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Вступ. Підвищення економічності та надійності суднових електроенергетичних 

систем є актуальною задачею. Експлуатація універсальних суховантажних суден пов'язана 

з витратою значної кількості палива і інших нафтопродуктів, вартість яких безперервно 

підвищується [1]. Сучасні суднові енергетичні установки представляють собою складні 

комплекси технічних засобів, які не тільки забезпечують рух судна, але і постачають 

енергією всім системам, механізмам та пристроям,  функціонування яких необхідне для 

управління судна, надійності плавання, створення умов проживання в службових і жилих 

приміщеннях і т.д. Зростання рівня автоматизації суднових систем, впровадження сучасних 

систем управління та навігації, супроводжується зростанням потужності суднових 

електроенергетичних систем (СЕЕС). 

Так на сучасних суховантажах, контейнеровозах, танкерах, газовозах та інших 

суднах відносна потужність СЕЕС складає (21…32)%  від потужності головної 

енергетичної установки (ГЕУ), а на пасажирських, рибопромислових суднах і поромах та 

ін. вона складає (45…70)% і більше [2]. 

Основними джерелами електроенергії на сучасних суднах є дизель–генератори та 

турбогенератори. Однак, ККД потужних дизель–генераторів складає 35%, а 

турбогенераторів 20% [3]. Разом з тим, багаторазове перетворення енергії потребує значної 

кількості вартісного обладнання, громіздких споруд, додаткової площі для розміщення 

устаткування. В зв’язку з цим, у сучасній судновій електроенергетиці особливу увагу 

приділяють удосконаленню систем генеруванню електроенергії, підвищенню якості 

електроенергії, економічності її виробництва, надійності роботи систем та живлення 

приймачів електроенергії. 

Потужність більшості суднових механізмів, пристроїв і установок обирається за 

короткочасними умовами їх експлуатації, а в тривалих режимах виявляються 

недовантаженими. Це пов'язано зі зниженням ККД (коефіцієнт корисної дії) і коефіцієнта 

потужності приводних електродвигунів непродуктивною витратою електроенергії і палива 

різними приймачами електроенергії. 

Перевитрата електроенергії і палива неминуча також при недостатньою 

завантаженні дизель–генераторів СЕЕС (оскільки знижується ККД генераторів і їх 

приводних двигунів). Для успішного вирішення завдань комплексною автоматизації судна 

велике значення має автоматизація процесів виробництва, перетворення і розподіли 

електроенергії по суднових споживачах, здійснюваних СЕЕС.  

 

Значна економія нафтопродуктів на суднах може бути отримана за рахунок 

використання головної енергетичної установки (ГЕУ) для виробництва електроенергії [2]. 

Використання валогенераторних установок (ВГУ) це один з шляхів удосконалення 

суднової електроенергетичної системи, підвищення  її ККД.  Зниження витрат палива, 

потужності від силової установки для СЕЕС може здійснюватися застосуванням у складі 

електростанцій валогенераторів, привід яких здійснюється через механічну передачу від 

суднового валопровода або від валу відбору потужності головного двигуна [4].  

Метою роботи є розробка комп’ютерної моделі для аналізу режимів роботи 

суднових гібридних пропульсивних комплексів.   

При використанні ВГУ як генератора і електродвигуна зазвичай розглядають чотири 

схеми роботи пропульсивного комплексу [3]:  

1. ГД  (головний двигун) працює на гребний гвинт;  



2. ГД працює на гребний вал, а частина його потужності передається на ВГУ, 

що працює в режимі генератора;  

3. На гребний вал працює як ГД, так і ВГУ, що працює в режимі електродвигуна 

(ЕД);  

4. ГД відключений, на гребний вал працює тільки електродвигун.  

Орієнтовна потужність СЕЕС обраного балкера у межах від 1450 кВт до 1700 кВт (з 

урахуванням 13…15% потужності СЕЕС балкера від потужності ГД судна у 11060 кВт). 

