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ВСТУП 

 

Незважаючи на активне впровадження в практику 

роботи вітчизняних підприємств гірничо-видобувної та 

металургійної промисловості, транспорту нових сучасних 

типів електроприводів (ЕП), очікувана ефективність їх 

роботи продовжує залишатися проблемою, яка вимагає 

свого вирішення. 

Перш за все, це пов'язано з такою важливою 

складовою проблеми, як надійність електроприводів. 

Щорічно виходить з ладу і ремонтується до 30% парку 

електричних двигунів (ЕД), що використовуються в 

промисловості, і до 70%, що використовуються на 

транспорті. В переважній більшості, після ремонту 

електричні двигуни повертаються на підприємства, де 

продовжують експлуатуватися до наступного виходу з ладу. 

Кількість ремонтів може становити 3..4 при значному 

зменшенні часу напрацювання на відмову до 0,5..1,5 року. 

Дана ситуація пояснюється тим, що електротехнічна сталь 

в процесі ремонту піддається механічних пошкоджень, і 

електричні двигуни, які знову надійшли на виробництво, 

мають реальні експлуатаційні показники значно нижче, ніж 

задекларовані заводом-виробником. Крім того, імпульсний 

характер напруги живлення, який властивий сучасним 

перетворювачів, без прийняття допоміжних заходів, також 

прискорює процес виходу електричного двигуна з ладу. 

При виборі підходів до визначення раціональних 

шляхів зниження аварійності ЕД слід мати на увазі ту 

обставину, що будь-який вихід з ладу електричної машини 

або її частини є результатом взаємовпливу певних факторів, 
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що проявляються у формі електромагнітних впливів і полів, 

механічних вібрацій та ін. По суті, саме аналіз таких 

факторів використовується для оцінки надійності 

електродвигунів у вигляді констатації перевищення 

температури, тривалості її впливу. Однак все, що стосується 

енергетичної сторони цього процесу, розглядається, як 

правило, з точки зору процесів перетворення енергії. При 

існуючих підходах ЕД, по-перше, аналізується як об’єкт з 

відомими електричними характеристиками, обумовленими 

безпосередньо технологією його виробництва, якістю 

електротехнічних матеріалів, комплектуючих деталей, що 

входять в його конструкцію, а по-друге, як складова 

комплексу з хаотичним взаємозв'язком складових. При 

цьому факт старіння ЕД в цілому не аналізується як 

технічне явище, пов'язане, з одного боку, зі зміною 

характеристик елементів в ході експлуатації, а з іншого – з 

експлуатаційними відмовами. 

Відомо, що показники надійності ЕД є 

характеристикою методів і підходів господарювання у 

відповідному електротехнічному підрозділі, ділянці тощо. 

На жаль, насиченість парку електричних машин двигунами, 

які пройшли ремонт, не завжди, а точніше ніколи не 

враховується при аналізі та оцінці показників надійності 

електромеханічних систем (ЕМС). З огляду на ту обставину, 

що ЕД, що пройшли ремонт, мають характеристики, що 

відрізняються від заводських номіналів, можна раз 

стверджувати про неминучість високої аварійності систем 

електроприводів в умовах відсутності систем моніторингу 

їх стану. 

Очевидно, що домогтися радикального підвищення 
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працездатності електричних машин, як невід'ємної 

складової електротехнічного комплексу, можна, якщо 

основним критерієм їх ціннісних характеристик буде не 

очікувана надійність, що є досить усередненими 

параметром, а працездатність, виражена через фізичний 

контрольований параметр, наприклад, опір ізоляції, 

вібрацію, шум і т.п. Розглядаючи працездатність як 

параметр, що характеризує надійність, відзначимо, що 

згаданий параметр є деякою змінною, що знижується в міру 

роботи агрегату до очікуваного виходу з ладу в результаті 

аварії і залежить як від характеристик електромеханічного 

агрегату, так і від якості енергії живлення і якості її 

перетворення. 

Не відкидаючи інших вагомих об'єктивних моментів 

в цій проблемі, слід зазначити, що для електроприводу, як 

електромеханічної системи, головним, безумовно, є 

необхідність постійного контролю як параметрів, так і їх 

коливань, змін, взаємовпливу складових системи 

"перетворювач - електричний двигун - робочий механізм "в 

процесі експлуатації. 

Аналіз методів оцінки параметрів електричних 

двигунів електроприводів вказує на необхідність пошуку 

принципово нових науково-технічних рішень, які 

відрізняються від відомих простотою і можливістю 

часткової або повної автоматизації безпосередньо в складі 

електромеханічної системи. 

Зазначена проблема може бути вирішена за умови, 

якщо електропривод буде обладнаний системою 

моніторингу, яка контролює зміна характеристик і приймає 

рішення щодо виведення з експлуатації електричних 
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двигунів, якщо параметри ЕМС змінюються настільки 

інтенсивно, що його аварійний вихід з ладу можливий 

раніше настання терміну планового відключення для 

технічного огляду. Для цього необхідне створення 

математичного апарату, що дозволяє визначати параметри 

електродвигунів і ймовірності їх безвідмовної роботи на 

основі інформації про доступні безпосередньому контролю 

миттєвих значеннях змінних стану в процесі експлуатації. 

Рішення проблеми саме в такій постановці і 

розглядається в цьому посібнику. Матеріал посібника це 

елементи лекцій і практичних занять навчального курсу 

«Моделювання та діагностика електромеханічних об'єктів», 

який автори викладають студентам-магістрантам, что 

навчаються за спеціальністю 141 - Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка у Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла 

Остроградського. 
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РОЗДІЛ 1. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМ 

МОНІТОРИНГУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

 

 

1.1. Аналіз стану електромеханічних 

перетворювачів енергії в системах 

електроприводів 

 

Аварійність електричних приводів на підприємствах 

України і особливо в гірничій промисловості вкрай висока. 

Домінуючим фактором є надійність роботи електричних 

двигунів електроприводів, яка за останні роки знизилася в 

окремих випадках в десятки разів. Аналіз причин виходу з 

ладу електричних машин дозволяє виділити наступне: 

 неякісне, некваліфіковане обслуговування 

електроустаткування з боку обслуговуючого 

виробничого персоналу, що призводить до порушення 

регламентованих вимог і, в кінцевому підсумку, виходу 

машини з ладу; 

 відсутність в практиці експлуатації уніфікованих 

пристроїв захисту, які дозволяли б не тільки виконувати 

регламентні вимоги до експлуатованих режимам, але і, 

що найголовніше, виключити технічну 

некомпетентність з боку обслуговуючого персоналу. 

Якщо перша причина в якійсь мірі асоціюється з 

некомпетентним обслуговуванням, то друга - пов'язана з 

нерозумінням і ігноруванням правил і норм експлуатації. 

Парк електричних машин насичений електродвигунами 



 

10 
 

різних конструкцій, більшість з яких багаторазово 

знаходилося в ремонті. Висока аварійність таких машин, як 

правило, обумовлена не поганою якістю ремонту, а 

відсутністю технічної документації та інформації, з якої 

можна було б судити про навантажувальну здатність 

електричної машини, що вийшла з ремонту [1-3]. Досвід 

показує, що в умовах, що склалися, а також з-за певних 

технічних особливостей і причин, електрична машина що 

виходить з ремонту має інші паспортні дані в порівнянні з 

тими, які визначені заводом-виробником. 

Електричні машини різних типів, як правило, 

ремонтуються в умовах спеціалізованих цехів і 

підприємств. В окремих випадках, при незначних 

пошкодженнях або в разі використання великих 

електричних машин, їх ремонтують на місці. 

Технологічна різноманітність і складність ремонту 

залежить від виду електрообладнання. Так, в умовах 

складних систем електроприводу, обладнаних, наприклад, 

тиристорними перетворювачами, основна частина 

електроремонтних робіт виконується на місці: відмови 

тиристорних перетворювачів встановлюються 

відповідними службами, логічні і релейно-контакторні 

системи ремонтуються або піддаються заміні. 

З огляду на значний термін служби електричних 

машин, стає очевидним, що щорічно ремонтується в кілька 

разів більше електричних машин, ніж випускається на 

електромашинобудівних підприємствах. Можна вважати, 

що потужність електричних машин і їх тип, умови 

експлуатації і інші чинники визначають можливий розкид 

показників надійності систем електроприводів. 
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Більше 80% електроремонтних підприємств і цехів 

входять в структуру відповідної галузі, решта - в структуру 

електротехнічної промисловості. Технічний рівень 

електроремонтних підприємств, як правило, нижче 

відповідного показника, характерного для 

електромашинобудівних заводів, з кількох причин: в 

системі підприємств електромеханічної промисловості 

електроремонтні підприємства не є основними, тобто 

базовими, і їм уваги приділяється менше; в структурі інших 

галузей промисловості немає реальних можливостей 

створити умови, хоча б частково відповідають умовам 

електромашинобудівних заводів. 

Показником надійності електричної машини є 

інтенсивність відмов. Теорія надійності розрізняє три 

характерні типи відмов, які є внутрішньо притаманними 

машині і проявляються незалежно від обслуговуючого 

персоналу. До них відносяться відмови: 

 що відбуваються протягом раннього періоду 

експлуатації машини [4]. Вони називаються 

прироботочними відмовами і в більшості випадків 

відбуваються внаслідок поганої технології виробництва і 

низької якості контролю деталей машини при виготовленні 

і складанні; 

 викликані зношенням окремих частин машини [1, 4]. 

Відмови за рахунок зношення деталей – ознака старіння 

машин. У багатьох випадках відмови в роботі машини 

можуть бути обмежені шляхом заміни їх новими під час 

ремонту машини; 

 раптові – в період нормальної експлуатації машини, 

що виникають в результаті стрибкоподібного зміни 
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характеристик або параметрів машини під впливом 

раптових перевантажень або інших факторів [1, 4]. Ці 

випадкові відмови підкоряються певним загальним 

закономірностям, їх інтенсивність протягом досить 

великого періоду експлуатації машини приблизно постійна. 

Не дивлячись на вдосконалення технологій 

виготовлення конструкційних матеріалів і технологій 

ремонту, у всьому світі показники надійності 

електрообладнання приблизно такі. Із загальної кількості 

пошкоджених електродвигунів, близько 78% ремонтується 

і 22% замінюються резервними. Типи аварій включають 

пробый і коротке замикання на землю (28%), електричні 

несправності (32%) і механічні ушкодження (31%). У 

більшій частині пошкодження проявляються в ізоляції 

обмоток (50%) і підшипникових вузлах (29%). В якості 

причин аварій можна виділити: пробій ізоляції (30%), 

перегрів (26%) і механічні ушкодження (20%). Причини 

аварій викликані нормальним фізичним старінням і зносом 

(34%), незадовільним мастилом (15%), підвищеною 

вологістю (10%). Відповідальність за аварію лягає на 

недостатнє профілактичне обслуговування (17%), 

Дана ситуація обумовлена тим, що з кожним роком 

парк електричних машин і електромеханічного 

устаткування фізично все більше і більше застаріває так як 

випуск нових електричних машин істотно знизився. Це 

добре видно з аналізу статистичних даних випуску 

електричних двигунів[5] (рис. 1.1), шт. за період 1940-2002 

рр. 

Приватизація промислових підприємств, переведення 

їх з державної в «відкриті акціонерні товариства», «закриті 
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акціонерні товариства» та інші форми власності не сприяє 

оновленню парку електрообладнання. 
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Рисунок 1.1 – Статистичні дані з випуску електричних 

двигунів: 1k  - електромашини, включаючи заглибні 

електродвигуни, 2k  - вибухобезпечні електродвигуни 

 

В переважній більшості, підприємства прагнуть 

створювати власні ремонтні цехи, що призводить до 

зниження надійності електрообладнання через недостатню 

кваліфікацію ремонтного персоналу, відсутність 

необхідного випробувального та діагностичного 

обладнання, порушення технології відновлення і ремонту, 

тощо. 

Така ситуація призводить до зниження загальної 

надійності всіх вузлів і елементів електромеханічного 

обладнання - магнітної системи, обмоток статора і ротора, 

підшипників, колектора або контактних кілець і щіткового 

пристрою. Вихід з ладу будь-якої з цих частин призводить 

до відмови в роботі машини. Слід зазначити, що відмови 
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зазвичай передують внутрішні зміни в машині, як-то: 

зростання втрат, температури нагріву, споживаної 

потужності. 

Як показує досвід експлуатації численного парку 

електричних машин загального застосування і спеціального 

призначення, виділяють два види надійності машини: 

конструкційну і експлуатаційну. 

Конструкційна надійність будь-якої електричної 

машини в цілому залежить від числа і якості застосованих в 

ній вихідних активних і конструкційних матеріалів, 

виготовлення або ремонту її основних вузлів і деталей. Для 

надійності електричної машини необхідно підвищення 

якості вихідних матеріалів, збільшення точності і 

поліпшення якості виготовлення деталей, вдосконалення 

технології складання і приймально-здавальних 

випробувань електричної машини. Найважливіше з цих 

заходів – підвищення якості та нагрівостійкості корпусної 

та провідникової ізоляції обмотувальних проводів (оскільки 

більшість пошкоджень в електричних машинах в процесі їх 

експлуатації відноситься до обмоток статорів і якорів), а 

також підшипникових вузлів машин [6-9]. 

В процесі експлуатації великого числа електричних 

машин в них періодично з'являються випадкові 

несправності в роботі і вимушені зупинки. Маючи в своєму 

розпорядженні статистичні дані про відмови в роботі 

машин і використовуючи теорію ймовірностей і методи 

математичної статистики, можна встановити деякий 

середній час безвідмовної роботи цих машин між двома 

несправностями або відмовами, яке служить одним з 

важливих кількісних показників експлуатаційної надійності 
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машини. 

Електроприводи з двигунами постійного струму. 

Накопичено достатньо достовірний статистичний матеріал, 

що стосується експлуатаційної надійності електричних 

систем електроприводу. Дослідження в даному напрямку, 

як правило, дублюють відомі результати, і необхідності в їх 

проведенні немає [1, 10, 11]. 

Найбільше число відмов в машинах постійного струму 

припадає на колекторно-щітковий вузол і на підшипники [3, 

4]. У системах електрифікованого транспорту згадані 

відмови складають 44-66%, в екскаваторному приводі - 

понад 60%. До характерних пошкоджень колектора 

відноситься зміна його форми через нерівномірного зносу, 

підгоряння і оплавлення пластин колектора при 

несприятливій комутації. 

Пошкодження корпусної ізоляції хоча менш об'ємні, 

однак наслідки, як правило, більш важкі. В основному, це 

порушення ізоляції між провідниками секції; розпаювання 

з'єднувальних півників з колекторними пластинами; 

руйнування бандажів, що утримують обмотку якоря. 

Тяжкість наслідків таких пошкоджень пояснюється 

невчасністю відключення через недосконалість захистів, з 

одного боку, а також неможливістю миттєвої зупинки 

двигуна в переважній більшості механізмів через 

інерційності обертових частин, з іншого. 

