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А н о т а ц 1 я  -  робота присвячена отриманню р1вняння енергетичного балансу 
мотоблока та основних енергетичних сп1вв1дношень, що визначають 

властивост1 тягового електродвигуна з метою створення 
енергозбер1гаюч〇1 системи оброб1тку грунту.

Постановка проблеми. Сучасне с1льськогосподарське виробництво в Укра*1н1 та за 
кордономхарактеризуегьсямасовимзастосуванняммоб1льнихенергетичнихзасоб1вма- 
л〇1 механ1зац1*1 у вигляд1 малогабаритних мотоблок1в (МБ), м1н1-трактор1в та р1зноман1т- 
них спец1ал1зованих агрегат1в в основному з двигунами внутр1шнього згорання ДВЗ [1]. 
В той же час проведен! в НВО BICXOM (Рос1я) та 1МЕСГ УААН (Украина) пор1вняльн1 
випробування виявили, що електриф1кован1 мотоблоки з тяговими електродвигунами по- 
ст1йного та зм1нного струму мають ряд суттевих переваг в пор1внянн1 з мотоблоком з 
двигуном внутр1шнього згорання [2].

Формулювання ц1лей. Ц1ллю е отримання р1вняння енергетичного балансу МБ з 
електроприводом та основних енергетичних сп1вв1дношень, що визначають властивост1 
ТЕД в привод! МБ, а також обгрунтування закону оптимального керування тягового 
електродвигуна пост1йного струму по максимуму ККД.

Основн1 матер1али досл1дження. Мотоблоки з електроприводом можуть бути 
класиф1кован1 за наступними ознаками: по виду джерела електропостачання -  з 
централ1зованим або автономним, по роду струму тягового електродвигуна -  пост1йно- 
го або зм1нного, а також по конструктивному виконанню механ1чн〇1 передач! та веду- 
чих кол1с та iH.

Процес перетворення енергГ1 при po6〇Ti мотоблока з електроприводом та централ1- 
зованим електропостачанням наочно може бути представлено у вигляд1 структурно! схеми 
енергетичного каналу енергозбер1гаюч〇1 системи оброб1тку грунту на 6a3i мотоблока, що 
представлено на рис.1.

Рис. 1. Структурна схема енергетичного каналу мотоблока
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У в1дпов1дност1 з наведеною на рис. 1 структурою енергетичного каналу, ефекти- 
вн1сть мотоблока може бути оц1нена р1внянням енергетичного балансу МБ в наступно- 
му вигляд1
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Pe = Pi -APa =^PMn +AP, +AP/ +Pm. ⑴

Р1вняння (1) в1дображае режим роботи мотоблока при незм1нност1 Р\ та Рт, а та- 
кож швидкост1 руху МБ -  v. В реальних умовах роботи МБ, наприклад при оранц1, ве
личина Рт пост1йно зм1нюеться, що призводить до нестаб1льност1 енергетичного балан
су МБ.

Оц1нку тягових властивостей МБ можна провести за величиною його тягового
ккд

лт - (2)

В межах оптимального режиму роботи МБ залежн1сть м1ж швидк1стю руху та тя- 
говим зусиллям МБ повинна мати г1пербол1чний характер, 1деальна тягова характерис
тика може бути виражена сп1вв1дношенням

P  = F  • v = Р -л = const. (3)т т el m  V」 /

Сл1д ввести поняття закону керування ТЕД в привод! МБ. Стосовно до ДПС закон 
керування представляв собою сукупн1сть умов зм1ни параметр1в в вигляд1 напруги (U*) 
та магнггного потоку (Ф*) в визначеному 1нтервал1 зм1ни швидкост1 обертання (̂ *), що 
забезпечуе реал1зац1ю механ1чн〇1 характеристики двигуна M(w)  з урахуванням вимог 
до не!. Bci д1апазони зм1ни кутово! характеристики можуть бути реал1зован1 сполучен- 
ням конкретних умов зм1ни параметр1в керування двигуна (и*,Ф*). Пусковий режим 
двигуна з метою зниження величини пускового струму забезпечуеться значениям жив- 
ляч〇1 напруги U*=0,1 та пускового струму In.max=2 при Р〇п=1. Також сл1д п1дкреслити 
важливу обставину стосовно розробки програма зм1ни параметр1в керування (U*; Ф*; 
Р〇п) в д1апазон1 зм1ни кутово! швидкост1 Wmin* ^ ^ * ^ ： ̂ max* при потужност1 Pi*=1, що за
безпечуе закон керування ТЕД МБ по максимуму ККД.

Висновки. Запропоновано структурну схему енергетичного каналу МБ з електро- 
приводом, що наочно представляв процеси перетворення eHeprii при po6 〇 Ti МБ. Отри- 
мано р1вняння енергетичного балансу МБ з електроприводом та ochobhI енергетичн1 
сп1вв1дношення, що визначають властивост1 ТЕД в привод! МБ для реал1зац11 енергоз- 
бер1гаюч〇1 системи обробггку грунту.
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