Враховуючи 15…20% втрати в різних режимах експлуатації, показники потужності СЕС 

можуть знижуватись до значень 1000 кВт.  

Валогенератори можна умовно підрозділити на три основні категорії [3]: 

1. Найпростіші валогенератори, які не мають системи регулювання частоти 

обертання, як наслідок підтримки необхідної частоти електричної енергії. Оскільки частота 

електроенергії, що виробляється, пропорційна частоті обертання ГД, то він повинен робити 

при n = cost. Це можливе тільки для ГРК без оптимізації його роботи. 

2. Альтернативні валогенератори, котрі можуть застосовуватися для 

вироблювання електроенергії з плаваючою частотою між 50 і 60 Гц, через можливі зміни 

частоти обертання ГД від 100 до 80 %. Це означає, що споживачі енергії, чутливі до зміни 

частоти, повинні живитися через перетворювачі частоти чи від ДГ. Ці ВГ не пристосовані 

для паралельної роботи з ДГ, вони використовуються під час рейсу судна, коли ДГ виведені 

з експлуатації. Їх загальний ККД становить приблизно 92 %. 

3. Валогенератори, які виробляють електричну енергію з постійною частотою в 

широкому діапазоні обертань ГД. Для забезпечення частоти електричного струму можуть 

використовуватися підвищуючи редуктори або напівпровідникові перетворювачі частоти 

струму. Редуктор може підтримувати постійну частоту обертання вихідного вала в 

діапазоні 100…70% від обертань валу ГД. Валогенератор може працювати як самостійно 

на електричну мережу, так і в паралелі з ДГ. Загальний ККД змінюється від 88 до 91 % в 

залежності від частоти обертання колінчатого валу ГД. 

ВГ мають наступні переваги перед ДГ: менші габарити, низька початкова вартість, 

низькі витрати на монтаж і на обслуговування, великий термін служби і низький рівень 

шуму. 

Основним недоліком систем відбору потужності є залежність їх роботи від 

швидкості руху судна. При застосуванні валогенераторів зміна швидкості руху судна, тобто 

зміна частоти обертання гребного валу, безпосередньо пов'язано із зміною частоти 

обертання генератора, внаслідок чого вихідні параметри валогенераторів – напруга і 

частота струму – зменшуються від номінальних значень при ході з швидкістю "Повний" до 

нуля при зупинці головних машин. Це, по–перше, ускладнює, або робить майже 

неможливою паралельну роботу валогенераторів з автономними генераторами і, по–друге, 

вимагає швидкого включення резервного джерела електроенергії при зупинці машин. 

Стабілізувати вихідні параметри валогенераторів і поліпшити умови їх паралельної 

роботи можна застосуванням спеціальних перетворювачів електроенергії або пристроїв, що 

забезпечують постійну частоту обертання генераторів, незважаючи на змінну частоту 

обертання гребного валу. Нині СЕЕС з валогенераторами широко поширені на судах, де не 

пред'являється особливо жорстких вимог до зміни вихідних параметрів. До таких судів 

відносяться в основному судна, тривалість ходу яких з швидкістю "Повний" або "Середній" 

складає не менше 25% загальної тривалості ходового часу за навігацію. 

Потужність валогенератора визначають по таблиці завантажень електростанції 

залежно від потреби в електроенергії на ходовому режимі. При двохвальній ГЕУ можна 

застосовувати два валогенератора однакової потужності –  один на постійному струмі, 

інший – на змінному.  

Діапазон частот обертання валопровода, при якому забезпечується нормальна 

робота валогенератора, може бути збільшений за рахунок застосування приводів з 

регульованою частотою обертання. 



Підвищення економічності і зниження експлуатаційних витрат суднових 

пропульсивних комплексів і систем – актуальне завдання сучасного суднобудування [1]. 

