  ω − ψπ ζ × − +
   ωτ + τ  

  

∑

(18) 

де 
k

k

p
arctg

 
ψ =  ω 

 – фазовий зсув просторових 

гармонік. 

Вираз (18) підставимо в (17), виконаємо 

необхідні тотожні перетворення і в кінцевому 

підсумку отримаємо аналітичну просторово-часову 

залежність густини струму, індукованого в металі 

індуктора: 

( )
( )

( )
( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

10

1

2
2 2

2

2 1
t,r,z 2 sin

2

2 2

1 sin
d .

2 1
2 2

i m
k

k

k

k
j j f

d d

t J r

d
k

∞ ∞

=

 
 ωτ + π ζ = λ ×
    

    
    

− ω − ψ λ λ
× λ

 π   
ωτ + + + λ         

∑∫

(19) 

Результат (19) є загальним аналітичним 

рішенням поставленої задачі, яке дозволяє 

проаналізувати електромагнітні процеси в 
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реальному металі плоского кругового індуктора, 

розміщеного між масивними обмотками біфілярної 

котушки. 

Розглянемо деякі практичні випадки, що 

дозволяють одержати більш спрощенні для 

обчислювання представлення виразу (19). Будемо 

вважати товщину металу внутрішнього індуктора 

досить малою, тобто ( )
2 2

2 1
2 2

d
k

π   
λ << + ⋅   
   

. 

1. Низькочастотний режим – 1ωτ << . 

Відповідний граничний перехід у залежності (19) 

приводить до наступного виразу для густини 

індукованого струму [14]: 

( ) ( )

( ) ( )1 2

t,r,z cos

.

2

i mj j t
d

r R r R
d

ωτ 
≈ ω × 

 

ζ
× η − − η −    

 
 

            (20) 

2. Високочастотний режим 1ωτ >> . Після 

граничного переходу в (19) отримуємо залежність 

для густини індукованого струму у вигляді [14]: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )

( )

1 2

2
20

4
sin

1 sin 2 1
2

2
.

2 1
2

1

m
i

k

k

j
j t,r,z t r R r R

d

k
d

k

∞

=

≈ ω η − − η − ×  

 
 π ζ − +

  
  
  ×

 π 
+  

  +
 ωτ
  
 

∑
 (21) 

Проведемо порівняльний аналіз отриманих 

теоретичних результатів для цих режимів на базі 

виразів (20) і (21). 

– і в першому і в другому випадку часова і 

просторові функції являються незалежними; 

– також в обох випадках часова залежність і 

функція радіального розподілу співпадають з 

відповідними залежностями для збуджуючого 

струму; 

– амплітуда сигналу, який збуджується прямо 

пропорційна параметру ωτ  для низько частотного 

сигналу, тоді як така залежність відсутня для 

високочастотного, таким чином, маємо збільшення 

амплітуди високочастотного сигналу майже у 4 / ωτ  

разів; 

– в обох випадках амплітуда сигналу обернено 

пропорційна товщині металу індуктора; 

– у низькочастотному випадку поперечний 

розподіл індукованого струму являє собою лінійну 

залежність, що проходить через центральну вісь 

індуктора у високочастотному – визначається 

сумою ряду з досить швидкою збіжністю при 

( ) ( )
2

2 1 / 1
2

k
π 

+ ⋅ ωτ > 
 

 [16]. 

Відзначимо, що одержані результати корелюють 

із результатами досліджень низькочастотних 

електромагнітних процесів в тонкостінних металах, 

і високочастотних, які супроводжуються появою 

різкого поверхневого ефекту [8]. 

На рис. 2 представлені залежності відносної 

густини амплітуди струму, індукованого в металі 

індуктора товщиною d,  від поперечної координати. 
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д
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у

 

 

 
Відносна поперечна координата 

d
/

2
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Рисунок 2 – Поперечні розподіли відносних величин 

густини індукованих струмів (нормування на 

максимуми), 

1 – низькочастотний режим, ωτ = 0,1; 

2 – високочастотний режим, ωτ = 10. 

 

Графічні ілюстрації поперечних розподілів 

наочно представляють відмінність в розглянутих 

частотних режимах. Низькочастотний режим 

(лінійна залежність, крива 1, τ = 0,1) відповідає 

режиму інтенсивного проникнення в метал 

індуктора порушованих електромагнітних полів 

внаслідок просторової суперпозиції 

різноспрямованих струмів, що збуджуються кожним 

із джерел. Крива 2 (високочастотний режим,  

ωτ = 10) ілюструє режим різкого скін-ефекту, коли 

індуковані струми витісняються на граничні 

поверхні металу внутрішнього індуктора. 

Представлені на рис. 2 графіки підтверджують 

також теоретичний висновок о рівності нулю 

повного індукованого струму у всіх частотних 

режимах. З фізичної точки зору, цей результат 

обумовлений для низьких частот геометричним 

накладенням індукованих струмів у середині 

металу, а для високих частот – накладанням 

однакових, але протилежно спрямованих струмів, 

індукованих на поверхнях металу індуктора. 

ВИСНОВКИ. Сформульована гранична задача 

отримання виду електромагнітного поля в плоскій 

індукторній системі, яка містить круговий соленоїд, 

розташований між гілками зовнішньої біфілярної 

котушки. 
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На підставі точного математичного рішення 

даної задачі з використанням перетворень Лапласа 

знайдена аналітична просторово-часова функція для 

густини індукованого струму, що виникає в 

плоскому соленоїді при збуджені системи 

гармонійними односпрямованими струмами в 

масивних обмотках біфіляра. 

Розглянуті окремі випадки, що мають 

практичний інтерес. Одержані аналітичні вирази для 

низькочастотного і високочастотного режимів 

діючих полів дозволили провести порівняльний 

аналіз, який був проілюстрований графічними 

залежностями. 

З’ясовано, що, з практичної точки зору, інтерес 

представляє низькочастотний режим, при якому 

існує мінімальний вплив полів зовнішнього біфіляра 

на процеси у внутрішньому індукторі. У цьому 

випадку просторова суперпозиція різноспрямованих 

індукованих струмів дає в сумі нульову величину 

електрорушійної сили індукції, що збуджується. 

Отримані результати дозволяють проводити 

теоретичний аналіз і конкретні обчислення, 

спрямовані на пошук умов успішної технічної 

реалізації запропонованої індукторної системи, а в 

подальшій перспективі – дати поштовх 

експериментальним дослідженням.  
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ELECTROMAGNETIC PROCESSES IN A SYSTEM WITH A PLANE CIRCULAR SOLENOID  

BETWEEN MASSIVE BIFILARY COILS 

Yu. Batygin, T. Gavrilova, Ev. Chaplygin, S. Shinderuk, Yu. Shcherbinina 

Kharkiv National Automobile and Highway University 

vul. Yaroslava Mudrogo, 25, Kharkiv, 61002, Ukraine. E-mail: gavrilova.tatyana@i.ua 

Purpose. Currently, in order to save materials and energy costs, devices have been developed using inductor 

systems with bifilar coils used in equipment for magnetic-pulse processing of metals. The purpose of this work is to 

obtain design relations based on a rigorous solution of the edge electrodynamics for the analysis of electromagnetic 

processes in a real metal of a circular solenoid of finite thickness placed between massive multi-turn coils of a bifilar 

with unidirectional currents in a flat inductor system. Methodology. To solve this problem, Maxwell’s equations with 

appropriate boundary conditions and Laplace transforms were used. Results. Based on the exact solution of the 



ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2021 (55) 

14 

boundary value problem, the space-time function of the density of the induced current, which arises in a flat solenoid 

when the system is excited by harmonic unidirectional currents in massive bifilar windings, is obtained. On the basis of 

numerical calculations, it was found that in the low-frequency mode, the transverse distribution of the induced current is 

linear, symmetric about the central axis of the inductor. In the high-frequency mode, the transverse distribution of the 

induced current is characteristic of the case of a sharp surface effect. The conditions for the minimum influence of the 

fields of the external bifilar on the processes in the internal inductor are revealed. Originality. The novelty of this work 

lies in proposing the idea of the design of the inductor system, as well as in the exact solution of the electrodynamics 

problem and obtaining the calculated expressions for the analysis of electromagnetic processes. Practical value. On the 

basis of the obtained formulas and the performed calculations, the efficiency of the proposed calculation model has been 

proved, which makes it possible to use it as a basic model for similar inductor systems in determining the real 

conditions of their maximum efficiency. Figures 2, references 17. 

Key words: massive bifilar coil, inductor system, electromagnetic processes, unidirectional currents, skin effect, 

low frequency mode. 
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СИНТЕЗ НЕЧІТКОГО ДВУЗВ’ЯЗНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ЧАСТОТНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ 

ЗЕРНОМЕТАЛЬНОЇ МАШИНИ З ФУНКЦІЄЮ ФОКУСУВАННЯ ПОТОКУ ЗЕРНА 

Є. В. Бурдільна, І. С. Конох, С. А. Сергієнко 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: evburdilnaya@gmail.com 

У роботі запропонована система керування перевантаженням зерна при післязбиральній обробці 
зернометальниками, застосування якої дозволить зменшити пошкодження й втрати зерна. Представлено 

автоматизовану електромеханічну систему, що може бути встановлена на сільськогосподарську техніку без 
додаткової модернізації робочих органів. В результаті аналізу систем керування обрано систему з елементами 

нечіткої логіки, що дозволить чітко визначати необхідні керуючі впливи та враховувати додаткові параметри, 

що можуть впливати на процес перевантаження. Запропоновано функціональну схему мікропроцесорної 
системи керування електроприводом із використанням нечіткої системи. Результатом роботи системи буде 
визначення завдання керування на перетворювачі частоти приводних двигунів механізмів зернометальника. На 
підставі моделювання траєкторій польоту зерна сформовано залежності дальності польоту від швидкості 
конвеєра та додаткового піддуву, які було використано для визначення налаштувань нечіткого контролера. 
Виконано налаштування нечіткої системи: визначено набір вхідних і вихідних змінних; обрано кількість і 
розташування термів; сформульовано набір продукційних правил для системи. В результаті 
експериментального моделювання отримано графіки формування задаючих впливів нечітким контролером за 
умови появи і зникання зустрічного вітру для різних заданих відстаней переміщення. Практичне застосування 

запропонованої системи дозволить зменшити матеріальні збитки від травмування перевантажуваного зерна й 

підвищити ефективність роботи зернометальника. 
Ключові слова: пошкодження зерна, зернометальник, післязбиральна обробка зерна, система керування, 

нечіткий контролер, ефективність роботи зернометальника. 
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В работе предложена система управления перегрузкой зерна при послеуборочной обработке 

зернометателями, применение которой позволит уменьшить повреждения и потери зерна. Представлена 

автоматизированная электромеханическая система, которая может быть установлена на сельскохозяйственную 

технику без дополнительной модернизации рабочих органов. В результате анализа систем управления выбрана 
система с элементами нечеткой логики, что позволит четко определять необходимые управляющие воздействия 

и учитывать дополнительные параметры, которые могут влиять на процесс перегрузки. Предложена 
функциональная схема микропроцессорной системы управления электроприводом с использованием нечеткой 

системы. Результатом работы системы будет определение задания управления на преобразователи частоты 

приводных двигателей механизмов зернометателя. На основании моделирования траекторий полета зерна 

сформированы зависимости дальности полета от скорости конвейера и дополнительного поддува, 
использованных для определения настроек нечеткого контроллера. Выполнены настройки нечеткой системы: 

определен набор входных и выходных переменных; выбрано количество и расположение термов; 

сформулирован набор продукционных правил для системы. В результате экспериментального моделирования 

получены графики формирования задающих воздействий нечетким контроллером при появлении и 

исчезновении встречного ветра для различных заданных расстояний перемещения. Практическое применение 

предлагаемой системы позволит уменьшить материальный ущерб от травмирования перегружаемого зерна и 

повысить эффективность работы зернометателя. 

Ключевые слова: повреждение зерна, зернометатель, послеуборочная обработка зерна, система 

управления, нечеткий контроллер, эффективность работы зернометателя. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Відома проблема 

пошкодження зернового матеріалу час час 

післязбиральної обробки, що призводить до 

зменшення строків його зберігання та посівних 

якостей, що в свою чергу тягне за собою збільшення 

матеріальних збитків підприємств України [1, 2]. 

Особливої уваги згідно технології 
транспортування зерна потребує вирішення питання 

післязбиральної його обробки, коли зернові 

піддаються багаторазовому впливу робочих органів 

сільськогосподарських машин, таких як тримери, 

метальники, очисники та інші, що призводить до 

травмування та деформації зерна, яке може 

перевищувати 25 % від його загального обсягу. 

Внаслідок цих операцій у структурі зерна 

з’являються мікротравми, що негативно 

позначаються як на здатності до тривалого 

зберігання й опору хворобам і шкідникам, так і на 
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майбутній врожайності та якості зібраних зернових 

культур у цілому. 

Аналіз робіт, що присвячені спробам вирішенню 

проблемам зменшення травмування [3–9], показав, 

що переважно авторами пропонується змінити певні 
робочі частини післязбиральної техніки чи сам 

процес перевантаження.  

Модернізація конструкції чи робочих органів 

післязбиральної техніки є складною задачею, крім 

того доведеться змінювати весь парк техніки. 

Альтернативою може бути використання системи 

керування, що буде працювати з вже робочими 

машинами й може бути встановлена на різні моделі 
одного типу машин. 

Метою роботи є  розробка системи керування 

електроприводами конвеєра та вентилятора 

додаткового піддуву на основі нечіткого контролера 

для процесів перевантаження зерна з можливістю 

зменшення його травмованості та пошкодження. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

З попереднього аналізу найбільш поширених 

зернометальних машин на сучасних підприємствах 

та тих, що пропонують комерційні організації на 

ринках України, було обрано зернометальник  

ЗМ-60, 90 [2, 10].  

Переміщення зерна відбувається по конвеєрній 

стрічці, що розміщена у напрямній трубі. 
Спрямування руху потоку зерна здійснюється 

напрямним носиком, о який зерно вдаряючись 

травмується та пошкоджується. 

Оскільки швидкість руху конвеєрної стрічки в 

існуючих моделях зернометальників є постійною, 

незалежно від відстані приземлення, зерно буде 

битися о носик з максимальною силою. 

Пропонується зняти напрямний носик, а з метою 

фокусування зернового потоку використовувати 

можливість керування його траєкторією, змінюючи 

швидкість руху стрічки шляхом регулювання 

частоти обертання АД електроприводу конвеєра при 

живленні його від перетворювача частоти, що 

дозволить задавати необхідну швидкість руху 

зернового потоку та забезпечить його метання з 
меншими втратами [2]. В середньому прошарок 

зерна на стрічці може досягати 5–10 см, тоді 
відповідно траєкторія верхнього (рис. 1, позн. 1) і 
нижнього (рис. 1, позн. 2) прошарку буде значно 

відрізнятися зі зростанням швидкості конвеєра. 
Враховуючі це, фокусування розльоту зерна можна 

досягти шляхом додаткового впливу на нижні 
прошарки зерна на стрічці (рис. 1, позн. 3). Це 
можна забезпечити, наприклад, струменем повітря 

від встановленого під конвеєром вентилятора, який 

буде формувати задану потужність струму повітря 

та забезпечувати вирівнювання швидкостей верхніх 

і нижніх прошарків зернового потоку. Закони 

керування швидкістю конвеєрної стрічки 

(формування бажаної траєкторії польоту) та 

швидкістю струменя повітря вентилятора 
(фокусування потоку зерна) можуть бути отримані з 
рівнянь фізики руху тіла [1].  

 

Рисунок 1 – Функціональна схема 
електромеханічної системи керування траєкторією 

польоту зернового потоку: КЗМ – конвеєр 

зернометальника; АД1, АД2 – асинхронні двигуни; 

ПЧ1, ПЧ2 – перетворювачі частоти; траєкторії 
польоту верхнього (1) та нижнього (2) прошарків 

зерен звичайного зернометальника; траєкторія 

нижнього прошарку, скорегованого піддувом 

вентилятора (3) 

 

Для автоматизації та оптимізації процесу 

система керування має бути комп’ютеризована, яка 

разом із основними функціями може забезпечувати 

постійний моніторинг параметрів електромеханічної 
системи, корекцію керуючих впливів, а також 

підвищить ефективність роботи зернометальника та 

спростить роботу оператора. 
Визначивши основні параметри (тип та маса 

зерна, задана відстань вивантаження), що слід 

враховувати при налаштуванні керуючого впливу, 

необхідно визначитися з типом системи керування. 

На сьогодні найбільш поширеними можна 

вважати ПІД-контролери, які характеризуються 

простотою побудови й поширеністю промислового 

використання, ясністю функціонування, 

придатністю для розв’язання більшості практичних 

завдань і низькою вартістю. Близько 90...95 % [11] 

регуляторів, що перебувають у цей час в 

експлуатації, використовують ПІД алгоритми. На 

ринку ПІД контролери найбільш поширено 

представлені продукцією фірм ABB, Foxboro, 

Honeywell, Yokogawa, Toshiba, Siemens, Omron, 

Контравт, Овен. Сучасні силові перетворювачі 
зазвичай вже містять вбудований ПІД-регулятор. 

Незважаючи на це, на сьогодні залишається багато 

проблем у питаннях використання таких алгоритмів: 

усунення інтегрального насичення при регулюванні 
в контурах з гістерезисом, нелінійними об’єктами й 

транспортною затримкою; надмірний шум і 
зовнішні збурювання ускладнюють налаштування 

параметрів. Проблеми ускладнюються тим, що в 

сучасних системах керування динаміка часто 

невідома, регульовані процеси не можна вважати 

незалежними, виміри сильно зашумлені, 
навантаження непостійне. Це все приводить до 

появи помилки регулювання. Підвищення якісних 

показників можливе при використанні ПІД-

регуляторів дробового порядку [12–13]. Заслуговує 
на увагу і можливість ідентифікації об’єкта 
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керування дробнораціональними функціями [14]. 

