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Для оптимізації та вдосконалення роботи автономних джерел електроенергії проведено аналіз роботи меха-

нічного регулятора системи стабілізації обертів валу двигуна внутрішнього згорання генераторної установки як 
найбільш важливої складової механізму при забезпеченні необхідної напруги генератора. На шляху до створен-
ня відповідної системи було висунуто основні вимоги до електромеханічної системи стабілізації обертів авто-
номного джерела електроенергії. Було проведено модернізацію генераторної установки за рахунок використан-
ня частотно-регульованого електропривода засувки подачі палива, робота якого керується програмованим логі-
чним контролером за умови використання сучасних цифрових датчиків. Було розроблено алгоритм роботи мо-
дернізованої системи стабілізації обертів, що надало можливість експериментального дослідження роботи об-
ладнання при динамічній зміні навантаження. Аналіз динамічних режимів роботи при зміні керуючих та збу-
рюючих впливів показав достатню якість регулювання частоти обертання вала двигуна внутрішнього згорання 
генераторної установки.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА В ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРУННЕГО СГОРАНИЯ 
ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
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Для оптимизации и усовершенствования работы автономных источников электроэнергии проведен анализ 

работы механического регулятора системы стабилизации оборотов вала двигателя внутреннего сгорания гене-
раторной установки как наиболее важной составляющей механизма при обеспечении необходимого напряже-
ния генератора. На пути к созданию соответствующей системы были определены основные требования к элек-
тромеханической системе стабилизации оборотов автономного источника электроэнергии. Была проведена 
модернизация генераторной установки за счет использования частотно-регулируемого электропривода заслон-
ки подачи топлива, работа которого управляется программируемым логическим контроллером при условии 
использования современных цифровых датчиков. Был разработан алгоритм работы модернизированной систе-
мы стабилизации оборотов, что предоставило возможность экспериментального исследования работы оборудо-
вания при динамическом изменении нагрузки. Анализ динамических режимов работы при изменении управ-
ляющих и возмущающих воздействий показал достаточное качество регулирования частоты вращения вала 
двигателя внутреннего сгорания генераторной установки.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні все бі-
льше промислових підприємств створюють генеру-
ючі системи, які частково або повністю забезпечу-
ють власні потреби в тепловій та електричній енер-
гії. Це здебільшого агрегати потужністю до 1 МВт, 
які мають однаковий принцип роботи та працюють 
на рідкому чи газоподібному паливі. Якість роботи 
таких установок у значній мірі залежить від експлу-
атаційних характеристик двигуна внутрішнього 
згорання (ДВЗ), що виступає привідним агрегатом 
та обертає вал синхронного генератора (СГ). Однією 
з основних функціональних систем ДВЗ є система 
стабілізації номінальної швидкості обертання рото-
ра електричної машини в динамічних та статичних 
режимах, а саме, при різкому збільшенні/зменшенні 
навантаження. Тобто, якість електроенергії, що 
генерується, значною мірою залежить від точності 
та швидкодії системи стабілізації обертів (ССО). 
Переважна більшість агрегатів ДВЗ–СД оснащена 
застарілими механічними ССО, що недостатньо 
якісно регулюють кількість поданого палива до ДВЗ 
залежно від навантаження генератора. 

У більшості випадків при реалізації сучасних 
ССО використовуються спеціалізовані сервоприво-
ди, що мають хороші показники якості регулюван-
ня, але й високу вартість та потребують наявність у 
штаті підприємства спеціаліста з обслуговування 
даного обладнання. Тому актуальною є розробка 
альтернативних ССО на базі загальнопромислових 
сучасних засобів автоматизації. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. З 
урахуванням того факту, що розробка та досліджен-
ня альтернативних ССО передбачають витрату зна-
чних обсягів палива та існує можливість виникнення 
аварійних ситуацій при проведенні пусконалаго-
джувальних робіт, алгоритми функціонування сис-
теми відпрацьовувались авторами на агрегаті неве-
ликої потужності типу АБ–12–Т/400, що обертаєть-
ся двигуном внутрішнього згорання 320–01 із меха-
нічним регулятором частоти обертання. 