На ряді суден, таких як рибопромислові, гідрографічні, науково – дослідні, суда 

постачання, рятувальники і ін., Режими експлуатації характеризуються широким 

діапазоном зміни швидкості ходу, від повної до мінімально можливої. При цьому повний 

хід використовується лише обмежений час, а основним по тривалості є середній і малий 

ходу, які характеризуються часткової навантаженням на Пропульсивний комплекс. 

Реалізувати задані режими експлуатації, використовуючи один головний двигун (ГД) в 

складі пропульсивной установки, технічно складно і економічно недоцільно [4]. 

Застосування систем електроруху (СЕР) з єдиною електроенергетичної установкою 

на ряді судів ускладнено у зв'язку з ускладненням розміщення електроустаткування. Це 

пов'язано з тим, що потужність обладнання СЕР вибирається з умови забезпечення повного 

ходу судна. Крім того, СЕР мають високу вартість і порівняно низький ККД при роботі на 

номінальному навантаженні [5]. 

У зв'язку з цим на ряді судів знайшли застосування гібридні пропульсивні комплекси 

(ГПК), в яких застосовуються кілька різнотипних двигунів, що працюють на один або 

кілька рушіїв [6]. Значно знизити вартість, підвищити техніко–економічні показники і 

надійність електроенергетичної установки судна можливо шляхом застосування гібридних 

дизельелектричних пропульсивних комплексів. 

Приклад пропульсивной установки даного типу наведено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Гібридний пропульсивний комплекс (ГПК) на базі системи електроруху 

(СЕР) постійного струму:1 – головний дизель; 3 – редуктор; 4 – гвинт фіксованого 

кроку ГФК; 5 – гребний електродвигун (ГЕД) постійного струму 

 

До складу ГПК входять дизельна і електрична пропульсивні установки. Дані ГПК 

містять в собі переваги традиційних ПК на базі теплових двигунів і СЕР.  

У ГПК для реалізації економічного ходу передбачається використання головного 

дизеля (ГД), а для забезпечення режимів малого ходу і динамічного позиціонування – 

допоміжного СЕР постійного струму. Як рушій застосовується гвинт фіксованого кроку 

(ГФК). Недолік даного ГПК пов'язаний з використанням СЕР постійного струму, що знижує 

ККД і надійність установки. 

Розвиток силової напівпровідникової перетворювальної техніки дозволив створити 

ГПК нового покоління, де в якості ГЕД використовується машина змінного струму з 

живленням від напівпровідникового перетворювача частоти (НПЧ) [7]. ГПК нового 

покоління представлений на рис. 2. 

У ГПК даного типу гребний електродвигун (ГЕД) отримує живлення від оборотного 

перетворювача частоти (НПЧ). Переваги даної установки: 

- висока надійність; 

- малі маса і габаритні розміри; 

- широкі функціональні можливості; 



- висока якість електроенергії. 

Максимальний хід судна забезпечується спільною роботою ГД і СЕР на гвинт. У 

режимі економхода ГД надає руху гребний гвинт і ГЕД. ГЕД перекладається в генераторний 

режим роботи і забезпечує потреби судна в електроенергії [8]. НПЧ стабілізує параметри 

електроенергії в судновий мережі. Режим малого ходу забезпечує СЕР змінного струму. 

Крім того, СЕР може використовуватися для стартерного запуску ГД. 

 

 

 
 

Рис. 2. Гібридний пропульсивний комплекс (ГПК) на базі системи електроруху 

(СЕР) змінного струму з редуктором: 1 – головний двигун  (ГД), 3  редуктор; 6 – 

гребний електродвигун (ГЕД); 4 – гвинт фіксованого кроку (ГФК); 7 – розподільний 

щит; 8 – реактор; 9 – напівпровідниковий перетворювач частоти (НПЧ) 

 

У ГПК даного типу гребний електродвигун (ГЕД) отримує живлення від оборотного 

перетворювача частоти (НПЧ). Переваги даної установки: висока надійність; малі маса і 

габаритні розміри; широкі функціональні можливості;висока якість електроенергії. 