Разом з тим, широке застосування дробових 

інтегралів і похідних стримується відсутністю їх 

чіткого фізичного тлумачення та складності 
фізичної реалізації.  

Дещо інші підходи до побудови систем 

керування були сформовані в теорії інваріантності 
[15]. У основу цієї теорії покладено принцип 

комбінованого керування, тобто керування ведеться 

як за відхиленням, так і за зовнішнім задаючим і 
управляючим впливам. Введення додаткових 

зв’язків за задаючим чи збурюючим впливами не 

змінює характеристичного полінома замкненої 
системи керування. Оскільки можливості 
безпосереднього виміру збурень практично значною 

мірою обмежені, великий інтерес представляє метод 

непрямих оцінок параметрів із допомогою поточної 
інформації, одержуваної в реальному масштабі часу. 

Відповідні методи синтезу призводять до структур 

керуючих пристроїв, що включають моделі 
збурюючих впливів (метод внутрішніх моделей). 

Таким чином, необхідно завдання досить точної 
моделі збурення у вигляді диференціального або 

різницевого рівняння (моделі формуючого фільтра), 
або вирішення задачі ідентифікації збурень з 
використанням наявної поточної інформації. 
Неповна апріорна та поточна інформація щодо 

збурень значно ускладнює вибір адекватних 

математичних моделей та їх ідентифікацію за 

непрямими вимірюваннями. Опис характерних для 

технологічних об’єктів керування нестаціонарних та 

стрибкоподібно мінливих збурень складної 
структури вимагає використання складних 

багатопараметричних моделей, що призводить до 

значного ускладнення системи керування. При 

цьому збільшення числа параметрів, що підлягають 

оцінюванню, призводить до збільшення помилок 

оцінювання внаслідок некоректності завдання 

ідентифікації по непрямих вимірах. У ряді випадків 

наявних вихідних даних взагалі виявляється 

недостатньо для обґрунтованого вибору відповідної 
моделі, що унеможливлює саму постановку 

завдання ідентифікації збурень. Крім того, в рамках 

комбінованого керування не тільки не вдається 

забезпечити низьку чутливість до параметричних 

збурень, але й точність компенсації зовнішніх 

впливів виявляється у повній залежності від змін 

параметрів системи керування. 

Питання побудови замкнутих систем керування 

із заданими прямими показниками якості знайшли 

відображення в теорії модального керування  

[16]. Необхідні прямі показники якості можуть бути 

математично представлені у вигляді еталонного 

руху або еталонної керованої системи (процедура 

синтезу систем керування за заданими перехідними 

процесами регульованих величин, представлення 

керуючих функцій, у вигляді поліномів відносно 

часу). Однак, вибір еталонної системи не може бути 

довільним, тому що потрібно враховувати 

можливість відтворення реальною системою 

еталонного руху при встановленому об’єкті 
керування та заданих обмеженнях на керування. 

Забезпечення низької чутливості до 

параметричних та координатних збурень, а також 

підвищення динамічної та статичної точності може 

бути знайдено у класі систем, стійких при 

необмеженому збільшенні коефіцієнта посилення, 

побудовані як вирішення задачі аналітичного 

конструювання регуляторів (АКР). Однак, таке 

рішення призводить до лінійних регуляторів із 
жорсткими зворотними зв’язками координат 
збуреного руху об’єкта керування. Синтезовані 
таким чином системи керування за своєю природою 

є статичними навіть за відсутності координатних 

збурень. Всі спроби обліку зовнішніх збурень при 

вирішенні завдання аналітичного конструювання 

регуляторів [17] призводять до комбінованого 

принципу керування, що тягне за собою значне 

ускладнення системи керування, але не дає повного 

вирішення проблеми внаслідок практичної 
неможливості обліку всіх збурюючих впливів, що 

діють на об’єкт. Вирішення задачі АКР на основі 
модифікованого принципу симетрії систем 

керування призводить до складних алгоритмів 

керування з необхідністю багаторазового 

диференціювання сигналу помилки регулювання. 

Технічна реалізація та налаштування таких 

регуляторів вкрай складна, а іноді взагалі 
неможлива. 

На підставі проведеного аналізу класу систем 

керування та враховуючи, що запропонована модель 

має декілька параметрів, які слід враховувати при 

визначенні оптимального керування, можна 

розглядати клас систем з нечіткою логікою. 

Оскільки такі системи можуть використовувати ряд 

різних параметрів, що задані неточно або неповно, 

визначати необхідний керуючий вплив на основі 
різних комбінацій змінних, приймати рішення на 

основі великого обсягу даних (що містяться в 

пам’яті) та математичного апарату. Використання 

подібних систем полегшує процес прийняття рішень 

оператору, забезпечуючи високу швидкість 

розрахунків, простоту адміністрування та надійність 

виконання [18–20]. 

Застосування нечіткої логіки забезпечує 
врахування неповних або нечітких даних, крім того, 

отримані нові дані та розрахунки можуть бути 

занесені в основну базу даних та використані в 

подальшому. 

Основою роботи нечітких систем є нечіткий 

вивід, що включає процедуру перетворення вхідних 

чітких даних у вигляд, необхідний для подальшої 
роботи – фаззифікація. Тобто введені вхідні впливи 

описуються як лінгвістичні змінні й визначаються 

типи та значення їх термів та функції 
приналежності. 

Далі, згідно нечіткого алгоритму логічного 

виводу визначаються відповідні поточні значення, 

що отримані з пристрою введення і вони 

приймаються для подальших розрахунків. Проміжні 
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етапи залежать від структури системи та типу 

нечіткого алгоритму, але зазвичай алгоритм містить 

етапи: агрегування підумов; активізація 

підзаключень (в разі, якщо висновок складається з 
декількох підзаключень); акумуляція заключень. 

Кожен з етапів має свій математичний опис [21]. 

Далі система на підставі визначених правил та за 

реалізованим математичним апаратом визначає таке 

завдання керування, що буде забезпечувати 

необхідні параметри. 

Отримані вихідні змінні описані у лінгвістичній 

формі та мають відповідні функції приналежності,  
відповідно в такому вигляді вони не можуть бути 

використані для завдання керування. Для 

приведення цих даних до чіткого виду виконується 

процедура дефаззифікації. Тут можуть бути 

застосовані будь які математичні методи 

дефаззифікації [21].  

Для вирішення поставленої задачі запропонована 

функціональна схема мікропроцесорної системи 

керування електроприводом із використанням 

нечіткої системи (рис. 2). 

Для завдання вхідних параметрів призначено 

пристрій введення (HMI панель). Для 

розроблювальної системи було визначено основні й 

додаткові вхідні змінні. З урахуванням 

розробленого математичного апарату [1], що 

враховує параметри зерна при визначенні закону 

керування швидкістю конвеєрної стрічки, в якості 
першої основної вхідної змінної оператором 

задається саме тип зерна (пшениця, кукурудза, овес і 
т.п.). Спираючись на довідникові дані геометричних 

розмірів зернових система автоматично з бази даних 

визначає та розраховує необхідні еквівалентні 
параметри (вага та радіус зерна) для подальшого 

формування закону керування. 

В якості другої основної вхідної змінної 
задається необхідна дальність транспортування 

зерна, для завдання якої оператор під час руху 

зернового потоку підрегульовує в необхідне 

положення рукоять «регулятора» на режим 

стабілізації. 
Таким чином, оператор через панель введення 

зазначає лише тип перевантажуваного зерна й 

необхідну відстань транспортування.  

Для визначення коректного сигналу керування 

слід враховувати зміни швидкостей конвеєра та 

вентилятора, для цього вводиться зворотній зв’язок і 
зазначені впливи також відносяться до основних, 

значення яких фіксується датчиками. 

Сигнали швидкості конвеєра і вентилятора 

додаткового піддуву надходять на плату АЦП, яка 

перетворює аналогові сигнали у відповідні цифрові. 
Керуюча програма на комп’ютері фіксує відповідні 
сигнали в цифровій формі, проводить розрахунок і 
видає наступний керуючий сигнал на плату ЦАП, 

яка переводить керуючий сигнал із цифрової форми 

в аналогову. 

Одночасно з опитуванням датчиків швидкості 
проводиться опитування допоміжних датчиків і 
видаються відповідні сигнали – додаткові вхідні 
змінні. В системі передбачено враховувати напрям 

та швидкість вітру датчиком поздовжньої складової 
вітру. За необхідності можна враховувати й 

додаткові впливи, для чого слід встановити 

відповідне обладнання. Таким чином система може 

бути розширена й при певних умовах, відповідних 

алгоритмах і правилах може враховувати додаткові 
параметри. 

Результатом роботи системи буде визначення 

завдання керування:  

–  на ПЧ1, що керує АД1 – асинхронний двигун 

вентилятора, в залежності від необхідної швидкості 
повітряного потоку піддуву; 

–  на ПЧ2 АД2 – асинхронний двигун приводу 

конвеєра зернометальника, в залежності від 

необхідної швидкості, що визначає дальність 

метання зерна. 

 

Рисунок 2 – Функціональна схема системи: МПС – мікропроцесорна система; ЦАП1, ЦАП2 – цифро-аналогові 
перетворювачі; АЦП – аналого-цифровий перетворювач; ДШ – датчик швидкості;  

ДВ – датчик поздовжньої складової вітру; ДТ – датчик тиску 
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Нечіткий контролер має реалізовувати зворотні 
залежності на модель польоту зерна і формувати 

відповідні задаючі впливи на привід конвеєра та 

вентилятора піддуву. 

На підставі моделювання траєкторій польоту 

зерна [1], сформовано залежності дальності польоту 

від швидкості конвеєра та додаткового піддуву – для 

максимально та мінімально допустимого відхилення 

(рис. 3). Для формування навчального масиву даних 

було використано блок 2D Lookup Table бібліотеки 

Simulink, який зіставляє вхідні дані з вихідними 

значеннями, апроксимуючі таблицю значень функції 
залежності максимальної й мінімальної відстані 
розльоту зерна в залежності від швидкості конвеєра 
та потужності повітряного потоку. 
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Рисунок 3 – Залежності дальності польоту зерна  
від параметрів швидкості конвеєра  

та піддуву для максимального maxL  (а)  

та мінімального minL  (б) значень  

 

Для моделювання нечіткої системи було 

використано додаток Fuzzy Logic Toolbox 

математичного пакету MATLAB, в якому 

реалізовано структуру контролера відповідно до 

визначених змінних. В якості алгоритму нечіткого 

логічного виводу застосовується алгоритм Mamdani. 

При завданні вхідних та вихідних змінних 

використано правила нечіткого представлення 

даних – у формі нечітких функцій приналежності, 
терми яких наведено на рис. 4–7. 

Рисунок 4 – Задана відстань метання зерна 

 

Рисунок 5 – Вплив зустрічного вітру 

Рисунок 6 – Задаючий вплив на електропривод 

конвеєра 

Рисунок 7 – Задаючий вплив на електропривод 

вентилятора 

 

Для роботи нечіткої системи формується база 

правил нечітких продукцій, яка є узгодженою 

множиною окремих нечітких продукцій у вигляді 
«ЯКЩО А ТО В», де A, В – нечіткі лінгвістичні 
висловлювання. Правила синтезовано таким чином, 

що передбачено можливі варіанти комбінації 
нечітких продукцій та враховано отримані 
математичні залежності моделі польоту зерна. 

В результаті отримано завдання для регуляторів 

швидкості конвеєра та вентилятора (рис. 8). 

Запропонована система керування електроприводом 

тримера конвеєра враховує задаючий вплив від 

нечіткого контролера, який підбирає керування 

(рис. 8, крива 1), спираючись на допустимі межі 
(криві 2 та 3). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 8 – Перехідні процеси роботи контролера: 

а) завдання на ЕП конвеєра з врахуванням minL  

 та maxL ; б) завдання на ЕП конвеєра (1)  

та вентилятора (2) 

 

Таким чином нечіткий контролер, враховуючи 

початкові параметри – налаштування оператора,  
формує такі керуючі впливи на регулятори 

швидкості механізмів (конвеєра та вентилятора) 
зернометальної машини, що забезпечується 

оптимальне керування системою при вирішенні 
поставленої задачі зменшення травмування та 

пошкодженості зерна для транспортування на 

задану відстань. 

CONCLUSIONS. 1. Для підвищення ефективності 
роботи зернометальної машини запропоновано 

модифіковану структуру системи керування 

виконавчими механізмами, яка містить частотні 
приводи конвеєру і вентилятору піддуву, датчики 

швидкості руху конвеєрної стрічки і тиску повітря, 
датчик продольної складової вітру, пристрій завдання 

типу зерна і бажаної відстані його метання, нечіткого 

контролеру для формування задаючого впливу на 
частотні перетворювачі, що дозволяє реалізувати 

необхідну відстань метання з мінімальним 

розсіюванням зернового потоку. 

2. Нечіткий контролер було налаштовано на 
підставі визначених функцій залежності відстані та 
розсіювання зерна різного типу від параметрів руху 

конвеєрної стрічки і пневматичного піддуву. 

Контролер реалізує зворотні залежності для отримання 

завдання на технологічні регулятори з урахуванням 

збурюючого впливу (швидкість вітру). Нелінійність 
функціональних залежностей обумовлює нерівномірне 
розташування термів нечітких змінних. 

3. Перевагою запропонованого методу керування 

процесом перевантаження зерна є можливість 

значно знизити відсоток його травмованості та 

пошкодження за рахунок відсутності напрямного 

носика. Крім того, сам процес керування 

зернометальником спроститься для оператора, 
оскільки визначення необхідних параметрів буде 

здійснюватися автоматично.  

4. Запропонована система керування легко може 

бути впроваджена у техніку, що працює в сільських 

господарствах, не потребуючи модифікації самих 

машин. Простота в керуванні системою забезпечить 

комфортну роботу оператору без додаткового 

навчання та спростить процедуру визначення 

положення зернометальника під час перевантаження 

зерна. Крім того, передбачено можливість 

врахування додаткових параметрів, які можуть 

впливати на траєкторію польоту зернового потоку. 
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SYNTHESIS OF A FUZZY TWO-LINKED REGULATOR FOR FREQUENCY ELECTRIC DRIVES  

OF A GRAIN MACHINE WITH A FOCUS OF THE GRAIN FLOW 

E. Burdilna, І. Konokh, S. Serhiienko 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: evburdilnaya@gmail.com 

Purpose. A control system for grain overloading during post-harvest processing with grain throwers has been 

proposed, the use of which will reduce damage and grain loss. An automated electromechanical system is presented that 

can be installed on agricultural machinery without additional modernization of the working bodies. Methodology. As a 

result of the analysis of control systems, a system with elements of fuzzy logic was selected, which will clearly define 

the necessary control actions and take into account additional parameters that can affect the overload process. A 

functional diagram of a microprocessor control system for an electric drive using a fuzzy system is proposed. The result 

of the system operation will be the definition of the control task for the frequency converters of the drive motors of the 

grain thrower mechanisms. Originality. Based on the simulation of grain flight trajectories, the dependences of the 

flight range on the conveyor speed and additional blowing were formed, which were used to determine the settings of 

the fuzzy controller. Results. Fuzzy system settings are performed: a set of input and output variables is defined; the 

number and location of terms are selected; a set of production rules for the system is formulated. As a result of 

experimental modeling, graphs of the formation of mastering influences by a fuzzy controller under the condition of the 

appearance and disappearance of the headwind for different given distances of movement were obtained. Practical 

value. Practical application of the offered system will allow to reduce material losses from injury of the overloaded 

grain and to increase efficiency of work of the grain thrower. Figures 8, references 21. 

Key words: grain damage, grain thrower, post-harvest grain processing, control system, fuzzy controller, grain 

thrower efficiency.  
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ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КОМПЕНСАЦІЇ ПОШКОДЖЕННЯ Н-МОДУЛІВ  

У ВИСОКОВОЛЬТНИХ КАСКАДНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ЧАСТОТИ 
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В роботі виконано порівняння методів керування силовими ключами багаторівневого каскадного 

перетворювача в штатних та аварійних режимах, коли один або декілька Н-модулів виходять з ладу. Показано, 

що серед методів, заснованих на порівнянні несучої з багаторівневим опорним трикутним сигналом метод 

балансування лінійної напруги мінімізує ударні навантаження під час переходу від стандартного до аварійного 

режимів роботи через такі повороти векторів напруги фаз, при яких амплітуда лінійної напруги зменшується на 

мінімально можливе значення, а просторове положення векторів лінійної напруги залишається незмінним. 

Знайдені умови додавання третьої гармоніки забезпечують найбільш ефективне використання джерел живлення 

при пошкодженні двох і більше модулів, підвищують напругу першої гармоніки на 10…30 % порівняно із 
синусоїдальною широтно-імпульсною модуляцією. Метод балансування базових векторів забезпечує однакові 
умови та збільшення коефіцієнта використання джерел живлення на 15,6 %, незалежно від кількості 
пошкоджених модулів, що збільшує амплітуду 1-ї гармоніки у разі аварій на 10...26 % порівняно із 
синусоїдальною широтно-імпульсною модуляцією. Метод є найкращим при пошкодженні одного або двох 

модулів та під час нормальної роботи перетворювача, тобто в найпоширеніших випадках. 

