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Вступ. Частотно - регульований  електропривод
(ЧРП) є невід’ємною складовою при проектуванні су-
часних суднових систем і комплексів, де широко ви-
користовуються енерго- і ресурсозберігаючі технології
[1,2].  В  роботі  розглядається  ЧРП  системи  охолод-
ження дизель-генераторів, котрий є частиною загаль-
но-суднової  системи  охолодження.  Зміна  продуктив-
ності системи охолодження дизель-генераторів забез-
печується  частотними  перетворювачами  типу  VLT
AQUA Drive фірми Danfoss задля підтримки режим-
них параметрів приводних двигунів дизель-генерато-
рів.  Дослідження та аналіз експлуатаційних режимів

роботи суднових турбомеханізмів з частотно-регульо-
ваними  електроприводами  у  реальних  умовах  при
змінному навантаженні є актуальним науковим і прак-
тичним завданням.

Для оцінки якості електромережі та проведення
експериментів з дослідження показників енергоефек-
тивності частотно-керованого електроприводу судно-
вих турбомеханізмів на кафедрі суднової електромеха-
ніки  і  електротехніки  Національного  університету
«Одеська морська академія» було проведено модерні-
зацію електромеханічного лабораторного стенду,  фу-
нкціональна схема якого представлена на рис. 1 [3,4].
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ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО 
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У роботі представлено пристрій керування навантаженням на базі ПЛК ALPHA2 фірми Mitsubishi Electric, який є частиною електромехані-
чного стенду з оцінки якості електроенергії суднової електромережі та енергоефективності роботи частотно-регульованого електропривода.
В якості  об’єкта  дослідження  розглядається електропривод системи охолодження дизель-генераторів  з  частотним регулюванням фірми
Danfoss типу VLT AQUA Drive потужністю 48,5 кВт. Експериментальні дослідження було проведено у лабораторних умовах з використан-
ням розробленого електромеханічного стенда. Запропонований пристрій керування навантаженням забезпечує два режими управління: ру-
чний та автоматичний. Програмування пристрою керування навантаженням здійснено у програмному середовищі AL-PCS/WIN-EU фірми
Mitsubishi  Electric  на  мові  функціональних  блок-діаграм  (FBD).  Для  отримання  показників  якості  електроенергії  та  показників
енергоефективності роботи електропривода використано багатофункціональний пристрій Electronic Multi-Measuring Instrument ME96SS фі-
рми Mitsubishi Electric. Проведені експериментальні дослідження засвідчили, що розроблений пристрій керування навантаженням є зру -
чним інструментом для проведення детального аналізу якості електромережі та оцінки енергоефективності роботи електропривода.
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програмований логічний контролер (ПЛК), змінне навантаження, сумарний коефіцієнт гармонік (THD), коефіцієнт потужності. 

С. С. МИХАЙКОВ

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА БАЗЕ ПЛК

В работе представлено устройство управления нагрузкой на базе ПЛК ALPHA2 фирмы Mitsubishi Electric, которое является частью элек-
тромеханического стенда по оценке качества электроэнергии судовой электросети и энергоэффективности работы частотно-регулируемого
электропривода. В качестве объекта исследования рассматривается электропривод системы охлаждения дизель-генераторов с частотным ре-
гулированием фирмы Danfoss типа VLT AQUA Drive мощностью 48,5 кВт. Экспериментальные исследования были проведены в лаборатор-
ных условиях с использованием разработанного электромеханического стенда. Предлагаемое устройство управления обеспечивает два ре-
жима управления: ручной и автоматический. Программирование устройства управления нагрузкой проведено в программной среде AL-
PCS / WIN-EU на языке функциональных блок-диаграмм (FBD). Для получения показателей качества электроэнергии и показателей энерго-
эффективности работы электропривода использовано многофункциональное устройство Electronic Multi-Measuring Instrument ME96SS фир-
мы Mitsubishi Electric. Полученные экспериментальные исследования подтвердили, что разработанное устройство управления нагрузкой яв-
ляется удобным инструментом для проведения детального анализа качества электросети и оценки энергоэффективности работы электро-
привода.