Пошкодження обмотки збудження, додаткових 

полюсів і компенсаційної обмотки, в основному, пов'язані з 

пробоєм корпусної ізоляції. Характерно те, що 

компенсаційні обмотки виходять з ладу порівняно частіше 
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в системах тиристорного електроприводу. З механічних 

пошкоджень найбільш характерним є вихід з ладу 

підшипників: знос вкладишів, руйнування кульок, 

сепараторів тощо 

Виконаний аналіз відмов електричних машин, 

наприклад, по гірничо-збагачувальним комбінатам 

Кривого Рогу [13] характеризує показники в цілому по 

гірничорудної галузі. При цьому в загальній кількості 

двигунів велику частку складають двигуни ремонтовані, а 

це, в свою чергу, обумовлює високу аварійність машин 

постійного струму гірничо-збагачувальних комбінатів у 

порівнянні з підприємствами підземного видобутку 

корисних копалин. Це пояснюється наступним: 

електропривод постійного струму – в основному 

екскаваторний, тепло- і електровозів – машин, що 

експлуатуються в дуже важких умовах; а в умовах шахт – 

це переважно електропривод підйомних машин, що 

працюють в стаціонарних умовах з істотною 

недовантаженням. 

Електроприводи з асинхронними двигунами.  

У більшості випадків [1, 3, 12, 13] відмовляють двигуни 

потужністю понад 5 кВт: через міжвиткові замикання – до 

93%, пробоїв міжвиткової – до 5%, пазової – до 2% ізоляцій. 

Механічні пошкодження складають до 8%. Пошкодження 

асинхронних двигунів носять, в основному, 

експлуатаційний характер (до 50%), технологічні причини, 

пов'язані з заводами-виробниками, складають до 30%. 

Відмови з замиканнями в обмотці статора мають різну 

природу: робота в двофазному режимі; місцеві або локальні 
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перегріви, важкі умови запуску та ін. Багато в чому ці 

причини обумовлені багаторазовими ремонтами і певною 

технологічною обробкою статора і ротора, тобто 

з операціями, що вносять зміни в характеристики 

конструкційних матеріалів. 

Електроприводи з синхронними двигунами.  

У конструктивному відношенні синхронні двигуни більш 

складні, ніж асинхронні. Чітко вимальовуються показники -

надійності машин по обмотки і роторної обмоток [3, 13]. 

Міжвиткові замикання і замикання секцій на корпус – 

основні причини відмов статорних обмоток. 

У свою чергу, причини відмов статорів синхронних машин 

різноманітні і їх класифікація залежить від технології 

виготовлення машин, умов експлуатації (частота запусків 

синхронних машин та ін.). При цьому найбільш вразливі 

елементи конструкції статорних обмоток – лобові частини, 

зокрема, через порушення ізоляції з причин механічних 

зусиль, що виникають в період запуску. Значення і характер 

зусиль залежить від рівня напруги живлення і напруги на 

затискачах в період пуску, саме ж вплив на обмотку 

залежить і від тривалості пуску. Істотний вплив робить 

навколишнє середовище і культура обслуговування. 

Вихід з ладу роторів обумовлений порушенням 

пускової і демпферної обмоток, порушенням в обмотці 

збудження. Пошкодження пускової обмотки, як правило, 

пов'язані з важкими умовами пуску, зокрема, при запуску 

під навантаженням, залежить від рівня напруги живлення. 

Практика показує, що в потужних електропостачальних 

мережах частіше виходить з ладу обмотка статора, тобто 
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динамічні зусилля великі, а час запуску мінімальний. При 

великих зниженнях напруги під дією пускових струмів 

частіше пошкоджується пускова обмотка через збільшення 

часу пуску. 

 

 

1.2 Проблеми та особливості процесу моніторингу 

параметрів електричних приводів 

 

Стосовно технічного обслуговування і ремонту 

складних технічних об’єктів [14-16] має місце доцільність 

заміни стратегії планово-попереджувальних ремонтів на 

стратегію управління експлуатаційною надійністю цих 

об’єктів за їх технічним станом. Власне це й призводить до 

виникнення ідеї моніторингу як такого. Згідно з [17], 

моніторинг – це система регулярних, довготривалих 

спостережень у просторі й часі, які дають інформацію щодо 

стану об’єкта з метою оцінки минулого, поточного стану та 

прогнозу зміни у майбутньому його параметрів. Виходячи з 

цього, до структури процесу моніторингу стану будь-якого 

об’єкту (системи) має входити як мінімум три 

вищезазначені задачі у відповідній послідовності (рис. 1.1). 

 

Діагностика (оцінка 

поточного стану)

Прогноз (оцінка 

майбутнього стану)

Генезіс (оцінка 

минулого стану)
 

Рис. 1.1 – Узагальнена структура процесу моніторингу 

 

Якщо умовно позначити вектор параметрів поточного 

стану об’єкту, що діагностується, як tX , то, з погляду на 
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структуру процесу, стає зрозуміло, що задача оцінки 

минулих станів є нічим іншим як аналіз низки n оцінок 

векторів ntkttt XXXX  ,...,,...,, 21 , отриманих на етапах 

попередньої діагностики відповідно у терміни 

n-tk,...,-t2,-t,1t . Виходячи з цього, задача оцінки 

майбутнього стану, тобто прогноз,  це оцінка низки 

векторів стану ,...,...,, 21 kttt XXX   (рис. 1.2).  

 

Діагностика (оцінка 

поточного стану)

Прогноз (оцінка 

майбутнього стану)

Генезіс (оцінка 

минулого стану)

ntkttt XXXX  ,...,,...,, 21

,...,...,, 21 kttt XXX tX
t

kt

kt

 
Рисунок 1.2 – Структура взаємозв’язку задач процесу 

моніторингу 

 

Очевидно, що вірогідність результатів оцінки 

минулого і прогнозу, яка безпосередньо впливає на 

правильність рішень стосовно стану досліджуваного 

об’єкту, залежить від точності визначення вектору 

параметрів tX . 

Точність будь-якої величини, в тому числі й вектору 

параметрів tX , як відомо, визначається двома речами: 

малим набором факторів, які формують систематичну 

складову похибки, і нечисленним набором факторів, 

сумарний вплив яких формує випадкову складову. Якщо 

позначити вектор сумарної похибки оцінки вектору 

параметрів у поточний момент t  як випtсистtt  , то 
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kt  - вектор сумарної похибки оцінки вектору параметрів 

у попередній момент kt  , а kt   вектор сумарної 

похибки прогнозу. 

З точки зору моніторингу стану об’єкту, що 

досліджується, важливо відслідковувати тренд окремих 

складових вектору tX , їх функцій тощо, якщо він має місце. 

Тобто, власне, тренд свідчить про наявність можливих змін 

параметрів об’єкту і є основою для прийняття відповідних 

рішень у процесі управління експлуатаційною надійністю. 

У цьому контексті зрозуміло, що систематична складова 

сист  похибки вимірювань формує систематичну складову 

діагностичних параметрів поточного стану, минулого й 

прогнозу, тобто додатковий шкідливий тренд, а випадкова 

вип  – випадкову, яка, власне, і визначає точність оцінки 

діагностичних параметрів. Важливу роль у оцінюванні 

точності вектору tX  відіграє його розмірність, тобто 

кількість діагностичних показників.  

Таким чином, при розробці систем моніторингу, по-

перше, необхідно дослідження і обґрунтування оптимальної 

кількості діагностичних показників, а, по-друге, необхідно 

проведення дослідження системи невеликої кількості 

факторів, що зумовлюють формування шкідливого тренду, 

які визначаються не тільки методами й засобами їх 

вимірювання, але й особливостями самих діагностичних 

показників. Це дало б змогу корегування математичних 

моделей для визначення параметрів об’єкту без втручання в 

технічну складову вимірювального комплексу за рахунок 

повного чи часткового виключення сист . 
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Стосовно випадкової складової вип  задача має 

полягати, в першу чергу, в розробці математичного апарату 

оцінки її характеристик, що дасть змогу визначення 

остаточної точності вимірювання діагностичних показників 

і, як наслідок, точності параметрів об’єкту на поточний 

момент. Характеристики вип  лежать в основі прийняття 

рішень стосовно значимості змін параметрів об’єкту 

моніторингу на етапах ретроспективного аналізу та 

прогнозу.  

Так чи інакше моніторинг параметрів ЕД систем ЕП 

потребує обґрунтування вимог до показників моніторингу, 

зокрема, обґрунтування обсягу діагностичних показників та 

технічну реалізацію процесу їх вимірювання з достатньою 

точністю у реальних умовах ремонту та експлуатації ЕД 

систем ЕП. 

 

 

1.3 Обґрунтування вимог до показників 

моніторингу електромеханічного обладнання 

 

Виходячи із структури процесу моніторингу (рис. 1.1) 

та структури взаємозв’язку його задач (рис. 1.2), вимоги до 

його показників можна умовно представити наступною 

схемою (рис. 1.3): 

У першу чергу це об’єм необхідної інформації, яку 

необхідно отримати шляхом спостережень за об’єктом, що 

безпосередньо впливає на точність визначення параметрів 

стану об’єкта і визначає точність і вірогідність оцінки 

прогнозу майбутнього його стану. До того ж враховуючи, 
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що об’єм вимірювальної інформації також визначає 

швидкість її обробки, а остання потребує певних 

обчислювальних потужностей, доцільно говорити, з одного 

боку, про обґрунтування мінімально необхідної кількості 

діагностичних показників, які б обчислювались на основі 

ефективних, зі статистичної точки зору, оцінок параметрів 

стану електричного двигуна системи електроприводу, 

моніторинг якого здійснюється. 

 

Показники 

моніторингу

Об’єм інформації 

для оцінки стану 

об’єкта

Точність визначення 

параметрів стану 

об’єкта

Швидкість 

обробки 

інформації

Точність оцінки 

майбутнього стану

об’єкта

 
Рисунок 1.3 – Показники процесу моніторингу та їх 

взаємозв’язок  

 

Нижче проводиться аналіз існуючих підходів щодо 

діагностики параметрів ЕД систем ЕП, їх класифікація, 

аналіз підходів щодо вибору діагностичних показників для 

моніторингу існуючих типів ЕД.  

У [19] наведено класифікацію існуючих методів 

діагностики АД та проведено їх порівняльний аналіз. 

Автори вказують на суттєві недоліки існуючих методів, у 

першу чергу, на трудомісткість діагностичних процедур, які 

нерідко потребують демонтажу електричних машин (ЕМ) та 

на неповноту параметрів, що визначаються, і вказують на 

необхідність розробки нових методів діагностики й 

автоматизації процесу випробувань з використовуванням 
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електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) не тільки для 

математичної обробки емпіричних даних, але й під час 

проведення експерименту. До функцій ЕОМ повинні 

входити засоби управління ходом випробувань, підтримки 

необхідного режиму роботи випробувального комплексу, 

контролю датчиків та інтерпретації одержаних даних 

відповідно до тих або інших методів діагностики, засоби 

видачі результатів випробувань і висновків про 

працездатність машини, що діагностується.  

У [13] наведено досить вичерпну класифікацію і 

порівняльний аналіз методів діагностики СД. Автори також 

вказують на відсутність методу, який задовольняв би 

вимогам як випробувального процесу, так і практичних 

задач сучасного електроприводу. Більшість відомих методів 

випробувань є нетехнологічними. Практично всі методи 

дозволяють визначити тільки частину електромагнітних 

параметрів СД і лише у вигляді інтегральних величин без 

можливості визначення параметрів окремо по фазах. При 

цьому слід виділити той факт, що часто визначаються не 

самі параметри схеми заміщення, а похідні від них 

величини (синхронні, перехідні, надперехідні параметри). 

Розроблене випробувальне устаткування [18] дозволяє 

проводити додаткові досліди, не здійснюючи будь-яких 

перемикань і змін структури устаткування. Також вказано 

на перспективність і великі можливості використовування 

вентильних схем і полігармонічних тестових сигналів у 

створенні методів ідентифікації електромагнітних 

параметрів і діагностики стану ЕМ, що легко 

автоматизуються і відтворюються.  

 



 

24 
 

1.4 Промислові системи контролю стану 

асинхронних двигунів 

 

Розробка систем оцінки технічного стану електричних 

машин (різного виконання) є одним з пріоритетних 

напрямків в роботі фірми «Вібро-Центр». В даний час нами 

розроблено і проводиться 4 типи таких систем, що 

відрізняються своїм призначенням, кількістю і глибиною 

реалізованих діагностичних функцій, а також рівнем ціни. 

Це системи AMTest, MDR-M, MDR і REMM [22-25]. 

Всі ці пристрої є системами діагностичного 

моніторингу обертових електричних машин. У режимі 

реального часу ці системи моніторингу дозволяють: 

 оперативно оцінювати поточний технічний стан 

електричної машини; 

 вирішувати питання про можливість і, в ідеалі 

терміни, експлуатації генератора або електродвигуна; 

 виявляти, і постійно контролювати ступінь розвитку 

дефектів в ізоляції електричної машини; 

 для того, щоб надати допомогу нашим потенційним 

користувачам діагностичного обладнання в коректному 

виборі, в даному огляді зроблено спробу підкреслити 

основні відмінності цих 4 систем моніторингу. Крім того, 

тут надається додаткова порівняльна інформація, яка 

дозволить фахівцям більш оперативно приймати 

обґрунтовані рішення.  

Огляд сфер застосування різних систем, призначених 

для моніторингу електричних машин, коротко 

представлений в табл.1.1. 
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Технічна ефективність роботи систем моніторингу 

залежить від набору діагностичних функцій, реалізованих в 

ній. Чим більше цих функцій, тим вище ймовірність 

коректної оцінки технічного стану контрольованого 

електротехнічного обладнання. 

