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Пояснювальна записка до вибору теми дисертаційної роботи:  
 

Відомо, що ефективність роботи систем управління електроприводів і 

електротехнічних комплексів, що містять електродвигуни, залежить від 

знання поточних значень електромагнітних параметрів електродвигунів – 

активних опорів, індуктивностей і взаємних індуктивності обмоток. У той же 

час, наприклад, на етапі приймально-здавальних випробувань АД 

вимірюється тільки активний опір обмотки статора, а значення параметрів, 

що наводяться в каталогах, є розрахунковими при проектуванні і можуть 

відрізнятися від реальних значень параметрів конкретних електродвигунів. 

Крім того, параметри АД залежать від режиму його роботи та 

теплового стану. Так, у режимі прямого пуску активний опір ротора може 

змінюватися більш ніж у 1,5 рази, а індуктивності – на 30-40%. Активний 

опір обмотки статора залежить від теплового стану і може змінюватися при 

роботі АД на 20–30%, що особливо характерно для короткочасного режиму. 



З цього випливає, що значення параметрів електродвигунів необхідно 

визначати безпосередньо в процесі роботи електроприводу. Це можливо при 

проведенні динамічної ідентифікації параметрів і змінних стану 

електродвигуна (надалі – динамічна ідентифікація електродвигуна), що 

полягає у визначенні в реальному часі, в процесі робочого функціонування 

електричної машини, поточних значень електромагнітних параметрів і 

змінних величин електродвигуна, що характеризують його стан. Основою 

динамічної ідентифікації є комп'ютерна обробка інформації, що міститься в 

напругах і струмах електродвигуна на основі математичної моделі 

електродвигуна і математичних методів ідентифікації. 

Необхідність проведення динамічної ідентифікації залежить від того, 

більшість електромагнітних властивостей і змінних стану електродвигунів, 

необхідних вирішення перелічених завдань, недоступна прямому виміру. 

Наприклад, для асинхронних електродвигунів – це активний опір та 

індуктивність ротора, індуктивність ланцюга намагнічування та 

потокозчеплення статора та ротора, а в процесі роботи АД також стають 

недоступними для прямого вимірювання та параметри статора. Вимірювання 

магнітного потоку в повітряному зазорі АД, електромагнітного моменту та 

частоти обертання ротора технічно можливе, але через важкі умови роботи 

електроприводів їх також доцільно обчислювати, а не вимірювати. Існує 

також проблема визначення поточних значень параметрів електродвигунів 

постійного струму (ДГТТ) у процесі їх роботи. 

Відома значна кількість публікацій з ідентифікації параметрів та стану 

електродвигунів, а також технічних рішень для їх реалізації. Однак, в 

основному, вони призначені для використання у складі конкретних систем 

керування електроприводів і дозволяють визначати ті параметри та змінні 

стани, які необхідні для їх роботи. У той же час існує необхідність розробки 

комплексного підходу до створення методів динамічної ідентифікації 

електродвигунів для моніторингу їх параметрів та стану з метою 

використання інформації, що отримується при цьому як для контролю та 



управління станом електродвигунів, так і для вирішення завдань 

функціонального діагностування, захисту, прогнозування, а також 

використання на етапі приймальних випробувань електродвигунів з 

визначенням їх індивідуальних даних та для контролю якості технологічного 

процесу при виготовленні або ремонті. Це є важливою науковою проблемою 

та її актуальність визначається як потребами практики, так і необхідністю 

використання результатів динамічної ідентифікації для наукових досліджень. 