Ключові слова: багаторівневий каскадний перетворювач частоти, широтно-імпульсна модуляція, 

синусоїдальна широтно-імпульсна модуляція, широтно-імпульсна модуляція з додаванням третьої гармоніки, 

метод збалансованої просторово-векторної широтно-імпульсної модуляції. 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМПЕНСАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ Н-МОДУЛЕЙ  

В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАСКАДНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ЧАСТОТЫ 

В. В. Бушер, О. В. Глазева 

Национальный  университет “Одесская морская академия” 

ул. Дидрихсона, 8, г. Одесса, 65029, Украина. E-mai: E-mai: victor.v.bousher@gmail.com, o.glazeva@gmail.com 

Ду Синь (Китайская Народная Республика) 

Государственный университет “Одесская политехника” 

просп. Шевченка, 1, г. Одеса, 65044, Украина. Е-mail: 838146903@qq.com  

В работе выполнено сравнение методов управления силовыми ключами многоуровневого каскадного пре-

образователя в штатных и аварийных режимах, когда один или несколько Н-модулей выходят из строя. 

Показано, что среди методов, основанных на сравнении несущей с многоуровневым опорным треугольным 

сигналом метод балансирования линейного напряжения минимизирует ударные нагрузки при переходе от 
стандартного к аварийным режимам работы благодаря такому повороту векторов фазных напряжений, при 

которых амплитуда векторов линейных напряжений уменьшается на минимально возможное значение, а их 

пространственное положение остается неизменным. Найдены условия дополнения несущего синусоидального 

сигнала третьей гармоникой, которые обеспечивают наиболее эффективное использование источников питания 

при повреждении двух и более модулей, повышают напряжение первой гармоники на 10...30 % по сравнению с 

синусоидальной широтно-импульсной модуляцией. Метод балансировки базовых векторов обеспечивает 
увеличение коэффициента использования источников питания на 15,6 % независимо от количества 
поврежденных ячеек, увеличивает напряжение в случае аварий на 10...26 % по сравнению с синусоидальной 

широтно-импульсной модуляцией. Метод является наилучшим при повреждении одной или двух ячеек и во 

время нормальной работы преобразователя, то есть в наиболее распространенных случаях. 

Ключевые слова: многоуровневый каскадный преобразователь частоты, широтно-импульсная модуляция, 

синусоидальная широтно-импульсная модуляция, широтно-импульсная модуляция с добавлением третьей 

гармоники, метод сбалансированной пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для постановки 

задачі дослідження необхідно охарактеризувати 

сучасні тенденції в топології та методах управління 

силовими ключами у високовольтних 

багаторівневих перетворювачах частоти. Розвиток 

перетворювачів великої потужності та приводів 

середньої напруги розпочався в середині 1980-х 

років, коли тиристори з робочою напругою 4500 В 

(GTO) стали комерційно доступними [1]. Побудова 

перетворювачів на базі GTO була стандартом для 

приводів середньої потужності до появи наприкінці 
1990-х років потужних біполярних транзисторів із 
ізольованими затворами (IGBT) та тиристорів із 
комутованими затворами (GCT) [2, 3]. Ці 
комутаційні пристрої швидко просунулися в основні 
області потужної електроніки завдяки своїм 

неперевершеним характеристикам перемикання, 

зменшенню втрат потужності, простоті управління 
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затворами та безшумній роботі. Зараз за даними 

Rockwell Automation та ABB приводи згаданого 

класу покривають номінальні потужності від 

400 кВт до 40 МВт при рівні середньої напруги від 

2,3 кВ до 13,8 кВ. Номінальну потужність можна 

збільшити і до 200 МВт. Однак більшість 

встановлених приводів знаходяться в діапазоні від  

1 до 4 МВт з номіналами напруги від 3,3 кВ до 

6,6 кВ [4]. 

Паралельно з розвитком силових електронних 

пристроїв змінювалась і структура силової секції 
перетворювачів. Перетворювач з нейтральними 

точками, запропонований Набае, Такахаші та Акагі 
в 1981 році, був по суті 3-рівневим інвертором із 
фіксуючими діодами [5]. У 1990-х роках кілька 

дослідників опублікували статті, в яких 

повідомлялося про експериментальні результати для 

4-, 5- та 6-рівневих перетворювачів такого типу для 

статичної компенсації реактивної потужності, 
регулювання  швидкості двигунів, високовольтних 

системних з’єднань [6–10]. Трифазний 6-рівневий 

інвертор із фіксуючими діодами показаний на 

рис. 1,а. Кожна з трьох фаз інвертора має спільну 

шину постійного струму, яка поділена п’ятьма 

конденсаторами на шість рівнів. 

Переваги: усі фази мають спільну шину 

постійного струму, що мінімізує вимоги ємності 
перетворювача; конденсатори можна попередньо 

заряджати однією групою. 

Недоліки: потік активної потужності важко 

контролювати, оскільки проміжні рівні постійного 

струму мають тенденцію змінюватися через 
заряд/розряд; кількість затискних діодів 

квадратично залежить від кількості рівнів. 

Мейнард і Фош представили інвертор на основі 
плаваючих конденсаторів у 1992 році, де замість 

фіксуючих діодів використовуються конденсатори 

(рис. 1,б) [11]. 

Переваги: можливе балансування рівнів напруги 

конденсаторів і контроль потоків активної та 

реактивної потужності; велика кількість 

конденсаторів дозволяє інвертору компенсувати 

короткочасні відключення та глибокі спади напруги. 

Однак, конденсатори обумовлюють і основні 

недоліки такого перетворювача: складно 

відстежувати рівні напруги для всіх конденсаторів 

та виконувати попереднє заряджання всіх 

конденсаторів до однакового рівня; конденсатори 

дорожче і значно перевищують габарити затискних 

діодів [12]. 

Саме тому, як тільки почалось масове 

виробництво силових ключів і вони стали дешевше, 
промислові багаторівневі перетворювачі почали 

будувати за каскадною структурою з так званими  

H-мостами [10, 12]. Однофазна структура 

каскадного m-рівневого інвертора показана на 

рис. 1,в. 

Переваги: кількість можливих рівнів вихідної 
напруги більше ніж удвічі перевищує кількість 

джерел постійного струму (m = 2s + 1); кожний  

H-міст є окремим модулем, що забезпечує 
прискорення і здешевлення як виробництва, так і 
обслуговування, ремонт перетворювача. 

Недоліки: збільшена кількість силових ключів та 

необхідність окремого джерела постійного струму 

для кожного H-моста. 
Але найважливішою перевагою каскадних 

багаторівневих перетворювачів з Н-мостами є 
можливість продовження роботи перетворювача у 

випадку виходу одного або декількох модулів з 
ладу. Короткі замикання пошкодженого модуля 

призводять до дисбалансу лінійної напруги у фазах 

та відповідного дисбалансу струмів, що в свою 

чергу призводить до електричних та 

електромеханічних ударних навантажень та загрози 

безпеці роботи механізму та персоналу. В каскадних 

перетворювачах є можливість перемиканням 

виходів дефектного модуля з одночасною зміною 

алгоритмів керування іншими модулями, які 
базуються на балансуванні лінійної напруги в фазах. 

Стратегії широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), 

що використовуються у звичайному інверторі, 
можна модифікувати для використання у 

багаторівневих перетворювачах. Рис. 2 ілюструє три 

основних методи на основі несучих: синусоїдальна 

ШІМ (SPWM), ШІМ із додаванням третьої 
гармоніки (THPWM) та просторово-векторна ШІМ 

(SVPWM) [12, 13]. 

 

   
  а)     б)     в) 

Рисунок 1 – Топологія високовольтних багаторівневих перетворювачів частоти: а) з фіксуючими затискними 

діодами, б) з плаваючими конденсаторами, в) з каскадними з’єднанням Н-мостів 

 

 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2021 (55) 

26 

 
а) 

  
б) 

 
в) 

Рисунок 2 – Порівняння типових методів ШІМ в багаторівневих перетворювачах частоти:  

синусоїдальна ШІМ (а); ШІМ із додаванням третьої гармоніки (б); просторово-векторна ШІМ 

(зліва – несучі та багаторівневі трикутні сигнали, справа – вихідна фазна напруга) (в) 

 

У промисловому застосуванні саме 

синусоїдальна ШІМ є основним методом, який 

характеризується найпростішими алгоритмами 

керування як у штатних, так і в аварійних режимах 

при пошкодженні окремих модулів [12].  

Але THPWM та SVPWM забезпечують 

підвищення ефективності використання джерела 

живлення постійного струму за рахунок того, що 

амплітуда першої гармоніки стає вище амплітуди 

сумарного сигналу майже на 16 %. 

Метою роботи є пошук такого методу 

управління високовольтними багаторівневими 

перетворювачами частоти, який би забезпечував 

найменше падіння напруги на двигуні з 
найменшими коливаннями електромагнітного 

моменту у разі пошкодження одного або кількох  

Н-модулів у фазах інвертора та оцінка ефективності 
використання ШІМ з третьою гармонічною 

складовою і просторово-векторної ШІМ в аварійних 

режимах. 
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

1. Метод балансування лінійної напруги з SPWM 

та THPWM 

Балансування лінійної напруги при виході з ладу 

окремого Н-модуля може здійснюватися різними 

способами. Наприклад, в перетворювачах частоти 
Allen Bradley HV FC 6000, коли дефект виявляється 

в модулі однієї з фаз, “подібні” модулі у двох інших 

фазах закриваються [14]. Тоді напруга падає в 

( )1 /N N−  разів, що відображає менший 

пунктирний трикутник на рис. 3. 

У деяких випадках метод балансування лінійної 
напруги застосовується шляхом зміни міжфазних 

кутів, як в FC SIEMENS серії Robicon PERFECT 
HARMONY [15] (вектори фазної напруги зображено 

лініями з крапками на рис. 3), але лише для 

синусоїдальної ШІМ. 

 

 

Рисунок 3 – Балансування лінійної напруги 

симетруванням кількості модулів (пунктир)  

і поворотом фазних векторів (лінії з крапками) 
 

Для визначення міжфазних кутів у аварійному 
режимі необхідно забезпечити рівність кожного з 
векторів лінійної напруги до якогось невідомого 

значення L відповідно до системи рівнянь: 
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де , , , , ,A B CN N N α β γ − кількість робочих Н-модулів 

в фазах та кути між фазними векторами (рис. 3).  

У загальному випадку, якщо ,A B CN N N≠ ≠  

система рівнянь може бути вирішена лише 

методами ітерації або пошуком можливих рішень у 

допустимих діапазонах змін значень. Останній 

метод простіше реалізувати в мікропроцесорних 

системах управління. Як показав аналіз, метод 
розрахунку, заснований на виборі кута, виявляється 
досить повільним, оскільки необхідно 

використовувати два вкладених цикла для двох із 
трьох кутів з пошуком всіх можливих комбінацій.  

Значно швидше рішення може бути знайдене 

завдяки методу, заснованому на теоремі Герона [16]: 
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На основі розробленого алгоритму знайдено 
рішення для перетворювачів з 3–6 H-модулями у 

фазах. Метод балансування напруги забезпечує 
збільшення напруги першої гармоніки на 7–17 % 

порівняно з симетричним відключенням модулів у 

фазах. 
В штатному режимі додавання третьої гармоніки з 

амплітудою 1/6 від основної гармоніки зі зсувом 0° 

підвищує ефективність використання джерел 

живлення – амплітуда першої гармоніки може стати 

більше амплітуди напруги джерела живлення на 16 %. 
Але в аварійному режимі при балансуванні лінійної 
напруги з поворотом фазних векторів і 
несиметричному розташуванні третьої гармоніки 
відносно першої сумарна амплітуда може сягати 116 % 

від амплітуди першої гармоніки, що не тільки не 
збільшує, а й потребує зменшення сигналу завдання. 

Умовою, за якою найбільш повне використання 
джерел постійного струму забезпечується при 

додаванні третьої гармоніки є такий її зсув, який 

збігається з кутом непошкодженої фази [16]. Тоді 
асиметрія і перевищення напруги у фазах 

мінімальне, не більше 3–5 % (рис. 4). В такому разі 
при використанні THPWM ефективність джерела 
живлення зростає на 11–12 %. 

На рис. 4 наведено графіки перехідних процесів, 

на яких видно, що у разі пошкодження 5А-4В-3С 
(тобто залишається у фазі А – 5, в фазі В – 4, в фазі 
С – 3 робочих модуля) коливання електромагнітних 

моментів найменші з можливих завдяки як 
мінімізованим змінам напруги, так і збереженню 

просторового положення лінійних векторів напруги. 

2. Метод балансування з просторово-векторною 

ШІМ 

Просторові вектори формуються шляхом 
одночасного підключення всіх фаз двигуна через 
ключі перетворювача до постійної напруги однакової 
за величиною, але з різної полярністю. У разі аварії в 

загальному випадку через різні амплітуди напруги у 
фазах базові вектори виявляються паралельними 

парами, але різної довжини (рис. 5). 

Якщо провести вектори v1...v6 з початку 
координат, то їх кінці утворюють шестикутник, 
координати верхівок якого для розташування, як на 
рис. 5, обчислюються за наведеними формулами [17]: 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Графіки напруги в фазах (а) та 

перехідних процесів струму, швидкості та моменту 

в двигуні (б) при аварії 5А-4В-3С (t=0,75 s) 
 

 

Рисунок 5 – Базові вектори при пошкодженні 
модулів 6А-5В-4С 

 

А в утворений шестикутник можемо вписати 

коло з радіусом maxv , що визначається як найменша 

відстань від початку координат до сторін 

шестикутника: 
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Тоді, розглядаючи сектор між двома базовими 

векторами з амплітудами 1 2,v v  і кутами повороту 

1 2, ,ϕ ϕ  щоб отримати шуканий вектор v  з 

амплітудою не більше maxv , розташований між 

базовими векторами з кутом ϕ , за теоремою 

синусів можна визначити правила широтно-

імпульсної модуляції цих векторів 1 2,γ γ  і, 

відповідно, напруги у фазах (рис. 6): 
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a) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 6 – Шестикутник базових векторів (а), 

напруга в фазах (б) та лінійна напруга (в) при аварії 
H-модулів 6-5-4 
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З рис. 6 можна бачити, що лінійна напруга 

синусоїдальна, з однаковою амплітудою і 
необхідними зсувами між , ,ab bc caU U U , 

незважаючи на нелінійність та асиметрію напруги у 

фазах. Крім того, розклад у ряди Фур’є показав, що 

в симетричному і несиметричному режимах 

амплітуда 1-ї гармоніки перевищує амплітуду 

сигналу на 15,6 %, тобто джерело живлення 

використовується з найбільшою ефективністю. 

3. Порівняння методів балансування напруги при 

пошкодженні Н-модулів 

Результати розрахунків для проаналізованих 

методів балансування наведено в табл. 1. В якості 

базового методу обрано метод симетричного 

вимикання Н-модулів із синусоїдальною ШІМ 

(SPWM). Для оцінки ефективності методів за базову 

величину прийнято амплітуду лінійної напруги 

непошкодженого перетворювача з SPWM (тому у 

станах 6-6-6, 5-5-5, 4-4-4, 3-3-3 
*

0 sin 1v = ) та 

показано різницю * * *
0 sinp pU U v−∆ = −  для трьох 

інших методів – балансування лінійної напруги з 
синусоїдальною ШІМ (BSPWM), балансування 

лінійної напруги з додаванням 3-ї гармоніки 

(THPWM), збалансованої просторово-векторної 
ШІМ (SVPWM). 

 

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики методів балансування 

Стан ПЧ 

Симетрична 

синусоїдальна 

ШІМ – SPWM 

Балансування лінійної напруги 
Просторово-векторна 

ШІМ Опти-

мальний 

метод 
BSPWM THPWM SVPWM 

AN BN  CN  
*

0 sinv  L  
*

p pU −  *U∆  
*

p pU −  *U∆  maxv  *
p pU −  *U∆  

6 6 6 1 10,392 1 0,000 1,156 0,156 10,392 1,156 0,156 SVPWM 

6 6 5 0,833 9,78 0,94 0,107 1,030 0,197 9,526 1,060 0,226 SVPWM 

6 5 5 0,833 9,2 0,88 0,047 0,951 0,118 8,666 0,963 0,130 SVPWM 

6 5 4 0,667 8,54 0,82 0,153 0,856 0,189 7,794 0,867 0,200 SVPWM 

6 4 4 0,667 7,84 0,75 0,083 0,738 0,071 6,928 0,771 0,104 SVPWM 

5 5 5 1 8,666 1 0,000 1,156 0,156 8,666 1,156 0,156 SVPWM 

5 5 4 0,8 8,05 0,93 0,130 1,009 0,209 7,794 1,040 0,240 SVPWM 

5 4 4 0,8 7,45 0,86 0,060 0,915 0,115 6,928 0,925 0,125 SVPWM 

5 4 3 0,6 6,77 0,78 0,180 0,795 0,195 6,062 0,809 0,209 SVPWM 

4 4 4 1 6,928 1 0,000 1,156 0,156 6,928 1,156 0,156 SVPWM 

4 4 3 0,75 6,31 0,91 0,160 0,976 0,226 6,062 1,012 0,262 SVPWM 

4 3 3 0,75 5,7 0,82 0,070 0,850 0,100 5,196 0,867 0,117 SVPWM 

4 3 2 0,5 4,96 0,72 0,220 0,703 0,203 4,333 0,723 0,223 SVPWM 

3 3 3 1 5,196 1 0,000 1,156 0,156 5,196 1,156 0,156 SVPWM 

3 3 2 0,667 4,56 0,88 0,213 0,928 0,313 4,333 0,963 0,297 THPWM 

3 2 2 0,667 3,92 0,75 0,083 0,738 0,071 3,464 0,771 0,104 SVPWM 

 

Наведені дані вказують на те, що найкращим 

методом з точки зору ефективності використання 

джерел живлення в непошкоджених перетворювачах 

або з одним/двома пошкодженими Н-модулями є 
метод просторово-векторної ШІМ. Лише в одному 

випадку (3-3-2) балансування з додаванням 3-ї 
гармоніки забезпечує кращий результат.  