Таблиця 1.1 - Типи систем моніторингу 

Марка 

системи 

Типи 

контрольованих 

машин 

Діапазон 

напруги і 

потужності 

Технологічна 

важливість 

контрольованих 

машин 

AMTest 

Асинхронні 

двигуни 0,4 кВ 

UРОБ >0,4 

кВ 

РДВ >1 кВт  

- Контроль і 

управління 

електродвигунами 

з робочою 

напругою 0,4 кВ 

- Допоміжна 

система для 

високовольтних 

електродвигунів 

MDR-

M 

Високовольтні 

асинхронні і 

синхронні 

двигуни 

UРОБ >6,0 

кВ 

РДВ>200 

кВт  

- Контроль стану 

ізоляції статорів 

електродвигунів і 

генераторів 

- Контроль 

електромагнітної 

асиметрії статора  

MDR 
Високовольтні 

синхронні 

UРОБ >6,0 

кВ 

- Контроль стану 

ізоляції статора 

http://www.vibrocenter.ru/amtest.htm
http://www.vibrocenter.ru/mdr.htm
http://www.vibrocenter.ru/mdr.htm
http://www.vibrocenter.ru/mdr.htm
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Марка 

системи 

Типи 

контрольованих 

машин 

Діапазон 

напруги і 

потужності 

Технологічна 

важливість 

контрольованих 

машин 

двигуни і 

генератори 

РДВ>500 

кВт  

- Контроль ізоляції 

обмотки 

збудження 

- Контроль 

електромагнітної 

асиметрії 

електричної 

машини  

REMM 

Турбо і 

гідрогенератори 

UРАБ >6,0 

кВ 

РДВ >50 

MВт  

- Контроль стану 

ізоляції статора 

- Контроль ізоляції 

обмотки 

збудження 

- Контроль 

електромагнітної 

асиметрії 

електричної 

машини 

- Контроль 

технологічних 

параметрів 

генератора 

- Реєстрація 

перехідних і 

http://www.vibrocenter.ru/remm.htm
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Марка 

системи 

Типи 

контрольованих 

машин 

Діапазон 

напруги і 

потужності 

Технологічна 

важливість 

контрольованих 

машин 

анормальних 

режимів роботи 

 

Перелік діагностичних алгоритмів, реалізованих в 

різних системах моніторингу, наведено в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 – Перелік діагностичних алгоритмів 

систем моніторингу 

Марка 

системи 
Призначення Реалізовані методи діагностики 

AMTest 

Контроль 

асинхронних 

двигунів від 

0,4 кВ 

1. Контроль електромагнітної 

асиметрії статора і стану КЗ 

клітини ротора за спектрами 

струму і потужності (6 датчиків) 

2. Контроль і захист 

електродвигуна від тривалих 

перевантажень 

3. Контроль вібрації 

підшипників електродвигуна (2 

датчика)  

MDR-

M 

Контроль 

високовольтн

их  

асинхронних і 

1. Контроль стану ізоляції 

обмотки статора по частковим 

розрядам (4 датчика) 

2. Контроль електромагнітної 

асиметрії статора за спектрами 

http://www.vibrocenter.ru/amtest.htm
http://www.vibrocenter.ru/mdr.htm
http://www.vibrocenter.ru/mdr.htm
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Марка 

системи 
Призначення Реалізовані методи діагностики 

синхронних 

двигунів 

струму і потужності (2 датчика) 

3. Контроль вібрації пакета 

статора для визначення 

ослаблення кріплення обмотки 

(1 датчик) 

4. Контроль вібрації 

підшипників двигуна (2 датчика)  

MDR 

Контроль 

високовольтн

их  

синхронних 

двигунів і 

генераторів 

1. Контроль стану ізоляції 

обмотки статора по частковим 

розрядам (до 13 датчиків) 

2. Контроль стану ізоляції 

обмотки збудження за 

величиною магнітного потоку в 

зазорі (1 датчик) 

3. Контроль електромагнітної 

асиметрії статора за спектрами 

струму і потужності (6 датчиків) 

4. Контроль вібрації пакета 

статора для визначення 

ослаблення кріплення обмотки 

(2 датчика) 

5. Контроль повітряного зазору 

між ротором і статором (2 

датчика)  

REMM 
Контроль 

високовольтн

1. Контроль стану ізоляції 

обмотки статора по частковим 

http://www.vibrocenter.ru/mdr.htm
http://www.vibrocenter.ru/remm.htm


 

29 
 

Марка 

системи 
Призначення Реалізовані методи діагностики 

их  

синхронних 

двигунів і 

генераторів 

розрядам (до 16 датчиків) 

2. Контроль стану ізоляції 

обмотки збудження за 

величиною магнітного потоку в 

зазорі (1 датчик) 

3. Контроль електромагнітної 

асиметрії статора за спектрами 

струму і потужності (6 датчиків) 

4. Контроль вібрації пакета 

статора для визначення 

ослаблення кріплення обмотки 

(2 датчика) 

5. Контроль повітряного зазору 

між ротором і статором (2 

датчика) 

6. Контроль вібрації 

підшипників і осьового зсуву 

ротора (до 8 датчиків) 

7. Контроль технологічних 

параметрів роботи генератора, 

до 8 параметрів 

8. Реєстратор перехідних і 

усталених режимів роботи 

генератора  

 

Огляд витрат на покупку і впровадження різних 

систем, призначених для моніторингу електричних машин, 
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коротко представлений в таблиці 1.3. У ній наведено 

усереднений рівень цін, який залежить від багатьох 

параметрів і економічної ситуації в країні. Основне 

призначення цієї таблиці - порівняти витрати на різні 

системи моніторингу між собою. 

 

Таблица 1.3 – Затрати на відомі системи мониторингу 

Марка 

системи 

Вартість 

мінімальної 

поставки 

Вартість 

максимальної 

поставки 

Затрати на 

монтаж і 

впровадження 

Зага-

лом 

AMTest 
600 дол. 

США. 

900 дол. 

США. 

100 дол. 

США. 

700 – 

1000  

дол. 

США. 

MDR-

M 

3800 дол. 

США 

4700 дол. 

США 

900 дол. 

США. 

4700 – 

5600 

дол. 

США. 

MDR 
4700 дол. 

США 

7800 дол. 

США 

1500 дол. 

США 

6200 – 

9300 

дол. 

США. 

REMM 
9300дол. 

США 

21800 дол. 

США 

4700 дол. 

США 

14000 

– 

26500 

дол. 

США. 

 

http://www.vibrocenter.ru/amtest.htm
http://www.vibrocenter.ru/mdr.htm
http://www.vibrocenter.ru/mdr.htm
http://www.vibrocenter.ru/mdr.htm
http://www.vibrocenter.ru/remm.htm
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1.4.1. Характеристика промислових пристроїв 

 

AMTest - прилад захисту, управління і діагностики 

електродвигунів і механізмів 

 Управління асинхронними електродвигунами, захист, 

діагностика дефектів двигунів і насосів, планування 

ремонтних робіт - всі функції реалізовані в одному 

компактному стаціонарному приладі марки AMTest. 

Прилад відповідає всім сучасним вимогам до систем 

керування асинхронними електроприводами. 

 Прилад AMTest може застосовуватися для роботи з 

електродвигунами практично будь-якої потужності з 

робочою напругою 0,4 - 10,0 кВ. Для контролю загальної 

ефективності роботи електроприводу в прилад вбудований 

мікропроцесорний трифазний лічильник, який контролює 

споживану електроенергію. 

 Все вирішуються приладом AMTest завдання можуть 

бути розділені на три групи. Це - функції управління 

електродвигуном, функції захисту та функції діагностики 

стану електродвигуна і приводного механізму. 

1. Функції місцевого та дистанційного керування 

електродвигуном: 

 • Включення і відключення електродвигуна за 

спеціальним алгоритмом, заснованому на тимчасові 

затримки до 24 годин; 

 • Відключення електродвигуна за технологічними 

параметрами, наприклад, після повного відкачування 

(закачування) рідини, наявності кавітації, і ін.; 

 • Можливість дистанційного включення і відключення 

електродвигуна системою більш високого рівня по 
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протоколу зв'язку RS-485.  

2. Функції захисту і забезпечення безпеки роботи 

обладнання: 

 • Реєстрація спожитої електроенергії; 

 • Захист електродвигуна від перевантаження; 

 • Захист від зниження напруги живлення; 

 • Захист від однофазного включення електродвигуна; 

 • Захист від виходу контрольованого обладнання 

(насосів) в "Анормальні" режими (захист від сильної 

кавітації і від відсутності робочої рідини в насосі); 

 • Контроль стану ізоляції з'єднувального кабелю і 

електродвигуна; 

 • Контроль температури підшипників; 

 • Контроль вібрації підшипників; 

 • Контроль часу вільного вибігу агрегату після 

відключення від мережі. 

3. Функції діагностики дефектів електродвигуна і насоса: 

 • Діагностика дефектів стану електродвигуна - контроль 

наявності дефектних стрижнів на роторі, визначення 

стану підшипників, якості центрування і балансування; 

 • Оцінка режиму роботи насосів, виявлення кавітації; 

 • Збір інформації від додаткових датчиків, які 

підключаються до приладу по цифровому інтерфейсу 

(витрата, тиск, параметри рідини); 

 • Визначення залишкового ресурсу обладнання і 

визначення оптимального часу проведення ремонту; 

 • Передача інформації про стан обладнання по каналу 

зв'язку RS-485 в інформаційні системи більш високого 

рівня.  

Прилад реалізований в окремому корпусі. Для 
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практичної настройки установок захисту і параметрів 

діагностики в програмі приладу може застосовуватися 

внутрішня клавіатура з екраном. Другим варіантом режиму 

настройки приладу є використання інформаційного каналу 

зв'язку RS-485, до якого також підключається пульт 

настройки з екраном і клавіатурою. 

Зовнішні комунікації приладу AMTest в максимальній 

комплектації показані на рис.1.1. Для пояснення 

призначення клем приладу вони позначені цифрами. 

 
Рисунок 1.1 – Прилад AMTest 

1 - Контакти реле включення аварійної сигналізації. 

2 - Контакти реле включення / відключення 

контрольованого електродвигуна. 

3 - Сигнали з зовнішніх вимірювальних 

трансформаторів струму. Використовуються для реєстрації 

споживаної потужності і захисту від перевантаження. 

4 - Сигнали трьох фаз живлячої напруги 0,4 kV (для 

високовольтних двигунів це сигнали з трансформаторів 
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напруги 100 V). Використовуються для реєстрації 

потужності, контролю зниження напруги і перекосу 

трифазних напруг. 

5 - Клеми для підключення напруги живлення 220 V. 

6 - Два аналогових входи для підключення датчиків 

вібрації. Один вихід 5 V призначений для підключення 

напруги живлення датчиків. 

7 - Два входи для підключення датчиків температури 

типу Pt100. 

8 - вхід для підключення диференціального 

трансформатора контролю струму витоку в живильному 

кабелі і статорі контрольованого електродвигуна. 

9 - Клеми для підключення додаткових датчиків 

технологічних параметрів, які працюють по інтерфейсу 

зв'язку CAN. 

10 - Клеми для підключення лінії зв'язку від приладу 

до системи АСУ-ТП для організації управління і передачі 

інформації про стан контрольованого обладнання. Дана 

лінія організована за допомогою гальванічно ізольованого 

інтерфейсу зв'язку RS-485. 

AMTest-2 - прилад діагностики стану електричних 

машин змінного і постійного струму 

 
Рисунок 1.2 – Прилад AMTest-2 
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Прилад марки AMTest-2 є другою розробкою для 

комплексного контролю стану електричних машин. Перша 

розробка має марку AMTest (Asynchronous Motor Test) і 

призначена для стаціонарного контролю та діагностики 

стану електричних машин змінного струму. За допомогою 

даного приладу в режимі моніторингу контролюється 

вібраційний стан, параметри енергоспоживання, 

проводиться діагностика стану електродвигуна. 

Переносна версія приладу, що має марку AMTest-2, 

призначена для оперативного контролю технічного стану 

електричних машин різного виконання. З метою 

розширення можливостей в AMTest-2 додані нові функції 

контролю електричних машин постійного струму, що 

стосуються діагностики стану обмотки ротора (якоря) і 

колекторного апарату. 

Важливою функцією приладу є можливість 

дослідження трифазного напруги живлення, струмів, які 

споживаються в фазах контрольованого електродвигуна. 

При цьому контролюється не тільки рівень, а й несиметрія 

трифазних параметрів, рівень гармонік в напрузі і струмах, 

споживана електродвигуном потужність. 

В результаті, за допомогою одного приладу марки 

AMTest-2 можна контролювати технічний стан: 

- синхронних генераторів і електродвигунів; 

- асинхронних електродвигунів; 

- генераторів і двигунів постійного струму. 

Як джерела первинної інформації про стан 

електричної машини в приладі AMTest-2 використовуються 

наступні датчики: 
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Таблиця 1.4 – Датчики в приладі AMTest-2  

N Тип датчика Кіл.  Параметри 

1 

Датчик контролю 

вібраційного стану - 

акселерометр. 

2 

Робочий діапазон частот: 

3-2000Гц, 

Діапазон вимірів: 

Віброприскорення - 2-

100 м/с2, 

Віброшвидкість - 2-100 

мм/с2, 

Вібропереміщення - 30-

500 мкм, 

2 

Лазерний лічильник 

частоти обертання і 

положення ротора 

електричної машини. 

1 

Діапазон частот 

обертання ротора - до 

15000 об/хв.  

3 

Датчик споживаного 

(змінного або 

імпульсного) струму. 

3 До 600 ампер 

4 
Датчик контролю 

фазної напруги статора. 
3 До 600 В 

5 

Датчик інтенсивності 

іскрових розрядів на 

колекторі машини 

постійного струму. 

1 Не нормуєтся 

За допомогою приладу контролюються параметри 

мережі трифазної мережі, наявність гармонік, завантаження 

електродвигуна.  

На основании анализа первичных сигналов внутри 
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прибора, работы встроенных элементов экспертной 

диагностической системы, а также собственного опыта 

эксперта-диагноста, можно идентифицировать следующие 

дефекты электрических машин: 

 

Таблиця 1.5 – Дефекти електричних машин, що 

діагностуються 

Тип 

машини 

Контрольовані 

параметри 

Діагностовані 

дефекти 

Додаткові 

можливості 

Синхронні 

двигуни і 

генератори 

- Вібрації 

підшипників і 

статора 

- Струм і 

потужність 

двигуна.  

- Дефекти 

підшипників 

кочення і 

ковзання 

- небаланс 

ротора 

- розцентровки 

з приводним 

механізмом (з 

турбіною для 

генераторів) 

- Неправильний 

монтаж ротора 

щодо статора 

- Наявність 

люфтів, 

послаблень, 

проблем з 

фундаментом 

- Дефекти 

Балансировк

а ротора у 

власних 

підшипниках 
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Тип 

машини 

Контрольовані 

параметри 

Діагностовані 

дефекти 

Додаткові 

можливості 

опорних 

підшипників 

- Наявність 

проблемних 

стрижнів в 

клітці ротора 

- небаланс 

ротора 

- розцентровки 

з приводним 

механізмом 

- Неправильний 

монтаж ротора 

щодо статора 

- Наявність 

люфтів, 

послаблень, 

проблем з 

фундаментом 

Асинхронні 

двигуни 

- Вібрації 

підшипників і 

статора 

- Струм і 

потужність 

двигуна 

- Дефекти 

опорних 

підшипників 

- Наявність 

проблемних 

стрижнів в 

клітці ротора 

- небаланс 

Балансировка 

ротора у 

власних 

підшипниках 
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Тип 

машини 

Контрольовані 

параметри 

Діагностовані 

дефекти 

Додаткові 

можливості 

ротора 

- розцентровки 

з приводним 

механізмом 

- Неправильний 

монтаж ротора 

щодо статора 

- Наявність 

люфтів, 

послаблень, 

проблем з 

фундаментом 

Генераторы 

и двигатели 

постоянного 

тока 

- Вибрации 

подшипников 

- Ток ротора 

двигателя 

- Контроль 

процессов 

коммутации 

на коллекторе 

- Дефекти 

опорних 

підшипників 

- небаланс 

ротора 

- розцентровки 

з приводним 

механізмом 

- Наявність 

люфтів, 

послаблень, 

проблем з 

фундаментом 

- Контроль 

Балансировка 

ротора у 

власних 

підшипниках 
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Тип 

машини 

Контрольовані 

параметри 

Діагностовані 

дефекти 

Додаткові 

можливості 

якості пайки 

провідників 

обмотки ротора 

- Контроль 

нерівномірності 

процесу 

комутації по 

колу колектора 

 

REMM - система моніторингу стану генераторів і 

потужних електродвигунів 

 
Рисунок 1.3 – Прилад REMM 

 

Стаціонарна система марки REMM (Rotation Electrical 

Motor Monitor) призначена для оперативного контролю 

технічного стану великих електричних машин. 

Основні властивості системи REMM в базовому 

варіанті: 

• Контроль стану ізоляції статора за рівнем часткових 
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розрядів 

• Контроль вібраційного стану пакета статора 

електричної машини 

• Контроль електромагнітної несиметрії статора 

• Контроль наявності дефектів обмотки ротора 

• Контроль електричних параметрів статора 

• Контроль температурних режимів статора 

При необхідності властивості системи REMM можуть бути 

розширені за рахунок поставки додаткових модулів. Таких 

модулів може бути встановлено два. 

