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Постановка проблеми. Як відомо, позитивні зміни, які 

спостерігаються в агропромисловому комплексі (АПК) вимагають 

удосконалення технологічних процесів, які на сьогоднішній день є 

високоенергозатратними. Сучасна інженерна практика показала, що 

найбільший ефект при реалізації програм енергозбереження в 

електроприводах (ЕП) є вибір раціонального закону автоматичного 

регулювання машин і механізмів. Тому, важливим завданням є вивчення 

способів регулювання в АПК з урахуванням статичних і динамічних 

режимів роботи асинхронних двигунів (АД). Проаналізував пускові 

режими роботи робочих машин в сільськогосподарській галузі можна 

отримати їх якісні механічні характеристики [1]. 

Метою роботи є визначення робочих машин і механізмів, які 

застосовуються в АПК, де доцільно використовувати тиристорне 

керування з урахуванням вимог технологічного процесу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В теперішній час в 

сільському господарстві застосовуються синхронні і асинхронні 

електричні машини. Синхронні машини використовуються, як правило, в 

якості генераторів змінного струму на електростанціях, а асинхронні - як 

електродвигуни [1,2]. Відомо, що автоматизація сільськогосподарських 

виробничих процесів зв’язана з електрифікацією сільськогосподарського 

виробництва. Тому, альтернативною задачею для більшості 

електроприводів сільськогосподарських машин є забезпечення плавності 

пуску. 

Як показують дослідження на основі сучасної науково-технічної 

літератури, що альтернативним технічним рішенням є використання 

тиристорного регулятора напруги в замкнених або розімкнених системах 

керування пуском привода. 

Основні матеріали дослідження. Одна з ефективних можливостей 

підвищення надійності і економічності роботи електроприводів з 

асинхронними двигунами пов'язана з використанням в їх структурах 

тиристорних пускових пристроїв, так званих м'які пускачі. Тиристорний 

пусковий пристрій (ТПП) являє собою спеціалізований регулятор напруги 



змінного струму з фазовим керуванням, призначений для регулювання 

напруги на статорі асинхронного двигуна при незмінній його частоті [2]. 

Відрізняючись простотою схеми, незначною масою і габаритами, ці 

пристрої дозволяють:  

• зменшити електричні, механічні та теплові навантаження на 

елементи самого електроприводу, кінематичних схем 

технологічного обладнання та систем електропостачання і тим 

самим збільшити їх термін служби; 

•  значно знизити падіння напруги в мережі живлення при пусках 

потужних двигунів; 

• обмежити струм і момент на валу двигуна при пусках, реверсах та 

гальмуваннях. 

Тиристорні пускові пристрої в даний час широко застосовують 

практично у всіх галузях промисловості, будівництві, житлово-

комунальному господарстві. 

Задатчик інтенсивності (ЗІ), встановлений на вхід тиристорного 

пускового пристрою, формує темп зростання напруги на обмотках статора 

асинхронного двигуна М. Як правило, вихідна напруга задатчика 

інтенсивності - лінійно-наростаючий, але може бути сформований і більш 

складний закон зміни напруги управління (рис. 1), що визначає не тільки 

прискорення електроприводу, а й його ривок. 

 

 

Рис. 1. Вихідна напруга задачника інтенсивності з S-образною 

характеристикою. 

 

Прискорення d/dt при пуску і гальмуванні двигуна визначається 

темпом зміни сигналу U задатчика інтенсивності, причому вони пов'язані 

між собою залежністю: 
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Значення прискорення зазвичай вибирається таким чином, щоб при 

відомому характері навантаження від швидкості і заданому моменті 

інерції електроприводу момент двигуна Мдв, який визначається з рівняння: 
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Момент двигуна повинен не перевищувати допустимого значення 

Мдв доп. 

Враховуючи те, що тиристорний пусковий пристрій є дискретним 

елементом. Після включення чергового тиристора змінити напругу на 

обмотках двигуна можливо тільки після закінчення деякого часу, коли 

система імпульсно-фазового управління сформує імпульс на відкриття 

наступного тиристора. Таким чином, тиристорний пусковий пристрій 

являє собою нелінійну динамічну ланку з запізненням. 

Дослідження на імітаційної моделі показали, що уявлення 

тиристорного пускового пристрою ланкою з запізненням або 

аперіодичною ланкою першого порядку дає один і той самий результат. 

Склавши модель електропривода в програмному пакеті MatLab 6.0, 

отримали осцилограму напруг АД в різні проміжки часу при живленні від 

тиристорного регулятора.  

Як показують проведені довготривалі дослідження, що використання 

тиристорного регулятора на сільськогосподарських робочих машинах 

дозволяє зменшити електричні, механічні та теплові навантаження на 

елементи самого електроприводу, та кінематичних схемах технологічного 

обладнання та на системах електропостачання і тим самим збільшити їх 

термін служби.  

 

Рис. 2. Графіки перехідних процесів швидкості та момента при 

пуску асинхронного двигуна через тиристорний пусковий прилад. 

Враховуючи те, що при пуску всі двигуни споживають з мережі 

пускові струми, що завдяки тиристорного регулятора відбудеться значне 

зниження падіння напруги в мережі живлення при пусках потужних 



двигунів з одночасним обмеженням струму і моменту на валу двигуна при 

пусках, реверсах та гальмуваннях. 

Графіки перехідних процесів швидкості і моменту, отримані в 

результаті моделювання, наведені на рис. 2, а динамічна механічна 

характеристика - на рис. 3. 

 

Рис. 3. Динамічна механічна характеристика пуску асинхронного 

двигуна через тристорний пусковий прилад 

 

Порівняльний аналіз графіків перехідних процесів швидкості і 

моменту, а також динамічних механічних характеристик при пуску 

двигуна прямим включенням в мережу (рис. 2-3) і через тиристорний 

пусковий пристрій показує, що в результаті формування відповідного 

закону зміни напруги управління Uy можна: усунути кидки динамічного 

моменту двигуна на початковій ділянці пуску; зменшити максимальне 

перерегулювання швидкості і моменту 

Висновки та результати. Склавши модель електропривода в 

програмному пакеті MatLab 6.0, отримали осцилограму напруг АД в різні 

проміжки часу при живленні від тиристорного регулятора. Вирішивши 

системи диференціальних рівнянь, з раніше заданим законом зміни 

величин вхідних параметрів, дозволяє отримати залежності моменту, 

струму, кутової частоти обертання в функції часу при незмінному 

значенні навантаження на валу машини. Досліди дозволили отримати 

позитивні результати для масштабного використання запуску ЕП у 

функції soft start. 
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