Ключевые слова: качество электроэнергии, энергоэффективность работы электропривода, частотный преобразователь, асинхронный
двигатель, программируемый логический контроллер (ПЛК), переменная нагрузка, суммарный коэффициент гармоник (THD), коэффициент
мощности.
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THE LOAD CONTROL DEVICE OF THE VARIABLE FREQUENCY DRIVE ON THE BASIS OF PLC

The work presents the load control device for the variable frequency drive (VFD)  based on the ALPHA2 PLC produced by Mitsubishi Electric,
which is the part of an electromechanical stand for assessment of an electricity quality of the ship's electrical network and VFD energy efficiency. As
an object of study, we are considering an electric drive of the diesel generators cooling system with frequency converter made by Danfoss type VLT
AQUA Drive with a capacity of 48.5 kW. Experimental studies were carried out in laboratory conditions using the developed electromechanical stand.
The proposed control device provides two control modes: manual and automatic. The load control device was programmed in the AL-PCS / WIN-EU
software environment in the language of functional block diagrams (FBD). To obtain indicators of electric power quality and energy efficiency indica -
tors of electric drive operation, an Electronic Multi-Measuring Instrument ME96SS was used. The conducted experimental studies have confirmed the
feasibility of using the developed VFD load control device for a detailed analysis of the quality of the electric network and assess the energy effi -
ciency of the drive.

Keywords: power quality, energy efficiency of electric drive, frequency converter, induction motor, programmable logic controller (PLC),
variable load. total harmonic distortion (THD), power factor
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Імітатором навантаження для асинхронного дви-
гуна (АД) був генератор постійного струму з незалеж-
ним збудженням. Комутація резисторів навантаження
генератора і  відповідно асинхронного двигуна здійс-
нювалась за алгоритмом, що забезпечував типовий ха-
рактер  навантаження  турбомеханізмів,  який  реалізо-
вано за допомогою ПЛК Alpha2, електронних твердо-
тільних реле та давача частоти обертання машинного
агрегату.

Мета  дослідження. Оцінка  показників  якості
електромережі  та  енергоефективності  частотно-регу-
льованого електропривода суднових насосів забортної
води  при  змінному  навантажені.  У  експерименталь-
ному дослідженні реєструвались наступні  показники
якості електромережі: відхилення напруги, відхилення
частоти,  несиметрія  напруги,  несинусоїдальність
напруги.  Коефіцієнт  потужності  та  коефіцієнт  кори-

сної дії використовувались як показники енергоефек-
тивності роботи електроприводу.

Методи дослідження. Для забезпечення зміни на
вантаження було розроблено пристрій керування на-
вантаженням асинхронного двигуна, який забезпечує
зміну навантаження асинхронного двигуна у відповід-
ності до роботу електропривода насосу забортної води
у реальних експлуатаційних режимах.

Принципова схема пристрою керування наванта-
женням асинхронного двигуна з використанням ПЛК
ALPHA2 зображена на рис. 2.

У пристрої використано ПЛК модифікації  AL2-
14-MR-D без адаптерних модулів, який має вісім ка-
налів введення та  6 каналів виводу.  Живлення ПЛК
здійснено  від  зовнішнього  джерела  24В  постійного
струму [5]. Пристрій забезпечує два режими роботи:
ручний та автоматичний (Static/Dynamic).
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Рис. 1. Функціональна схема електромеханічного лабораторного стенду з ЧРП
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Рис. 2. Принципова схема пристрою керування навантаженням АД
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В обох режимах канали виводу (О01 ÷ О05) кон-
тролера комутують відповідну ступень активного ре-
зисторного навантаження за допомогою напівпровід-
никових реле.  Дискретні  канали  введення  I04  ÷  I08
відповідають обраному відсотку навантаження (25%,
50%, 75%, 100%, 125%), яке підключено до якірного
кола  генератора G1  та  навантажувальних резисторів
R25 ÷ R125. Ручний режим дозволяє навантажити аси-
нхронний двигун у вигляді ступенів обраного наван-
таження,  а  автоматичний  режим  налаштовується  на
типовий характер навантаження з урахуванням сигна-
лу  датчика  обертів  асинхронного  двигуна  (Pick-Up
Sensor). Аналоговий сигнал від датчика обертів подає-
ться на канал введення I02.

Програмування ПЛК ALPHA2 здійснено на мові
функціональних  блок-діаграм  (FBD)  у  програмному
середовищі AL-PCS/WIN-E, рис. 3 [6]. Програма ви-
користовує  логічні  блоки,  блоки  затримки,  тригерні
блоки та блок DINAMIC UNIT, який створено для за-
безпечення  автоматичного  режиму керування  наван-
таженням.  Логіка  програми  налаштована  на  пріори-
тетне  опитування  датчика  обертів  у  автоматичному
режимі. У ручному режимі вибір навантаження (25%,
50%, 75% та 100%) здійснюється при натисканні  на
відповідні кнопки (I04, I05, I06, I07). Кнопка режиму
перенавантаження (125%) підключена до каналу вве-
дення I08. Програма має один резервний канал введе-
ння та один резервний канал виводу.

