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Пояснювальна записка до вибору теми дисертаційної роботи:  
 

На даний момент асинхронні двигуни (АД) є найбільш масовим та 

найпоширеним видом електричних машин, що випускаються промисловістю. 

Двигуни змінного струму використовуються у всіх галузях промисловості – 

виробничій, транспортувальній, нафтохімічний, гірничодобувній, 

енергетичній, у сільському господарстві та побуті. Широкому застосуванню 

асинхронних двигунів у якості основних електричних машин сприяли їх 

переваги перед іншими видами електродвигунів (ЕД):  високий коефіцієнт 

корисної дії (ККД), висока надійність внаслідок простоти та технологічності 

конструкції, невисока вартість у порівняні з іншими типами двигунів, а 

також задовільними конструктивними та експлуатаційними 

характеристиками. 



Проте з часом двигуни виходять з ладу внаслідок різних 

причин(недоліки експлуатації, природних процесів старіння та зношування). 

Проведення ремонту електричної машини (ЕМ) веде до змін її параметрів та 

характеристик, які можуть істотно відрізнятися від тих, що були закладені 

зводом-виготовлювачем. На сьогоднішній день існують, різноманітні 

системи та методи ідентифікації параметрів асинхронних двигунів та 

асинхронних генераторів, але усі вони не в повній мірі задовольняють 

пред’явленим вимогам випробувального процесу, можуть визначити вузький 

перелік параметрів, чи непридатні для за конкретної серії АД. 

Тому є актуальним розробка нового методу чи модернізації існуючих 

методів ідентифікації параметрів асинхронних машин, що пройшли ремонт 

чи мають тривалий термін експлуатації, що збільшить точність ідентифікації, 

розширить спектр тестових сигналів та випробувальних режимів за рахунок 

застосування асинхронного генератора з параметричною несиметрією 

ємнісної системи збудження, що дозволить формувати спеціальні сигнали 

для різних тестових режимів ідентифікації асинхронних машин. 
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