Максимальний хід судна забезпечується спільною роботою ГД і СЕР на гвинт. У 

режимі економхода ГД надає руху гребний гвинт і головний електричний двигун ГЕД. ГЕД 

перекладається в генераторний режим роботи і забезпечує потреби судна в електроенергії 

[8]. НПЧ стабілізує параметри електроенергії в судновий мережі. Режим малого ходу 

забезпечує СЕР змінного струму. Крім того, СЕР може використовуватися для стартерного 

запуску ГД. 

Використання ГПК нового покоління розширює функціональні можливості суднової 

енергетичної установки, підвищує техніко–економічні показники і надійність, знижує 

експлуатаційні витрати і масогабаритні показники. 

Сучасні багатофункціональні ГПК мають переваги в порівнянні з традиційними 

установками на базі теплових двигунів і системами повного електроруху по ряду технічних 

параметрів. Найбільш перспективною сферою застосування ГПК є суду з широким 

діапазоном зміни швидкостей ходу при обмеженому просторі для розміщення обладнання. 

Застосування ВГ в складі СЕЕС дозволяє знизити витрату паливно-мастильних 

матеріалів і економити моторесурс допоміжних ДГ [9]. Крім традиційної функції джерела 

електроенергії ВГ як оборотна електрична машина (ЕМ) може виконувати роль головного 

електричного двигуна (ГЕД), забезпечуючи аварійний хід судна, або працювати спільно з 

ГД на гребний гвинт. Деякі міжнародні класифікаційні суспільства розглядають питання 

про включення стосовно окремих типів суден (танкери, газовози, пасажирські і круїзні 

судна) додаткового вимоги про наявність резервного пропульсивного комплексу, що 

забезпечує аварійний хід судна в разі відмови ГД. Як аварійне пропульсивного комплексу 

можна використовувати і ВГУ. 

В даний час в експлуатації знаходяться різні типи ВГУ. Однією з найбільш 

поширених є ВГУ на судах з ГФК. Структурна схема СЕЕС з ВГУ даного типу приведена 

на рис. 2.5. 



Реалізація рухового режиму роботи ВГУ при наявності НПЧ не викликає 

принципових труднощів. На судах з гвинтом регульованого кроку (ГРК) при відсутності 

НПЧ роботу ВГ в руховому режимі реалізувати значно складніше. Проблема, насамперед, 

пов'язана з пуском ВГ. 

Пуск синхронного ВГ до підсинхронних частоти можна здійснити за допомогою 

допоміжного пускового електродвигуна асинхронного типу [10]. Такий спосіб 

використовується для запуску СК в ВГУ з НПЧ. Якщо є можливість на час пуску від'єднати 

ВГ від гвинта за допомогою роз'єднувальної муфти, потужність пускового 

автотрансформатора (АТ) буде порівняно невеликою. Якщо роз’єднувальної муфти немає, 

розгін ВГ буде здійснюватися разом з гребним валопроводом і гвинтом. Потужність 

пускового АТ, а, отже, його маса габарити і вартість значно збільшується. У цьому випадку 

доцільно розглянути інший спосіб пуску ВГ. 

При наявності у ВГ демпферної обмотки його пуск можна здійснити в режимі АД, 

як це робиться в деяких гребних електричних установках змінного струму. Для 

асинхронного пуску ВГ доцільно використовувати один автономно працює ДГ. Потужність 

ДГ, як правило, менше потужності ВГ, й здійснити прямий пуск ВГ при номінальній частоті 

обертання ДГ в зв'язку з великими пусковими струмами практично неможливо. Для 

зниження пускових струмів необхідно знизити частоту обертання ДГ до мінімальної і 

встановити нульовий крок гвинта, що значно знижує момент опору. ГД від'єднується від 

валопровода за допомогою роз'єднувальної муфти [3]. 

Слід зазначити, що зниження частоти ДГ призведе до зниження його максимальної 

потужності, що може значно затягнути час пуску ВГ (рис. 3). 

