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ЕЛЕКТРОПРИВІД З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ 
Яремчук О.А.

Наук, керівник: д.т.н., проф. Веселовська Н.Р.
Вінницький національний аграрний університет

Зважаючи на стрімкі темпи розвитку комп’ютерних технологій, все 
більше виробництв намагаються використовувати обладнання з 
комп ютерним забезпечення, що дозволяє провести автоматизацію 
виробничих процесів. Розробка принципово нового обладнання з 
комп’ютерним забезпечення, аналогічного відомому, важкий і не потрібний 
процес. Оскільки більшість виконавчих рухів та основні елементи 
конструкції залишаються такими ж, змінюється лише їх виконавча частина, 
вібраційне пресування, як один із видів формоутворення, отримало широкий 
спектр застосування у різних галузях промисловості. Привода, що 
використовуються у вібраційному технологічному обладнані розподіляються 
на гідравлічні, пневматичні, електричні, механічні та комбіновані. Кожен із 
приводів перед іншими приводами має ряд переваг та недоліків. Найбільш 
широкого використання здобув різновид гідравлічного приводу -  
гідроімпульсний привод, який забезпечує необхідну частоту і зусилля на 
виконавчій ланці за рахунок зміни проходження потоку енергії імпульсу 
стисненої рідини через віброзбуджувач. Таким віброзбуджувачем у 
гідроімпульсному приводі є генератор імпульсів тиску, який має різні 
конструкції та різні схеми підключення, що дозволяє отримати різні типи 
навантаження -  імпульсне чи пульсуюче [1]. Для відтворення імпульсного 
іііііу навантаження використовується дво- і багато каскадний генератор 
імпульсів тиску зі схемо підключення "на вході". Недоліком даного 
віброзбуджувача є складність конструкції та важке регулювання 
"^нелогічних параметрів. Не виключенням є і вібраційні преси з чисто 
механічним, гідравлічним, електричним і пневматичним приводами [1-2]. 
Иіброзбуджувачі, що використовуються у даних вібраційних пресах, 
шзаичай мають складну конструкцію, в якій не передбачено або немає 
можливості провести автоматизацію шляхом інтегрування вимірювально -  
регулюючої апаратури з програмованим керуванням. Одним із таких

б



ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Штуць А.А., аспірант 

Колісник М.А студент гр.51 МП(маг)

Вінницький національний аграрний університет

Розглядаються основні тенденції та можливості використання сонячної 

енергії та їх впровадження в світовій інфраструктурі.
Ключові слова: сонячна енергія, сонячні установки, Україна, економія.

Виклад основного матеріалу. Сонячна енергія може бути перетворена 

в теплову, механічну і електричну енергію, використана в хімічних і 

біологічних процесах. Сучасною тенденцією є швидке розширення сфер 

використання сонячної електроенергетики як для централізованого 

вироблення електроенергії на сонячних електростанціях, так і в 

індивідуальних системах електропостачання громадських і власних будівель. 

Вона використовуються для отримання гарячої води, опріснення морської 

або мінералізованої води, для сушки матеріалів і сільськогосподарських 

продуктів [1].
Взагалі сонячні установки мають ряд переваг: ефективно

використовується як пряме так і розсіяне сонячне випромінювання; 

можливість створення установок практично будь-якої потужності, досить 

великий строк служби установок (до 50 років); початкові затрати на сонячні 

установки значно менші, ніж приєднання віддаленого населеного пункту до 

системи теплопостачання або електропостачання, а експлуатаційні затрати з 

урахуванням строку служби виявляються нижчими ніж у дизельних 

електростанціях матеріали сонячних установок виконують роль вишуканого 

будівельного матеріалу, що покращують архітектуру будівель, забезпечують 

їх водостійкість, звукоізоляцію і теплостійкість; застосування сонячних 

установок не має негативного впливу на навколишнє середовище.
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У наш час біля 7 млн. будинків у світі обладнано сонячними батареями. 

Сонячна енергія широко використовується для виробництва електроенергії
[3].

З огляду на вище перераховані факти можна говорити про доцільність 

використання сонячного потенціалу, що припадає на територію України. 

Середньорічна кількість сонячної радіації, що припадає на 1 м2 поверхні 

території України, знаходиться в межах: від 1070 до 1400 кВт*год/м2. 

Потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим для широкого 

впровадження як теплоенергетичного, так і фото-енергетичного обладнання 

практично в усіх областях. Період ефективної експлуатації обладнання 
сонячних установок в Україні 5-7 місяців.

Станції, що працюють на сонячній енергії, взагалі безшумні. Істотний 

недолік полягає у тому, що такі станції займають великі площі. Кожен 1 МВт 

потужності сонячної електростанції потребує відведення щонайменше 1,5 га 

землі. Мінусом також є те, що вихід енергії -  непостійний. Перетворення 

сонячної енергії в електричну відбувається в основному за рахунок 
використання фотоелектричних елементів [2].

Види сонячних колекторів:
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а) плоский б) вакуумний із прямою передачею тепла воді

Підприємства з виробництва концентрованої сонячної енергії 

використовують дзеркала для концентрування сонячного випромінювання на 

приймачі, який збирає та передає сонячну енергію до теплопровідної рідини, 

що може застосовуватися як для кінцевого використання, так і для 

генерування електричної енергії за допомогою звичайних парових турбін. 

Великі підприємства концентрованої сонячної енергії можуть бути оснащені 

системами акумулювання тепла для постачання теплової енергії споживачам 

та генерування електричної енергії також і вночі. Фотоелементи широко 

використовуються і для автономного освітлення.

Висновки. Потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим 

для широкого впровадження як теплоенергетичного, так і фото- *  

енергетичного обладнання практично в усіх областях. На територію України 

за рік падає така кількість енергії сонця, яка переважає нинішній рівень п 

споживання більше чим в 500 разів. Тобто, достатньо використовувати лише 

0,5% енергії сонця, яка досягає поверхні України, щоб задовольнити 

енергетичні потреби українців.
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АВТОМАТИЧНЕ ПОВТОРНЕ ВКЛЮЧЕННЯ. ПРИЗНАЧЕННЯ І 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АПВ 

Рубаненко О.О., Мудрицька Л.М., Рубан Ю.Ю.,

Вінницький національний аграрний університет

Значна частина коротких замикань (КЗ) на повітряний лініях 

електропередачі (ПЛ), викликаних перекриттям ізоляції, перехлестуванням 

проводів і іншими причинами, при достатньо швидкому відключенні 

ушкоджень, релейним захистом, самоусувається. При цьому електрична дуга, 

що виникла в місці КЗ, гасне, не встигаючи викликати істотних руйнувань, 

що перешкоджають повторному включенню лінії під напругу. Такі 

пошкодження, які самі усуваються в короткий термін, прийнято називати 

нестійкими. Статистичні дані про пошкодження ПЛ за багаторічний період 

експлуатації показують, що частка нестійких пошкоджень досить висока і 
становить 50-90%.

Оскільки відшукання місця пошкодження на лінії електропередачі 

шляхом її обходу вимагає тривалого часу, а багато пошкодження мають 

нестійкий характер, зазвичай оперативний персонал виконує випробування
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