У лабораторному стенді використано перетворю-
вач частоти (ПЧ) VFD FR-F840 фірми Mitsubishi Elec-
tric [7] та електромашинний підсилювач ЭМУ-12А з
приводним  асинхронним  двигуном  потужністю спо-
живання 1,68 кВт.

Стенд облаштовано багатофункціональним вимі-
рювальним пристроєм  Electronic  Multi-Measuring  In-
strument ME96SS фірми Mitsubishi Electric [8], завдяки
якому отримуються значення діючих та миттєвих нап-
руг, струмів; значення активної, реактивної та повної
потужностей; значення коефіцієнту потужності, а та-
кож показники якості електромережі (THDU та THDI).

Результати  моделювання. Проведені  експери-
менти дозволили отримати кількісні показники якості
електроенергії та оцінити енергоефективність роботи
електропривода у цілому. Графік залежності коефіціє-
нта потужності від зміни навантаження (рис. 4) демо-
нструє, що середнє значення коефіцієнта потужності
електромережі коливається від 0,78 до 0,95 та має тен-
денцію  до  зменшення  при  зростанні  навантаження.
Середнє  значення коефіцієнта  потужності  становить
0,83. Також можна зауважити, що коефіцієнт потуж-
ності електромережі при номінальному навантаженні
не суттєво залежить від зміни частоти перетворювача
при законі управління U / f = const. В ході експериме-
нтів були отримані сумарні коефіцієнти спотворення
напруги з боку електромережі та сумарні коефіцієнти
спотворення струму – з боку асинхронного електро-
двигуна (на виході ПЧ), на всьому діапазоні наванта-
ження, включно з режимом перевантаження (125%).

Вісник Національного технічного університету «ХПІ».
Серія «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика», № 4 (1358) 2020

Рис. 3. Програми керування навантаженням на мові функціональних блок-діаграм (FBD)
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Сумарний коефіцієнт спотворень напруги THDU

(рис. 5)  відповідає  вимогам  морських  Класифікацій-
них Товариств до якості суднової електромережі [9] та
має значення менш 5%.

Чисельні значення THDU лежать у межах з 3,97%
до 3,77%. Середнє значення THDU є 3,83%. Сумарний
коефіцієнт спотворень струму THDІ (рис. 6) коливає-
ться в межах від 2,66% до 4,33%, що свідчить про си-
нусоїдність живлючого струму АД. Середнє значення
THDІ є 3,36%. Отримані графічні залежності показу-
ють, що THDU зменшується при зміні навантаження
на 5%,а THDІ – на 15%. На протязі експериментів була
зафіксована  фазна  несиметрія  за  напругою,  яка  ста-
новить 3÷4%.

Рис. 4. Графік залежності коефіцієнта потужності від
навантаження

Рис. 5. Графік залежності THDU від навантаження

Рис. 6. Графік залежності THDI від навантаження

Використання  багатофункціонального  пристрою
Electronic Multi-Measuring Instrument  ME96SS дозво-
лило  отримати  кількісні  показники  гармонійного
складу напруги (табл. 1).

Рівень  3-ої  гармоніки  напруги  складає  більше
3%, що свідчить про наявність у електромережі лю-
мінесцентних ламп освітлення.

Таблиця 1. Кількісні показники гармонійного складу
напруги

Гармоніка напруги /
навантаження, %

25% 50% 75% 100% 125%

3-я гармоніка 3,23 3,33 3,4 3,3 3,13

5-а гармоніка 0,9 0,9 0,93 0,83 0,7

7-а гармоніка 0,4 0,5 0,7 0,63 0,66

11-а гармоніка 0,133 0,16 0,2 0,26 0,36

13- гармоніка 0,43 0,4 0,4 0,33 0,3

Висновки. Проведені  експериментальні  дослід-
ження довели, що електромеханічний стенд з прист-
роєм  керування  навантаженням  частотно-регульова-
ного електропривода на базі ПЛК ALPHA2 може ви-
користовуваться для дослідження якості електромере-
жі та енергоефективності роботи електроприводу. Ти-
повий характер навантаження електроприводів забез-
печується перепрограмування ПЛК. Отриманні резу-
льтати дозволяють провести детальний аналіз якості
електромережі та дати оцінку енергоефективності ро-
боти електроприводу.
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