 
  

 

Рис. 3.  Обмежувальні характеристики валогенератора (ВГ): 

1 – регуляторна характеристика; 2 – обмежувальна характеристика; 

3, 4 – обмеження по мінімальній частоті і потужності відповідно 

 

Порядок запуску ВГ з метою зниженя пускових струмів и обмеження 

перевантаження ДГ может проводитись у такому порядку. При зниженій частоті обертання 

ДГ, зниженій напрузі и нульовому кроці ГРК проводиться асинхронний пуск ВГ (ділянка а 

– б на рис. 3. После пуску ВГ збуджується и переходити в режим роботи синхронного 

двигуна (ділянка б – в на рис. 3). 

Підвищується частота обертання ДГ, при цьому пропорційно змінюється частота 

обертання ВГ і гребного гвинта (ділянка в – г на рис. 3). Після виходу ДГ на номінальні 

обороти гвинт виводиться з нульового положення і створює упор, що забезпечує рух судна. 

У міру розгону судна крок гвинта можна змінювати, забезпечуючи роботу дизеля з 

номінальним навантаженням (ділянка г – д на рис. 3 где точка «д»). Орієнтовно можна 

вважати, що швидкість судна пропорційна кореню кубічному з потужності на ГВ. При 



потужності ДГ і ВГ 5 ... 10% від потужності ГД можна забезпечити хід судна зі швидкістю 

до 30% і більше від номінального значення. 

Система автоматичного управління і регулювання ВГУ, що забезпечує пуск і 

реалізацію рухового режиму роботи ВГ, наведена на рис. 4. До її складу входить система 

автоматичного регулювання збудження ВГ – 8, система автоматичного регулювання 

напруги синхронного генератора (САРН СГ) – 9, система автоматичного регулювання 

частоти дизель генератора (САРЧ ДГ) – 10, система автоматичного регулювання (САР) 

кроку гвинта – 11. 

 
  

 

Рис.  4 .  Система управління валогенераторной установкою ВГУ: 

1 – гвинт фіксованого кроку (ГФК); 2 – механізм зміни кроку; 3 – редуктор; 4 –

валогенератор (ВГ); 5 – синхронний генератор (СГ); 6 – дизель; 7 – система 

управління валогенераторной установкою (ВГУ); 8 – система регулювання 

збудженням (ВГ); 9 – система автоматичного регулювання напруги синхронного 

генератора (САРН СГ); 7 – система автоматичного регулювання частоти струму 

дизель генератора (САРЧ ДГ); 11– система регулювання кроку гвинта 

 

В останні роки все більшого поширення знаходять двухопераційні тиристори, в тому 

числі з польовим управлінням, а також польові і гібридні транзистори. У зв'язку з цим в 

ВГУ слід очікувати широкого застосування НПЧ нового покоління на базі повністю 

керованих вентилів [11]. В сучасних ВГУ найбільше застосування знайшли НПЧ з ланкою 

постійного струму і значно рідше – з безпосереднім зв'язком [12]. Дані НПЧ охоплюють 

практично весь діапазон потужностей судновий силової перетворювальної техніки [4]. 

Комбіновані транзистори (біполярні транзистори з ізольованим затвором) 

поєднують в собі переваги польових і біполярних транзисторів незначні втрати, високий 

вхідний опір і ін. Висока швидкість перемикання вентилів дозволяє в повній мірі 

використовує переваги широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). При великій кратності 

частоти комутації і вихідний частоти перетворювача підвищується швидкодія системи 

регулювання [13]. Однак підвищення часготи управління ШІМ передбачає багаторазове 

включення і виключення вентилів, що призводить до додаткових динамічним втрат і 

зниження ККД перетворювача. Незважаючи на це ККД перетворювачів з ланкою 

постійного струму на базі напівпровідникових вентилів у потужних перетворювачів 

наближається до 98 … 99%. 