ВИСНОВКИ. В роботі проаналізовано методи 

управління багаторівневим каскадним 

перетворювачем частоти в штатному режимі і при 

аварії, коли один або декілька Н-модулів в різних 

фазах виходять з ладу. 

1. Метод балансування лінійної напруги 

мінімізує ударні навантаження під час переходу від 

штатного режиму до аварійного через таке зміщення 

нульової точки та поворот фазних векторів, при 

якому амплітуда лінійної напруги зменшується на 

мінімально можливе значення, просторове 

положення лінійних векторів залишається 

незмінним.  

2. Знайдено умови оптимального додавання 3-ї 
гармоніки, що підвищує ефективність використання 

джерел живлення на 7…30 % порівняно з 
симетричною синусоїдальною ШІМ. Але при деяких 

аваріях (6-4-4, 4-3-2, 3-2-2) додавання 3-ї гармоніки 

виявляється не ефективним. 

3. Метод балансування базових векторів 

забезпечує однакові умови та збільшення 

коефіцієнта використання джерел живлення на 

15,6 %, незалежно від кількості пошкоджених 

модулів, що збільшує амплітуду 1-ї гармоніки у разі 
аварій на 10...26 % порівняно з синусоїдальною 

ШІМ. 

4. Порівняння методів просторово-векторної 
ШІМ (SVPWM), балансування лінійної напруги з 
додаванням 3-ї гармоніки (THPWM) із 
синусоїдальною ШІМ показує, що SVPWM є 
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найкращим методом при пошкодженні одного або 

двох модулів та під час нормальної роботи 

перетворювача (тільки за винятком конфігурації  
3-3-2), тобто в найпоширеніших випадках. 
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Purpose. The aim of this work is to find a method of controlling high-voltage frequency converters that would 

provide the smallest voltage drop on the motor, the least loads and oscillation of electromagnetic torque in an accident 

modes, and evaluate the effectiveness of pulse width modulation (PWM) methods with the injection of third harmonic 

and space-vector PWM in emergency modes. Methodology. We have applied the mathematical simulation of the 

electric drive “High voltage frequency converter with cascaded H-bridges – High power asynchronous machine” in 

Matlab/SimPowerSystem software for comparison of four PWM types – Sinusoidal PWM (SPWM), Balanced 

sinusoidal PWM (BSPWM),  Balanced PWM with injected third harmonic (THPWM) and Space Vector PWM 

(SVPWM). Results. The method of balancing the line voltage minimizes shock loads during the transition from normal 

to emergency mode due to such a shift of the zero point and rotation of the phase vectors, in which the amplitude of the 

line voltage decreases to the minimum possible value, the spatial position of linear vectors remains unchanged. The 
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conditions of optimal injection of the 3rd harmonic are found, which increases the efficiency of power supply use by 

7… 30 % in comparison with symmetric sinusoidal PWM. But in some accidents (6-4-4, 4-3-2, 3-2-2) the 3rd harmonic 

is not effective. The method of balancing the space vectors provides the same conditions and increases the utilization of 

power supplies by 15.6 %, regardless of the number of damaged modules, which increases the amplitude of the 1st 

harmonic in case of accidents by 10 ... 26 % compared with sinusoidal PWM. Comparison of methods of space vector 

PWM (SVPWM), balancing of phase-to-phase voltage with the injection of the 3rd harmonic (THPWM) with 

sinusoidal PWM shows that SVPWM is the best method at damage of one or two modules and during normal work of 

the converter (except for the 3-3-2 configuration), ie in the most common cases. Originality. For the first time, a 

comparison of all methods of pulse-width modulation in emergency modes and the optimal method for each type of 

accident for 3-6-stage frequency converters is indicated. Practical value of the work is to provide the necessary 

mathematical apparatus for calculating signals using BSPWM, THPWM and SVPWM in emergency modes. 

References 17, table 1, figures 6. 

Key words: High Voltage Multilevel H-bridge Cascaded Frequency Converter, Pulse-Width Modulation, 

Sinusoidal PWM, Third Harmonic injection PWM, The Method of Balanced Space Vector PWM. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ РІВНОВАГИ ЕНЕРГІЇ СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

І СИСТЕМ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  

 П. В. Братюк 

 Національний університет “Львівська політехніка” 

 вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна. E-mail: pawel.bratiuk@gmail.com 

Дослідження, започатковані вивченням парадоксу енергій порушеної рівноваги важеля, які спираються на 

введення у положеннях теореми віріалу початкового стану рівноваги, та аналізу математичної моделі динаміки 

накопичування енергії за рахунок порушування її рівноваги, дозволили виявити раніше не описану властивість 

ймовірності настання випадкових подій. На засадах виявленої властивості та концепції порушення рівноваги 

енергії показана можливість підвищення енергетичної ефективності стохастичних процесів та систем. Шляхом 

моделювання, на прикладі порушування рівноваги енергії стохастичного процесу у вигляді адитивної суміші 
радіосигналу та флуктуаційної завади, отриманий позитивний результат за такими критеріями оцінювання, як 

покращення відношення сигнал/шум та повнота використання енергії в окремому вузлі системи передавання 

інформації. Інноваційне значення отриманого результату, показане з позицій необхідності розвитку існуючих 

методів та засобів енергозбереження на прикладі покращення відношення сигнал/шум і повноти використання 

енергії в амплітудному детекторі з подвоєнням вихідної напруги, й полягає у виявленні властивостей процесів і 
систем, які в рамках усталених теоретичних засад залишаються непомічені. Сукупність отриманих результатів 

та попередніх досліджень свідчить, що раніше не описана, й виявлена за результатом аналізу математичного 

апарату моделі динаміки накопичування енергії властивість ймовірності настання випадкових подій дотична 
поняттю ентропії в його інформаційному та енергетичному тлумаченнях, й вказує спосіб керування, а також, 

інформаційні критерії оцінювання енергетичних показників процесів і систем, й навпаки. На підставі виявленої 
властивості ймовірності випадкових подій запропонований  спосіб керування ймовірністю настання випадкових 

подій, який полягає у тому, що для подвоєння приросту різниці ймовірностей протилежних випадкових подій 

достатньо надати приросту ймовірності лише однієї із цих подій. На користь концепції порушення рівноваги 

енергії слугує гіпотеза В. Паулі щодо зменшення симетрії. Є достатні підстави вважати, що незалежно від того, 

чи Паулі розглядав зменшення симетрії шляхом поділу на рівні частки, чи ні, сутність та механізм зменшування 

симетрії відображає парадокс енергій порушеної рівноваги важеля.  

Ключові слова: обернені випадкові події, ймовірність випадкової події, повнота використання енергії, 
відношення сигнал/шум, флуктуаційна завада, адитивна суміш, радіосигнал. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ ЭНЕРГИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И СИСТЕМ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 П. В. Братюк 

 Национальный университет “Львовская политехника” 

 ул. Ст. Бандеры, 12, г. Львов, 79013, Украина. E-mail: pawel.bratiuk@gmail.com 

Исследования, начатые изучением парадокса энергий нарушенного равновесия, опирающиеся на введение в 

положения теоремы вириала начального состояния равновесия и анализа математической модели динамики 

накопления энергии при нарушении равновесия, выявили ранее не описанноё свойство вероятности случайных 

событий. На основании этого свойства и концепции нарушения равновесия энергии обоснована возможность 

повышения энергетической эффективности стохастических процессов и систем. Моделирование на примере 
нарушения равновесия стохастического процесса в виде аддитивной смеси радиосигнала и флуктуационной 

помехи с целью улучшения энергоэффективности узла системы передачи информации дало положительный 

результат по таким критериям оценки, как улучшение отношения сигнал/шум и полнота использования 

энергии. Инновационное значение полученного результата с позиций необходимости развития существующих 

методов и средств энергосбережения, показанное на примере улучшения отношения сигнал/шум и полноты 

использования энергии в амплитудном детекторе с удвоением напряжения, состоит в обнаружении свойств 

процессов и систем, которые в рамках устоявшихся теоретических представлений остаются незамеченными. 

Совокупность полученных результатов и предыдущих исследований свидетельствует, что ранее не описанное 

свойство вероятности наступления случайных событий, обнаруженное по результатам анализа математического 

аппарата модели динамики накопления энергии, близко понятию энтропии в его информационном и 

энергетическом толкованиях. Это свойство указывает способ управления, а также информационные критерии 

оценивания энергетических показателей процессов и систем, и наоборот. На основании выявленного свойства 

вероятности случайных событий предложен способ управления вероятностью случайных событий, который 

заключается в том, что для удвоения прироста разности вероятностей противоположных случайных событий 

достаточно прироста вероятности только одного из этих событий. В пользу концепции нарушения равновесия 

энергии служит гипотеза В. Паули об уменьшении симметрии. Есть основание полагать, что независимо от 
того, рассматривал ли Паули уменьшение симметрии путем разделения на равные доли, или нет, сущность и 

механизм уменьшения симметрии отражает парадокс энергий нарушенного равновесия. 

 Ключевые слова: обратные случайные события, вероятность случайного события, полнота 

использования энергии, отношение сигнал/шум, флуктуационная помеха, аддитивная смесь, радиосигнал.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. З метою підвищення 

конкурентної спроможності продукції підприємств 

України, й у співпраці із Міжнародною організацією 

по стандартизації, постійно оновлюються діючі, та 

впроваджуються нові стандарти енергозбереження. 

Передовсім, це стосується вимог, настанов і базових 

показників систем енергетичного менеджменту, як 

наприклад, [1], а також, методів їх реалізації.  
Вимоги цих стандартів поширюються на процеси 

та засоби, які проектуються й виробляються для усіх 

галузей професійної діяльності й побуту. Однак, їх 

пріоритет вищий за галузевий, й вони безпосередньо 

не торкаються функціональних показників об’єктів 

підвищення енергоефективності.  
Проте, є випадки, коли підвищення енергетичної 

ефективності нерозривно пов’язане із покращенням 

функціональних показників. Наприклад, в системах 

передавання інформації (СПІ) каналами радіозв’язку 

мережі Інтернет, в бездротовій телефонії, телеметрії, 
віддаленому керуванні та спостереженні, в сучасних 

системах озброєнь та радіоелектронної боротьби, у 

дослідженні космосу тощо.  

Із поглибленням інтеграції усіх цих різнорідних 

СПІ зростають вимоги до забезпечення стабільного 

та ефективного функціонування всього їх комплексу 

в обставинах інтенсивної дії взаємних, природних, 

промислових, а також, й зумисних завад.  

Критерієм оцінювання якості окремої СПІ слугує 
відношення сигнал/шум, яке пов’язує енергетичні й 

інформаційні показники її функціонування у складі 
комплексу [2–4]. У цьому відношенні зіставляється 

енергія сигналу окремої СПІ, і сума енергій сигналів 

всіх інших СПІ в якості завади, а також, сторонніх 

джерел випадкових сигналів. Зниження відношення 

сигнал/шум, за умови дотримання тої ж ймовірності 
розпізнавання повідомлень, створює можливості для 

зменшення енергії сигналу окремої СПІ, а відтак, й 

зниження рівня завад іншим СПІ.  
Отже, в обставинах поглибленої інтеграції СПІ, 

кількість і якість переданої інформації має зростати 

разом з підвищенням енергоефективності усіх СПІ. 
Тому, з метою оптимізації окремих СПІ, й всього 

їх комплексу, не достатньо оцінки якості на підставі 
критерію відношення сигнал/шум. Необхідна єдина 

математична модель взаємозв’язків енергетичних та 

інформаційних показників окремих СПІ й усіх СПІ в 

комплексі, формалізованих у вигляді стохастичних 

процесів та систем. А для оцінювання їх якості, крім 

відношення сигнал/шум, необхідно враховувати ще 

й повноту використання енергії сигналу. 

Зіставлення фізичного підґрунтя і математичного 

апарату моделі динаміки накопичення енергії [5, 6], 

передовсім, парадоксу енергій порушеної рівноваги 

важеля й теореми віріалу, не виявило протиріч щодо 

їх використання з метою моделювання стохастичних 

процесів і систем. При цьому встановлено раніше не 

описану властивість ймовірності випадкових подій.  

Ця властивість доповнює уже відомі властивості, 
й дозволяє кількісно описати зв’язок інформаційних 

та енергетичних показників стохастичних процесів і 
систем. Водночас, вона дотична поняттю ентропії в 

інформаційному та енергетичному тлумаченнях. Це 

надає засади застосування інформаційних критеріїв 

оцінювання енергетичних показників стохастичних 

процесів і систем, й навпаки.  

Енергія процесів у врівноваженій системі прямує 
до мінімуму [5, 6], а ентропія і кількість інформації, 
що їй відповідають – до максимуму. Це погіршує 
відношення сигнал/шум й ускладнює розпізнавання 

корисної інформації. Порушення рівноваги системи, 

навпаки, викликає накопичування енергії процесів, а 

ентропія і кількість інформації зменшуються. За цих 

обставин відношення сигнал/шум покращується, що 

має полегшити розпізнавання корисної інформації. 
В роботі обґрунтовано та досліджено можливості 

щодо підвищення енергоефективності стохастичних 

процесів і систем різної природи шляхом порушення 

рівноваги їх енергії. Досягнення мети показано на 

прикладі підвищення повноти використання енергії 
адитивної суміші, складеної із стохастичної завади й 

детермінованого сигналу, і одночасного покращення 

відношення сигнал/шум в окремому вузлі СПІ. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Аналіз джерел і постановка проблеми 

З метою з’ясування впливу порушення рівноваги 

перебігу стохастичного процесу на енергію системи 

розглянемо випадкову подію A , яка полягає в тому, 

що рівновага енергії у деякій системі порушується з 
ймовірністю ( )P A . А отже, існує й протилежна до 

неї подія A , котра полягає в утримуванні рівноваги 

енергії у цій системі з ймовірністю ( )P A .  

Ймовірності ( )P A  й ( )P A можна визначити з 

відомої властивості ймовірності випадкових подій 

[7, с. 37, п. 4], яка в [8, с. 21] формулюється також у 

виді теореми про ймовірність настання принаймні 
однієї із сукупності незалежних випадкових подій 

(надалі – відома властивість). Аналітичний запис 

відомої властивості має форму рівняння, а саме: 

( ) ( ) 1 ( ) 1 ( )P A P A P A P A+ = → = − . (1) 

Нехай рівняння (1) описує початковий стан, коли 

ймовірність настання подій A  й A  однакова. Тоді, з 
рівняння (1) для цього стану витікає тотожність: 

( ) ( ) 0,5P A P A= = .    (2)  

Приймемо тотожність (2) в якості математичної 
моделі ідеалізованого стану рівноваги ймовірностей

( )P A  й ( )P A .  

В реальності цей стан не може бути тривалим, 

оскільки відбуваються пасивні зміни обставин, або 

активний вплив на перебіг випадкових подій A  й A . 

Як наслідок цього, ймовірності ( )P A  й ( )P A  

збільшуються, або зменшуються на деяку частку від 

своєї величини, наприклад, ( )p A∆  й ( )p A∆ .  

Відтак, згідно до відомої властивості ймовірності 
випадкових подій, у складі ймовірностей ( )P A  та 

( )P A  існують такі їх частки, котрі задовольняють 

рівняння (1) і тотожність (2). А саме, ( ) ( )p A p A= , й 

( ) ( )p A p A∆ = ∆ , так, що справедливо наступне: 

( ) ( ) ( ) ( ) 1p A p A p A p A+ + ∆ + ∆ = . 
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Скориставшись цим, перепишемо тотожність (2) 

у розширеному вигляді: 
( ) ( ( ) ( ))

( ) ( ( ) ( )).

P A p A p A

P A p A p A

= + ∆ =

= = + ∆
 

Спростивши цей запис, отримаємо: 

( ) ( ) ( ) ( )p A p A p A p A+ ∆ = + ∆ . (3) 

Умовою виконання (1), (2) і (3) є рівність часток 

( ) ( )p A p A=  й ( ) ( )p A p A∆ = ∆ . А отже, ( )p A∆  й 

( )p A∆  можна розглядати, як одну величину δ . 

Надалі приймемо δ  за приріст ймовірностей ( )P A  

й ( )P A , а рівняння (3) набуде узагальнений вид: 

( ) ( )p A p A+ δ = + δ .          (4) 

Рівняння (4) приймаємо, як математичну модель 

утримання рівноваги ймовірностей ( )P A  й ( )P A  в 

межах їх приросту δ , графічне представлення якої 
подано на рис. 1 зверху. 

Введена у рівнянні (4) величина приросту δ  дає 
можливість врахувати в моделі утримування стану 

рівноваги пасивну зміну обставин і активний вплив 

на перебіг подій A  й A . Тому, ця ж модель описує 

порушення рівноваги ймовірностей ( )P A  й ( )P A  на 

величину приросту δ .  

Припустимо, що ймовірність ( )P A  змінилась, 

наприклад, зменшилась на величину приросту δ . А 

отже, на підставі відомої властивості ймовірності 
настання випадкових подій і рівняння (4), на той же 

приріст δ  повинна збільшитися ймовірність ( )P A .  