Аналіз характеристик існуючого ССО з механіч-
ним регулятором та врахування особливостей меха-
нізму дозволили авторам сформулювати вимоги до 
електромеханічної ССО автономного джерела елек-
троенергії: 
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–  контроль поточної частоти обертання за допо-
могою датчика; 

–  стабілізація заданої частоти обертання генера-
торної установки шляхом регулювання кута відк-
риття засувки, яка змінює кількість палива, що по-
дається до ДВЗ; 

–  контроль крайніх положень засувки та виклю-
чення можливості її роботи на упор;  

–  пуск та зупинка установки, вибір режиму (ре-
жим неробочого ходу, режим роботи під наванта-
женням) повинен здійснюватися за командою опе-
ратора. 

Вибір режимів та завдання частоти обертання 
повинен здійснюватися з панелі керування, що може 
бути встановлено як віддалено, так і поруч з устано-
вкою. 

Алгоритм роботи системи стабілізації та регулю-
вання обертів повинен забезпечити наступне. 

1. Пуск двигуна у режимі неробочого ходу: 
–  до досягнення 900 об/хв засувка повністю від-

крита; 
–  при досягненні 900 об/хв ССО починає авто-

матично підтримувати задану частоту обертання 
вала. 

2. Робочий режим двигуна (окремо та паралельно 
мережі живлення): 

–  збільшення/зменшення обертів за допомогою 
кнопки керування ССО "1500/+" оператор здійснює 
перехід на уставку 1500 об/хв, система ССО за-
пам’ятовує та автоматично підтримує задані оберти 
(в тому числі під навантаженням); 

–  зменшення обертів (навантаження) – за допо-
могою кнопки керування ССО "900/-" оператор 
здійснює перехід на уставку 900 об/хв, система ССО 
запам’ятовує та автоматично підтримує задані обер-
ти;  

–  аварійні режими – система ССО забезпечує 
спрацювання релейного виходу при досягненні  
1650 об/хв.; 

–  корекція уставки – при необхідності оператор 
шляхом одночасного натискання кнопок «Корекція 
уставки» та однієї з кнопок керування "1500/+" або  
"900/-" корегує значення уставки в діапазоні  
+/- 50 об/хв з кроком 0,5 об/хв. як у режимі  неробо-
чого ходу (900 об/хв), так і в робочому режимі  
(1500 об/хв). 

З метою забезпечення максимальної гнучкості та 
універсальності системи керування було прийнято 
рішення побудови системи на базі програмованого 
логічного контролеру (ПЛК), що забезпечує швидке 
налаштування установки з урахуванням особливос-
тей умов експлуатації [2]. У процесі модернізації 
було здійснено заміну механічного виконавчого 
пристрою регулювання положення паливної засувки 
на електромеханічний за системою «перетворювач 
частоти–асинхронний двигун (ПЧ–АД). 

На рис. 1 зображено функціональну схему моде-
рнізованої генераторної установки, що складається з 
таких частин: 

1) система керування (СК) – ПЛК VIPA 200, фо-
тоелектричний датчик швидкості (ДШ) валу та два 
індуктивні датчики крайніх положень (Д) засувки 
(З); 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема модернізованої генераторної установки 

 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
198 

2) силовий агрегат та споживачі електроенергії 
(Н1–Нn); 

3) асинхронний двигун з короткозамкненим ро-
тором (МS6324,TRANSTECNO), черв’ячний редук-
тор (Р) та перетворювач частоти (ПЧ) Lenze 8200 
Vector; 

4) вимірювальний комплекс – блок датчиків 
струмів та напруг (БД); потенціометричний датчик 
поточного положення засувки (ДП), що через анало-
гово-цифровий перетворювач (АЦП) передають дані 
на персональний комп’ютер (ПК). 