Повністю керовані вентилі застосовують в складі автономних інвертерів (АІ) і 

матричних перетворювачах частоти (МПЧ) [14, 15]. Однак у зв'язку з тим, що МПЧ мають 

розгалужену силову схему, внаслідок чого для її реалізації потрібна велика кількість 

силових вентилів і більш складна схема управління, їх застосування в складі перспективних 

ВГУ менш доцільно. Використання в складі ВГУ НПЧ на базі АІ з повністю керованих (що 

закриваються) використання вентилів дозволяє позбутися від ряду недоліків, властивих 

МПЧ і дволанковим НПЧ на базі пасивного випрямляча [16]. 



НПЧ на базі АІ може встановлюватися в якірне коло синхронного або в обмотці 

збудження асинхронізованого синхронного валогенератора (машина подвійного 

живлення). В останньому випадку НПЧ розрахований на потужність системи збудження і 

може виконуватися нереверсивним. Крім того, в зв'язку з установкою НПЧ в колі живлення 

обмотки збудження якість електроенергії в суднових колах підвищується. Однак машини 

подвійного живлення в порівнянні з синхронними є більш складними і дорогими, що 

обмежує їх застосування в складі ВГУ. 

У зв'язку з цим до найбільш перспективним типам ВГУ слід віднести установку з 

синхронним ВГ і НПЧ на базі АІ. Для реалізації рухового режиму роботи ВГ в даних 

установках необхідно застосовувати оборотний НПЧ. Даний НПЧ складається з активного 

випрямляча (АВ) і АІ. У руховому режимі роботи автономний інвертор 2 переходить в 

режим роботи некерованого випрямляча, а активний випрямляч 3 – у режим автономного 

інвертора. Структурна схема ВГУ з НПЧ на базі АІ представлена на рис.  5. 

 

 
 

Рис. 5.  Валогенераторная установка (ВГУ) з синхронним  валогенератором (ВГ) и  

напівпровідниковим перетворювачем частоти (НПЧ) на базі автономного інвертора (АІ): 1– 

гвинт фіксованого кроку (ГФК); 2 – ВГ; 3 – редуктор; 4 – головний двигун (ГД); 5 – НПЧ; 

6 – активний  випрямляч (АВ); 7 – автономний інвертор (АІ); 8 – головний розподільчий 

щіт (ГРЩ) 

 

ВГУ даного типу можуть працювати в автономному режимі, паралельно з ДГ і в 

руховому режимі. Установка НПЧ на базі АІ в якірне коло ВГ дозволяє використовувати в 

складі ВГУ стандартні СМ, а також дає можливість модернізувати ВГУ на судах з ГФК з 

метою реалізації оптимального закону експлуатації ГД. В автономному режимі 

експлуатації і при паралельній роботі з ДГ від ВГУ в мережу надходить активна і реактивна 

потужність. Необхідність у використанні СК відпадає. У руховому режимі роботи ВГУ 

активна потужність від ДГ надходить до ВГУ. 

Для підтвердження можливості реалізації на судах з ГРК рухового режиму роботи 

ВГ створено математичну модель ВГУ. В основі її лежать відомі математичні моделі СГ, 

НПЧ, ВГ, САРН та САРЧ [17, 18].Структурна схема моделі ВГУ наведена на рис. 6. 

 В якості математичних моделей електричних машин (ЕМ) прийняті системи рівнянь 

в обертовій системі координат d – q. Для опису ВГ використана математична модель 

синхронного двигуна з демпферного обмоткою. Для дослідження перехідних процесів 

пуску використовувалася спрощена моделі ВГ. Під час пуску вважаємо, що 

електромагнітний момент створює тільки демпферна обмотка, а обмотка збудження 

розімкнути. В цьому випадку ВГ може бути описаний математичною моделлю АД з 

параметрами демпферного обмотки ВГ. Після розгону і збудження ВГ можна описати 

спрощеною моделлю СМ при допущенні, що САР збудження забезпечує роботу з 



коефіцієнтом потужності рівним одиниці за умови ортогональності магнітного потоку і 

вектора струму. При математичному моделюванні ГД вважаємо, що положення паливної 

рейки дизеля повністю визначає величину крутного моменту. Математична модель СГ 

описується з урахуванням насичення.    