Внаслідок цього рівновага ймовірностей ( )P A  й 

( )P A  порушується, а рівняння (4) перетворюється 

на нерівність: 

( ( ) ) ( ( ) )p A p A+ δ − δ ≠ + δ + δ . (5) 

Розв’язавши нерівність (5), отримаємо величину 

різниці ймовірностей ( )P A  й ( )P A , яка утворена 

внаслідок порушення їх рівноваги на приріст δ : 

( ) ( )

( ) ( ) 2 .

p A p A

p A p A

+ δ − δ ≠ + δ + δ →

< + δ
  (6) 

Нерівність (6) дозволяє сформулювати раніше не 

описану властивість ймовірності випадкових подій, 

яка доповнює зміст відомої властивості [7, с. 37, п. 4; 

8, с. 21]. А саме: різниця ймовірностей настання 

протилежних випадкових подій дорівнює подвоєній 

величині приросту цих ймовірностей по відношенню 

до їх значення у стані рівноваги, рівного 0,5.  

Отже, властивість ймовірності випадкових подій 

(1) слід доповнити ще одним рівнянням, а саме: 

( ) ( ) 2P A P A− = δ .   (7) 

А повністю ймовірність настання протилежних 

випадкових подій описує система рівнянь: 

( ) ( ) 1

( ) ( ) 2

P A P A

P A P A

+ =

− = ± δ
.                  (8) 

Також, нерівність (6) надає математичну модель, 

котра дозволяє однаково описувати порушення та 

відновлення рівноваги ймовірностей ( )P A  й ( )P A  в 

межах їх приросту δ .  

На рис. 1 знизу подано графічне представлення 

нерівності (6), як моделі стану порушеної рівноваги 

ймовірностей ( )P A  й ( )P A  в межах приросту δ . 

На підставі властивості (7) можна запропонувати  

спосіб керування ймовірністю настання випадкових 

подій: для подвоєння приросту різниці ймовірностей 

протилежних випадкових подій достатньо надати 

приріст ймовірності лише однієї із цих подій. 

 

 
Рисунок 1 – Графічне представлення моделей 

утримання та порушення рівноваги ймовірностей  

 

Напроти цьому, відома властивість ймовірності 
настання випадкових подій [7, с. 37, п. 4; 8, с. 21], як 

за формою аналітичного запису у виді рівняння (1), 

так і по своїй сутності, не містить засобів для опису 

зв’язку та врахування зміни обставин, або впливу на 

перебіг випадкових подій A  й A . 

Класичний дослід із теорії ймовірностей показує 

приклад керування різницею ймовірностей настання 

випадкових подій. Цей дослід полягає в порушенні 
рівноваги гральної кості за рахунок збільшення, або 

зменшення ваги однієї з її сторін. Як наслідок цього, 

досягається відповідне збільшення, або зменшення 

ймовірності випадання сторони кості, протилежної 
тій, вагу якої змінено.  

Коли зміна ваги незначна, то й зміна ймовірності 
теж непомітна. Водночас, існує таке значення зміни 

ваги, за якого ймовірність випадання сторони кості, 
протилежної тій, вагу якої змінено, наближається до 

одиниці. 
Нехай µ  – збільшення ваги сторони кості, котре 

збільшує ймовірність ( )P A  випадання протилежної 

сторони на приріст δ . Тоді, на цей же приріст δ , 

має зменшитись ймовірність ( )P A  випадання усіх 

інших сторін кості. Тобто, збільшення ваги сторони 

кості µ  збільшує різницю ймовірностей ( )P A  й 

( )P A  на величину 2δ , згідно до властивості (7).  

Збільшення ваги µ  слід розглядати, як аргумент 

деякої функції ( )f µ , яка описує подвійний вплив на 

перебіг обернених випадкових подій A  й A .  

В загальному виді таку функцію можна записати 

наступним чином: 

( ) 2f µ = δ .    (9) 

Очевидно, що функція (9) буде відрізнятись для 

процесів і систем різної фізичної природи. 

Послідовність із настання подій A  й A  утворює 
стохастичний процес. А отже, виявлена властивість 

ймовірності випадкових подій, зокрема, у вигляді 
функції (8), надає концептуальні засади стосовно 
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впливу на перебіг стохастичних процесів, або зміни 

станів систем, шляхом порушення їх рівноваги.  

Сутність вказаних засад доцільно розглянути на 

прикладі, який стосується покращення енергетичної 
ефективності СПІ при підвищенні її завадостійкості. 
Адже, відношення сигнал/шум, яке слугує основним 

критерієм з метою оцінювання якості СПІ, у значній 

мірі визначають стохастичні процеси у вигляді завад 

різного роду, які діють на сигнал в каналі зв’язку. 

На рис. 2 подано приклад математичних моделей 

сигналу й завади у вигляді графіків врівноважених 

відносно нуля детермінованого та стохастичного 

стаціонарного процесів з однаковим максимальним 

відхиленням, яке рівне одиниці. Графіки збудовані 
за допомогою засобів середовища Mathcad 15.0. 

 

 
Рисунок 2 – Врівноважені відносно нуля графіки 

детермінованого та стохастичного процесів 

 

На рис. 3 зверху приведено графік врівноваженої 
відносно нуля суми процесів, поданих на рис. 2, а 

знизу – графік їх суми, рівновагу якої порушено на 

величину, що дорівнює половині від максимального 

відхилення цих процесів. 

 

 
Рисунок 3 – Графіки суми детермінованого  

та стохастичного процесів перед, та після 

порушування її рівноваги 

 

Порівняння графіків на рис. 3 показує, що площа 

тонованих ділянок під графіками, а отже, й енергія, 

котра їм відповідає, більша для нижнього графіка, 

рівновагу якого порушено. Отже, хоча енергія самих 

процесів не була збільшена, порушування рівноваги 

створює можливість використання більшої енергії їх 

суми з метою покращення обставин для виявлення і 
розпізнавання тонованих ділянок суми процесів.  

Внаслідок одночасності порушування рівноваги 

детермінованого й стохастичного процесів значення 

їх суми, котрі на рис. 3 зверху знаходились нижче 

рівня нуля, перемістились вище рівня нуля на рис. 3 

знизу. Таким чином, ймовірність реалізації додатних 

значень суми процесів збільшилася.  

Припустимо, що подія A , котра полягає в 

реалізації додатного значення суми процесів на рис. 

3 зверху, настає з апріорною ймовірністю ( )P A , а 

протилежна їй подія A – з апріорною ймовірністю 

( )P A . Тоді, згідно теорії передавання сигналів  

[2–4], інформацію щодо настання подій A  й A

можна отримати з різниці ймовірностей ( )P A  й 

( )P A . Якщо вони однакові, їх різниця дорівнює 

нулю, інформація про настання подій A  й A  

відсутня, а їх розпізнавання ускладнюється.  

Зростання різниці ймовірностей ( )P A  й ( )P A  

збільшує інформацію про настання подій A  й A . У 

теорії передавання сигналів така інформація має 

назву надлишкової, й використовується з метою 

покращення розпізнавання настання подій A  й A .  

Застосування виявленої властивості ймовірності 
випадкових подій має сприяти створенню методів та 

засобів моделювання поведінки процесів і систем, в 

яких одночасно, або окремо, відбуваються події, що 

мають стохастичну та детерміновану природу.  

Як довід із галузі квантової механіки, на користь 

концепції порушування рівноваги енергії свідчить 

маловідома гіпотеза В. Паулі, пов’язана із пошуком 

універсального рівняння для елементарних часток 

матерії у квантовій теорії. Про цю гіпотезу він писав 

у листах до В. Гейзенберга незадовго перед тим, як 

помер 1958 р.  

У вітальному листі з нагоди Різдва 1957 р. Паулі 
пише, що знайшов розв’язок, який полягає на поділі 
та зменшуванні симетрії [10, с. 234]. Коментарі до 

листа містять сумніви щодо того, чи був це поділ на 

рівні частки, адже він мав би збільшувати симетрію.  

А вже у наступному листі, в січні 1958 р., Паулі 
написав, що отримав важливі результати, проте, не 

розкрив, які. Завершити цю роботу він не встиг. 
Є достатньо підстав вважати, що незалежно від 

того, чи В. Паулі розглядав поділ на рівні частки, чи 

ні, суть і механізм зменшування симетрії відображає 

парадокс енергій порушеної рівноваги важеля [5].  

У підсумку маємо потребу апробації порушення 

рівноваги енергії стохастичних процесів і систем з 
метою підвищення їх енергоефективності. Об’єктом 

досліджень, доцільним щодо окресленої проблеми і 
актуальних потреб практичної діяльності, й зручним 

з метою математичного моделювання, є покращення 

відношення сигнал/шум в окремому вузлі СПІ, яке 

створює умови підвищення її енергоефективності.  
2. Постановка завдання і методи досліджень 

Методом математичного моделювання дослідити 

вплив, й надати якісну оцінку результату порушення 

рівноваги енергії адитивної суміші радіосигналу та 

флуктуаційної завади. Оцінювання виконувати за 

критеріями покращення відношення сигнал/шум та 

повноти використання енергії адитивної суміші.  
Використати амплітудну маніпуляцію, як метод 

модуляції, що полягає у керуванні енергією сигналу, 
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а також, придатний з метою передавання цифрових 

повідомлень.  

Флуктуаційну заваду моделювати у виді "білого 

шуму". 

З метою моделювання використати середовище 

Multisim Power Pro Edition Version 11.0. 

3. Моделювання порушування рівноваги енергії в 

адитивній суміші радіосигналу та "білого шуму" 

Принципова електрична схема для моделювання 

порушення рівноваги адитивної суміші радіосигналу 

з амплітудною маніпуляцією і флуктуаційної завади 

у виді "білого шуму" подана на рис. 4, й містить такі 
компоненти: 

V1 – джерело гармонічного переносника сигналу 

з частотою 1 МГц та амплітудою 1 В;  

V2 – джерело сигналу із прямокутних імпульсів 

частотою 20 кГц, амплітудою 1 В, та коефіцієнтом 

заповнення 50 %; 

V3 – джерело теплового шуму з температурою 

27 °C та шириною спектру 1 ҐГц, котре заміщує дію 

"білого шуму"; 

A1 – помножувач сигналів джерел V1 і V2, який 

заміщує модулятор; 

A2 – суматор добутку сигналів джерел V1 і V2 з 
сигналом джерела V3, який заміщує лінійний канал 

передавання інформації, в якому діє "білий шум". 

 

 
Рисунок 4 – Принципова електрична схема для 

моделювання порушування рівноваги енергії 
адитивної суміші радіосигналу і флуктуаційної 

завади 

  

Порушування рівноваги енергії адитивної суміші 
у схемі на рис. 4, й наступних схемах, виконується 

без застосування додаткового джерела енергії, а за 

рахунок енергії самої адитивної суміші. Для цього у 

схемі на рис. 4 застосовано ланку з конденсатора C1 

і діода D1. Заряд, який накопичений у конденсаторі, 
вводить постійну складову в адитивну суміш. 

Для візуального контролю і якісного порівняння 

результатів, в схемі на рис. 4, та наступних схемах, 

використовується двоканальний осцилоскоп XSC1, 

ввімкнений в точки "А" й "В", тобто, перед, та після 

порушення рівноваги енергії адитивної суміші. 
На рис. 5 подані осцилограми в точці "А" для 

двох значень потужності шуму, які відрізняються у 

вісім разів, й використовуються для всіх подальших 

досліджень. Осцилограми отримані при чутливості 
осцилоскопа 2 В й періоді розгортки 20 мкс.  

 

 
Рисунок 5 – Осцилограми врівноваженої адитивної 

суміші для двох значень потужності шуму 

 

З порівняння осцилограм на рис. 5 очевидно, що 

при незмінній потужності радіосигналу, збільшення 

потужності шуму погіршує відношення сигнал/шум. 

Водночас, росте розмах миттєвих значень адитивної 
суміші, а отже і її потужність. Ймовірність реалізації 
додатних та від’ємних миттєвих значень адитивної 
суміші в цілому залишається незмінною. 

На рис. 6 подані осцилограми в точці "В" для тих 

же значень потужності шуму, а також, чутливості й 

частоти розгортки осцилоскопа. 

На рис. 6 видно зміщення осцилограм вище лінії 
нуля осцилоскопа. Ймовірність реалізації додатних 

миттєвих значень адитивної суміші зросла.  

 

 
Рисунок 6 – Осцилограми адитивної суміші після 

порушування рівноваги енергії  
 

З порівняння осцилограм на рис. 5 і 6 видно, що 

порушення рівноваги енергії не змінює відношення 

сигнал/шум в точці "В" у порівнянні з точкою "А". 

Збільшення величини додатних миттєвих значень 

адитивної суміші внаслідок того, що вона піднялась 

відносно рівня нуля, збільшує її потужність в точці 
"В" по відношенню до точки "А".  

4. Дослідження порушування рівноваги енергії 

адитивної суміші на вході амплітудного детектора 

Дослідження виконано за схемою на рис. 4, в яку 

введено амплітудний детектор (АД) у складі діода 

D2, конденсатора C2 і опору R2, як показано на 

рис. 7.  Вхід АД вмикається у точки "A" та "B" за 
допомогою перемикача J1.  

Осцилограми на виході АД в точці "C", отримані 
при ввімкненні його входу у точку "A", подані на 

рис. 8, а після перемикання у точку "B" – на рис. 9. 

Осцилограми зверху на обох рисунках знято при 

чутливості осцилоскопа – 0,5 В, а знизу – 1 В, 

період розгортки однаковий –  20 мкс. 

Порівняння осцилограм на рис. 8 та 9 дозволяє 
сформулювати якісну оцінку результату порушення 

рівноваги енергії адитивної суміші:  
1) зменшення приблизно удвічі максимального 

розмаху величини миттєвих значень шуму;  

2) збільшення приблизно на 30 % амплітуди 

імпульсів корисного сигналу. 
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Параметри енергії та спектру адитивної суміші, 
компонентів ланки відновлення постійної складової 
напруги адитивної суміші і АД попередньо не були 

узгоджені. Отже, їх оптимізація повинна покращити 

отриманий результат. 
 

 
Рисунок 7 – Принципова електрична схема для 

моделювання порушення рівноваги енергії 
адитивної суміші на вході АД 

    

 
Рисунок 8 – Осцилограми на виході АД без 

порушення рівноваги енергії адитивної суміші 
 

 
Рисунок 9 – Осцилограми на виході АД після 

порушення рівноваги енергії адитивної суміші 
 

5. Дослідження порушування рівноваги енергії 

адитивної суміші способом піднесення до квадрату 

Порівняємо результати, що отримані до, та після 

порушення рівноваги енергії у схемі, поданій на рис. 

7, з результатом виконання дії піднесення адитивної 
суміші до квадрату.  

На рис. 10 подана схема, яка від схеми на рис. 7 

відрізняється тим, що з’єднання ланки відновлення 

постійної складової напруги в адитивній суміші та 

АД замінено на помножувач сигналу і його копії – 

А3 й інтегруючу ланку у складі конденсатора C1 та 

опору R1.  

На вхід поданої на рис. 10 схеми для піднесення 

до квадрату подається адитивна суміш з такими ж 

параметрами, що й для схеми на рис. 7.  

На рис. 11 подані осцилограми сигналу на виході 
схеми для піднесення до квадрату, отримані для тих 

же значень потужності шуму, що й осцилограми на 

рис. 8 і 9, за чутливості осцилоскопа 0,5 В і періоду 

розгортки 20 мкс. 

 

 
Рисунок 10 – Принципова електрична схема 

моделювання порушення рівноваги енергії 
адитивної суміші піднесенням до квадрату 

  

 
Рисунок 11 – Осцилограми на виході схеми для 

піднесення адитивної суміші до квадрату 

 

Аналіз осцилограм на рис. 8, 9 та 11 показує 

наступний результат якісного оцінювання повноти 

використання енергії та покращення відношення 

сигнал/шум:  

− найгірший – для АД без порушення рівноваги 

енергії адитивної суміші; 
− посередній – для АД з порушуванням рівноваги 

енергії адитивної суміші; 
− найкращий – для піднесення адитивної суміші 

до квадрату.  

Порівняння отриманих результатів дає підстави 

позитивно оцінити наслідки порушування рівноваги 

енергії, досягнуті за рахунок енергії самої адитивної 
суміші. 

6. Перспективи розвитку досліджених способів 

порушування рівноваги енергії адитивної суміші  

Спосіб порушування рівноваги енергії адитивної 
суміші за допомогою ланки, що складається з діода 

та конденсатора, передбачає, щонайменше, наступні 
напрямки подальшого розвитку і вдосконалення: 

1) порушування рівноваги енергії для додатних і 
від’ємних значень адитивної суміші; 

2) відмова від некерованої величини порушення 

рівноваги, за рахунок енергії самої адитивної суміші 
за допомогою ланки у складі діода і конденсатора, й 

застосування з цією метою додаткового керованого 

джерела напруги, яке надасть можливість змінювати  

величину порушення рівноваги, й забезпечити його 

оптимальне значення щодо параметрів радіосигналу 

та флуктуаційної завади; 

3) поєднання порушення рівноваги з методами і 
засобами покращення відношення сигнал/шум, що 

оперують з енергіями окремо виділених складових 

енергетичного спектру адитивної суміші, зокрема, з 
фільтрами різних видів.  
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На рис. 12 подано приклад схеми, що містить дві 
протилежно напрямлені ланки введення постійної 
складової на діодах D1, D2 і конденсаторах C1, C2, 

та фільтр на конденсаторах C3–C6 і опорах R1, R2.  

На рис. 13 подані осцилограми сигналу на виході 
схеми, отримані для двох значень потужності шуму, 

за чутливості осцилоскопа 0,5 В й періоді розгортки 

20 мкс. 