• Модуль контролю вібраційних параметрів підшипників 

електричної машини 

• Модуль реєстрації аварійних і перехідних процесів в 

електричній машині 

Система REMM, конструктивно, виконана у вигляді набору 

модулів, склад яких може бути легко змінений. 

1. Модуль універсального блоку живлення системи 

2. Головний модуль системи моніторингу 

3. Модуль реєстратора аварійних і перехідних режимів 

4. Модуль реєстрації та аналізу часткових розрядів 

5. Модуль вібраційного контролю підшипників 

електричної машини. 

 

1.5 Оцінка стану, моніторинг і діагностика – 

поняття, цілі та завдання 

 

Детальний аналіз сучасного стану систем організації 

робіт з технічного обслуговування і ремонту складних 

технічних об'єктів [14-16] переконує в необхідності 

переходу від системи планово-попереджувальних ремонтів 
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до стратегій управління експлуатаційною надійністю цих 

об'єктів за їх технічним станом. Переваги такого переходу з 

точки зору економії трудових, матеріальних і фінансових 

ресурсів безперечні, а в умовах ринкової економіки просто 

необхідні. Однак, такий перехід можливий тільки за умови 

створення систем технічної діагностики і / або систем 

моніторингу технічного стану контрольованих об'єктів. 

Моніторинг – система регулярних, тривалих 

спостережень у просторі і часі, що дають інформацію про 

стан об'єкта, з метою оцінки минулого, сьогодення і 

прогнозу зміни в майбутньому його параметрів. 

Система моніторингу може бути складовою частиною 

системи управління, що здійснює безперервний нагляд, 

аналіз і контроль динаміки зміни стану. 

Технічна діагностика – встановлення і вивчення ознак, 

що характеризують наявність дефектів в машинах, 

пристроях, їх вузлах, елементах та ін. Для передбачення 

можливих відхилень у режимах їх роботи (або станах), а 

також розробка методів і засобів виявлення та локалізації 

дефектів. Технічна діагностика здійснюється зовнішнім 

оглядом, або за допомогою діагностичної апаратури або 

діагностичної програми. 

Теорія таких систем в даний час недостатньо 

відображена в наукових працях зарубіжних і українських 

вчених, а практична реалізація систем такого класу 

знаходиться в стадії свого розвитку і ще далека від 

завершення. Для створення сучасних систем діагностики та 

моніторингу складних технічних об'єктів необхідні: 

 первинна вимірювальна апаратура технічних 

параметрів; 



 

43 
 

 інформаційно-обчислювальна техніка для переробки 

та візуалізації зібраної інформації; 

 різні інформаційні технології або, іншими словами, 

правила вимірювання та збору технічних сигналів, 

алгоритми перетворення цих сигналів в цифрову 

діагностичну інформацію і комплекси програм 

перетворення, зберігання, візуалізації і протоколювання 

накопичених даних за допомогою математичних моделей 

переходів станів (при технологіях діагностування) і 

процесів деградації ( при технологіях моніторингу) стану 

контрольованих об'єктів.  

Інформаційна технологія діагностики. Вона 

дозволяє: отримувати оцінку стану об'єкта на базі 

протоколів вимірювання технічних параметрів і протоколів 

їх винятків, визначати види несправностей за допомогою 

параметричного і / або спектрального аналізу, і / або за 

допомогою інформаційних технологій систем 

розпізнавання несправностей. Якщо при цьому є 

можливість отримувати єдиний документ – сертифікат 

технічного стану, де наведені протоколи винятків і 

несправностей об'єкта одночасно, то інформаційна 

технологія діагностики перетворюється в інформаційну 

технологію сертифікації об'єкта. Класифікація видів 

діагностики виділяє функціональну і тестову діагностику 

технічних об'єктів. Функціональна діагностика, яка 

проводиться на працюючому (функціонуючому) об'єкті і, як 

правило, виконується з точністю до визначення одного з 

двох його станів: справний-несправний, працездатний-

непрацездатний, правильно функціонує – неправильно 

функціонує, в більшості випадків не задовольняє власників 
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об'єктів, і тоді застосовується функціональна діагностика з 

використанням трьох-рівневої оцінки станів: справний - 

несправний, але працездатний - непрацездатний. В тому і в 

іншому випадку мова йде про загальну функціональної 

діагностики або загальній оцінці стану об'єкта і діагностика 

зводиться до визначення одного з вищеназваних станів 

об'єкта за допомогою моделей переходів станів. Головним 

недоліком загальної функціональної діагностики є те, що 

вона не дає відповіді на такі важливі питання, як: і тоді 

застосовується функціональна діагностика з використанням 

трьох-рівневої оцінки станів: справний - несправний, але 

працездатний - непрацездатний. В тому і в іншому випадку 

мова йде про загальну функціональної діагностики або 

загальній оцінці стану об'єкта і діагностика зводиться до 

визначення одного з вищеназваних станів об'єкта за 

допомогою моделей переходів станів. Головним недоліком 

загальної функціональної діагностики є те, що вона не дає 

відповіді на такі важливі питання, як: і тоді застосовується 

функціональна діагностика з використанням трьох-рівневої 

оцінки станів: справний – несправний, але працездатний – 

непрацездатний. В тому і в іншому випадку мова йде про 

загальну функціональної діагностики або загальній оцінці 

стану об'єкта і діагностика зводиться до визначення одного 

з вищеназваних станів об'єкта за допомогою моделей 

переходів станів. Головним недоліком загальної 

функціональної діагностики є те, що вона не дає відповіді 

на такі важливі питання, як: 

- наявність і характер несправностей вузлів і 

елементів; 

- прогнозоване час відмови вузла або об'єкта в цілому. 
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Відповісти на перше питання можна в тому випадку, 

якщо скористатися функціональної діагностикою з оцінкою 

стану об'єкту за сукупністю його технічних і технологічних 

параметрів. У цьому випадку мова йде про параметричної 

функціональної діагностики, і цілком очевидно, що для 

такого контролю необхідний строго певний набір 

діагностичних параметрів, що характеризують стан деталі, 

вузла, елемента і об'єкта в цілому, і, якщо мова йде про три-

рівневої стан об'єкта, потрібно точне знання їх допустимих, 

граничних і позамежних значень. В цьому випадку 

діагностика зводиться до вимірювання діагностичних 

параметрів і порівняно їх з допустимими, граничними і 

позамежними значеннями. При цьому, сукупність 

виміряних значень параметрів є протокол стану (статус 

стану) об'єкта, а сукупність параметрів, значення яких 

знаходяться поза допуску, являє собою протокол 

виключення параметрів. Однак, і в цьому випадку, після 

проведення параметричної функціональної діагностики 

можна тільки констатувати той чи інший стан, і неможливо 

вказати види несправностей, і коли стався або станеться 

відмова деталі, вузла або повна відмова самого об'єкта. В 

даний час функціональна діагностика в чистому вигляді, як 

правило, не використовується. Вона, як мінімум, 

доповнюється функцією прогнозування значень 

спостережуваних параметрів по його тренду в часі і 

функцією визначення дати найближчого технічного 

обстеження контрольованого об'єкта. після проведення 

параметричної функціональної діагностики можна тільки 

констатувати той чи інший стан, і неможливо вказати види 

несправностей, і коли стався або станеться відмова деталі, 
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вузла або повна відмова самого об'єкта. В даний час 

функціональна діагностика в чистому вигляді, як правило, 

не використовується. Вона, як мінімум, доповнюється 

функцією прогнозування значень спостережуваних 

параметрів по його тренду в часі і функцією визначення 

дати найближчого технічного обстеження контрольованого 

об'єкта. після проведення параметричної функціональної 

діагностики можна тільки констатувати той чи інший стан, 

і неможливо вказати види несправностей, і коли стався або 

станеться відмова деталі, вузла або повна відмова самого 

об'єкта. В даний час функціональна діагностика в чистому 

вигляді, як правило, не використовується. Вона, як мінімум, 

доповнюється функцією прогнозування значень 

спостережуваних параметрів по його тренду в часі і 

функцією визначення дати найближчого технічного 

обстеження контрольованого об'єкта. 

Інформаційна технологія сертифікації. В останні 

роки в області контролю технічного стану об'єктів замість 

функціональної діагностики стала використовуватися 

сертифікація (огляд) стану контрольованого об'єкта, яка 

являє собою не що інше, як поєднання загальної 

функціональної діагностики, параметричної 

функціональної діагностики з протоколюванням винятків з 

допустимих значень контрольованих параметрів, і 

визначення видів несправностей з протоколюванням 

виявлених дефектів і пошкоджень.  

Інформаційна технологія моніторингу. Ця 

технологія як безперервне або періодичне спостереження 

технічного стану об'єктів має більш широкі функціональні 

можливості і, в загальному випадку, включає в себе: 
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діагностику (оцінку поточного), генезис (оцінку минулого) 

і прогноз (оцінку майбутнього) стану контрольованих 

об'єктів. Моніторинг на базі спектрального, кореляційного і 

гармонійного аналізу діагностичних даних дозволяє 

науково обґрунтовано: 

- прогнозувати відмови і в зв'язку з цим планувати 

терміни і обсяг ремонтів обладнання, витрати трудових, 

матеріальних і фінансових ресурсів в системі 

техобслуговування і ремонтів; 

- визначати достатні критерії оцінки стану об'єктів; 

- визначати значення критеріїв оцінки стану об'єктів; 

- визначати характерні ознаки несправностей. 

Для того, щоб відповісти на питання, коли стався або 

коли відбудеться відмова обладнання, потрібна функція 

генезису і прогнозування значень діагностичних 

параметрів. Ці функції реалізуються методами моніторингу 

технічного стану. В даний час відомо кілька методів 

моніторингу. Головними відмітними ознаками цих методів 

є використовувані правила визначення безаварійної 

зупинки експлуатації об'єкту, що контролюється. Ось деякі 

з цих правил: 

- правила допускового контролю, 

- правила оптимальної зупинки за критерієм ресурсної 

ефективності, 

- правила мінімізації залишкового ресурсу, 

- правила гарантованого успіху чи ігровий підхід. 

Будь-яке з цих правил передбачає використання 

математичної моделі процесів деградації обладнання для 

визначення точної дати припинення експлуатації 

несправного об'єкта. При цьому математичні моделі мають 
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ситуаційний характер, тобто після кожного вимірювання 

діагностичних параметрів уточнюється траєкторія 

параметричного вектора в просторі його значень. В даний 

час найбільшого поширення набули два методи 

моніторингу технічного стану об'єкта. Суть першого методу 

полягає у визначенні дати зупинки експлуатації об'єкта за 

датою перетину екстраполяціонного полінома третього 

ступеня, апроксимуючого процес (тренд) зміни параметрів, 

що спостерігаються, з рівнем позамежних значень цих 

параметрів. Суть другого методу полягає у визначенні дати 

зупинки експлуатації об'єкта за датою перетину 

екстраполяціонного полінома третього ступеня, 

апроксимуючого процес збільшення до 

середньоарифметичним значенням спостережуваних 

параметрів, з рівнем позамежних значень цих параметрів. 

Другий метод дає більш пізню дату зупинки експлуатації і 

може застосовуватися для визначення дати технічного 

обслуговування або ремонту, в той час як перший метод 

може застосовуватися для визначення дати чергового 

обстеження об'єкта. 

В даний час методи обслуговування машин і 

механізмів прийнято поділяти в загальному випадку на три 

види:  

 

1. Обслуговування обладнання після виходу його з 

ладу.  

В цьому випадку машини і обладнання 

експлуатуються до виходу їх з ладу (рис. 1.12) [8]. В 

основному це стосується дешевого допоміжного 

обладнання при наявності його резервування, коли заміна 
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обладнання дешевше, ніж витрати на його ремонт і 

обслуговування. 

t
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Рисунок 1.12 – Експлуатація обладнання до виходу його 

з ладу 

У відсутності резервування на час ремонту 

виробничий процес доводиться зупиняти. Часто при 

експлуатації обладнання до виходу його з ладу проводяться 

додатково ще і періодичні вимірювання вібраційного стану 

машини, що дозволяє знижувати час ремонту (див. Нижній 

графік рис. 1.12) за рахунок можливості визначити в 

першому наближенні час, коли машина може вийти з ладу, 

і своєчасно забезпечити обслуговуючий персонал 

запасними частинами. 

2. Обслуговування устаткування по регламенту. 

В цьому випадку обслуговування здійснюється 

відповідно до рекомендацій заводу-виготовлювача через 

певні проміжки часу, наприклад, щотижня або раз на 

місяць, незалежно від технічного стану обладнання. Такий 

вид обслуговування називається планово-профілактичним. 
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Якщо періодичність обслуговування визначається 

методами статистичного аналізу, то відповідно до 

регламентуючими документами період між 

обслуговуванням зазвичай становить час, протягом якого не 

менше 98% обладнання працює без відмов (рис. 1.13). 

t

Частота 

возникновения 

неисправностей

Техническое

обслуживание  
Рисунок 1.13 – Обслуговування обладнання по регламенту 

При обслуговуванні за регламентом, зберігається, що 

найменше, можливість скористатися гарантією заводу-

виготовлювача. Але виявляється, що не менше 50% з числа 

всіх технічних обслуговувань по регламенту виконуються 

без фактичної їх необхідності. Крім того, для багатьох 

машин обслуговування і ремонт за регламентом не знижує 

частоту виходу їх з ладу (рис. 1.13) [8]. 

Більш того, надійність роботи машин і устаткування 

після технічного обслуговування, якщо обслуговування 

передбачає розбирання механізму або заміну деталей, часто 

знижується, іноді тимчасово, до моменту їх підробітки, а 

іноді це зниження надійності обумовлено появою відсутніх 

до обслуговування дефектів монтажу. 

3. Обслуговування по фактичному технічному 

стану [8]. 

При цьому виді обслуговування стан машин і 

механізмів контролюється або періодично (при відсутності 
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дефектів), або в залежності від результатів діагнозу і 

прогнозу технічного стану (рис. 1.14). 

Проведення технічного обслуговування в цьому 

випадку проводиться тільки тоді, коли це необхідно у 

зв'язку з настанням високу ймовірність відмови обладнання. 

Тим самим не порушується робота справного механізму 

через втручання людини. 

Різні шляхи вирішення завдання діагностування 

параметрів електричних машин досить різноманітні, 

трудомісткі і незастосовні в умовах здійснення операції 

діагностування в виробничих, експлуатаційних умовах. 

Виконаний аналіз методів діагностування параметрів, їх 

велике число говорять на користь пошуку принципово 

нових рішень, що відрізняються простотою і можливістю 

часткової або повної автоматизації процесу діагностики. 
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Рисунок 1.14 – Обслуговування обладнання по 

фактичному стану 

Насиченість парку електричних машин агрегатами, які 

пройшли ремонт, необхідно тим чи іншим шляхом 

враховувати при аналізі показників надійності. Відповідний 

показник надійності електродвигунів у відповідній галузі 

промисловості в умовах експлуатації електричних машин 
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заводського виконання і відремонтованих машин можна 

розглядати як показник, що характеризує частоту відмов, 

витрати, пов'язані з цим та ін. Те, що машини, які пройшли 

ремонт, мають інші характеристики в порівнянні із 

заводськими, вказує на неминучість високої аварійності 

систем електроприводу при статичної оцінці згаданих 

явищ. Об'єктивність таких оцінок могла бути іншою, якби 

враховувалися зміни характеристики електричних машин 

під час їх експлуатації, після ремонту та ін. 