  

 
 

Рис. 6. Структурна схема моделі валогенераторной установки (ВГУ) на судах з 

гвинтом регульованого кроку   (ГРК): Ud, Uq, Іd, Іq – напруга і струм синхронного 

генератора (СГ) в осях d-q відповідно; Uf – напруга збудження  СГ; nСГ, nВГ – 

частота обертання СГ і ВГ; mСАРЧ, mГРК – крутний момент головного двигуна (ГД) 

і момент опору ГРК 

 

Після розгону і збудження ВГ можна описати спрощеною моделлю СМ при 

допущенні, що САР збудження забезпечує роботу з коефіцієнтом потужності рівним 

одиниці за умови ортогональності магнітного потоку і вектора струму. При математичному 

моделюванні ГД вважаємо, що положення паливної рейки дизеля повністю визначає 

величину крутного моменту. Математична модель СГ описується з урахуванням насичення.  

Перед тим, як здійснювати моделювання будь–якого типу електричних машин, 

необхідно почати з вивчення реальної моделі для визначення всіх важливих параметрів. У 

цьому випадку основними параметрами синхронного генератора змінного струму 

виступають: номінальні значення напруги, струму навантаження, потужності, струму 

збудження, коефіцієнта потужності, частоти. Математична модель повинна включати всі 

важливі параметри поведінки машини диференціальними рівняннями. 

Блок системи збудження – це система Simulink, яка реалізує збуджувач постійного 

струму, без функції насичення збуджувача. Основними елементами, що утворюють блок 

системи збудження, є регулятор напруги та збуджувач) [19]. Збуджувач представлений 

наступною функцією передачі між напругою збуджувача і виходом регулятора. 

Модель НПЧ складається з двох підмоделей: некерованого випрямляча (НВ) та 

автономного інвертора (АІ) [19]. В основі комп'ютерної моделі НВ лежать спрощені моделі 

напівпровідникових діодів, які є послідовне з'єднання ідеального ключа, джерела напруги 

використовуваного для зміщення ВАХ в прямому напрямку, резистора (опір діода в 

прямому напрямку) і індуктивності, використовуваної для обліку інерційності діода, 

пов'язаної з накопиченням на його базі надлишкових зарядів неосновних носіїв і їх 

розсмоктуванням при виключенні. Роботою діода управляє блок логіки (БЛ). 

У зворотному напрямку опір діода є нескінченно великою. БЛ управляє діодом в 

функції напруги та струму діода. При позитивному напрузі на діоді відбувається замикання 

ключа і через діод починає протікати струм. Розмикання ключа (виключення діода) 

виконується при зниженні струму, що протікає через діод, до нуля. Використовується при 

моделюванні діодів припущення відповідають загальноприйнятим при проектуванні та 

моделюванні силових НПЧ. 

В основі моделі АІ лежать моделі транзисторних IGBT модулів, які створені на 

основі комбінації біполярних і польових транзисторів. Модель біполярного транзистора з 



ізольованим затвором (IGBT транзистор) складається з послідовно включених: резистора, 

індуктивності, джерела постійної напруги, ідеального ключа. Роботою транзистора керує 

блок логіки. Включення транзистора відбувається в разі, якщо напруга колектор – емітер 

VCE позитивна, більша, ніж напруга Vf і на затвор транзистора поданий позитивний сигнал 

(VGE> 0). Вимкнення транзистора відбувається при зменшенні сигналу на затворі до нуля 

(VGE = 0). При негативній напрузі колектор – емітер VCE транзистор знаходиться у 

вимкненому стані. 

Для дослідження можливості застосування напівпровідникових перетворювачів 

(НП) на базі автономних інверторів (АІ) в складі ВГУ, розрахунку статичних характеристик 

і перехідних процесів в середовищі наукового моделювання Simulink (пакет Маtlаb) 

розроблений віртуальний комп'ютерний стенд, представлений на рис. 7.  