 

 

 
Рисунок 12 – Принципова електрична схема для моделювання порушення рівноваги енергії адитивної суміші у 

додатному та від’ємному напрямах в поєднанні з фільтром  

 

Порівняння осцилограм на рис. 11 та 13 показує, 
що подана на рис. 12 схема забезпечує відношення 

сигнал/шум краще, ніж схема піднесення адитивної 
суміші до квадрату. Це пояснюється тим, що у схемі 
на рис. 12 подвоюється частота адитивної суміші 
гармонічного переносника сигналу і шуму, а частота 

сигналу залишається незмінною. Як наслідок цього, 

покращуються умови фільтрування завади. 

Проте, у схемі на рис. 12 спостерігаються більші 
спотворення форми вихідного сигналу.  

 

 
Рисунок 13 – Осцилограми на виході схеми  

з порушенням рівноваги енергії у двох напрямах  

та фільтром  

 

Також, усі досліджені способи мають недолік у 

вигляді зміщення сигналу вище рівня нуля в паузах 

між імпульсами при великих значеннях потужності 
шуму, яке виділене тонуванням на рис. 14. 

 

 
Рисунок 14 – Зміщення сигналу вище рівня нуля 

в паузах між імпульсами при великих значеннях 

потужності шуму 

 

Цей недолік, який не складав значного впливу на 

математичній моделі на рис. 3, посилюють інерційні 
компоненти, котрі накопичують енергію адитивної 
суміші. А саме – конденсатори ланки для введення 

постійної складової в адитивну суміш, детектора, а 

також, інтегратора у схемі, що виконує піднесення 

до квадрату. 

З метою усунення вказаного недоліку вбачається 

доцільною апробація порушення рівноваги енергії 
адитивної суміші не апаратними засобами, а шляхом 

цифрового перетворення й обробки сигналу. 

Отже, концепцію порушування рівноваги енергії 
слід вважати за таку що, має перспективи розвитку з 
метою вдосконалення методів і засобів покращення 

відношення сигнал/шум та повноти використання 

енергії на нових принципах, й шляхом інтеграції з 
усталеними теоретичними засадами та сучасними 

технологіями. 

7. Інноваційний потенціал концепції порушення 

рівноваги енергії щодо здолання існуючих обмежень 

усталених теоретичних засад, та виявлення шляхів 

їх вдосконалення і розвитку 

Відомий амплітудний детектор з подвоюванням 

напруги вихідного сигналу, який в більшості джерел 

не описується, як наприклад, в [2–4].  

Тільки в окремих джерелах, зокрема, [11, с. 156], 

вказується, що такий вид детектора отримав тільки 

вузьке застосування у приймачах невисокого класу з 
метою збільшення коефіцієнта передачі.  

Із приведеної в [11, с. 156] схеми детектора з 
подвоюванням амплітуди вихідного сигналу видно, 

що він повністю співпадає з схемою на рис. 10, яка 

поєднує ланку введення постійної складової напруги 

та амплітудного детектора.  

А згідно отриманих результатів, схема на рис. 10, 

описана в [11, с. 156], як детектор із подвоюванням 

амплітуди сигналу, виявляє здатність покращувати 

відношення сигнал/шум. Проте, й [11], й ті джерела, 

в яких цей детектор описується, вказують лише на 

властивість подвоєння амплітуди вихідного сигналу, 

й зовсім не торкаються показників завадостійкості.  
Вірогідною причиною вузькості поглядів щодо 

властивостей детектора із подвоюванням амплітуди 

вихідного сигналу можна вважати те, що усталені 
теоретичні засади, в рамках яких розглядається цей, 

а також, й інші види детекторів, не передбачають в 

принципі існування ширших можливостей.  
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Наприклад, в [2, с. 225] подано перелік основних 

показників детекторів, які застосовуються й іншими 

джерелами, а саме:  

1) детекторна характеристика;  

2) коефіцієнт передачі;  
3) частотна характеристика.  

З поданого переліку видно, що усталена теорія 

не відносить покращення відношення сигнал/шум 

до показників детекторів. 

Таким чином, отримані результати вказують, що 

дослідження порушення рівноваги енергії дозволяє 

виявляти такі властивості процесів та систем різної 
природи, які в рамках усталених теоретичних засад 

залишаються й досі непоміченими.  

ВИСНОВКИ. Виявлена властивість ймовірності 
випадкових подій відображає стохастичний аспект 

фундаментального явища порушення та відновлення 

рівноваги фізичних об’єктів будь-якої природи.  

Її застосування вказує спосіб керування, а також, 

надає критерії оптимізації показників та оцінювання 

результатів з метою підвищення енергоефективності 
стохастичних процесів і систем.  

Постають перспективи продовження розпочатих 

досліджень з метою виявлення шляхів комплексного 

покращення енергоефективності, й пов’язаних з нею 

функціональних показників процесів і систем. А як 

найперше, щодо тих, де вже встановлено, але ще не 

доведено до практичного використання потенційні 
можливості порушення рівноваги енергії, й супутніх 

явищ різної природи. Зокрема:  

1) спираючись на гіпотезу В. Паулі та концепцію 

порушення рівноваги енергії, на прикладі принципу 

дії теплового насоса, електростатичного генератора 

Ван де Граафа і конденсатора з сегнетоелектриком 

обґрунтувати засади створення методів та засобів 

транспортування енергії, або електричних зарядів 

низької густини, з метою їх накопичення з високою 

густиною, розглядаючи це, як розв’язання завдання 

практичної реалізації ідеї демона Максвелла [6]; 

2) поєднати перетворення енергії струму у тепло 

Джоуля в аперіодичному режимі під час перехідного 

процесу у коливному колі [6] і рекуперацію частини 

отриманої енергії у джерелі живлення створенням 

позитивного зворотного зв’язку; 

3) на моделі порушування рівноваги магнітного 

поля в котушці індуктивності [5] дослідити вплив 

порушення рівноваги магнітного поля на динамічні 
показники трансформатора. 

Очікувані результати повинні розширити рамки 

усталених теоретичних засад та сприяти виявленню  

й досі не помічених можливостей щодо покращення 

енергоефективності, та пов’язаних функціональних 

показників стохастичних й детермінованих процесів 

та систем. Передовсім, шляхом підвищення повноти 

використання їх власної енергії. 
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Purpose. The results are based on the study of the paradox of disturbed energy balance and the introduction of the 

virial theorem on the initial state of equilibrium energy and the formalized physical mechanism of energy accumulation 
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due to the violation of its equilibrium. Methodology. According to the results of the analysis of the mathematical 

apparatus of the model of energy accumulation dynamics on the basis of the energy paradox of the disturbed lever 

equilibrium, the previously undescribed property of the probability of occurrence of random events is revealed. This 

property is related to the concept of entropy in its information and energy interpretations, and this makes it possible to 

establish information criteria for assessing the energy performance of processes and systems of different nature, and 

vice versa. Results. A positive result of qualitative assessment of general opportunities to increase energy efficiency of 

stochastic processes and systems by violating their energy balance was obtained by creating conditions to improve 

energy efficiency of information transmission systems by quality assessment, which combines information and energy 

performance indicators based on the concept of entropy, namely - the signal/noise ratio. Originality. The previously 

described property of the probability of occurrence of random events, which quantitatively describes the relationship of 

information and energy performance of stochastic processes and systems. Practical value. The set of obtained results 

and previous researches testifies that the property of probability of dynamics of random events revealed by results of the 

analysis of mathematical device of model of dynamics of accumulation of energy, is display of the fundamental 

principle of imbalance, and provides a way of management of indicators and criteria increasing the energy efficiency of 

deterministic and stochastic processes and systems of different physical nature. Based on the identified property of the 

probability of random events, a method of controlling the probability of occurrence of random events is proposed, 

which is that to double the increase in the difference of probabilities of opposite random events it is enough to increase 

the probability of only one of these events. W. Pauli's hypothesis about the reduction of symmetry serves in favor of the 

concept of energy imbalance. There is good reason to believe that, regardless of whether Pauli considered the reduction 

of symmetry by division at the level of the particle or not, the nature and mechanism of the reduction of symmetry 

reflects the paradox of energies of disturbed lever equilibrium. Figures 14, references 11.  

Key words: inverse random events, random event probability, energy utilization, signal/noise ratio, fluctuation 

noise, additive mixture, radio signal. 
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Подальше впровадження електричного транспорту в значній мірі стримується недостатньою енергетичною 

ємністю існуючих накопичувачів енергії. Однією з можливих замін хімічного акумулятора є маховикові 
накопичувачі енергії, які мають істотні переваги. Такими перевагами є їх потенційно величезна ємність. До 

одного з недоліків маховикових накопичувачів відноситься наявність гіроскопічного моменту, який призводить 

до погіршення керованості транспортним засобом. Автори роботи в своїй розробці маховичного накопичувача 

усунули ряд недоліків, але для використання накопичувача необхідно розробити алгоритм роботи і 
математичну модель. Наведено математичну модель електричних і механічних процесів в авторській 

електромеханічній системі накопичувача енергії. Показано, що струми заряду і розряду накопичувача 

експоненціально змінюються в часі, що слід враховувати при розробці конкретної реалізації драйверів для 

двигунів накопичувача. Розроблено алгоритм роботи запропонованої електромеханічної системи накопичення 

енергії в режимах накопичення і відбору енергії. Відзначено, що при наявності на транспортному засобі 
електромеханічної трансмісії переваги такого накопичувача ще більш зростають. Авторами в подальшому 

передбачено розробку нової електромеханічної трансмісії, яку надалі планується об’єднати з розробленим 

накопичувачем на базі одного транспортного засобу. Напрямки подальших досліджень:  розширення і 
уточнення алгоритму роботи накопичувача, з метою врахування типів зарядного пристрою, джерела енергії, 
наявності акумуляторів на борту автомобіля, залежно від характеристик транспортного засобу, дорожніх умов, 

якостей водія, погодних умов і т.п.  

Ключові слова: накопичувач енергії, маховик, система управління, алгоритм, електромобіль. 
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Дальнейшее внедрение электрического транспорта в значительной мере сдерживается недостаточной 

энергетической емкостью существующих накопителей энергии. Одной из возможных замен химического 

аккумулятора является маховичный накопитель энергии, который обладает важными преимуществами. Таким 

преимуществом является его потенциально огромная емкость. К одному из недостатков маховичных 

накопителей относится наличие гироскопического момента, который приводит к ухудшению управляемости 

транспортным средством. Авторы работы в своей разработке маховичного накопителя устранили ряд 

недостатков, но для использования накопителя необходимо разработать алгоритм работы и математическую 

модель. Приведена математическая модель электрических и механических процессов в авторской 

электромеханической системе накопителя энергии. Показано, что токи заряда и разряда накопителя 

экспоненциально изменяются во времени, что следует учитывать при разработке конкретной реализации 

драйверов для двигателей накопителя. Разработан алгоритм работы предложенной электромеханической 

системы накопления энергии в режимах накопления и отбора энергии. Отмечено, что при наличии на 
транспортном средстве электромеханической трансмиссии преимущества такого накопителя еще более 

возрастают. Авторами в дальнейшем предусмотрено разработку новой электромеханической трансмиссии, 

которую в дальнейшем планируется объединить с разработанным накопителем на базе одного транспортного 

средства. Направления дальнейших исследований: расширить и уточнить алгоритм работы накопителя, с целью 

учета типов зарядного устройства, источника энергии, наличия аккумуляторов на борту автомобиля, 

зависимости от характеристик транспортного средства, дорожных условий, качеств водителя, погодных 

условий и т.п. 

Ключевые слова: накопитель энергии, маховик, система управления, алгоритм, электромобиль. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Подальше 

впровадження електричного транспорту значною 

мірою стримується недостатньою енергетичною 

ємністю існуючих накопичувачів енергії. На 

сьогоднішній день, основними накопичувачами є 
електрохімічні акумулятори, які мають високу 

вартість й відносно малий ресурс роботи [1]. Однією 

з можливих замін хімічного акумулятора є 
маховиковий накопичувач енергії, який володіє 
важливою перевагою – потенційно величезна 

ємність. Слід, також, відзначити, що навантаження 

ряду транспортних засобів, наприклад, екскаваторів, 

бульдозерів, міського транспорту та ін., має істотно 

нерівномірний характер [2–4]. Потужність їх 

силової установки визначається піковим 

навантаженням [5–7]. Зрозуміло, що основний час їх 

силова частина працює в основному з 
недовантаженням [8–11], це також легко вирішити 

за допомогою використання маховичного 

накопичувача. До одного з недоліків маховикових 

накопичувачів відноситься наявність гіроскопічного 

моменту, який призводить до погіршення 

керованості транспортним засобом. Один із способів 

нівелювання гіроскопічного моменту полягає в 

застосуванні двох співвісних, коаксіальне 

розміщених, роторів гіроскопічного пристрою з 
однаковими за значенням моментами інерції щодо їх 

осей обертання, з суміщеними центрами мас обох 

роторів в одній точці на єдиній лінії їх осей, з 
обертанням цих роторів в протилежних напрямках і 
при вимушеному обертанні основи гіроскопічного 

пристрою навколо лінії осі, яка не співпадає з 
єдиною лінією осі роторів, створюють рівні за 

абсолютним значенням гіроскопічні сили, 

спрямовані в протилежні сторони. При цьому 

забезпечується можливість приведення згаданих 

гіроскопічних сил від обох роторів в центрі 
приведення, поєднаному з єдиним центром мас цих 

роторів, і виробляють урівноваження протилежно 

спрямованих, рівних за абсолютним значенням 

гіроскопічних сил від обох роторів, які спрямовані 
від центру приведення уздовж єдиної прямої лінії, 
що проходить через суміщений в одній точці центр 

мас обох роторів, опорні підшипники цих роторів і 
єдину центральну точку з’єднання опори роторів з 
основою гіроскопічного пристрою. Масивні обіддя 

обох роторів і суміщені центри їх мас розташовані в 

одній площині, яка перпендикулярна загальної лінії 
їх осей, яка поєднана зі згаданою єдиної прямою 

лінією  [11]. Інший пристрій для накопичення 

енергії в маховику і для його використання на 

транспортному засобі, що розроблений фірмою 

«Ерлікон» [12], містить маховик в кожусі, на валу 

маховика з кожного його боку закріплені електричні 
машини, кожух маховика спирається на сферичну 

опору, а прецесії кожуха протидіють спіральні 
пружини. Ще один спосіб наведено в [13], де 
пропонується розмістити ротори маховикових 

накопичувачів компланарно під кутом в 120 

градусів. При цьому сумарний гіроскопічний 

момент дорівнює нулю. Але кожному з наведених 

способів притаманні недоліки. Для способу, 

наведеного в [11] це кріплення маховиків 

асиметрично, що сприяє асиметрії механічної 
напруги, а, отже, знижує міцність конструкції 
маховика. Для способу, наведеного в [11], таким 

недоліком є лише зміна проявів гіроскопічного 

моменту в часі, але не його усунення. В [13] 

габарити накопичувача великі із-за розосередження 

маховиків. Автори цієї роботи в своїй розробці 
маховичного накопичувача пішли від перерахованих 

вище недоліків, але відкритим залишилися питання 

алгоритму роботи запропонованого накопичувача і 
його математична модель. 

Метою роботи є розробка авторського 

маховичного накопичувача енергії. Завдання 

дослідження полягали в побудові алгоритму роботи 

і математичної моделі роботи двигунів постійного 

струму в запропонованому авторами накопичувачі 
енергії. При їх вирішенні основними методами 

дослідження були методи математичного 

моделювання та аналізу, зокрема, за допомогою 

програм Wolfram Mathematica. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  

Система накопичення кінетичної енергії та її 

робота 

Оригінальна електромеханічна система 

накопичення кінетичної енергії, запропонована 

авторами в [14, 15], складається з маховикових 

накопичувачів кінетичної енергії, двох мотор-

генераторів, пов’язаних з маховиками, системи 

управління накопичувачем. 

Фізичні аспекти роботи системи накопичення  

Пропонований авторами накопичувач містить 

співвісно розміщені два маховика різних діаметрів із 
суміщенням їх центрів мас, так, що один 

знаходиться всередині іншого (рис. 1). Внутрішній 

маховик 1 розташований всередині другого 

маховика 2, корпус 3 якого герметично закритий, а 
внутрішній об’єм 4 якого вакуумований. 

Внутрішній маховик закріплений на підшипниках 5. 

На внутрішній частині маховика 1 закріплені 
постійні магніти 6, які разом з котушками на якорі 7 

утворюють мотор-генератор. З котушок якоря 7 

електричні дроти відводяться всередині 
порожнистої осі 8, яка жорстко кріпиться до остова 
транспортного засобу 9. Більший маховик 2 

розташований на підшипниках 10 на остові 9 і має 
окремий мотор-генератор 11. 

Внутрішній маховик повинен мати більшу 

частоту обертання, ніж зовнішній маховик, і 
обертається в вакуумі, має мінімальні втрати на 

в’язке тертя. При відборі енергії спочатку, в межах 

допустимого, який визначається максимально 

допустимим сумарним гіроскопічним моментом, 

зменшують обороти зовнішнього маховика, а потім 

внутрішнього, оптимізуючи тим самим втрати на 

в’язке тертя. У порівнянні з аналогічними 

рішеннями очевидні такі переваги. По-перше, 
зменшуються габарити, в порівнянні з 
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накопичувачем з трьома осями [13]. По-друге, 
поліпшуються властивості міцності конструкції, в 

порівнянні з рішенням, наведеними в [11]. По-третє, 
достатня компенсація гіроскопічного моменту 

відбувається постійно, на відміну від рішення, 

наведеного в [12]. 

