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Актуальність аналізу перехідних процесів в електричній мережі вугільної шахти математичними методами 

обумовлена необхідністю проектування сучасних електротехнічних комплексів із підвищеними техніко-
економічними показниками роботи. Відомі методи, що використовуються для розрахунку показників перехід-
них процесів шахтних електромереж не забезпечують необхідної точності. Метою роботи є обґрунтування ком-
плексної математичної моделі електротехнічних комплексів шахтної електричної мережі. З використанням ме-
тода змінних стану отримано матричне диференціальне рівняння, що описує перехідні процеси в електромережі 
довільної конфігурації, яка включає трансформатори, кабелі, комутаційні апарати та електродвигуни. Для його 
чисельного розв’язання запропоновано використовувати жорстко-стійкий метод Гіра із застосуванням вектора 
Нордсіка. Математична модель реалізована у вигляді прикладної комп’ютерної програми MinePowerNet із гра-
фічним інтерфейсом, застосування якої під час проектування дозволить підвищити точність розрахунків, змен-
шити тривалість проектування, знизити вимоги до рівня підготовки проектувальників, підвищити точність на-
лаштування захисних апаратів.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Основою енергетич-
ної незалежності України є кам’яне вугілля. Конце-
пцією розвитку вугільної промисловості України та 
енергетичною стратегією України на період до  
2030 р. передбачено збільшення обсягів власного 
видобутку вугілля шляхом будівництва нових шахт, 
реконструкції та модернізації діючих вугільних під-
приємств. Це передбачає проектування електротех-
нічних комплексів шахтної електричної мережі з 
урахуванням необхідності економії фінансових ре-
сурсів, вимог до енерго- та ресурсозбереження, що 
можливо тільки на основі математичного аналізу 
перехідних процесів у системі.  

Відомі методи аналізу перехідних процесів у ша-
хтних електромережах задовольняли потреби вугі-
льної промисловості на відповідному етапі розвитку 
електротехнічних комплексів шахт та через недоста-
тню точність можуть слугувати тільки для приблиз-
ного вибору електрообладнання. Це обумовлює ак-
туальність аналізу перехідних процесів в електро-
мережі шахти засобами математичного моделюван-
ня. 

Відомо про наявність методик для аналізу пере-
хідних та усталених процесів в окремих режимах, 
які використовуються під час проектування шахт-
них електромереж, більшість з яких базується  
на ідеалізуючих спрощеннях та оперує приблиз- 
ними коефіцієнтами, що знижує точність розрахун-
ків. Зокрема, похибки в розрахунку початкових  
значень струмів короткого замикання становлять 
близько 5 %, а усталених аварійних струмів – від  
10 до 15 %.  

Теоретичний аналіз процесів в електромережі 
передбачає формування схеми заміщення, яка відо-
бражає реальний об’єкт із задовільною точністю, та 
складання диференціальних рівнянь електричної та 
механічної рівноваги у фазних чи перетворених ко-
ординатах на основі законів Ома та Кірхгофа з ви-
користанням методів вузлових напруг, контурних 

струмів та ін. Матрично-топологічні методи аналізу, 
зображуючи структуру електричного кола за допо-
могою графів, дозволяють описувати схему замі-
щення мережі матрицями [1, 2]. Процес електроме-
ханічного перетворення енергії у двигуні може бути 
проаналізований за допомогою теорії кіл, що базу-
ється на рівняннях Кірхгофа, та теорії поля, в основі 
якої – рівняння Максвелла [3].  

Метою роботи є обґрунтування комплексної ма-
тематичної моделі електротехнічних комплексів 
шахтної електричної мережі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Аналіз перехідних процесів в електромережі вугіль-
ної шахти проводитиметься з використанням метода 
змінних стану. Для кожного елемента електромере-
жі задано схему заміщення. Схеми заміщення окре-
мих елементів, відповідно до схеми з’єднання остан-
ніх, об’єднують у загальну схему заміщення елект-
ромережі. Для такої схеми складають граф, на якому 
виділяють дерево та доповнення дерева, після цього 
складають першу матрицю інциденцій, з якої після 
перетворень отримують матрицю головних перети-
нів, яка у загальному випадку має вигляд: 
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де підматриці 2F , 7F , 17F , 22F , 23F , 25F , 26F  є 
нульовими через відсутність відповідних особливо-
стей графа. 