З урахуванням сказаного стає зрозумілою і можлива 

завдання, вирішення якої обіцяє істотний економічний 

ефект - завдання поточного контролю працездатності 

електродвигунів системи приводу. Формально задача може 

бути вирішена в разі, якщо система електроприводу 

забезпечена спостерігачем, контролюючим зміна 

характеристик електрифікованого агрегату, які приймають 

рішення про виведення з експлуатації електричної машини 

в планово-попереджувальному аспекті або аварійно-

попереджувальному – коли параметри агрегату змінюються 

настільки інтенсивно, що можливий його аварійний вихід 

раніше можливого планового відключення і відповідного 

ремонту. 

Зі сказаного випливає, що найважливішим питанням є 

створення математичного апарату, адекватно відображає 

механізм взаємодії ряду факторів, що визначають 

працездатність електрообладнання як параметр, доступний 

контролю в залежності від пропускної здатності мережі, 

технологічного процесу і стану конструктивних та інших 

елементів електричної машини. 
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РОЗДІЛ 2. 

 

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДІВ З 

АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ 

 

2.1 Класифікація методів визначення параметрів 

 

Реалізація алгоритмів керування електромеханічними 

системами з асинхронними двигунами вимагає знання 

параметрів електричних машин. Деякі з них можуть бути 

розраховані на підставі каталожних даних або визначені 

експериментально з використанням спеціального 

обладнання, що в більшості випадків не задовольняє 

умовам реального впровадження. Тому одним із 

стандартних функцій сучасних асинхронних 

електроприводів є визначення параметрів АД при 

ініціалізації системи. Більшість зарубіжних виробників 

асинхронних електроприводів мають в своїх виробах цю 

функцію, яка дістала назву "self-commissioning". 

Ідентифікація електричних параметрів АД здійснюється на 

непрацюючому технологічному обладнанні, зазвичай на не 

обертається двигуні або обертається з постійною 

швидкістю. 

Цьому питанню присвячено досить велику кількість 

зарубіжних досліджень, детальний аналіз яких виконаний в 

[30] для задач прямого керування моментом асинхронного 

двигуна (АД) [30, 23-28]. Разом з тим певного, теоретично 

обгрунтованого рішення розглянутої проблеми до 

теперішнього часу не знайдено. Так в [23] наведено 

алгоритм, заснований на властивості лінійності моделі 
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електричної частини АД при постійній швидкості. 

Авторами показано, що в припущенні про можливість 

отримання вищих похідних струму статора, може бути 

сформована модель з лінійної параметризацією, для якої 

застосуємо метод найменших квадратів. Розширений 

фільтр Калмана застосований в [24]. В [25] авторами 

запропоновано алгоритм оцінювання активних опорів 

статора і ротора (інші параметри передбачаються відомими) 

при працюючому АД. В [26] метод частотних 

характеристик використаний для розв'язання задачі 

ідентифікації. Теорія адаптивних систем з задаючою 

моделлю застосована в [27]. Рішення [28] також 

використовує цей підхід, але базується на спеціальній 

структурі паралельного адаптивного спостерігача з 

розширеним вектором простору стану. В алгоритмі [28] 

жоден з параметрів електричної частини АД не потрібно 

знати спочатку. Додатково спостерігач [28] дає інформацію 

про потік АД в процесі тесту ідентифікації. Це дозволяє 

уникнути помилкової оцінки параметрів, що може бути 

викликано явищем магнітного насичення [29]. Недоліком 

методу [28] є складність його структури і налаштування 

параметрів.  

Аналіз джерел, присвячених питанням визначення 

параметрів асинхронних двигунів, вказує на відсутність 

простого і надійного методу, який дозволяв би з достатньою 

точністю визначати всі параметри схеми заміщення, 

включаючи еквівалентні параметри, що характеризують 

складові втрат в сталі статора і ротора [31-33]. Відсутність 

достовірних методик для ідентифікації параметрів 

обумовлено прагненням отримати результати з 
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найпростіших і, як правило, неадекватних схем заміщення, 

перенесених з теорії опису процесів в трансформаторах 

[34]. Виконаний аналіз свідчить про відсутність єдиного 

підходу до визначення параметрів двигунів, який дозволив 

би для будь-якої, виникає на практиці завдання, знайти 

варіант її вирішення. Досить просто можна переконатися і в 

тому, що відсутня коректно сформульований перелік 

найбільш важливих і часто зустрічаються практичних 

завдань визначення параметрів [35-43]. Важливо мати на 

увазі, що як в умовах випробувальних станцій, так і в 

умовах виробництва з розвиненою системою асинхронних 

регульованих і нерегульованих електроприводів, перелік 

завдань діагностики, прив'язаних до конкретних 

виробничих завдань або нормативним документам, 

відсутня. Регламент випробувань, як правило, обмежується 

мінімумом даних і параметрів, що встановлюються, 

виходячи з потреб виробництва, а з можливостей 

випробувального устаткування. Повний перелік необхідних 

даних, може бути отриманий при використанні 

випробувальних комплексів, що встановлюються лише на 

електромашинобудівних заводах (табл. 2.1) [44].  

Торкнемося одного питання – втрат в стали. Досить 

часто опором контуру намагнічування нехтують, хоча 

навіть в двигунах, що зійшли з конвеєра, вони доходять до 

30 - 40% від загальних гріють втрат. У двигунах, які 

пройшли ремонт з традиційними методами видалення 

обмоток, вони істотно зростають, іноді у 2-3 рази. 

Очевидно, що нехтування втратами в стали, особливо після 

ремонту, є неприпустимим. Крім того, вважають, що втрати 

пропорційні квадрату індукції і частоті харчування в 
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ступеня 1,6. Це стосується зразків заводської 

електротехнічної сталі, що відповідає деякому стандарту. 

У разі, якщо двигун пройшов стадію капітального 

ремонту, характеристики стали змінюються, в основному 

через руйнування міжлистової лакової ізоляції у крайок 

зубців, наклепів та ін. З цієї причини поверхневий шар сталі 

в деякому наближенні можна вважати феромагнітним 

екраном на кордоні зазор – пакет сталі статора або ротора. І 

в цьому випадку істотно зростають втрати від вихрових 

струмів, що, природно, призводить до збільшення потоків 

розсіювання, зниження ефективного потоку в зазорі. 

Встановлено також залежність зниження максимальної 

індукції в зазорі від числа і характеру впливів на сталь при 

її передремонтній обробці. Характерно, що при цьому сталь 

переходить в режим насичення, в результаті чого в кривій 

струму мережі з'являються гармоніки вищого порядку, які 

відповідним чином впливають на загальні втрати в сталі. 
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Таблиця 2.1 - Завдання діагностики параметрів АД 

№ 

п / п 
Завдання 

Параметри для розрахунку Кінематічний 

стан 1R  1X  X  R  2R  2X  s   

1 Визначення параметрів схеми 

заміщення АД з послідовним 

живленням від ПЧ 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

- 

 

- 

Ротор двигуна 

нерухомий 

2 Визначення параметрів АД при 

полігармонійному живленні 

Х Х Х Х Х Х - - - // - 

3 Визначення параметрів з 

урахуванням ефекту витіснення 

струму в роторі 

Х Х Х Х Х Х - Х - // - 

4 Визначення параметрів двигуна з 

урахуванням втрат в сталі при 

полігармонійному живленні 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

- 

Ротор двигуна 

обертається 

5 Визначення опорів і ковзання 

двигуна в процесі його роботи 

 

Х 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Х 

 

- 

 

Х 

 

- 

 

- // - 

6 Визначення швидкості обертання АД 

при наявності всіх параметрів 

- - - - - - Х - - // - 

7 Визначення несиметрії конструкції 

АД 

Х Х Х Х Х Х Х - - // - 

8 Визначення ступеня насичення сталі 

двигуна 

- - Х Х - - Х - - // - 
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Наявні схеми заміщення не враховують той факт, що 

втрати в сталі характерні не тільки для статора, а й для 

ротора, причому ця залежність пов'язана з частотою струму 

в роторі і залежить не тільки від частоти живлення, але і від 

навантаження на валу. 

 

2.2 Аналіз методів ідентифікації електроприводів з 

АД 

 

Як було зазначено, при моніторингу велике практичне 

значення має визначення параметрів схеми заміщення АД. 

Параметри двигунів необхідні для визначення втрат, 

налагодження систем керування електроприводами в 

процесі експлуатації. За ними розраховуються пускові, 

робочі та механічні характеристики електричних машин, їх 

енергетичні показники. Складність завдання ідентифікації 

машин змінного струму зумовила появу великої кількості 

технічних рішень, що дозволяють в тій чи іншій мірі 

вирішити згадану завдання, але, як правило, не придатних 

для широкого практичного використання. 

При розробці методів, що дозволяють судити про 

працездатність машини і забезпечують визначення 

технічних характеристик АД, необхідно сформулювати 

пріоритетні напрямки, зробити всебічний аналіз раніше 

запропонованих методик, оцінити їх переваги та недоліки. 

З цією метою є необхідною систематизація існуючих 

методів ідентифікації параметрів асинхронних машин. 

Аналіз авторських свідоцтв і публікацій в ряді журналів з 

даної тематики дозволяє виділити ряд положень, моментів, 

за якими можна тим або іншим чином охарактеризувати 
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конкретний спосіб ідентифікації параметрів асинхронних 

машини. 

Класифікація виконана за такими ознаками, 

наведеними в [44]. 

1. За типом напруги живлення: 

Методи ідентифікації параметрів АД, що 

використовують напругу живлення статора наступних 

видів: 

 Трифазна синусоїдальна. Досліди з живленням 

електричної машини від трифазного джерела 

синусоїдальної напруги набули найбільшого поширення. 

Сюди відносяться досліди холостого ходу, короткого 

замикання, різні навантажувальні режими роботи АД, а 

також ряд інших методів. 

 Трифазна несинусоїдальна. Прикладом може 

служити метод визначення перехідної провідності машин 

змінного струму по частотним характеристикам. 

 Однофазна синусоїдальна. Як приклад можна 

привести досліди несиметричного живлення АД (живлення 

однофазною напругою промислової частоти двох 

послідовно включених обмоток), а також метод, який 

використовує живлення від джерела однофазної напруги 

обмоток асинхронного двигуна, включених за спеціальною 

схемою. 

 Напруга постійного струму. Метод ідентифікації 

параметрів за результатами досвіду загасання постійного 

струму в обмотках нерухомою електричної машини. 

При цьому в багатьох методах використовується 

напруга нижче номінальної напруги живлення 

випробуваного двигуна. Частота напруги живлення також 
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може відрізнятися від промислової. Зокрема, це характерно 

для методів, заснованих на математичній обробці частотних 

характеристик машин змінного струму. 

2. За типом вихідної інформації: 

 Метод, що використовують в якості базової 

інформації про машину каталожні дані, емпіричні 

залежності і конструктивні параметри двигуна. 

 Метод, в яких вихідними є перехідні функції, з 

подальшою апроксимацією експериментальних кривих 

експоненціальним поруч. В першу чергу, це тимчасові 

залежності струмів IS(t) і (або) напруги US(t), зняті в режимі 

відключення двигуна від джерела живлення або раптового 

трифазного короткого замикання. Вихідною інформацією 

для визначення шуканих параметрів АД можуть служити 

криві апроксимації, отримані дослідним шляхом для 

коефіцієнта диференціального розсіювання, криві для 

врахування впливу відкриття пазів, а також криві для 

коефіцієнта демпфірування короткозамкнутого ротора. 

 Метод, в яких використовуються частотні 

характеристики. Результатом ряду експериментальних і 

розрахункових досліджень є залежність параметрів 

електричної машини від частоти, отримана для 

послідовності дискретних значень аргументу (залежно 

напруг, струмів, активних і реактивних вхідних опорів від 

ковзання або частоти напруги живлення). Одним із шляхів 

отримання частотних характеристик є реєстрація 

комплексів пускових або згасаючих струмів. 

 Метод, що базуються на даних дослідів холостого 

ходу, короткого замикання, роботи випробуваного двигуна 

в навантажувальних режимах (значення напруги і струму 
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статора, кута  між векторами струму і напруги, 

споживаної активної потужності, швидкості обертання 

ротора, значення механічних втрат і втрат в сталі). Залежно 

від конкретного методу поєднання цих параметрів може 

бути різним. 

 Метод, засновані на використанні статистичних 

даних заводських контрольних випробувань. 

3. За встановленим параметрам параметрів схеми 

заміщення АД: 

 Метод, для яких в якості вихідних даних досить 

каталожних даних. Мається на увазі, що для реалізації 

подібних методів немає необхідності попередньо визначати 

частину параметрів схеми заміщення - значення опорів і 

індуктивностей обмоток електричної машини. 

 Метод, для яких крім каталожних даних необхідна 

наявність значень одного або декількох параметрів схеми 

заміщення. Серед розглянутих методів зустрічаються такі 

комбінації: 

- активний опір фази статора r1; 

- індуктивний опір розсіювання обмотки статора 1x ; 

- сукупність 1r  і 1x ; 

- x,x,r 11 , де x  - індуктивний опір гілки 

намагнічування; 

-  r,x,x,r 11 , де r  - активний опір намагнічування; 

- сукупність 1r  і наведеного активного опору фази ротора 

2r  (або sr2 ); 

- ad11 x,x,r ; 

- c1 x,r  де cx  - синхронний опір; 
0sc )js(xx


 ; 
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- c1 x,x . 

4. За способом отримання кінцевого результату: 

 Метод, що використовує розрахункові 

співвідношення для паспортних даних асинхронного 

двигуна. 

 Метод, що використовує формули для обробки 

результатів дослідів холостого ходу і короткого замикання 

АТ. До цієї групи слід віднести досліди холостого ходу і 

короткого замикання. 

 Метод визначення параметрів схеми заміщення при 

побудові кругових і різного роду векторних діаграм. Це і 

суміщені діаграми АД в руховому режимі і режимі 

синхронного холостого ходу, і векторні діаграми напруг і 

струмів, і діаграми для визначення ортогональних 

складових потокозчеплення статора і ротора. 

 Метод, що досягає поставленої мети при 

використанні виразів для електромагнітних полів в зоні 

електромеханічного перетворення енергії і емпіричних 

залежностей. 

 Метод, на основі рішення систем рівнянь: 

- приведення експериментальних даних у відповідність 

апроксимуючих виразів; 

- рівність отриманих експериментальним шляхом 

значень комплексних вхідних або роторних опорів, 

розрахованих відповідно до обраної схеми заміщення 

виразами; 

- складання алгебраїчних і диференціальних систем 

рівнянь на основі балансу напруг АД і (або) 

електромагнітного стану електричної машини. 
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 Метод, що забезпечують визначення шуканих 

параметрів за виразами, виведеним для точок сполучення 

відрізків асимптотичної ЛАЧХ. Відповідно до методики 

[17], експериментальна залежність вхідної провідності 

машини від частоти   1
д jz


 будується в логарифмічному 

масштабі і апроксимується асимптотичною 

характеристикою. Число і взаємне розташування точок 

сполучення відрізків дозволяє визначити структуру 

оператора zд(p) і значення постійних часу Тi, за допомогою 

яких розраховуються параметри Т - або Г-подібних схем 

заміщення АД. 