 

 
Рисунок 1 – Перетин конструкції накопичувача 

 

Фізична модель накопичувача виглядає 
наступним чином. Відомо, що при зміні напрямку 

осі обертання маховика на маховик впливає 
гіроскопічній (прецесійний) момент [16]: 

singM J= Ωω Θ ,                            (1) 

де ω – вектор кутової швидкості обертання 

маховика щодо осі його валу; Ω – вектор кутової 
швидкості повороту осі маховика; J – вектор 

моменту інерції маховика; ϴ – кут між віссю 

маховика і вектором кутової швидкості повороту осі 
маховика Ω. Сумарний момент М двох маховиків:  

1 2 .g gM M M= +                            (2) 

Гіроскопічні моменти кожного з маховиків рівні 
(Ω однаковий для обох маховиків) 

1 1 1singM J= Ωω Θ                          (3) 

та 

2 2 2sin .gM J= Ωω Θ                        (4) 

З урахуванням (2)–(4) і вимогою рівності М нулю 

маємо: 

1 1 2 2sin sin 0J JΩω Θ + Ωω Θ =        (5) 

або  

1 1 2 2sin sin 0.J Jω Θ + ω Θ =               (6) 

З урахуванням того, що для розглянутих 

маховиків ϴ1 = 90
0
, а ϴ2 = 270

0
, то умовою рівності 

гіроскопичного моменту нулю, згідно (6), буде: 

1 2 0.J Jω − ω =                         (7) 

Умову (7) можна виконувати за допомогою 

електронного контролера частоти обертів маховиків. 

З іншого боку, очевидно, точне виконування 

рівності (7) немає необхідності. Потрібно лише 

підтримувати сумарний гіроскопічний момент 
досить малим, щоб це не позначалося на безпечному 

управлінні транспортним засобом:   

1 2J J hω − ω < , 

де h – максимально допустимий гіроскопічний 

момент. Очевидно, h залежить від швидкості руху 

транспортного засобу, стану дороги і т.і. 
З останньої формули і (7) випливає, що 

гіроскопічний момент накопичувача можна 
мінімізувати як за рахунок одночасної зміни 

моментів обертання маховиків, так і почергового, з 
відстеженням їх різниці. 

Модель електромеханічних процесів 

накопичувача 

Як мотор-генератор накопичувача розглянемо 

машину постійного струму. Подача на обмотку 

якоря одного з моторів постійної напруги U 

виробляє механічний та електричний процеси [17]: 

2

2
2 ;

2

2 ,
2

d d D
J k B lw i

dtdt

D d
B lw i Ri U

dt

 ϕ ϕ
+ =




ϕ + =


                (8) 

де J – сумарний момент інерції; k – коефіцієнт тертя; 

B – магнітна індукція; 2l – активна довжина 

провідника; w – кількість витків; D – ефективний 

діаметр ротора; R – електричний опір. Введемо 

параметричний коефіцієнт 

2 .B lwD Y=                           (9) 

Цікавим є з’ясувати поведінки зарядного і 
розрядного струмів. Для цього нехай початкові 
умови будуть такими: 

( )

( )

0

0

0 ;

0 .
d

dt

ϕ = ϕ

ϕ
= ω

                       (10) 

З рівняння електричної рівноваги маємо: 

2

2

;

.

d R U
i

dt Y Y

d R di

Y dtdt

ϕ
= − +

ϕ
= −

                       (11) 

Підставляючи (11) в перше рівняння системи (8) 

отримаємо: 

;
JR di kR kU

i Yi
Y dt Y Y

− − + =  

2di Y k k U
i

dt JR J J R

 
+ + =  
 

 . 

Приймемо: 
2

;
Y k

A
JR J

+ =  

.
k U

B
J R

=  

Тоді 

.
di

Ai B
dt

+ =                              (12) 

Спільним рішенням є: 

1 1
Ati C e−=  , 
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а приватним: 

2 2 .t C=  

Підстановка рішення в (12) дає: 

20 ;AC B+ =  

2 .
B

C
A

=  

Тоді шуканий струм дорівнює: 

1 2 1 .
At B

i i i C e
A

−
= + = +            (13) 

З огляду на (10) і (11) маємо: 

( ) 00 .
YU

i
R R

ω
= −  

З урахуванням (13): 

0
1 ;

YU B
C

R R A

ω
= − −  

0 ;
AtYU B B

i e
R R A A

−ω 
= − − + 
 

 

0

2 2

0

/ /

,

At

At

k k

U Y U U
i e

R Y k R Y k R

U E U U
e

R R R R R

−

−

− ω 
= − + = 

+ + 

 −
= − + 

+ + 

   (14) 

де  0 0E Y= ω . 

( )( )

2

2 2 2

1 1 1

//

1 1

/ / /

1 1 1 1
.

j k j e m

J kRJ Y

RJ Y J Y J k

RC R C

= + =
τ

+ =

= + = +
τ τ

       (15) 

Коли   0k = ,   kR = ∞  

/0 ;
tU E

i e
R

− τ−
=                (16) 

2
.j

RJ
RC

Y
τ = =                     (17) 

Очевидно, для двох ідентичних моторів, які 
використовуються в накопичувачі, загальний струм 

буде дорівнювати: 

/0 .
tU E

i e
R

− τ−
=                 (18) 

Запасена накопичувачем енергія W дорівнює: 
2 2
1 2 .

2 2

J J
W

ω ω
= +                       (19) 

 

На рис. 2 показані струми заряду і розряду при 

замкнутій якірній обмотці. 
На рис. 3 представлено співвідношення умовних 

моментів маховиків накопичувача в режимах 

накопичення і віддачі енергії.  
 

 
Рисунок 2 – Залежність струму від часу при заряді 

(крапка – пунктир) і розряді (суцільна) 
накопичувача 

 

 
Рисунок 3 – Взаємна поведінка залежності 

моментів обертання двох маховиків накопичувача 

 

Як видно з рис. 2, струм в початковий період 

мотор-генератора часу накопичення і віддачі енергії 
маховиком максимальний з експоненціальним 

падінням, що є важливим фактом для правильного 

конструювання схеми і параметрів керуючого 

мотор-генератором електронного пристрою. Крім 

того, динаміку величини струму необхідно 

враховувати для адекватного розрахунку 

електропроводки транспортного засобу з 
накопичувачем. З рівняння (19) випливає, що відбір 

енергії може здійснюватися як від кожного 

маховика окремо, так і від обох одночасно, що дає 
більш широкий діапазон відібраної потужності або 

пікового значення потужності набору енергії. 
Алгоритм роботи системи накопичення 

Алгоритм роботи накопичувача приведений на 

рис. 4, де нумерація пунктів відповідає нумерації 
кроку алгоритму: 

1)  включення накопичувача; 

2)  у керуючий блок вводяться значення: h, 

допустимої енергії, накопиченої накопичувачем Еmin, 

нижче якої транспортний засіб використовувати не 

допускається, значення енергії Еmax, нижче якої 
накопичувач необхідно поповнити енергією, але 

використання транспортного засобу можливо; 

3)  визначається співвідношення фактично 

запасеної в накопичувачі енергії Еа та Еmin, якщо 

збереженої енергії недостатньо для початку руху 

автомобіля, то здійснюється перехід до п. 5 – 

включення можливості заряду накопичувача (в тому 

випадку, якщо є підключення до зовнішнього 

джерела енергії) і до п. 6 – забороні руху 

автомобіля, в іншому випадку, здійснюється перехід 

до п. 4; 
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Рисунок 4 – Алгоритм роботи системи накопичення 

 

4)  порівнюється енергія, запасена в 

накопичувачі з енергією Еmin, нижче якої 
транспортний засіб може рухатися, але бажано 

підзарядити накопичувач. Якщо вона нижче, то 

накопичувач переходить до виконання пп. 5, 14. В 

іншому випадку здійснюється перехід до п. 11. У 

керуючий блок вводиться значення h; 

5)  включення зарядного струму на двигуни. 

Перехід до п. 7; 

6)  заборона включення автомобіля і перехід до 

п. 15; 

7)  перевірка співвідношення моментів обертання 

маховиків для виконання умови. І якщо момент 
першого маховика менше, ніж момент другого плюс 

допустима величина розбіжності, то здійснюється 

перехід до п. 10, тобто розкручується перший 

маховик. В іншому випадку здійснюється перехід до 

п. 8, тобто розкручується другий маховик; 

8)  подача струму живлення на мотор другого 

маховика; 
9)  перевірка співвідношення моментів обертання 

маховиків накопичувача. Якщо момент другого 

накопичувача менше ніж першого плюс допустима 

величина розбіжності, то відбувається перехід до 

п. 8, в іншому випадку – до п. 10; 

11)  при відборі енергії від маховиків 

відбувається перевірка співвідношення моментів 

обертання, і якщо момент обертання першого 

маховика більше ніж другого, то відбувається 

перехід до п. 14, тобто енергія відбирається від 

маховика з більшим моментом, а саме, від першого 

маховика. В іншому випадку відбувається перехід 

до п. 12 та відбір енергії йде від другого маховика; 

12)  включення відбору енергії від другого 

маховика і перехід до п. 13; 

13)  перевірка співвідношення моментів 

маховиків накопичувача. Якщо момент обертання 

другого накопичувача більше ніж першого, то 

відбувається перехід до п. 12, тобто відбір енергії 
буде і далі здійснюватися від другого маховика. В 

іншому випадку відбувається перехід до п. 14, тобто 

відбору енергії від першого маховика; 
14)  включення відбору енергії від першого 

маховика і перехід до п. 11; 

15)  вимкнення накопичувача (кінець роботи 

накопичувача). 
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Слід зазначити, що з будь-якого кроку алгоритму 

можна здійснить перехід до п. 15, тобто вимкнути 

всі системи накопичувача, але ці переходи не 

показані, щоб не захаращувати рисунок. 

У наведеному алгоритмі не враховано 

можливість одночасної віддачі або одночасного 

накопичення енергії обома маховиками, але таке 

розширення алгоритму (та й зміна наведеного), як 

бачиться авторам, буде залежати від конкретної 
реалізації системи управління (насиченість 

датчиками, дискретне або аналогове втілення в 

конкретній схемі і т.і.). Тобто, наведений алгоритм 

слід розуміти, як крок до якіснішого розуміння 

роботи накопичувача. 
ВИСНОВКИ. Використання запропонованого 

авторами накопичувача енергії підвищує 
ефективність використання його в транспортних 

засобах як за рахунок мінімізації гіроскопічного 

ефекту, що покращує його керованість, так і за 
рахунок можливості паралельної роботи мотор-

генераторів, що розширює межі потужності віддачі 
та накопичення енергії. А з урахуванням наявності 
на транспортному засобі електромеханічної 
трансмісії переваги такого накопичувача ще більш 

зростають, що спонукало авторів цієї роботи до 

розробки нової електромеханічної трансмісії  
[18, 19], яку надалі планується об’єднати з 
розробленим накопичувачем на базі одного 

транспортного засобу. В напрямку подальшого 

підвищення ефективності використання 

пропонованого накопичувача, так само як, втім, і 
інших їх типів, планується також використання 

розробленої авторами електромеханічної системи 

передачі електроенергії на борт автомобіля [20, 21]. 

Надалі також планується розширити і уточнити 

алгоритм роботи накопичувача з метою врахування 

типів зарядного пристрою, джерела енергії, 
наявності акумуляторів на борту автомобіля, 

визначення величини h, в залежності від 

характеристик транспортного засобу, дорожніх 

умов, якостей водія, погодних умов тощо. 
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MODEL AND ALGORITHM OF OPERATION OF THE ORIGINAL ELECTROMECHANICAL 

SYSTEM FOR ACCUMULATING KINETIC ENERGY FOR ELECTRIC CAR 

M. Matkovsky 

Odessa Polytechnic State University  

vul. Prospekt Shevchenko, 1, Odesa, 65058, Ukraine. E-mail: matkovskiimaxim@gmail.com 

K. Semenov 

Odessa National University of I. І. Mechnikov 

vul. Dvoryanska, 2, Odesa, 65058, Ukraine. E-mail: semenovki@onu.edu.ua 

Purpose. The further introduction of electric transport is largely constrained by the insufficient energy capacity of 

existing energy storage devices. One of the possible replacements for the chemical accumulator is the flywheel energy 

storage, which has important advantages. This advantage is its potentially huge storage capacity. One of the 

disadvantages of flywheel drives is the presence of a gyroscopic moment, which leads to a deterioration in vehicle 

handling. Methodology. The authors of the work in their development of the flywheel drive have eliminated a number 

of shortcomings, but to use the drive, it is necessary to develop an operation algorithm and a mathematical model. A 

mathematical model of electrical and mechanical processes in the author’s electromechanical energy storage system is 

presented. It is shown that the charging and discharging currents of a storage device change exponentially with time, 

which should be taken into account when developing a specific implementation of drivers for storage motors. The 

algorithm of operation of the proposed electromechanical energy storage system in the modes of energy storage and 

energy withdrawal has been developed. Results. The verbal and graphical form of the algorithm is presented. It is noted 

that in the presence of an electromechanical transmission on a vehicle, the advantages of such a drive increase even 

more, which prompted the authors of this work to develop a new electromechanical transmission, which the authors 

plan to combine in the future with the developed drive based on one vehicle. Originality. In the direction of further 

increasing the efficiency of using the proposed storage device, as well as, incidentally, of their other types, it is also 

planned to use the electromechanical system for transmitting electricity to the vehicle, developed by the authors. 

Practical value. In the future, it is also planned to expand and clarify the algorithm of the drive, in order to take into 

account the types of charger, energy source, the presence of batteries on board the car, depending on the characteristics 

of the vehicle, road conditions, driver qualities, weather conditions, etc. (at the limit, go to an intelligent control 

system). It is planned to create a more detailed model of the drive. Figures 4, references 21. 

Key words: energy storage, flywheel, control system, algorithm, electric vehicle. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИМІРЮВАННЯМ ПРОМИСЛОВО  

КОНТРОЛЬОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ КРЕМНІЮ ДЛЯ ПОРУВАТИХ ПІДКЛАДОК 

С. Е. Притчин, В. В. Драгобецкий, І. В. Шевченко, В. А. Палагін, А. І. Ломонос, В. В. Найда  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: pritchinse@ukr.net 

В статті розглянуто особливості вимірювання параметрів злитків монокристалічного кремнію в умовах 

промислового виробництва. Досконало розглянуто особливості контролю параметрів злитків які підлягають 

сертифікації при здачі партій злитків замовнику, та наведено опис технологічної схеми процесу вимірювання 

параметрів злитків кремнію і формування сертифікату якості. Описано та проаналізовано перелік фізичних 

параметрів, що підлягають сертифікації. Виконано аналіз методів, методик та обладнання, що застосовуються 

на підприємствах при вимірювані параметрів напівпровідникових матеріалів, а також виконано їх 

класифікацію. На основі аналізу існуючих методів, методик та обладнання, що використовуються на 
підприємствах електронної галузі сформовані вимоги до системи автоматичного управління вимірюванням 

промислово контрольованих параметрів злитка напівпровідників.  

В роботі авторами виконано синтез структурної схеми запропонованої системи, на основі аналізу процесу 

вимірювання параметрів монокристалічного кремнію центральною заводською лабораторією розроблено 

діаграму послідовності виконання операцій вимірювання параметрів. Схема враховує збір інформації про 

виміряні параметри як з існуючих в лабораторії приладів, так і тих параметрів що потребують вимірювання в 

ручному режимі. Розроблено програмне забезпечення в середовищі LabView, яке реалізує функції збору 

інформації про вимірювані параметри, функції реєстрації інформації про параметри злитків кремнію в базі 
даних, та автоматичне формування сертифіката якості злитка. Розроблена система дозволяє скороти час на 

технологічну операцію сертифікації злитка монокристалічного кремнію, та мінімізувати помилки які виникали 

при заповнені сертифікату якості за рахунок так званого “людського фактору”. Система може знайти 

застосування на підприємствах електронної техніки та підприємствах, що випускають продукцію яка підлягає 
сертифікації по багатьом параметрам.  

Ключові слова: кремній монокристалічний, промисловий контроль, сертифікат якості, автоматична система 

управління. 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЕМ ПРОМЫШЛЕННО  

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ КРЕМНИЯ ДЛЯ ПОРИСТЫХ ПОДЛОЖЕК 

С. Э. Притчин, В. В. Драгобецкий, И. В. Шевченко, В. А. Палагин, А. И. Ломонос, В. В. Найда 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского  

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: pritchinse@ukr.net 

В статье рассмотрены особенности измерения параметров слитков монокристаллического кремния в 

условиях промышленного производства. Подробно рассмотрены особенности контроля параметров слитков, 

подлежащих сертификации при сдаче партий слитков заказчику, приведено описание технологической схемы 

процесса измерения параметров слитков кремния и формирования сертификата качества. Описаны и 

проанализированы перечень физических параметров подлежащих сертификации. Выполнен анализ методов, 

методик и оборудования, применяемых на предприятиях при измерении параметров полупроводниковых 

материалов, а также выполнено их классификацию. На основе анализа существующих методов, методик и 

оборудования, которые используются на предприятиях электронной отрасли сформированы требования к 

системе. 

В работе авторами выполнен синтез структурной схемы предложенной системы, на основе анализа процесса 

измерения параметров монокристаллического кремния центральной заводской лабораторией разработано 

диаграмму последовательности выполнения операций измерения параметров. Схема учитывает сбор 

информации как получаемых при помощи существующих в лаборатории приборов, так и параметров, 

требующих измерения в ручном режиме. Разработано программное обеспечение в среде LabView которое 

реализует функции сбора информации, функции регистрации информации о параметрах слитков кремния в базе 

данных, и автоматическое формирование сертификата качества слитка. Разработанная система позволяет 

сократить время на технологическую операцию сертификации слитка монокристаллического кремния, и 

минимизировать ошибки которые возникали при заполнении сертификата качества за счет так называемого 

"человеческого фактора". Система может найти применение на предприятиях электронной техники, и 

предприятиях, которые заняты выпуском продукции подлежащей сертификации по многим параметрам. 

