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На підставі схеми широтно-імпульсного перетворювача зі стабілізацією середнього значення струму  

синтезовано схему гальмування двигуна постійного струму. Особливістю реалізації є використання проміжної 
буферної індуктивності та конденсатора (батареї конденсаторів), який розрахований на рівень енергії обертових 
мас, приведених до якоря двигуна постійного струму. Запропоноване рішення забезпечує необхідну  
інтенсивність гальмування двигуна до заданого рівня частоти обертання, зокрема до повної зупинки якоря. Вся 
енергія, за виключенням втрат, накопичується у конденсаторі та використовується для розгону двигуна. 
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На основании схемы широтно-импульсного преобразователя со стабилизацией среднего значения тока син-

тезирована схема торможения двигателя постоянного тока. Особенностью реализации является использование 
промежуточной буферной индуктивности и конденсатора (батареи конденсаторов), который рассчитан на уро-
вень энергии вращающихся масс, приведенных к якорю двигателя постоянного тока. Предлагаемое решение 
обеспечивает необходимую интенсивность торможения двигателя до заданного уровня частоты вращения, в ча-
стности, до полной остановки якоря. Вся энергия, за исключением потерь, накапливается в конденсаторе и ис-
пользуется для разгона двигателя. 

Ключевые слова: энергия вращающихся масс, широтно-импульсный преобразователь, буферная индуктив-
ность, конденсаторный накопитель, интенсивность торможения. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Двигуни постійного 

струму є електромеханічними перетворювачами, які 
забезпечують привод робочих органів великої 
кількості установок та механізмів. Машини 
працюють у різних за тривалістю режимах, а 
статичні та динамічні властивості машин постійного 
струму роблять їх унікальними [1, 2]. 

Реалізація режимів гальмування машин 
постійного струму відбувається декількома 
методами; найбільш простим, розповсюдженим та 
найменш економічним є динамічне (реостатне) 
гальмування. При цьому вся енергія рухомих мас 
перетворюється на теплову, яка розсіюється на 
відповідних реостатних елементах. Крім цього, 
динамічне гальмування ефективне лише на високих 
частотах обертання якоря [1, 3]. 

Рекуперація енергії [3, 4] до мережі відбувається 
за умови перевищення значення е.р.с. над 
мережевою напругою (у разі живлення від мережі 
постійного струму) або амплітудою напруги мережі 
(у разі використання керованих перетворювачів). 
При цьому повинні бути забезпечені умови 
протікання струму у зворотному напрямку від 
машини до мережі. За умови живлення від мережі 
змінного струму задача вирішується використанням 
інверторного режиму перетворювача, але транспорт 
цієї енергії в мережі супроводжується втратами та 
зниженням якості [4]. При живленні від мережі 
постійного струму, який забезпечують підстанції з 

випрямними агрегатами, енергія не може 
передаватись через агрегат підстанції внаслідок його 
однонаправленої дії, але надлишок потужності в 
мережі може споживатись іншими пристроями. У 
протилежному випадку виникає порушення 
показників якості електричної енергії [4, 5]. 

Таким чином, метою даної роботи є розробка 
пристроїв, які забезпечують організацію 
накопичення, зберігання та подальше використання 
енергії без транспорту через мережу. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 
складі перетворюючих пристроїв як фільтруючих 
елементів чи елементів, які забезпечують необхід-
ний потік реактивної потужності, широко викорис-
товують конденсатори та дроселі [1, 5]. Схемні рі-
шення сучасних перетворювачів частоти та широт-
но-імпульсних перетворювачів передбачають мож-
ливість гальмування електричної машини з накопи-
ченням енергії в колі постійного струму на конден-
саторі в межах його ємності та припустимої напру-
ги. Надлишок цієї енергії, як правило, розсіюється 
на паралельно підключеному резисторі [6]. 

Існують технічні рішення, які забезпечують про-
цес накопичення електричної енергії [7], але при 
цьому величину струму гальмування встановлюють 
зміною часу замикання якоря двигуна, що не дозво-
ляє отримати задане середнє значення струму; час-
тину енергії передають до мережі, що збільшує 
втрати від передачі енергії; підключення баластного 
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опору призводить до додаткових втрат електричної 
енергії; вказані рішення не передбачають розгін 
двигуна за рахунок заряду конденсатора. 

На рис. 1 запропоновано алгоритм реалізації ре-
жимів гальмування/розгону з використанням кон-
денсаторного накопичувача. 

Спочатку задають режим гальмування 
( 1,  0brak dispU U  ) чи розгону ( 0,  1brak dispU U  ) 
та середнє значення струму ( setI ). За величиною се-
реднього значення струму розраховують мінімальне 
та максимальне значення струму індуктивного на-
копичувача, наприклад: 

              min max0,75 ;  1,25set setI I I I  . (1) 
Вимірюють поточне значення струму .pres LstorI  ін-

дуктивного накопичувача storL , розраховують мо-
дуль поточного значення струму індуктивного на-
копичувача: 

                          .abs pres LstorI I . (2) 
Перевіряють умову 

                                minabsI I , (3) 

у разі її виконання встановлюють керуючу напругу 
1stU  , у протилежному випадку перевіряють умову 

                                  maxabsI I ,  (4) 
у разі її виконання встановлюють керуючу напругу 

0stU  , у протилежному випадку повертаються до 
перевірки умови (3). 