 

 
 

Рис. 7. Віртуальний комп'ютерний стенд для моделювання режимів роботи суднової 

гібридної пропульсивної установки балкера 

 

До складу стенду входить комп'ютерна модель синхронного ВГ з системою 

збудження, ПП на базі некерованого випрямляча і АІ, асинхронного електроприводу, 

статичне активно–індуктивне навантаження, віртуальні прилади електро вимірювань. 

Джерело напруги – синхронний генератор ВГ 60 Гц потужністю 910 кВт здійснює 

живлення навантаження через перетворювач [4]. Напруга 450 В, 60 Гц, спочатку 

випрямляється шісти імпульсним діодним мостом. Фільтрована напруга постійного струму 

подається на дворівневий інвертор IGBT, що генерує 60 Гц. Інвертор IGBT використовує 

модуляцію імпульсної ширини (ШІМ) на несучій частоті 2 кГц. Схема дискретизується за 

час вибірки в 2 нс. 

На рис. 8 представлені миттєві значення напруги і струму ВГ, ланки постійного 

струму ПП при роботі ВГ потужністю 1140 кВА з номінальним навантаженням, 

номінальним коефіцієнтом потужності і частотою ВГ 40 Гц.  

 



 
 

Рис. 8. Осцилограми напруги інвертора 

 

Напруга навантаження регулюється за допомогою ПІ – регулятора напруги, 

використовуючи перетворення у двофазну рухому систему координат. Перший вихід 

регулятора напруги – вектор, що містить три моделюючі сигнали, використовувані 

генератором ШІМ для генерації 6 IGBT імпульсів. Другий вихід повертає індекс модуляції. 

Блок мультиметра використовується для спостереження за діодними та IGBT 

струмами. За формами хвилі напруги на шині постійного струму, виході інвертора та 

навантаженні можна слідкувати на Scope1. Гармоніки, генеровані інвертором навколо 

кратних 2 кГц, фільтруються за допомогою LC фільтра. 

Вихід перетворювача під’єднано до розподільної секції ГРЩ, яка живить резистивно 

– індуктивне та моторне навантаження. Навантаження моделюється як еквівалентне R–L 

з’єднання або асинхронні машини (потужністю 50 та 75 кВт) та вмикається у певні моменти 

часу за допомогою перемикачів, моделюючі таким чином нестаціонарність енергосистеми.  

Результати моделювання, отримані в різних системах збудження, демонструють 

хорошу стійкість при накиді навантаження несправності. Після перехідного періоду 

приблизно 50 мс система досягає стійкого стану.  



Для визначення можливості підтримки сталості напруги і частоти в судновий мережі 

при роботі ВГ зі змінною частотою на комп'ютерній моделі ВГУ проведені обчислювальні 

експерименти.  

Результати експериментальних досліджень показали, що у всьому діапазоні зміни 

частоти ВГ від 30 до 50 Гц і навантаження від 50% до 100% від номінального значення 

напруга і частота в судновий мережі підтримувалася номінальним з допустимою точністю. 

Результати гармонійного аналізу напруги і частоти в судновий мережі показали, що 

коефіцієнт несинусоїдальності напруги в судновий мережі для різних режимів роботи ВГ 

склав 20… 25%, а струму– не перевищував 5%. 

Висновки. Проведені дослідження показали, що використання напівпровідникових 

перетворювачів в складі комбінованого пропульсивного комплекса дозволяє значно  

підвищити якісні показники електричної енергії в судновій ЕС; забезпечити працездатність 

суднової енергосистеми при аварійних ситуаціях (можливість руху судна в разі відмови 

головного двигуна), забезпечити зниження собівартості виробленої електроенергії, 

збільшити моторесурс ДГ, зменшити експлуатаційні витрати, підвищити надійність СЕУ і 

безпеку мореплавання судна в цілому. 
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