Резистивним елементам схеми заміщення відпо-
відає матричне рівняння 

1 2 3рез ни уиI B X B X В Х   .        (2) 
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Матричне диференціальне рівняння стану реак-
тивних елементів системи є наступним: 

1 2 3ни уиdX dt A X A X A X   .         (3) 

Для моделювання асинхронного двигуна викори-
стовується схема заміщення з двоконтурним рото-
ром, що дає змогу врахувати ефект витіснення стру-
мів у роторі. Також враховується насичення магніт-
них кіл за шляхами головного магнітного потоку та 
потоків розсіяння статора і ротора. Схема заміщення 
описується диференціальними рівняннями: 
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де slms   , 11 rlmr   , 22 rlmr    – 
відповідно вектори потокозчеплення статора та двох 
контурів ротора;  m m m mL i i   – вектор головного 

потокозчеплення;  sl sl s sL i i  ;  1 1 1 1rl rl r rL i i  ; 

 2 2 2 2rl rl r rL i i  ; mi  – модуль вектора струму на-

магнічування. 
Приводячи рівняння (4) до фазних величин, 

отримаємо матричне диференціальне рівняння стану 
асинхронного двигуна: 

АД АД АД АД АД АД АДdI / dt F I G S H U   ,       (5) 

де  brarcrbrarscsbsaАД iiiiiiiiI 22111[  
T

cri ]2   – вектор змінних стану двигуна;  

АДF , АДG , АДH  – матричні коефіцієнти. 
За наявності в системі n  асинхронних двигунів 

узагальнене рівняння їх стану є лінійною комбінаці-
єю диференціальних рівнянь (5). 

Синхронний двигун із демпферною обмоткою на 
якорі описується диференціальними рівняннями у 
системі координат dq: 
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приводячи яку до матричної форми, отримаємо 

dq СДdq dq СДdq СДdq

СДdq СДdq

d dt F G S

H U ,

   


     (7) 

де T
kqkdfdqddq ][    – век-

тор змінних стану синхронного двигуна. 
Матричне диференціальне рівняння стану двигу-

нів постійного струму складається аналогічно  
рівнянням стану асинхронних та синхронних  
двигунів. 

За наявності в електротехнічному комплексі ша-
хти двигунів усіх зазначених типів розрахунок пе-
рехідних процесів може бути виконаний за матрич-
ним диференціальним рівнянням, що є лінійною 
комбінацією матричних диференціальних рівнянь 
двигунів: 

гл гл гл гл гл гл глdI dt F I G S H U   .        (8) 

Електродвигуни представляються у схемі замі-
щення мережі керованими джерелами струму. Для 
зіставлення вектора змінних стану двигунів глI  та 

вектора струмів керованих джерел струму уиI  вико-

ристовується матриця )(G 11  підключення двигу-
нів за струмом. 

Залежність вектора напруги на двигунах системи 
глU  від вектора напруги на резистивних елементах 

резU  встановлюється з використанням матриці 

)(G 12  підключення двигунів за напругою. Це дає 
змогу об′єднати рівняння стану RLC-системи (2), (3) 
та електродвигунів (8) в єдине матричне 
диференціальне рівняння стану системи: 
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де T
глгл IXX ][  – вектор змінних стану  

RLC-системи та електродвигунів розміром N;  
1L , 2L , 3L  – матричні коефіцієнти, що визначають-

ся параметрами, конфігурацією системи та кутами 
повороту якорів синхронних двигунів. 

Матричне диференціальне рівняння (9) є матема-
тичною моделлю електротехнічного комплекса шах-
тної електричної мережі. Для його чисельного 
розв′язання використовується метод Гіра–Нордсіка. 
Запропоновану математичну модель шахтної елект-
ромережі реалізовано у вигляді комп’ютерної про-
грами MinePowerNet [5]. 

ВИСНОВКИ. Застосування запропонованої ма-
тематичної моделі шахтних електричних мереж під 
час проектування дозволить підвищити точність 
розрахунків завдяки використанню диференціаль-
них рівнянь для описання кожного елемента систе-
ми, зменшити тривалість проектування, підвищити 
точність налаштування захисних апаратів. У ході 
подальших досліджень доцільно запропоновану ма-
тематичну модель доповнити диференціальними 
рівняннями, що описують механічні перехідні про-
цеси виконавчих органів гірничих машин.  
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TRANSIENT ANALYSIS IN THE MINE POWER NETWORK USING MATHEMATICAL MODELLING 

V. Sivokobylenko, S. Vasylets  
State Institution of Higher Education "Donetsk National Technical University" 
pl. Shybankova, 2, Krasnoarmeysk, 85300, Ukraine. E-mail: svyat.vasilets@gmail.com 
The urgency of transients analysis in the coal mine power network using mathematical methods caused the need of 

designing modern electrotechnical complexes with high technical and economic performance. Known methods, that 
used to calculate the indicators of transients in mine power networks, do not provide the necessary accuracy. The aim is 
to development the mathematical model of electrotechnical complexes of mine power network. Using the state variable 
method, the model was obtained as matrix differential equation. The equation describes transients in the power network 
of arbitrary configuration, which includes transformers, cables, switchgear and motors. For numerical solving of this 
matrix differential equation Gear–Nordsik method was used. This mathematical model is applied as computer program 
MinePowerNet with graphical user interface. The use of this program during designing will improve the accuracy of 
calculations, reduce the duration of the design, improve the accuracy of protective devices setting. 

Кey words: mine, electrical network, motor, modelling, equivalent circuit. 
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