Перевіряють умову режиму гальмування 

                                 1brakU  ,  (5) 
у разі її виконання переходять до реалізації режиму 
гальмування, у протилежному випадку перевіряють 
умову режиму розгону 

                                  
1dispU  , (6) 

у разі її виконання переходять до реалізації режиму 
розгону, у протилежному випадку повертаються до 
перевірки умови (5). 

Відповідно до алгоритму гальмування при вико-
нанні умови (5) вимірюють напругу якоря aU , пере-
віряють умову 

                                   0aU  , (7) 
 

 
Рисунок 1 – Алгоритм гальмування/розгону якоря двигуна постійного струму з використанням  

конденсаторного накопичувача  
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у разі її виконання встановлюють напругу керування 
якірним колом . 0a stU   та закінчують виконання ал-
горитму, у протилежному випадку встановлюють 

. 1a stU  , логічним множенням визначають напругу 
керування першим силовим вентилем: 

                       .1 brak st a stU U U U . (8) 
Перевіряють умову 
                                  1 0U  , (9) 

у разі її виконання підключають першим силовим 
вентилем індуктивний накопичувач до якоря двигу-
на постійного струму (ДПС), забезпечуючи процес 
заряду індуктивного накопичувача storL  імпульсом 
енергії, який супроводжується зростанням струму 
відповідно до рівняння 

                      
11 12

1 11 12
p t p ti A e A e  , (10) 

де
2

11,12
1

2 2
a a

eq

R R
p

L L L C  

   
     

   
  – корені харак-

теристичного рівняння для поточного контуру;  

 
min 11 11 12
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i
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постійні інтегрування; 2eq
JС





 – еквівалентна 

ємність двигуна постійного струму; J  – момент 
інерції якоря двигуна та приведених до нього рухо-
мих мас; k  – коефіцієнт потоку двигуна; aR  – опір 
якоря двигуна; L  – сумарна індуктивність якоря 

двигуна та накопичувача a storL L L   ; ³
initE  – е.р.с. 

якоря двигуна на початку і-ого такту. 
При цьому е.р.с. двигуна зменшується відповід-

но до виразу 

  1
1 1

1i
a init a stor a

eq

di
e E i dt L L R i

С dt
 

     
  

 , (11) 

що призводить до зменшення швидкості обертання 
якоря. 

Вимірюють поточне значення струму . 1pres LstorI i  
індуктивного накопичувача storL . Розраховують мо-
дуль поточного значення струму індуктивного на-
копичувача .abs pres LstorI I . За умов досягнення ним 

значення maxI , що відповідає виконанню умови 

maxabsI I , встановлюють 0stU  . 
Перевіряють умову (5), у разі її виконання пере-

віряють умову (7), у разі її невиконання за виразом 
(8) визначають напругу керування першим силовим 
вентилем, зважаючи на те, що 0stU  , то 1 0U   ві-
дключають якір двигуна постійного струму від ін-
дуктивного накопичувача storL . Зважаючи на різке 

відключення накопичувача ( Lstordi
dt

 ), це призво-

дить до перетоку енергії до паралельно під’єднаного 
конденсаторного накопичувача storС , що супрово-
джується розрядом індуктивного та зарядом конден-
саторного накопичувача зі спадом струму відповід-
но до виразу: 

                     
21 22

2 21 22
p t p ti A e A e  , (12) 

де 
2

21,22
1

2 2
eq eq

stor stor stor stor

R R
p

L L L C
   

     
   

  – корені 

характеристичного рівняння для поточного контуру;  

 
max 21 21 22

21
21 22

i
stor storI p C p p U

A
p p
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21 22 max 21
22

21 22

i
stor storC p p U I p

A
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– постійні інтегрування; eqR  – активний опір кола 
(омічний опір дротів та індуктивного накопичува-
ча); i

storU  – напруга конденсатора накопичувача на 
початку розряду. 

При цьому напруга на конденсаторі змінюється 
відповідно до виразу: 

        

2
2 2

1
stor stor eq

stor

di
u i dt L R i

С dt
  

 

(13) 

Для відсутності коливального процесу зміни 
струму в контурі забезпечують однонаправленість 
передачі потоку енергії, наприклад, використанням 
діоду. 

Вимірюють поточне значення струму 
. 1ï pres LstorI i  індуктивного накопичувача storL . Роз-

раховують модуль поточного значення струму інду-
ктивного накопичувача .abs pres LstorI I . Повторюють 

гілку алгоритму, починаючи з виразу (2), до тих пір, 
поки не буде виконано умову (7). 