5. По повноті визначення шуканих параметрів: 

 Методи, які дозволяють в результаті отримати всі 

параметри обраної схеми заміщення асинхронної машини. 

Визначаються всі параметри класичної Т-подібної схеми 

заміщення: активні опори фаз статора і ротора r1 і r'2, 

індуктивності фаз статора і ротора L1 і L2, максимальна 

взаємна індуктивність між фазою статора і ротора M. 

 Методи, що забезпечують визначення лише деякої 

частини параметрів схеми заміщення, для якої проводилися 

обчислення. Інші параметри або повинні бути попередньо 

визначені іншим способом (ці параметри входять в п. 3.), 

або просто не визначаються. Для різних методів комбінації 

визначених параметрів можуть бути різні. Так, значну вагу 

мають методи, в яких в якості вихідної інформації служать 

значення активних і індуктивних опорів еквівалентної 

багатоконтурною схеми заміщення ротора rpi, xpi. Крім 

того, мають місце такі поєднання визначених параметрів: 

- rpi , Xpi, xμ, rμ; 
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- rpi , Xpi, xμ, r ; 

- x1 , X'2; 

- x1 , X'2, r'2; 

- x1 , X'2, xμ, sr2
 ; 

- L1 , L2, Lμ, r'2; 

- індуктивний опір від вищих гармонік поля в 

повітряному зазорі (диференціального розсіювання); 

- сумарний реактивний опір лобового розсіювання 

обмоток статора і ротора. 

Також слід виділити групу методів, які мають на меті 

уточнення значень всіх параметрів схеми заміщення 

двигуна або їх частини. Прикладом таких методів може 

служити спосіб визначення значення активного опору 

статора протягом усього технологічного процесу і спосіб 

визначення індуктивного опору асинхронних двигунів, 

відповідно до якого проводиться уточнення значення xk, 

отриманого при звичайних навантажувальних 

випробуваннях і відповідно до СТ РЕВ 168-85, з 

урахуванням насичення магнітного кола і явища 

витиснення струму ротора. Відповідно до цією методикою 

проводиться перерахунок паспортних або отриманих будь-

яким шляхом параметрів машини змінного струму з 

урахуванням несиметрії і несинусоїдальності напруги 

мережі. 
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2.3 Характеристика експрес-методів діагностики 

асинхронних двигунів 

 

Процес автоматизації управління технологічними 

процесами шляхом використання діагностування 

технічного стану електродвигунів в робочих режимах 

дозволяє до мінімуму знизити збиток від наслідків виходу з 

ладу, за рахунок раннього виявлення дефектів, що 

зароджуються. 

Використання методів і засобів контролю та аналізу 

поточного технічного стану також дозволяє впровадити 

технологію обслуговування електродвигунів "за станом", 

суть якої полягає в тому, що обслуговування і ремонт 

проводяться в залежності від реального поточного 

технічного стану механізму, контрольованого в процесі 

експлуатації без будь-яких розборок і ревізій на базі 

вимірювань відповідних параметрів. При цьому витрати на 

технічне обслуговування електродвигунів знижуються на 

50-75% в порівнянні з обслуговуванням "за регламентом" 

(система планово-попереджувальних ремонтів). 

Експрес-методи діагностики дозволяють слідкувати за 

параметрами робочої машини під час її роботи, проводити 

налаштування систем контролю, та управління за даними, 

отриманими під час експлуатації. Дані методи не 

потребують додаткового, або специфічного обладнання для 

зменшення напруга, або частоти мережі, не потрібно 

вилучати електродвигун з технологічного процесу за для 

отримання його електромагнітних характеристик.  

Методи експрес-діагностики, які  було обрано для  

більш детального аналізу приведені в таблиці 2.2. 
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Представлені експрес-методи не потребують додаткового 

обладнання, та можуть застосовуватись на підприємствах 

для більш швидкого та якісного діагностування 

асинхронних двигунів. Після таблиці приведено основні 

формули за кожним методом, та короткий аналіз. 

 

Таблиця 2.2 – Методи експрес-діагностики 

асинхронних електродвигунів. 

Назва методу Мета даного методу 

Метод контролю 

параметрів 

електричного 

двигуна на основі 

аналізу пускових 

струмів [38]. 

Суть методу полягає в тому, 

що проводиться пуск 

електродвигуна при пониженій 

напрузі, рівній напрузі яка 

застосовується в досліді короткого 

замикання, але ротор двигуна не 

зупиняють 

Діагностика 

асинхронного 

електроприводу за 

даними вимірів 

робочого режиму 

[39]. 

Метод діагностики 

технічного стану обмоток статора і 

ротора асинхронних 

електродвигунів з 

короткозамкненим ротором за 

результатами вимірювання 

параметрів робочого режиму 

(фазні струми і напруги 

електродвигуна, споживана їм 

потужність, частота обертання), 

без таких недоліків як похибки 

діагностування при наявності 

пульсацій і гармонійних складових 
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в напрузі, а також труднощі, 

пов'язані з оцінкою технічного 

стану електродвигуна 

Розрахунково-

експериментальне 

визначення 

параметрів схем 

заміщення і 

характеристик 

асинхронних 

двигунів [40]. 

Розробка методу, що 

дозволяє за даними 

експлуатаційних режимів пуску і 

роботи під навантаженням 

асинхронного електродвигуна 

визначити параметри схеми 

заміщення, яка враховує втрати в 

сталі і вплив ефекту витіснення 

струму в роторі, а також алгоритму 

розрахунку по знайденим 

параметрам двигуна сталих і 

перехідних режимів роботи 

приводу 

Спосіб визначення 

параметрів і 

робочих 

характеристик 

асинхронного 

двигуна без 

сполучення з 

навантажувальним 

пристроєм [41]. 

Спосіб визначення 

параметрів і робочих 

характеристик без сполучення з 

навантаженням, що дозволяє 

визначати більшу кількість 

параметрів при номінальній 

напрузі з використанням звичайної 

вимірювальної апаратури і 

проводити розрахунок робочих 

характеристик по «Т» - або «Г» -

подібним схемами заміщення. 
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Діагностика асинхронного електроприводу за 

даними вимірів робочого режиму. 

В даному методі була запропонована методика 

діагностики технічного стану обмоток статора та ротора АД 

з короткозамкненим ротором по результатам виміру 

параметрів робочого режиму (фазні струми та напруги 

електродвигуна, споживана потужність, частота 

обертання). 

Встановлено, що при появі дефектів в обмотках 

двигуна в струмах статора, ковзанні та активній потужності, 

з'являються періодичні пульсації. Симетричні складові 

прямої та зворотної послідовностей знаходяться за даними 

вимірів фазних величин. На підставі контролю пульсацій в 

обвідній струму статора представляється можливість 

визначити ковзання асинхронного електродвигуна. При 

цифрової реєстрації струмів задовільна точність має місце 

при частотах їх фіксації в (20 – 30) разів більше частоти 

мережі f1. Час контролю має бути не менше [38]: 

,

н

н

з
контрля

Р

Р
s

k
t       (2.1) 

де kз = 1,5 ÷ 2,5 – коефіцієнт запасу; Р – споживана активна 

потужність  визначена за результатами контролю. 

Проводиться розрахунок періоду T1 і частоти f1 

напруги живлення, а також початкових фаз струмів і напруг. 

Визначаються амплітуди фазних струмів в кожен момент 

часу, їх фіксації виконується на основі визначення 

середньоквадратичного значення струму для кількості 
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дискретних точок відповідних періоду сигналу номінальної 

частоти, та взятих зліва, та зправа від поточної i-тої точки: 
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   (2.2) 

Величина споживаної електродвигуном активної 

потужності Р визначається на підставі контролю фазних 

струмів і фазних або лінійних напруг, 

ccbbaa uiuiuiр  .     (2.3) 

Для визначення величини ковзання асинхронного 

електродвигуна використовується крива зміни амплітуди 

фазного струму в часі Imi(t), і зміщена вниз до перетину з 

віссю часу t: 

срmmi IIs . ;      (2.4) 

де 



n

i

mсрm I
n

I
1

.

1
– середнє значення амплітуди 

фазного струму електродвигуна. Знаходиться період 

коливань tкол амплітуди фазного струму і розраховується 

величина ковзання s електродвигуна 

колt
s

1
 .       (2.5) 

Визначається критерію нахилу характеристики kp, 

що характеризує крутизну механічної характеристики 

асинхронного електродвигуна в області робочих ковзань. 

Так як при наявності обірваних стрижнів 

короткозамкненого ротора ковзання s двигуна збільшується 

при тій же величині навантаження, то зазначене відношення 
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буде зменшуватися в порівнянні з його значенням для 

справного двигуна. У відносних одиницях вираз для 

критерію нахилу характеристики:  

.1

2
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     (2.6) 

В якості комплексного критерію діагностування 

асинхронного електродвигуна запропонований коефіцієнт 

його справного стану 

,
pi

ppii

д
cc

kckc
k




      (2.7) 

де сі, ср – масові коефіцієнти, рівні 1 ÷ 3, які у 

подальшому можуть бути змінені під час експлуатації. 

Для справного двигуна kд = 1.  

Висновок про місце виникнення (обмотка статора 

або ротора) і вигляді виниклого дефекту (обрив гілок 

паралельної обмотки статора і стрижнів обмотки 

короткозамкненого ротора, виткове замикання, порушення 

контактів, паяних або зварних з'єднань в обмотках статора і 

ротора) дається на підставі аналізу сукупності зміни 

величини критерію діагностування та параметрів робочого 

режиму електродвигуна, а також за частотою струму 

зворотної послідовності (таблиця 2.3). Використовуючи 

методики на підставі контролю миттєвих значень фазних 

струмів і напруг статора електродвигуна можна виявляти 

дефекти механічної частини (в тому числі,  

ексцентриситет) [45]. 
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Таблиця 2.3 – Зв’язок діагностованих дефектів та їх 

симптоми. 

Дефект

 

Симптом 

Частота 

струму 

ОПf2 

Струм в 

пошкодженій 

фазі Іпош 

Струм у 

здоровій фазі 

Іздор 

Виткове замикання у 

фазі обмотки статора 
f1 

≥ 0,1,1·1норм ≥ 1.05·1норм 

1повр > 1здор 

Обрив однієй 

параллельної 

гілки обмотки 

статора 

т=1 

f1 

0 0,86·1норм 

т=2 0,6·1норм 0,96·1норм 

т=3 0,75·1норм 0,94·1норм 

т=4 0,82·1норм 0,96·1норм 

Обрив одного 

стержня КЗР 

f1 

(1-2s) 
Пульсації струму статора 

Дефекти механічної 

части 

ß 

+ γ 
Пульсації струму статора 

Эксцентриситет cos φ | (на х.х.) 

*т – кількість паралельних гілок обмотки статора 

електродвигуна. 

Виникнення складової струму зворотної 

послідовності, що має частоту мережі, викликане або 

несиметрією обмоток статора, або несиметрією напруги 

живлення. Таким чином, для достовірного діагностування 

дефектів обмотки статора потрібно чітко виявляти причину 

виникнення такої несиметрії параметрів робочого режиму 

електродвигуна (струмів і напруг). Це досягається:  

- на основі контролю миттєвих значень фазних 

струмів і напруг електродвигуна визначаються діючі 

значення струмів і напруг фаз 
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де i(nT), u(nT) - миттєві значення відповідно фазних струмів 

і напруг; nk – кількість виборок сигналу за повний час 

контроля. 

- розраховується величина опорів фаз обмотки 

статора електродвигуна. 
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- на підставі порівняння величини фазних опорів 

електродвигуна робиться висновок про причини 

виникнення несиметрії параметрів робочого режиму. Так, 

якщо Za = Zb = Zc, то причина не симетрії - живляча мережа. 

Якщо ж опори відрізняються за величиною, то причина 

несиметрії - несиметрія обмоток статора [45]. 

Переваги запропонованого методу є непереривний 

контроль стану обмоток статора та ротора АД по даним 

вимірів фазних страмів та напруг. По запропонованому 

алгоритму визначаються струми прямої та зворотної 

послідовності, ковзання, споживаної активної потужності 

та кута нахилу механічної характеристики електродвигуна.   

Метод контролю параметрів електричного двигуна 

на основі аналізу пускових струмів 

Сутність запропонованого методу полягає в 

експериментальному визначенні параметрів схеми 
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заміщення за допомогою вимірювання миттєвих значень 

струму, напруги та потужності. 

Особливістю запропонованого методу випробувань 

від методу, рекомендованого ГОСТ та інших аналогічних 

методів випробування асинхронних двигунів, є те, що при 

проведенні досліду не загальмовується ротор двигуна. 

Замість загальмування ротора проводиться пуск двигуна 

при зниженій напрузі, рівній напрузі, під час проведення 

досліду короткого замикання. 

Експериментальні дані, отримані під час пуску 

двигуна при зниженій напрузі і при відсутності 

аперіодичної складової пускового струму є такими самими, 

як і отримані при загальмованому роторі. Це пояснюється 

тим, що при пуску асинхронного двигуна при зниженій 

напрузі в перші періоди ротор не обертається через 

невеликий крутний момент, пропорційного квадрату 

напруги, а вимірювання параметрів виробляються при 

проходженні через обмотки статора періодичного струму, 

що забезпечує їх точність і незалежність. Слід зазначити, 

що математична модель асинхронного двигуна адекватна 

для періодичних значень струму, потужності і т.д [46]. 

Розрахунки проводяться інтегральним методом по 

отриманим дослідним шляхом даних, на кожній половині 

періоду напруги для кожної фази. В результаті аналізу 

отриманих осцилограм і розрахунків діючих значень U, I, Р 

отримано, що діючі значення періодичного струму I, 

напруги U, потужності Р, значення cosφ в перші 2-3 періоду 

під час пуску при зниженій напрузі повністю збігаються з 

даними, отриманими при загальмованому роторі АД під час 

проведення досліду стандартного короткого замикання. 
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Недоліком даного методу є те, що КПД та коефіцієнт 

потужності мають досить великі похибки, це може бути 

пов’язано з особливостями розрахунків.  Розрахунково-

експериментальне визначення параметрів схем заміщення і 

характеристик асинхронних двигунів. 

Даний метод, дозволяє за даними експлуатаційних 

режимів пуску і роботи під навантаженням асинхронного 

електродвигуна визначити параметри схеми заміщення, яка 

враховує втрати в сталі і вплив ефекту витіснення струму в 

роторі, а також алгоритму розрахунку по знайденим 

параметрам двигуна встановившихся та перехідних 

режимів роботи приводу. 

Приймають за основу схему заміщення 

асинхронного двигуна, яка складається з активних і 

індуктивних опорів розсіювання: обмотки ланцюга Rs i Xs; 

двох паралельно включених для обліку ефекту витіснення 

струму контурів ротора Rk1, Хk1 і Rk2, Хk2; контуру втрат в 

стали Rfе, Хfе і індуктивного опору взаємної індуктивності 

всіх контурів Хm. Вважають, що насичення по головному 

магнітному шляху і по шляхах потоків розсіювання 

відсутні, опори обмоток статора і ротора пофазно однакові, 

індукція в повітряному зазорі розподілено синусоїдально. 

