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АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЛІСОПИЛЬНОЇ 
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Д. Гречин, к. т .н., І. Дробот, П. Мельник 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Існуюча система електроприводу 

подачі лісопильної рами на базі системи генератор – двигун має низку 

вагомих недоліків: система доволі інерційна; крім двох необхідних 

двигунів (основного та двигуна подачі), присутні дві додаткові машини 

(генератор та двигун, який приводить у рух генератор), що збільшує 

встановлену потужність; через присутність додаткових машин 

збільшуються втрати енергії; через подвійне перетворення енергії  

знижений коефіцієнт корисної дії. 

З погляду сучасного стану в електроприводі ця система потребує 

реконструкції з підвищенням її динамічних властивостей та 

економічності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми проаналізували 

можливі варіанти електроприводу подачі: система генератор – двигун 

(існуюча); тиристорний перетворювач – двигун постійного струму; 

імпульсне регулювання швидкості двигуна постійного струму; 

частотно-регульований електропривод: перетворювач частоти – 

асинхронний двигун.  

Згідно з [1] видно доцільність та актуальність модернізації даного 

електроприводу та згідно з [2] – необхідність побудови структурно-

математичної моделі системи автоматизованого електроприводу 

лісопильної рами та її дослідження. 

Постановка завдання. Основне завдання дослідження – 

перевірити, чи може система електроприводу, побудована на основі 

перетворювача частоти, забезпечити надійну роботу лісопильної рами. 

Для цього необхідно побудувати структурно-математичну модель 

автоматизованого електроприводу та провести моделювання. 

Виклад основного матеріалу. Поява об’єктно орієнтованих мов і 

відповідних середовищ програмування полегшила створення складних 

швидкодійних моделей та їх подальший розвиток і використання, а 

поява математичних пакетів (таких як MathCAD чи MATLAB) дала 

змогу відчутно спростити створення моделей, зокрема з 

використанням аналітичних методів, які мають безсумнівну перевагу 
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над числовими, а також уникнути необхідності розроблення своїх 

процедур розв’язання систем диференціальних рівнянь, що описують 

модель, оскільки вони входять до складу практично кожного 

математичного пакета. Для моделювання використаємо програму 

MATLAB/Simulink. 

На рис. 1 подано функціональну схему модернізованого 

електроприводу подачі лісопильної рами. Двигун М1 приводить в рух 

пилу, двигун М2 –  механізм подачі деревини до пили, який живиться 

від перетворювача частоти. Оскільки структура деревини неоднорідна, 

то за допомогою від’ємного зворотного зв’язку за струмом від двигуна 

М1 здійснюється контроль рівня його завантаження,  у разі його зміни 

автоматично змінюється вихідна частота перетворювача частоти і 

відповідно швидкість обертання двигуна подачі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функціональна схема модернізованого електроприводу подачі 

лісопильної рами. 

З використанням матеріалів [2 – 5] побудовано структурно-

математичну модель системи автоматизованого електроприводу 

лісопильної рами. Цілісну модель показано на рис. 2. 

Рис. 2. Структурно-математична модель системи автоматизованого  

електроприводу подачі лісопильної рами. 

 М1  М2 

ТА 

VD3 +10 В 

+Uз 

-Uзз 

Регулятор 

потужності 
Перетворюва

ч частоти 
Rзз 

Rз 
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Рис. 3. Часові залежності кутової швидкості та моменту двигуна подачі 

М2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Часові залежності кутової швидкості та моменту двигуна пили  

М1. 
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Після проведеного моделювання, яке імітувало зміну 

навантаження, через неоднорідність деревини, ми отримали графіки 

перехідних процесів. У разі зменшення навантаження основного 

електродвигуна М1 механізм подачі збільшує швидкість подачі, і 

навпаки – за збільшення навантаження зменшує інтенсивність подачі 

(див. рис. 3, 4). 

Висновки. Отже, з аналізу графічних залежностей перехідних 

процесів видно, що система працює належним чином, забезпечуючи 

автоматичну підтримку навантаження на заданому рівні в системі  

електроприводу залежно від рівня навантаження. Час перехідних 

процесів становить близько 0,5 с. 
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Гречин Д., Дробот І., П. Мельник П. Структурно-

математична модель системи автоматизованого електроприводу 

лісопильної рами 

Побудовано структурно-математичну модель модернізованої 

системи електроприводу лісопильної рами, у середовищі 

MATLAB/Simulink, з використанням частотно-керованого 

асинхронного двигуна,  проведено моделювання перехідних процесів 

при зміні навантаження та отримано графіки перехідних процесів. 

Ключові слова: електропривод, математична модель, перехідні 

процеси. 

 



 

 

 

 

77 

Grechin D., Drobot I., Melnyk P. Structurally mathematical 

model of the system of automatic electric drive of gang-saw 

Structurally mathematical model of the modernized system of 

electromechanic of gang-saw has been built in the environment of 

MATLAB/Simulink, with the use of frequency guided asynchronous 

engine,  the design of transients is conducted at the change of loading and 

the graphic arts of transients are obtained. 

Key words: electric drive, mathematical model, transients. 

 

Гречин Д., Дробот И., Мельник П. Структурно-

математическая модель системы автоматизированного 

електропривода лесопильной рамы 

Построена структурно-математическая модель 

модернизируемой системы электропривода лесопильной рамы, в среде 

MATLAB/Simulink, с использованием частотно управляемого 

асинхронного двигателя,  проведено моделирование переходных 

процессов при изменении нагрузки и получены графики переходных 

процессов. 

Ключевые слова: электропривод, математическая модель, 

переходные процессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