Алгоритм керування приводом засувки надано 
на рис. 2. У зв’язку з наявністю в механічній системі 
інтегруючої ланки – редуктора, що встановлено між 
валом АД та паливною засувкою, в даному алгорит-
мі використовується пропорційно-диференційний 
регулятор. 

Алгоритм керування ССО генераторної установ-
ки забезпечує: 

– увімкнення електропривода та повне відкриття 
засувки подачі палива після натискання кнопки 
«Пуск»; 

– зчитування заданих оператором параметрів 
номінальної швидкості (ωзад), максимальної похибки 
регулювання (Δωmax) та припустимої зони нечуттєво-
сті регулювання (Δωdz); 

– зчитування інформації про фактичну швидкість 
(ωф) обертання валу ДВЗ; 

– розрахунок величини керуючого сигналу (uз), 
що надходить до ПЧ, – порівняння фактичної похи-
бки та зони нечуттєвості (якщо не виконується умо-
ва dz  , то відбувається блокування роботи 
ПЧ, в іншому ж випадку – відбувається процес ре-
гулювання з одночасним контролем крайніх поло-
жень засувки подачі палива; 

– закриття засувки подачі палива до повного за-
криття та вимикання привода при натисканні кноп-
ки «Стоп»; 
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Рисунок 2 – Алгоритм управління роботи 
привода засувки подачі палива до ДВЗ 

 
– збільшення при необхідності фактичної швид-

кості валу ДВЗ до повного відкривання засувки, та у 
випадку перевищення максимальної похибки регу-
лювання ( max  ) здійснюється перекриття 
подачі палива та зупинка всього.  
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Рисунок 3 – Графіки експериментальних досліджень роботи модернізованої ССО  
при динамічній зміні навантаження 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
199 

Роботу ССО було досліджено на генераторній 
установці типу АБ–12–Т/400. Перехідні процеси при 
переході з частот 900 об/хв на 1500 об/хв без наван-
таження з наступним підключенням споживача еле-
ктроенергії (рис. 6,а), а також з підключенням та 
відключенням споживача електроенергії (рис. 6,б) 
показали хороші регулювальні характеристики.  

ВИСНОВКИ. На основі сучасних засобів автома-
тизації розроблено систему керування подачею па-
лива до двигуна внутрішнього згорання генератор-
ної установки. Робота даної системи успішно прой-
шла апробацію на генераторній установці типу  
АБ–12–Т/400 та в подальшому потребує додаткових 

досліджень при роботі з агрегатами великої потуж-
ності. 
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CONTROL SUPPLY FUEL INTERNAL COMBUSTION ENGINE GENERATOR SET  

A. Gladyr, O. Leschuk, A. Kalynov  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: scenter@kdu.edu.ua 
In order to optimize and improve the work of independent sources of electricity analyze the operation of a control 

system of stabilization speed (SSS) of the shaft internal combustion engine generator set, as the most important 
component of the mechanism for providing the necessary voltage. Putik on establishing an appropriate system identified 
key requirements for the electromechanical system of stabilization of turns of autonomous power supply. Was upgraded 
generator set through the use of frequency-controlled electric valve fuel supply, operation is controlled by 
programmable logic controller provided the use of modern digital sensors. The algorithm of work of the upgraded SSS, 
which provided an opportunity for experimental study of the equipment under dynamic load changes. Analysis of 
dynamic applications when the control and disturbances showing sufficient quality control shaft speed internal 
combustion engine generator set. 

Кey words: systems of stability speed, the generator set. 
 

REFERENCES 
1. Jejelenko, I.V.and Saenko, Y.L. (1996), Voprosy 

kachestva elektroenergii v elektroustanovkakh 
[Questions of power quality in electrical systems], PGTU, 
Mariupol, Ukraine.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Kozyaruk, A.E. and Rudakov, V.V. (2004), 
Sovremennoye i perspektivnoye algoritmicheskoye 
obespecheniye chastotno-reguliruyemykh 
elektroprivodov, [Current and future algorithmic support 
of variable frequency drives], St.-Peterburg, Russia.  
 

Стаття надійшла 03.04.2013. 

 
 

 