Всі величини будемо приводити в загальноприйнятих 

відносних одиницях. Для врахування втрат у 

магнітопроводі в схемі заміщення, показані на  рисунку 2.1, 

виділений контур втрат в сталі, співвідношення між 

опорами Rfе, Хfе яке, можна врахувати за допомогою 

коефіцієнта kfе = (0,5÷0,7), тобто,  Хfе = kfеRfе. Rs – знаходять 

на відключеній від мережі машині,  а Хs – можна визначити 
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як рівняння індукційних опорів розсіювання статора та 

ротора. 

 
Рисунок 2.1 – Схема заміщення асинхронного двигуна 

 

Визначення параметрів гілки намагнічування та 

обмотки ротора в області робочих ковзань виявляють з двох 

дослідів навантаження з різними коефіцієнтами 

завантаження механізму. У дослідах вимірюють напруги, 

струми статора, споживану активну потужність, ковзання. 

За цими даними визначаються вхідні (активний та 

індуктивний) опори двигуна, після чого, шляхом 

вирахування з останніх відповідних опорів статора, 

знаходять активні Grm(si) та реактивні Brm(si) провідності, 

які складаються з паралельно включених провідностей 

гілки намагнічування Bm, контуру втрат в стали Gfe, Bfe і 

контурів ротора Gr0(si), Br0(si) [47]:  
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Обчислимо провідності ∆Gro та ∆Bro як різниці 

відповідних провідностей (2.10) і (2.11), отримані в двох 

дослідах з навантаженням, при ковзаннях s1 та s2, які будуть 

рівні різницям провідностей роторного ланцюга: 

).()()()(

);()()()(

2010210

2010210

sBsBsBsBB

sGsGsGsGG

rrrmrmr

rrrmrmr




          (2.12) 

Ці різниці провідностей виразили через шукані опори 

ротора Rr0 i Xr0, які в областях ковзань, менших критичних, 

можна вважати постійними та не залежними від ефекту 

витіснення струму в роторі:  
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Якщо позначити сталу часу 
0

0

r

r
r R

X
 , то 

отримаємо після перетворень квадратичне рівняння 

відносно сталої часу з відомими з  s1 та s2: 
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Так як параметри ротора для області номінальних 

ковзань вже відомі, то, обчисливши провідності ротора при 
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ковзаннях s1 або s2 з використання (2.17), (2.18) і з огляду на 

(2.10), (2.11), складемо рівняння для визначення параметрів 

контуру втрат в сталі та індуктивного опору взаємоіндукції: 
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З виразів (2.19), (2.20) з урахуванням Хfе = kfеRfе 
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Залежно від форми паза ротора, його опори через 

витіснення струму можуть при ковзаннях, більше 

критичного, суттєво відрізнятися від Rr0 i Xr0, знайдених по 

(2.17) і (2.18). Тому визначимо опору ротора Rr1 i Xr1 при 

ковзанні s3 = 1, використовуючи вхідні опору Rvx(s3) i 

Xvx(s3), отримані з досліду подачі напруги на статор при 

нерухомому роторі. З урахуванням вже відомих опорів 

статора, контуру втрат в сталі і взаємної індуктивності, 

параметри ротора при s3 = 1 знаходять наступним чином. 

Підставивши у вираз (2.10), (2.11) значення ковзання s3 = 1, 

визначимо Grm(s3) та Brm(s3), а потім опори ротора як [47]: 
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Користуємося способом заміни глибокопазного 

ротора еквівалентним двохгратним з незалежними від 

ковзання з незалежними від ковзання параметрами Rk1, Хk1 і 

Rk2, Хk2 в кожній з грат. Для визначення параметрів цих грат 

складають систему рівнянь, засновану на рівності уже 

відомих опорів ротора Rr0, Xr0, Rr1, Xr1 і результуючих опорів 

еквівалентного двохгратного ротора при ковзаннях s3 = 1 і 

одного з близьких до номінального s1 або s2:: 
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Після цього додають до рівнянь (2.22) (2.23) 

рівняння (2.24), що являє собою рівність вхідного опору 

двигуна Zvx(s3) = Rvx(s3) + jXvx(s3), заміряного в 

експерименті, і вхідного опору, розрахованого за схемою 

заміщення при s3 =1 [47]: 
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      (2.26) 

Виділивши в рівняннях (2.24) – (2.26) дійсні та уявні 

частини, отримаємо нелінійну систему рівнянь з чотирма 

невідомими, вирішивши яку методом простих ітерацій або 

Ньютона, знаходять параметри контурів ротора. В якості 

початкових наближень можна прийняти для першого 

контуру значення Rr0, Xr0, а для другого Rr1, Xr1. 
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Знайдені параметри схеми заміщення двигуна також 

можуть бути використані для уточнення значень струму 

холостого ходу ІХХ АД і номінального ковзання sн. Величину 

ІХХ визначаємо як: 

.)))()((( 1111   ssmfefexx jXRjXjXRUI     (2.27) 

Якщо ефект витіснення струму в роторі двигуна 

проявляється незначно, то методика визначення параметрів 

залишається без змін. В такому випадку в результаті 

розрахунків будуть отримані великі величини опорів 

одного з контурів ротора [47]. 

Переваги даного методу в простоті реалізації, так як 

не потребує спеціалізованого обладнання та проведенні 

досліду холостого ходу, а необхідні данні з нормального 

експлуатаційного режиму роботи привода під 

навантаженням та в режимі пуску. Можуть бути знайдені 

параметри гілки намагнічування для врахування втрат в 

сталі, струм холостого ходу, номінальне ковзання, а також 

значення параметрів ротора в області номінальних ковзань. 

Недоліком даного методу є його громіздкість. 

Визначення параметрів та робочих характеристик 

асинхронних двигунів без спряження з навантажувальним 

агрегатом. 

Даний метод представляє спосіб визначення 

параметрів і робочих характеристик без сполучення з 

навантаженням, що дозволяє визначати більшу кількість 

параметрів при номінальній напрузі з використанням 

звичайної вимірювальної апаратури і проводити розрахунок 

робочих характеристик по «Т» - або «Г» -подібним схемами 

заміщення. 
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Спосіб визначення параметрів і робочих 

характеристик асинхронного двигуна без сполучення з 

навантажувальним пристроєм полягає в вимірюванні 

споживаної потужності, напруги та струму на холостому 

ходу, розрахунку реактивності розсіювання двигуна і 

активного опору ротора R2 з подальшим розрахунком за 

схемою заміщення з одним контуром. Отримують данні 

потужності, струмів та  напруги двигуна під час роботи на 

ХХ, відключають двигун від джерела живлення, реєструють 

стрибок напруги статора, криву загасання напруги статора і 

вимірюють опір статора r1, реактивний опір взаємоіндукції 

X12, приведений до статора реактивний опір розсіювання x'2 

ротора, приведений до статора активний опір R'2 ротора, з 

використанням отриманих параметрів розраховують по 

«Т»- або« Г»-подібної схемами заміщення з одним 

контуром на роторі робочої характеристики [48]. 

На рисунку 2.2 показана залежність напруги двигуна 

від часу перед відключенням і після відключення від 

джерела живлення. На рисунку 2.3 показані в 

полулогарифмічних координатах криві згасання напруги: 

повільно змінюється - U і швидко змінюється - ΔU'. 
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Рисунок 2.2 –  Залежність 

напруги двигуна від часу перед 

відключенням і після 

відключення від джерела 

живлення. 

Рисунок 2.3 – Криві 

згасання напруги в 

полулогарифмічних 

координатах 

 

Дослід відключення двигуна від джерела живлення 

проводять зі стану холостого ходу при номінальній напрузі 

або близькій до неї. Перед відключенням реєструють 

лінійні напруги U0, струм в трьох фазах I0, потужність P0, 

після відключення двигуна - опір фази r1. За виміряним 

значенням до відключення двигуна обчислюють 

реактивний опір статора [48]: 
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Перед відключенням і після відключення 

реєструється напруга статора. Рекомендується 
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безпосереднє вимірювання стрибка напруги ΔU, наприклад, 

у вигляді різниці випрямлених напруг джерела Uдж і 

затухаючої напруги. За побудованої в полулогарифмічних 

координатах кривої згасання напруги, показані на рисунку 

2.4, визначають миттєвий стрибок напруги ΔU в момент 

відключення. У відповідності зі схемою заміщення і 

векторною діаграмою асинхронного двигуна: 
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Постійна часу Т0 визначається по рис.3 як час, 

протягом якого повільно змінюється частина напруги U 

загасає до 1/ε = 0,368 свого початкового значення. 
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де, Твим – виміряна стала часу; Р0 – потужність, гальмуюча 

машину в момент відключення; J0 – момент інерції; ɷ1– 

синхронна кутова частота обертання. 

Постійну часу ротора Т' визначають за рисунком 2.2 

як час, протягом якого швидко змінюється складова 

напруги U'  на розімкнутої обмотці статора, що виявляється 

кілька перших періодів, загасає до 1/ε = 0,368 свого 

початкового значення після відключення машини від 

джерела живлення при номінальній частоті обертання.  

При необхідності вводять поправку на вибіг [41]: 
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де, І0 – струм холостого ходу при номінальній напрузі. 

Реактивний опір взаємоіндукції Х12 визначається за 

формулою: 

X12 = X(1-σ1).              (2.35) 

Коефіцієнт розсіювання ротора σ2 розраховується за 

формулою: 

,
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Т
 в.о.              (2.36) 

Коефіцієнт магнітного зв’язку: 

µ = 1 – (σ1 + σ2), в.о.             (2.37) 

Розраховується сумарний реактивний опір 

розсіювання статора та ротора : 

x` = (σ1 + σ2)· X = (1 – µ).             (2.38) 

Реактивний опір розсіювання ротора х2 (приведене 

до статора – х`2): 

х`2 = х` – х1.              (2.39)  

Наведений до статора активний опір ротора R'2 

визначається з досліду відключення статора від джерела 

живлення 
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Так само як реактивність розсіювання ротора х'2, 

отримане значення R'2 може бути використано для робочих 

режимів, тобто при ковзаннях і струмах в межах 

номінального [48].  

Переваги даного методу те, що він проводиться при 

номінальній напрузі або близькій до неї, метод простий у 
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розрахунках, але недоліком є необхідність побудови 

графіків в полу-логарифмічних координатах. 

Однією з стандартних функцій сучасних 

асинхронних електроприводів є визначення параметрів АД 

при ініціалізації системи. Виявлення дефектів в 

працюючому електродвигуні на ранній стадії їх розвитку не 

тільки попередить раптову зупинку виробництва в 

результаті аварії, але і значно знизить витрати на ремонт 

електродвигуна і збільшить термін його служби. Крім 

цього, в даний час досить актуальне застосування 

адаптивних пристроїв захисту і діагностики, що дозволяють 

виконувати діагностику електродвигунів незалежно від їх 

потужності і конструкції. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА С АСИНХРОННЫМИ 

ДВИГАТЕЛЯМИ 

 

3.1 Визначення еквівалентних параметрів 

асинхронної машини під час пуску за фазовим 

портретом сигналів струму та напруги 

 

Велика кількість методик для визначення параметрів, 

як показує аналіз, обумовлено, з одного боку, прагненням 

отримати результати на основі простих схем заміщення, а з 

іншого боку, вказує на відсутність єдиного підходу до 

визначення параметрів двигунів, який дозволив би для 

будь-якого завдання знайти варіант її рішення.  

Для вирішення задач управління сучасними 

системами електроприводу в статичних та динамічних 

режимах роботи, а також визначення параметрів 

асинхронних двигунів може бути застосований метод 

визначення параметрів асинхронної машини під час пуску 

за фазовим портретом сигналів струму та напруги [48].  

Для детального аналізу та впровадження методу у 

віртуальний стенд «Визначення параметрів асинхронних 

двигунів», був обраний саме цей метод, так як 

запропонований спосіб визначення еквівалентних 

параметрів електроприводу змінного струму при його пуску 

по фазового портрету сигналів струму і напруги є одним з 

найпростіших і не потребують складних математичних 

виразів. Отримані рівняння можуть бути легко внесені в 
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програмне забезпечення мікроконтролерів в системах 

захисту та моніторингу асинхронних двигунів. 

Суть методу полягає в визначенні еквівалентних 

параметрів електропривода для моменту пуску АД, що 

значно спрощує вирішення задач. В якості допущень було 

прийнято, що: 

 Напруга живлення двигуна синусоїдальна, вищі 

гармоніки відсутні; 

 Повне затухання вільних складових струмів статора, 

обумовлених підключенням фаз до мережі; 

 Ротор АД нерухомий. 

З урахуванням вказаних допущень принципіальна 

схема однієї фази АД (рис. 3.1) містить еквівалентний опір 

эR  та еквівалентний індуктивний опір эx , який в 

загальному випадку може бути нелінійною функцією 

струму  Ixэ . 

 tU эR

 Ixэ

 tI

 
Рисунок 3.1 – Еквівалентна принципова схема фази 

АД 

 

При синусоїдальній живлячий напрузі 

   tUtU m sin  та constxэ  , фазний струм також 

являється синусоїдальним      tItI m sin , фазовий 

портрет має форму еліпса Е1, який повернутий на кут α 
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повороту вісі абсцис. При приведенні Е1 до канонічної 

форми Е2 (рис. 3.2) [48]. 
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Рисунок 3.2 – Фазовий портрет напруги та струму фази 

при constxэ   

 

Аналіз вказує, що величина активного еквівалентного 

опору 
эR  являється функцією кута повороту α і може бути 

знайдена як точка, котра належить прямої,  яка проходить 

через координати еліпса Е1, в котрих 0
dU

dI
 [48]. 

Враховуючи, що α являється функцією фазового кута 

φ (   f ), знайдемо [43]:  
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З урахуванням (3.1) величина активного 

еквівалентного опору може бути знайдена, як: 

 2
2 2

22

tg
I

IU
R

m

mm
э


 ,                                                (3.2) 

або з урахуванням 
m

m

I

U
Z  : 

   21
2

1 2 tgZRэ  .           (3.3) 

З урахуванням   2
4

1 2

2 tg , величина активного 

еквівалентного опору эx  може бути визначена як: 

2

1

22

2

2 ])1([  ZZxэ   .           (3.4) 

Параметр эx  може бути знайдений як точка, що 

належить прямій, яка проходить через координати Е1, в яких 

0
dI

dU
 [42]. 

Знаходження еквівалентних параметрів при 

нелінійній залежності  Ifxэ  , має вигляд 

   IaaaIxэ 210 cos  (рис. 3.2). 
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0 A,I

Ом,x

 
Рисунок 3.2 – Налінійна залежність  Ifxэ   

 

Сигнал струму (показаний на рисунку 3.3) має 

поліграфічний характер 
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sin             (3.5) 

при синусоїдальній напрузі 

   tUtU m sin .           (3. 6) 
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Рисунок 3.3 –Сигнали напруги та струму фази при 

нелінійній залежності  Ifxэ   
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Враховуючи не лінійність фазового портрету сигналів 

струму (3.5) и напруги (3.6) (рис. 3.4), рівняння (3.3) та (3.4) 

не можна використовувати для знаходження еквівалентних 

параметрів електропривода в силу не лінійності эx . 