Ключевые слова: кремний монокристаллический, промышленный контроль, сертификат качества, 

автоматическая система управления. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Поруватий кремній 

сьогодні відіграє значну роль у галузі електронної 
техніки та енергетики. Його використовують для 

виготовлення сенсорів газу, які працюють без 
додаткового підігріву, для виробництва сонячних 

елементів, які мають підвищений ККД, для 

виробництва силових електронних приладів. 

Поруватий кремній отримують з монокристалічного 

кремнію шляхом травлення пластин кремнію, які 
називаються підкладками. 

Виробники електронної техніки висувають 

жорсткі  вимоги до вимірювання промислових 

параметрів монокристалічного кремнію, зменшення 

похибок в процесі вимірювання промислово 

контрольованих параметрів, великий обсяг 
виробництва злитків вимагає швидкості проведення 

вимірювань, оперативності обробки і представлення 

результатів вимірювань, а також зниження 

трудомісткості виконання операцій вимірювання 

призводять до необхідності автоматизації операцій 

промислового контролю параметрів кремнію та 

формування паспорта виробів.  

Технологічний процес контролю параметрів 

монокристалічного кремнію ускладнюється рядом 

чинників. По-перше, вимірювання деяких 

параметрів не автоматизовано, і потребує ручного 

вимірювання. По-друге, деякі параметри 

вимірюються безпосередньо на злитку, деякі 
потребують виготовлення шайб, а деякі 
вимірюються  на пластинах. По-третє, споживач 

злитків може вимагати контроль супутніх 

параметрів, таких наприклад, як вміст атомів кисню 

в злитку, або вміст атомів вуглецю. 

Процес контролю параметрів монокристалічного 

кремнію регламентується міжнародними стандартами 

[1–4], а також стандартами країн СНД [5]. 

В даний час завдання автоматизації вимірювання 

окремих електрофізичних параметрів 

монокристалічного кремнію досить успішно 

вирішено. Існує досить широкий спектр методів 

[6, 7] та обладнання [8] для вимірювання окремих 

електрофізичних параметрів. Крім стандартизованих 

методів вимірювання параметрів кремнію, 

підприємства використовують так звані нестандарті 
засоби вимірювання таких параметрів як діаметр 

злитка, рівень внутрішніх напруг та інші [8, 9]. 

Сучасні методи і методики промислового 

контролю фундаментальних властивостей злитків 

монокристалічного кремнію пов’язані, по-перше, з 
проведенням комплексних вимірювань параметрів 

контрольованих зразків, по-друге, з проведенням 

досить трудомістких розрахунків для обробки 

результатів вимірювань і по-третє, з формуванням 

сертифіката якості злитка. 

Наявність автоматизованої системи вимірювання 

параметрів злитків монокристалічного кремнію в 

умовах промислового виробництва, спільно з 
автоматизованою системою “Кремній” [10], 

забезпечить можливість ведення централізованої 

бази даних про технологічні параметри процесів 

компонування і вирощування злитків 

монокристалічного кремнію, а також з фізико-

хімічних властивостей (параметрів якості), в складі 
організаційно-технологічної автоматизованої 
системи управління виробництвом 

монокристалічного кремнію [11]. 

Однак відсутність єдиної інформаційної мережі 
призводить до того, що заповнення паспортів на 

злитки виконується на кожному технологічному 

етапі вручну операторами. Відсутня можливість 

оперативного аналізу отриманих результатів 

вимірювань і формування звітів за певні проміжки 

часу. 

Мета роботи – розробка структурної схеми 

системи автоматичного управління вимірюванням 

промислово контрольованих параметрів кремнію, 

процедур обміну інформацією та спеціалізованого 

програмного забезпечення для забезпечення 

підвищення якості електронних виробів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Якість злитків монокристалічного кремнію 

характеризується рядом вимог до його 

електрофізичних параметрів, які мають чітко 

визначені значення і допуски для різних марок 

продукції, що випускається. Відповідно до 

технічних умов кожен злиток монокристалічного 

кремнію супроводжується документом про якість 

(сертифікатом), в якому зазначаються: 

1) найменування та торговий знак підприємства; 

2) найменування продукції та її марка; 

3) номер злитка; 

4) орієнтація злитка; 

5) тип електропровідності; 
6) середнє значення питомого електричного 

опору на кожному торці; 
7) величина відносного відхилення середніх 

значень питомого електричного опору обох торців 

злитка від номінального значення; 

8) величина радіального відносного відхилення 

питомого електричного опору від середнього 

значення по кожному торцю злитка; 

9) щільність дислокацій; 

10) час життя неосновних носіїв заряду; 

11) концентрація кисню; 

12) концентрація вуглецю; 

13) відсутність свірлевих дефектів; 

14) довжина і діаметр злитка; 

15) маса в грамах; 

16) дата виготовлення. 

Параметри 1, 2, 3 і 16 в сертифікат заносяться 

технологом, інші параметри вимірюються і 
заносяться в сертифікат службою головного 

метролога.  

Вимірювані параметри (4–15) умовно можна 

розбити на три групи: 

− параметри, вимірювані безпосередньо 

оператором; 
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− параметри, вимір яких автоматизовано, 

тобто вимір параметра проводиться спеціалізованою 

апаратурою з формуванням результату вимірювання 

у вигляді електричних сигналів і відображенням 

значення параметрів на індикаторах; 

− автоматично вимірювані параметри, тобто 

вимір параметра проводиться спеціалізованою 

апаратурою, до складу якої входить 

обчислювальний комплекс. Кожен параметр 

вимірюється відповідно до затвердженої методики 

вимірювання. 

Розглянемо методи і методики промислового 

контролю параметрів напівпровідникових 

матеріалів, що представлені в табл. 1 [5]. 

Таблиця 1 – Методи, методики та обладнання промислового контролю напівпровідникових матеріалів 

№ 

з/п 

Параметр Метод Методика Ступінь 

автоматиза
ції 

Вимірюваний 

зразок 

Устаткування 

1. Орієнтація злитка Оптичний Визначення орієнтації та 

відхилення площини 

торцевого зрізу від заданої 
кристалографічної площини 

монокристалічних злитків. 

ГОСТ 19658-81  

Не 

автоматизо
ваний 

Злиток Відсутнє 

2. Тип 

електропровідності 
Термозонда Визначення типу 

електропровідності 
ГОСТ 19658-81  

Автоматизо
ваний 

Шайба Метрика 

(Нестандарти
зоване) 

3. Питомий електричний 

опір 

Чотирьох-

зондовий 

Вимірювання питомого 

електричного опору 

чотирьохзондовим методом 

ГОСТ 19658-81  

Автоматизо
ваний 

Шайба Метрика 

(Нестандарти
зоване) 

4. Відносне відхилення 

середніх значень 

питомого 

електричного опору 

Чотирьох-

зондовий 

Вимірювання питомого 

електричного опору 

чотирьохзондовим методом 

ГОСТ 19658-81  

Не 

автоматизо
ваний 

Шайба Метрика 

(Нестандарти
зоване) 

5. Радіальне відносне 

відхилення питомого 

електричного опору 

Чотирьох-

зондовий 

Вимірювання питомого 

електричного опору 

чотирьохзондовим методом 

ГОСТ 19658-81  

Не 

автоматизо
ваний 

Шайба Метрика 

(Нестандарти
зоване) 

6. Щільність дислокацій Хімічного 

травлення 

Визначення щільності 
дислокацій в 

монокристалічному кремнії. 
ГОСТ 19658-81  

Автоматизо
ваний 

Шайба Діслок 

(Нестандарти
зоване) 

7. Час життя неосновних 

носіїв заряду 

Модуляції 
провідності в 

точковому 

контакті 

Вимірювання часу життя 

нерівноважних носіїв 

заряду. 

ГОСТ 19658-81  

Автоматич
ний 

Шайба -120 

(Нестандарти
зоване) 

8. Концентрація кисню ІЧ- 

спектроскопія  

Визначення концентрації 
оптично активного кисню в 

монокристалічному кремнії. 
ГОСТ 19658-81  

Автоматич
ний 

Пластина Фур’є 
спектрометр  

SF-348 

9. Концентрація вуглецю ІЧ- 

спектроскопія  

----//---- Автоматизо
ваний 

Пластина ІЧ- 

спектрофото
метр Specord 

80R 

10. Відсутність свірлевих 

дефектів 

Хімічного 

травлення 

 

Виявлення свірлевих 

дефектів, обумовлених 

мікродефектами структури 

в бездислокаційних злитках 

монокристалічного 

кремнію. 

ГОСТ 19658-81  

Автоматизо
ваний 

Шайба Діслок 

(Нестандарти
зоване) 

11. Довжина і діаметр 

злитку 

Відсутнє Відсутнє Автоматизо
ваний 

Злиток Діаметр 

(Нестандарти
зоване) 

12. Вага злитку Відсутнє Відсутнє Автоматизо
ваний 

Злиток Вага 

(Нестандарти
зоване) 
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Аналізуючи методи, методики та обладнання, які 
використовуються при проведенні промислового 

контролю параметрів напівпровідникових 

матеріалів, можна сформулювати такі вимоги до 

автоматичної системи промислового контролю 

параметрів монокристалічного кремнію: 

1) повинна забезпечувати автоматичне 

формування сертифіката злитка; 

2) повинна забезпечувати введення даних в 

наступних режимах: вручну з робочих місць 

оператора або технолога; з автоматизованих 

пристроїв вимірювання шляхом перетворення 

аналогових сигналів в цифрові з подальшою 

передачею цієї інформації в систему; з 
автоматичних засобів вимірювання; 

3) повинна забезпечити реєстрацію даних та їх 

представлення в зручному для технолога вигляді з 
метою формування звітів і аналізу якості випущених 

монокристалічних злитків; 

4) повинна підтримувати зв’язок з системою 

більш високого рівня по мережі Ethernet. 

З урахуванням вищевикладених вимог 
синтезуємо структурну схему автоматизованої 
системи, в зв’язку з чим розглянемо особливості 
проведення вимірювання параметрів 

монокристалічних злитків кремнію. 

Територіально джерела інформації, які є основою 

формування сертифіката, розподілені по 

підприємству і по ділянці вимірювання параметрів. 

Вимірювання параметрів може проводитися в 

порядку черговості для однієї групи параметрів, і 
паралельно для іншої групи параметрів. В один і той 

же час на вимірювальній ділянці проводяться 

вимірювання параметрів декількох злитків. 

Значення параметрів представляють собою дані 
різних типів. 

На основі аналізу технологічного ланцюжка 

вимірювання параметрів злитків монокристалічного 

кремнію (рис. 1) можна виділити наступну 

черговість і паралельність операцій вимірювання 

параметрів.  

Таким чином, з урахуванням територіальної 
розподіленості і різноплановості обладнання 

робочих місць вимірювання параметрів, в основу 

автоматизованої системи промислового контролю 

параметрів злитків монокристалічного кремнію 

можна покласти розподілену систему збору 

інформації з використанням інтерфейсу RS-485. 

Таке рішення дозволяє створити локальну 

мережу з віддаленням робочих місць вимірювання 

параметрів (станцій) до 1200 м від керуючого 

комп’ютера (хост-комп’ютера). Кожна станція в 

такій системі повинна бути обладнана станційними 

диспетчерами, контролюючими доступ до шини RS-

485 і формуючими дані відповідно до протоколу 

мережі. 
Структурна схема такої системи представлена на 

рис. 2. Вимірювання параметрів розподіллено по 

вимірювальним ділянкам відповідно до методик і 
зразків, необхідними для вимірювання параметрів 

(табл. 1). Схема враховує ступінь автоматизації 
процесу вимірювання. Для неавтоматизованих 

процесів вимірювання введення даних здійснюється 

оператором вручну з терміналів, для 

автоматизованих процесів дані формуються 

пристроями для передачі інформації, а для 

автоматичних процесів формування даних 

проводиться програмним забезпеченням 

вимірювальних комплексів. 

 

 
 

Рисунок 1 – Порядок виконання операцій вимірювання параметрів злитків монокристалічного кремнію в 

умовах промислового виробництва 
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Рисунок 2 – Блок-схема системи автоматичного управління вимірюванням промислово контрольованих 

параметрів кремнію: ПІ – перетворювач інтерфейсу; ВД – вимірювальна ділянка; ФІ – формувач інформації 
 

Як було сказано вище, при проведенні 
вимірювань зазвичай виникає ситуація, коли в один 

і той же час на різних ділянках проводиться 

вимірювання параметрів різних злитків. Це 

призводить до того, що в мережі виявляється 

інформація, що відноситься до різних сертифікатів 

якості. Для усунення даного недоліку формування 

інформації про результати вимірювання для її 
передачі в мережу повинно проводитися у вигляді 
фреймів, структура яких включає наступні поля: 

1) поле заголовка, що включає в себе адресне 

поле станції і поле коду вимірюваного параметра; 

2) інформаційне поле, яке складається з номера 

злитку, значення вимірюваного параметра, прізвище 

оператора, і дати-часу. 

3) контрольне поле, яке містить контрольну суму 

фрейма. 

Протокол обміну інформацією в такій мережі 
формується таким чином: хост-комп’ютер формує 

запит до станції, що містить адресу станції та 

команду на передачу відповіді. Станція, адреса якої 
збігається зі значенням адресного поля запиту, 

передає сформований фрейм в разі, якщо дані 
вимірювання готові, або сигнал відсутності даних, 

якщо вимір параметра ще не завершено, або 

оператор не вніс нові дані. Хост-комп’ютер, 

прийнявши відповідь станції, перевіряє коректність 

прийнятих даних за значенням контрольної суми і в 

разі підтвердження правильності прийнятої 
інформації визначає по інформаційному полю 

фрейма номер зливка з занесенням виміряного 

значення параметра у відповідний сертифікат якості. 

Після надходження всіх результатів вимірювання 

формується сертифікат якості злитка, який потім 

заноситься в базу даних. 

Розроблене програмне забезпечення у пакеті 
LabView дозволяє оператору вимірювальної 
лабораторії формувати у вигляді звіту сертифікат 

якості злитка з подальшим виведенням сертифіката 

на друк, переглядати сертифікати за номером злитка 

з можливістю сортування або за номером, або за 

датою. Інтерфейс програми дозволяє проводити 

аналіз параметрів злитків за вибраний проміжок 

часу для злитків конкретних марок (найменування 

продукції) злитка. Інтерфейс оператора 

представлений на рис. 3. 

ВИСНОВКИ. Виконаний аналіз методів, 

методик, засобів вимірювань і ступеня автоматизації 
промислового контролю параметрів 

монокристалічного кремнію дозволив синтезувати 

структурну схему автоматичної системи контролю 

параметрів. 

Сформовано вимоги і визначена функціональна 

структура системи, основою якої є розподілена 

локальна мережа на основі інтерфейсу RS-485. 

Сформовано вимоги і визначена структура 

повідомлень у вигляді фреймів. 

Розроблено спеціальне програмне забезпечення 

автоматизованої системи промислового контролю 

параметрів злитків монокристалічного кремнію, що 

дозволяє формувати сертифікат якості злитка, 
переглядати збережені сертифікати, проводити аналіз 
параметрів за вибраний проміжок часу, а також 

забезпечувати зв’язок з системою вищого рівня. 
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Рисунок 3 – Інтерфейс лаборанта при формуванні сертифіката якості 
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SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL OF MEASUREMENT OF INDUSTRIAL CONTROLLED 

PARAMETERS OF SILICON FOR POROUS SUBSTRATES 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. Е–mail:  pritchinse@ukr.net 

Purpose. Certification of silicon ingots intended for the manufacture of porous silicon substrates, which includes 

many operations for measuring silicon parameters. Some measurement operations are automated and some are not 

automated. The aim of the work is to fully automate the process of creating a quality certificate for monocrystalline 

silicon by developing an automatic control system for measuring controlled silicon parameters for porous linings. 

Methodology. We have performed an analysis of existing methods and methods of industrially controlled parameters of 

silicon. We have performed the analysis of standards for the measurement of parameters and the measurement process 

in the factory. Results. In this work, the authors performed the classification of industrially controlled parameters in 

accordance with the methods and measurement equipment. On the basis of the obtained analysis, the authors developed 

a scheme of the procedure for performing the operations of measuring the parameters of monocrystalline silicon. The 

authors proposed a block diagram of an automatic control system for measuring industrially controlled parameters of 

silicon. All equipment included in the sites is integrated into an industrial local area network, which is controlled by an 

industrial controller. The work shows the system software developed by the authors, developed in the LabView 

environment. The program allows you to generate a quality certificate for a monocrystalline silicon ingot for porous 

substrates, to analyze data for a selected period of time. Originality. For the first time, a classification of methods and 

means of measured parameters of monocrystalline silicon was carried out according to the criterion of measurement 

automation. The scheme of the order of performing of measurement operations has been improved in order to optimize 

it for automating the generation of a quality certificate. Practical value. The proposed automatic control system for 

measuring industrially controlled parameters of silicon is used at the plant “Pure Metals” that produces ingots of 

monocrystalline silicon. It can be used in factories where product quality certificates are used based on the measurement 

of many parameters. Figures  3, tables 1, references 11. 

Key words: Monocrystalline silicon, industrial control, quality certificate, automatic control system. 
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Table 1 – Table caption 

Phase-winding ohmic resistance R, Ohm 3,330 

Self-inductance L, H 0,223 
 

CONCLUSIONS. The main research outcomes, 
practical effect, and further scientific prospects should 
be pointed out here. 
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