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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ГІДРОПРИВОДАХ МАШИН 

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ ЦИФРОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ 

 

Застосування енергозберігаючих технологій в гідроприводах мобільних машин та 

технологічного обладнання різного призначення є однією з основних стійких тенденцій їх 

розвитку. В даний час інтенсивно впроваджуються гідроприводи з LS системами як з 

регульованими насосами так і з нерегульованими насосами, повсюдно впроваджуються 

сучасні пропорційні електрогідравлічні приводи з мікропроцесорним керуванням. Ці заходи 

частково знижують втрати енергії в гідроприводі [1–5]. Однак проблема енергозбереження 

на даний час залишається актуальною. Важливим системним питанням при цьому є 

можливості енергозбереження в мехатронних гідроприводах мобільних машин та 

технологічного обладнання за рахунок поєднання раціонального спільного керування 

гідронасом та приводним двигуном за допомогою адаптивного цифрового регулятора. 

В якості приводних двигунів об’ємних гідроприводів переважно використовуються 

двигуни внутрішнього згорання та асинхронні електродвигуни. Системи керування 

приводів та оцінка енергозбереження в цих двох випадках принципово відрізняються. 

На сьогоднішній день в Україні для галузей будівництва, транспорту, сільського та 

комунального господарства випускаються мобільні робочі машини (трактори, комбайни, 

автомобілі з гідроманіпуляторами, автобетонозмішувачі) оснащені дизельними двигунами. 

Область застосування регульованих насосів з електронними системами керування на 

мобільних робочих машинах розширюється. Однак у вітчизняній літературі відсутні 

роботи в яких розглядається робочий процес дизельного двигуна та регульованого насоса, 

як єдиного агрегату. Дослідивши особливості, які виникають при такій спільній роботі 

дизельного двигуна та регульованого насоса можливо розробити ефективні цифрові 

регулятори, які суттєво знизять непродуктивні втрати енергії, що на сьогодні мають місце 

в приводах мобільних робочих машин [6–8]. 

Окрім того, при цьому можливо покращити статичні та динамічні характеристики 

гідроприводів та забезпечити необхідні закони механіки руху робочих органів машин. 

Виконання таких досліджень та їх впровадження дозволить підвищити технічний рівень 

вітчизняних робочих машин, підняти їх конкурентоспроможність. На сьогоднішній день 

вирішення такої проблеми є доцільним та актуальним. 

Основними напрямками енергозбереження при роботі гідроприводів на основі 

регульованих насосів з дизельними приводними двигунами та адаптивних цифрових 

регуляторів (рис. 1) можна назвати: 

- зниження втрат енергії в гідроприводі шляхом розробки нових алгоритмів роботи 

адаптивних цифрових регуляторів, що забезпечують злагоджену оптимальну роботу 

дизельного двигуна та гідроприводу; 

- забезпечення роботи дизельного двигуна в режимі ефективного згорання і, 

відповідно, мінімальної питомої витрати палива. 

На рис. 2 показано схему гідропривода на основі регульованого насоса з приводним 

асинхронним електродвигуном, що живиться від частотного перетворювача. Гідронасоси з 

приводними асинхронними електродвигунами, що живляться від перетворювачів частоти, 

знаходять все ширше використання в різноманітних галузях [9–11]. Силові 



 99 

напівпровідникові пристрої, які складають основу частотного перетворювача, стають 

дешевшими та досконалішими, що в свою чергу сприяє їх широкому розповсюдженню. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема гідропривода на основі регульованого насоса з дизельним приводним двигуном: 

ДД – дизельний двигун; КП – коробка передач; СВ – система вприскування; БЕК – блок електронного 

керування роботою дизеля; РВП – редуктор відбору потужності; Н – насос з об’ємним регулятором; 

АР – адаптивний цифровий регулятор; 1 – сигнали від датчиків автомобіля, двигуна, системи вприскування, 

педалі газу та датчиків задавальних пристроїв; 2 – сигнали керування 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема гідропривода на основі регульованого насоса з приводним частотно-керованим 

асинхронним електродвигуном: Н – насос з об’ємним регулятором; АД – асинхронний електродвигун; 

АР – адаптивний цифровий регулятор; ПЧ – перетворювач частоти 
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Важливим аспектом керування при роботі регульованого асинхронного двигуна та 

насоса в режимі навантаження є вибір режимів їх роботи в зоні високих ККД. Вирішити це 

питання можливо шляхом використання адаптивного цифрового регулятора та розробкою 

певних алгоритмів роботи, що враховують характер навантажень. Використання 

адаптивних цифрових регуляторів в таких схемах (див. рис. 2) забезпечує оптимальну 

спільну роботу регульованого асинхронного двигуна та насоса і дозволяє заощаджувати 

споживану енергію. 

Висновок. Адаптивні цифрові регулятори дозволяють інтегрувати гідропривод в 

загальну систему керування, забезпечують злагоджену роботу приводного двигуна та 

гідроприводу в зоні високих ККД і дозволяють реалізувати енергозберігаючі режими. 

Вони мають широкі перспективи використання в гідроприводах різних мобільних машин 

та технологічного обладнання. 
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