Виконання алгоритму зупиняють за умови дійс-
ності виразу (7). 

Аналогічним чином реалізується режим розгону 
двигуна з передачею енергії від конденсаторного 
накопичувача до якоря. 

Схемотехнічний варіант реалізації алгоритму 
(рис. 1) наведений на рис. 2. Елементи силового ко-
ла: машина постійного струму (DCM), наприклад, із 
незалежним збудженням; транзистори із зустрічно-
паралельно включеними діодами (VT1, VD1, VT2, 
VD2); буферна індуктивність (Lstor); датчик струму 
(Sh1); накопичуючий конденсатор (Cstor). Елементи 
блоку управління: потенціометричні дільники (Rh1, 
Rh2); блоки гальванічної розв’язки (GI1, GI2); ком-
паратори (K1–K4); елементи логічного множення 
(LM1, LM2); драйвери управління транзисторами 
(Dr1, Dr2); формувач (S1); RS–тригер (Т1); блок ви-
ділення модулю (М1). 
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І І  
Рисунок 2 – Схема пристрою гальмування двигуна постійного струму з конденсаторним накопичувачем  

та буферним реактором 
 

Для оцінки режиму роботи технічного рішення 
розроблено модель (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Модель пристрою в режимі  

гальмування 
 

Для експерименту обрано машину постійного 
струму НБ-418К6 з параметрами P=790 кВт;  
U=950 В; I=880 А; n=890 об/хв; =94,5 %. Машину 
зображено схемою заміщення [8, 9] з елементами: 
Ca=9,25 Ф, Ra=0,03 Ом, La=0,01 Гн. Буферна індук-
тивність Ln=0,3 Гн [8]. Ємність накопичуючого кон-
денсатора Cn=0,1 Ca. Режим реалізований для двох 
випадків середнього значення струму I1=80 A та 
I2=880 A. Другий випадок відповідає номінальному 
струму двигуна. 

Для вказаних випадків при моделюванні процесу 
гальмування контролюються наступні параметри 
(рис. 3–5): напруга якоря Ua; струм буферної індук-
тивності ILn; напруга накопичувача Un; енергія ру-
хомих мас (еквівалентного конденсатора) Wa; енер-
гія накопичувача Wn.  

 
Рисунок 4 – Результати моделювання із середнім 

значенням струму I=880 A 

 
Рисунок 5 – Результати моделювання із середнім 

значенням струму I=80 A 
 

Реалізація режимів з різними струмами впливає 
на інтенсивність передачі енергії в контурах, відпо-
відно, на час протікання процесу гальмування. Та-
ким чином, пропоноване технічне рішення може бу-
ти використане як елемент загальної системи керу-
вання електротехнічним комплексом. При цьому 
значення накопиченої енергії Wn в одному й друго-
му випадках відрізняються незначно. Зниження 
втрат потужності досягається за рахунок підвищен-
ня напруги, що призводить до трикратного її збіль-
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шення на накопичуючому конденсаторі Cn відносно 
початкової напруги в контурі. 

ВИСНОВКИ. 1. Розроблено алгоритм накопи-
чення енергії рухомих мас електричної машини та 
приєднаних до неї механізмів у вигляді електроста-
тичної енергії конденсатора. 

2. Запропонований алгоритм дозволяє виконати 
повну зупинку якоря двигуна із заданою інтенсивні-
стю гальмування. 

3. Аналітично визначені залежності струму на 
кожному такті роботи схеми як у режимі гальмуван-
ня, так і в режимі розгону електричної машини. 

4.  Розроблено технічне рішення, яке дозволяє 
реалізувати режими гальмування та розгону двигуна 
постійного струму незалежного збудження з нако-
пиченням енергії на конденсаторі. 

5.  У результаті моделювання встановлено мож-
ливість реалізації режимів з накопиченням близько 
80 % початкової енергії рухомих мас двигуна та 
приєднаних до нього. 

6.  Встановлено, що за умови зменшення ємності 
накопичувача зростає рівень напруги на ньому, що 
потребує додаткових досліджень цього розподілу. 
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THE SCHEME OF BREAKING A DC-MOTOR WITH THE CAPACITOR STORAGE 

O. Bialobrzeskyi  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: seemAl@kdu.edu.ua 
On the basis of the scheme of the pulse-width alternator with stabilization of average value of a current, the scheme 

of braking of the engine of a direct current is synthesized. Feature of realization in use of intermediate buffer inductance 
and the condenser (the battery of condensers) which is calculated on a level of energy of rotating weights led an anchor 
of the engine of a direct current. The offered decision provides necessary intensity of braking of the engine up to the set 
level of a rotational velocity, in particular up to a full stop of an anchor. All energy, except for losses collects in the 
condenser, and is used for dispersal of the engine. 

Key words: energy of rotating weights, PWM convertor, buffer inductance, the condenser store, intensity braking. 
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