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які передаються, це можна здійснити шляхом:
1. Скоротити кількість елементів, використовуваних для оцифрування зображень.
2. Зменшити надмірність цифрових зображень.
Перший напрям досягається в результаті
зменшення розмірності ПЗС-МАТРІЦИ або кількості фотоелементів у лінійці в системі оптикоелектронного знімання інформації. Проте це веде
до збільшення часу сприйняття інформації оператором. Такі оптичні системи малопридатні для
спостереження за земною поверхнею і детальної
розвідки. Що недостатня вирішує здатність і чутливість реєструючої апаратури космічних засобів
ускладнює екологічний моніторинг на основі низькоорбітальних космічних апаратів, що виявляється, наприклад, при виявленні лісових пожеж.
Це обумовлено затіненістю лісових пожеж кронами дерев, хмарністю і димом. Отже, перший напрям зменшення обсягів даних, які передаються, є
неефективним.
Навпаки, другий напрям скорочення обсягів
відеоданих, які передаються, за рахунок їх компактного подання внаслідок скорочення надмірності
зображень є найбільш ефективним.

Висновки
1. Застосування нових радіотехнічних систем
аерокосмічного моніторингу Землі, що створені з
використанням сучасних технологій і мають високий рівень автоматизації, забезпечить вже найближчими роками якісно новий рівень вирішення
задач з підвищення обсягу національного валово-

го продукту і зниження вірогідності нанесення
економічного і екологічного збитку. У той же час
одне з основних завдань, що вимагають свого рішення для підвищення ефективності управління, є
підвищення оперативності доведення відеоданих.
2. Підвищення оперативності управління при
існуючих каналах передачі інформації може бути
досягнуте застосуванням методів стиснення зображень з можливістю їх відновлення із заданою
втратою якості.
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УМОВИ ВИБОРУ СУМІЩЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
У статті запропоновані критерії, використання яких дає можливість здійснювати проектування
перетворювачів частоти із використанням суміщених електричних машин.
суміщені електричні машини, електромагнітні навантаження, перетворювач частоти

Вступ
Постановка проблеми. Наявність у магнітопроводі суміщеної електричної машини різнополюсних полів вимагає уточнення умов вибору
електромагнітних навантажень, особливо в тій
частині розрахунку, що пов'язана з розподілом
навантажень між обмотками, які працюють на
різних частотах. При цьому необхідно розрізняти
два можливі варіанти виконання суміщеної елек54

тричної машини:
– на базі магнітопроводу серійного асинхронного двигуна (варіант реконструкції існуючої
системи – варіант використання базової електричної машини);
– на базі спеціальної геометрії магнітопроводу (варіант створення нової системи).
Аналіз літератури. У ході розрахунку суміщеної електричної машини за першим варіантом
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Військово-технічні проблеми
[1, 2] із застосуванням базової машини, яку виготовляють в умовах виробництва машин єдиних серій з
використанням налагодженої технології, що виправдано екологічно, при заданих основних розмірах і
необхідних значеннях частот необхідно визначити
активну потужність, що виробляється в машині.
У ході розрахунку суміщеної електричної машини [1, 2] за другим варіантом потрібно визначити
її основні розміри при заданих значеннях активної
потужності і частоти.
Мета статті – виведення й обґрунтування критеріїв, використання яких дає можливість здійснювати проектування перетворювачів частоти.

Основна частина
В обох варіантах розрахунку необхідно з'ясувати основні параметри суміщених електричних машин. До таких параметрів відносяться: струм I, напруга U, потужність P, кількість витків обмотки w,
частота f, індуктивність обмотки L, активний опір R,
магнітна проникність речовини магнітопроводу µ,
маса M, деякий характерний розмір D (діаметр D,
довжина l, повітряний зазор δ), температура І, коефіцієнт тепловіддачі KT, теплоємність С.
Знайдемо серед цих розмірних величин основні, для яких визначник ∆ буде не буде дорівнювати
нулю. Як основні (незалежних) одиниці виберемо
такі: I, f, µ, І, D. Тоді одержимо таку систему критеріальних рівнянь:

[I] = [I]1 × [T]0 × [M ]0 × [Θ]0 × [D]0 ;
[f ] = [I]0 × [T ]−1 × [M ]0 × [Θ]0 × [D]0 ;
[µ] = [I]0 × [T]−2 × [M]1 × [Θ]0 × [D]0 ;
[Θ] = [I]0 × [T]0 × [M ]0 × [Θ]1 × [D]0 ;
[D] = [I]0 × [T]0 × [M]0 × [Θ]0 × [D]1 .
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[P]
=
[I] × [f ] × [µ]γ1 × [Θ]ξ1 × [D]ϕ1
(2)
[
D]2 × [M ]1 × [T ]− 3 × [I]2
;
=
[I]α1 × [T]−β1 × [T]− 2γ1 × [M ]γ1 × [Θ]ξ1 × [D]ϕ1
α1

β1

I ⋅ f ⋅ µ ⋅ D2

= const .

(3)

Запровадивши поняття лінійного навантаження
I
електричної машини A = і виходячи з того, що
1
величину індукції В можна представити як добуток
магнітної проникності µ на напруженість Н та враховуючи другий закон Кірхгофа для магнітного ланцюга, представимо перший критерій подібності у
вигляді:
P⋅K
D2 ⋅ l =
A⋅B⋅f
(4)
де До – постійний коефіцієнт.
Фактично перший критерій подібності є основним розрахунковим рівнянням електричної машини
змінного струму :
D2 ⋅ l =

8,6 ⋅106 ⋅ P
K об ⋅ A ⋅ Bб ⋅ n

π2 =

I ⋅ f ⋅ µ ⋅ D2 .

π3 =
π4 =

.

(5)

U
L⋅I

(6)

2

µ ⋅ D2 .
R ⋅I

(7)

2

f ⋅ µ ⋅ D2 .
K ⋅Θ
π5 = T
f ⋅µ .

(8)
(9)

C⋅Θ

f 2 ⋅ D2 .
(10)
Інші критерії визначають умови роботи суміщеної електричної машини.

Висновки

Встановимо зв'язки параметрів суміщеної електричної машини із основними одиницями, тобто тим
самим встановимо критерії подібності. Перший з
них π1 одержимо таким чином:
π1 =

P
2

π6 =

Системі рівнянь (1) відповідає визначник:
1

π1 =

Критерій π2 фактично визначає ЕРС, одержувану з одного витка обмотки, статора, при заданих
розмірах статора, і тим самим визначає потрібне
кількість витків обмотки, статора. Критерій π3 встановлює величину втрат у сталі, а критерій π4 визначає величину втрат у міді. Критерій π5 визначає кількість тепла, яка передає в навколишнє середовище
з одиниці площини, і тим самим визначає вимоги,
що представляється до системи відведення тепла.
Критерій π6 встановлює кількість тепла, що йде на
нагрів обмоток, і визначає вимоги, що представляються до ізоляції. Знайдені критерії дозволяють
здійснити вибір електромагнітних навантажень запропонованого перетворювача частоти.
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