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Вступ. На сьогоднішній день в умовах економічної кризи спостерігається 

суттєве зниження пасажиропотоку в аеропортах України і зокрема, Києва [1]. 

Це обумовлює необхідність зменшення витрат на обслуговування пасажирів. 

Метою роботи є розробка концепції автоматизованої електромеханічної 

системи конвеєру видачі багажу в аеропорту, яка дозволить зменшити 

споживання електричної енергії з розрахунку на одного пасажира. 

Матеріали досліджень. Розглянемо систему видачі багажу на прикладі 

терміналу А аеропорту «Київ» (Жуляни). Перед початком видачі багажу 

оператор заздалегідь вмикає конвеєр, який протягом деякого часу працює з 

номінальною швидкістю без навантаження. Багаж пасажирів надходить 

частинами, по мірі розвантаження літака. В інтервалах часу між прибуттям 

наступних візків з багажем конвеєр працює в мало завантаженому режимі 

(частина багажу вже отримана). Даний час інколи може досягати 20–30 хвилин. 

Все це призводить до збільшення споживання електричної енергії з розрахунку 

на одного пасажира. В роботі пропонується використати частотне регулювання 

швидкості обертання приводного асинхронного двигуна (АД) конвеєра. Це 

дозволить покращити умови пуску та зупинки конвеєра, що сприятиме 

подовженню його ресурсу роботи, та забезпечити регулювання швидкості в 

залежності від кількості багажу для зменшення витрат електроенергії. 

Структурна схема автоматизованої електромеханічної системи конвеєру видачі 

багажу в аеропорту наведена на рис. 1 
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Рисунок 1 – Структурна схема автоматизованої електромеханічної системи 

конвеєру видачі багажу  

 

Для автоматизації роботи конвеєра пропонується встановити 

фотодатчики, які дозволять фіксувати знаходження багажу на конвеєрній 



стрічці. Для визначення рівня завантаження АД буде використаний датчик 

струму статора двигуна, який входить до складу перетворювача частоти. 

Керування роботою всієї системи буде здійснювати контролер. Включення АД 

конвеєра буде здійснюватись лише після надходження сигналу з фотодатчика 1 

про наближення першої з одиниць багажу до конвеєру видачі, це зменшує час 

роботи в холостому режимі. Фотодатчики 2 та 3 встановлюються на виході та 

вході закритої частини конвеєра, до якої не мають доступу пасажири. 

При зменшенні кількості одиниць багажу на конвеєрній стрічці буде 

зменшуватись і струм АД. При зниженні струму до рівня 40% від номінальної 

величини швидкість конвеєра пропонується зменшити вдвічі. Якщо з’являється 

сигнал  з першого фотодатчика про наближення нового вантажу, швидкість 

конвеєра збільшується до номінального рівня. Якщо нових одиниць багажу 

надходити не буде, то через деякий час після зниження швидкості конвеєр 

зупиниться. Обов’язковою умовою при зупинці є розташування всіх одиниць 

багажу в зоні, доступній для пасажирів. Це визначається за допомогою 

фотодатчиків 2 і 3. 

Був проведений аналіз споживаної потужності в електроприводі при 

частотному регулюванні за законом U/f=const в залежності від величини 

навантаження. Розрахунки здійснювались за допомогою Т-подібної схеми 

заміщення АД за відомими співвідношеннями [2]. Результати (у відносних 

одиницях) наведені в табл. 1. Величини споживаних активної та повної 

потужностей приведені до  величини номінальної повної потужності двигуна. 

Таблиця 1 

 Як видно з даних 

табл. 1, зниження 

швидкості обертання 

призводить до 

зменшення споживаної 

потужності. При цьому 

величина споживаного 

струму залишається практично незмінною і пропорційною величині 

навантаження, тобто величина струму двигуна може використовуватись в 

системі керування як сигнал пропорційний величині навантаження. 

Висновки. Таким чином використання запропонованої автоматизованої 

системи дозволить знизити споживання електричної енергії. 
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f1 = f1н f1 = 0,5f1н 

М, в.о. І1, в.о. Р1, в.о. S1, в.о. М, в.о. І1, в.о. Р1, в.о. S1, в.о. 

0,25 0,324 0,208 0,324 0,25 0,325 0,108 0,162 

0,5 0,5 0,421 0,5 0,5 0,506 0,217 0,253 

0,75 0,744 0,642 0,74 0,75 0,735 0,335 0,366 

1,0 0,995 0,867 0,985 1,0 0,998 0,769 0,497 