Продиференціювавши (3.5) та (3.6) за часом: 

 



K

k

kk tkIk
dt

dI

1

cos  ;           (3.7) 

 tU
dt

dU
m  cos .           (3.8) 

З урахуванням (3.7) та (3.8) умова для знаходження 

еквівалентного активного опору: 
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Рисунок 3.4 – Фазові портрети напруги та струму при 

нелінійній залежності  Ifxэ   

 

Вирішення рівняння (3.9) відносно часу t в діапазоні 

..0 ,  в силу періодичності функції (3.9) та підстановка 

рішення 
0t  в рівняння відповідних сигналів  tU  - (3.6) та 

 tI  - (3.5) дозволяє знайти координати точки еліпса Е1, для 
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котрої виконується вимога 0
dI

dU
. Тоді шуканий активний 

еквівалентний опір:  

 
 0

0

tI

tU
Rэ  .          (3.10) 

Був обраний саме цей метод так, як він не потребує 

додаткового обладнання, для визначення параметрів 

необхідно тільки датчики струму та напруги. Має 

можливість проводити розрахунки не тільки кіл з лінійними 

елементами, але також і для нелінійної залежності струму 

до індуктивного опору двигуна.  

При первинному розгляді показав гарну точність 

розрахунків, та не потребує складних розрахунків, що 

значно зменшує час для визначення параметрів 

асинхронних двигунів.  

 

3.2 Експрес-метод визначення параметрів 

асинхронного двигуна на основі аналізу змінних стану в 

динамічних режимах 

 

Основним методом аналізу властивостей і 

характеристик асинхронного двигуна в статичних режимах 

є використання еквівалентних схем. Причому при деяких 

припущеннях, достатнім є розгляд явищ, що відносяться до 

однієї фази трифазного двигуна. Такими допущеннями є: 

- сталість параметрів всіх ланцюгів машини і симетрія 

фаз; 

- синусоідальність і пофазна симетрія напруги 

живлення; 
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- відсутність насичення магнітопроводу і впливу 

струму статора на величину реактивних опорів статорної і 

роторної обмоток; 

- сталість повної провідності намагнічуваного 

контуру; 

- пропорційність струму намагнічування напрузі 

живлення незалежно від навантаження; 

 - відсутність додаткових втрат; 

- зневага моментами, створюваними вищими 

гармоніками струму. 

Метою досліджень була визначення найточнішого та 

відносно не складного в розрахунках метода визначення 

параметрів схеми заміщення АД при пуску. При детальному 

розгляді багатьох сучасних експрес методів діагностики 

асинхронних двигунів, було вирішено зупинитись на 

експрес-методі визначення параметрів асинхронного 

двигуна на основі аналізу змінних стану в динамічних 

режимах [44]. 

  Визначення параметрів АД при пуску спрощує 

розрахунок, так як в цьому випадку можна прийняти, що АД 

в момент пуску подібний трансформатору в режимі 

короткого замикання.  

В якості додаткових допущень приймемо: 

 магнітне коло враховуємо ненасиченим, а, отже, 

індуктивний опір обмоток являється постійною величиною; 

 нехтуємо струмом холостого ходу, так як, 

наприклад, для потужних машин він приблизно на порядок 

менший пускового струму [44]. 

Основні рівняння для розрахунку параметрів АД по 

цьому методу. 
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Система операційних рівнянь описуюча процеси при 

пуску: 
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.          (3.11) 

З урахуванням активного опору статора перехідний 

процес являється затухаючим в часі. Для спрощення 

рішення прийняли, що I1(s) = – I2(s), тоді система має вигляд 

[45]: 
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Віднімаючи від першого рівняння друге, отримуємо: 
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(3.13) 

де ;11  xxx    xxx  22  – індуктивні опори розсіювання 

обмоток статора та ротора. 

Позначимо ;21 RRRk    21 xxxk   – активні та 

індуктивні опори короткого замикання відповідно. 

З урахування синусоїдальної живлячої напруги 

отримали зображення струму статора у вигляді [45]: 
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Якщо врахувати )(tg
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Рівняння має аперіодичну та періодичну складові. 

Якщо вирішити рівняння для аперіодичної складової, та 

знайдемо [44]: 
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             (3.17) 

де, Тk – стала часу; Іа – максимальне значення аперіодичного 

струму в момент ввімкнення двигуна; Іа(t1), Ia(t2) – значення 

аперіодичного струму в моменти часу t1,t2.  Моменти часу 

відповідають першому та другому максимальним 

значенням струму після ввімкнення, графік залежності 

струму статора від часи, під час пуску представлений на 

рисунку 3.5.  
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Рисунок 3.5 – Струми статора при включенні АД 

 

Аналіз часових залежностей напруги та струму 

дозволяє визначити як початковий кут включення напруги 

α0, так и фазний кут струму ϕk [44]. 

Тепер з рішення рівняння (3.16) для періодичної 

складової струму  

);2(.)2[sin(
)1(

)2(

);1(.)1[sin(
)1(

)1(

00
22

1
1

00
22

1
1

tIt
ТR

U
tI

tIt
ТR

U
tI

аk

kk

аk

kk















        (3.18) 

Знайдемо Rk:  
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           (3.19) 

12 RRR k   

R1 знаходять раніше при живленні обмоток статора 

постійним струмом.  
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Індуктивний опір короткого замикання складатиме 

kkk RTx                (3.20) 

Для розрахунку даним методом використовуємо 

фрагмент часової залежності струмів статора під час пуску. 

Визначимо алгоритм проведення досліду, який 

представлений на рисунку 3.6. 

 

 
Рисунок 3.6 – Алгоритм проведення досліду з визначення 

параметрів асинхронного двигуна 

 

Обраний метод як і попередній не потребує 

додаткового обладнання, окрім блоку датчиків струму та 

напруги. Визначення параметрів двигунів значно 

спрощується під час пуску, що пришвидшує час для 

отримання результатів, та не потребує складних 

математичних виразів, та може легко бути покладеним до 

систем моніторингу або контролю АД. 
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3.3 Визначення активного опору обмотки статора 

в пускових режимах 

 

Електропривод є одним з основних елементів 

виробничих машин і установок, тому до його надійності й 

ефективності пред'являються високі вимоги. 

Ефективному використанню електродвигунів у складі 

електропривода сприяє знання параметрів схеми 

заміщення. 

Так, наприклад, точне знання параметрів є вкрай 

важливим для електропривода з векторним керуванням і 

визначенням потокозчеплення ротора по моделі потоку. 

Знання параметрів схеми заміщення є важливою умовою 

при побудові систем керування електроприводами із 

заданими показниками якості, спостерігаючих пристроїв, 

при діагностуванні стану електричних машин 

електротехнічних комплексів, визначенні параметрів 

машини після ремонту. 

Інформація про значення параметрів вкрай важлива 

для контролю якості технологічного процесу при масовому 

виготовленні або ремонті електродвигунів. Ще однієї 

важливою областю застосування інформації про параметри 

є діагностика стану двигуна. Схема найважливіших сфер 

застосування ідентифікації параметрів електродвигунів 

зображена на рис.3.7 
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Рисунок 3.7 – Сфери застосування ідентифікації 

параметрів електродвигунів 

 

Навіть коли виробник надає інформацію про машину, 

виникає питання про її точність. Відхилення в значеннях 

параметрів навіть при виробництві однієї моделі може 

досягати 10-15%. Розрахунки параметрів за номінальним 

даними може приводити до погрішностей порядку 50-100% 

[49]. Тому визначення параметрів машини є бажаним. 

У роботах, присвячених визначенню параметрів АД, 

вирішується два різні завдання. Перше з них – визначення 

параметрів перед початком експлуатації машини (“off-line” 

ідентифікація). Друге завдання стосується визначення 

параметрів при безперервному самопідстроюванні системи 

керування в ході функціонування привода (“on-line” 

ідентифікація). Параметри, отримані в режимі “off-line” 

служать вихідними даними для “on-line” ідентифікації. 

Одним з найважливіших параметрів для 

електродвигунів змінного струму є активний опір фази 

статора, оскільки найпоширенішим дефектом 

електродвигунів є саме параметрична несиметрія активних 

опорів статора, яка виникає внаслідок виткових замикань 

фазних обмоток статора у процесі експлуатації. Окрім того, 
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визначення активного опору фази статора зменшує порядок 

та суттєво спрощує систему нелінійних рівнянь 

длявизначення параметрів схеми заміщення 

електродвигуна. 

 

3.3.1. Аналіз параметричної несиметрії АД в процесі 

експлуатації 

Основним видом несправності, що виникають в ході 

експлуатації АД, є виткове замикання фазних обмоток 

статора, [50]. Витковое замикання призводить до 

локального перегріву обмотки статора, що сприяє 

подальшому зростанню цього дефекту і остаточного виходу 

АД з ладу. 

За виткового замикання зменшується число витків 

фазної обмотки статора, що призводить до зміни активного 

опору обмотки статора через скорочення довжини 

провідників, і зміни індуктивного опору розсіювання через 

зменшення числа витків фазної обмотки. У науково-

технічній літературі, присвяченій проектування 

асинхронних двигунів, [51], наведені такі формули для 

обчислення активного опору статора 

cos

1
   a

s c R

W
R l K

a A
           (3.21) 

де lc – довжина витка; Wa – кількість витків у секції; KR – 

відношення фазного опору  на змінному та постійному 

струмі; a – кількість секцій; ρCo – питомий опір матеріалу 

обмотки; Acos – площа перерізу проводу; 

та для індуктивного опору розсіювання обмотки 

статора 



 

100 
 

 
2 `

15.8 ,
100 100

 
         

 
П Л Д

f l
x

p q
       (3.22) 

де f1 – частота; W1 – кількість витків на фазу; lδ – умовна 

довжина поля розсіювання; qi –кількість пазів на полюс на 

фазу; pi – кількість пар полюсів, λП – коефіцієнт магнітної 

провідності пазового розсіювання, м; λД – коефіцієнт 

магнітної провідності диференціального розсіювання, м;  

λЛ – коефіцієнт магнітної провідності лобового 

розсіювання, м. 

Таким чином, за виткового замикання відбувається 

зменшення числа витків фазної обмотки, що призводить до 

одночасного зменшення активного опору і індуктивного 

опору розсіювання фазної обмотки. Активний опір 

знижується пропорційно числу витків, а індуктивний опір 

розсіювання - пропорційно квадрату числа витків фазної 

обмотки. 

 

3.3.2. Важливість визначення активного опору статора 

Активний опір обмотки статора вимірюється в процесі 

приймально-здавальних випробувань, проте його величина 

залежить від теплового стану електродвигуна, яке 

змінюється в процесі роботи залежно від режиму роботи. 

Особливо це характерно для повторно-короткочасного 

режиму роботи. Величина активного опору обмотки статора 

в процесі роботи АТ може змінюватися на 20-30%, тому 

необхідно визначати його поточне значення для 

використання при динамічної ідентифікації параметрів і 

змінних стану АД. 
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Знання величини активного опору обмотки статора 

асинхронного електродвигуна дозволяє при виміряних 

фазних токах і напружених отримати оцінку 

потокозчеплення статора, а потім і електромагнітного 

моменту. Незважаючи на те, що активний опір обмотки 

статора є для прямого виміру, в виробничих умовах це в 

багатьох випадках недоцільно або неприпустимо через 

необхідність відключення обмотки статора від мережі і 

використання вимірювальної апаратури. 

У той же час оцінювання величини активного опору 

статора в реальному часі в процесі роботи електродвигуна є 

скрутним. Для підтвердження цього розглянемо модель АД, 

яка для сталого режиму роботи може бути представлена 

загальноприйнятою Т-образної схемою заміщення  

(рис. 3.8). 

 

 

 
Рисунок 3.8 – Т-подібна схема заміщення асинхронного 

двигуна 
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Зі схеми заміщення слід, що визначення величини 

активного опору статора на основі виміряних значень 

фазних струмів і напруг при роботі електродвигуна в 

сталому режимі можливе лише при знанні значень 

параметрів R2, L2, Lm і ковзання S. Це викликано тим, що 

величина R1 впливає на повний комплексний опір статора 

яке залежить також і від перерахованих величин. 
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Таким чином, для вирішення завдання оперативного 

оцінювання параметрів і стану АТ в різних режимах роботи 

в системі повинен бути присутнім канал прямого або 

непрямого визначення активного опору статора. 

 

3.3.3. Теоретичні засади online - ідентифікації 

активного опору електродвигуна змінного струму у 

динамічних режимах 

 
Рисунок 3.9 – Вмикання елементарного RL-кола 
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Розглянемо перехідний процес вмикання 

елементарного RL-кола (рис. 3.9). 

Приймемо допущення про те, що в розглянутому 

двополюснику впливом ємнісних елементів можна 

знехтувати. 

Рівняння електричної рівноваги еквівалентного 

пасивного двополюсника (ЕПД) у досить загальному 

вигляді матиме вигляд: 

 A AA

A A A A A

d i Ld
U i R i R

dt dt


      ,          (3.22) 

де UA, IA, ΨA – відповідно напруга живлення, струм, 

внутрішня ЕРС і потокозчеплення ЕПД; RA, LA – 

еквівалентний активний опір та індуктивність ЕПД. 

Загалом у рівнянні (3.22) напруга живлення може 

містити вищі гармонійні складові. Еквівалентна 

індуктивність активного двополюсника також може мати 

нелінійну залежність від струму кола, що зумовить 

несинусоїдальний характер потокозчеплення ΨA ЕПД. 

У припущенні про постійність активного опору ЕПД 

сформулюємо закон Ома відносно значень інтегральних 

функцій напруги та струму ЕПД. Доведемо таке положення. 

Активний опір ЕПД може бути обчислено як відношення 

середніх значень інтегральних функцій напруги живлення 

та струму ЕПД, де усереднення проводиться від моменту 

включення напруги живлення: 
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.          (3.23) 

Доказ. 

Оскільки операція інтегрування має властивість 

лінійності і адитивності, то рівняння (3.22) має зберігатися 

після дворазового інтегрування і ділення обох частин 

рівняння на константу. Уведемо такі позначення: 

0 0 0

; ;

T T T

A
A A A A A

d
iU U dt ii i dt iE dt

dt


    .          (3.24) 

Тоді з (5.1) випливає 

0 0 0

1 1 1
T T T

A A A AiU dt R ii dt iE dt
T T T

     .          (3.25) 

Як видно з (3.25), для доказу рівності (3.23) досить 

показати, що другий доданок у правій частині (3.25) 

тотожно дорівнює нулю. 

Використовуємо отримане в загальній електротехніці 

розв’язання рівнянь RL–кола за включення на 

синусоїдальну напругу UA=U0·sin(ωt+φ). 

Тоді величина напруги на індуктивності може бути 

визначена за виразом: 

   0 0sin( ) cos( ) cos sin
t

A
A

Ldi
E t eU U

dt


            ,

 (3.26) 

де tg λ = ωL/RA; τ = L/RA. Після інтегрування (3.27) 

отримаємо 
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   0 0sin( ) sin( ) cos sin
t

A

U U
iE t e C


           

 

, (3.28) 

де С – постійна інтегрування, яку можна знайти з нульових 

початкових умов. 

Для визначення постійної інтегрування С отримаємо 

таке рівняння: 

   
 0 0

0

cos sin( )
cos sin sin( ) sin( ) sin( )

U U
С U

 
              

    

. (3.29) 

Доведемо, що виконується тотожність 

 

 

cos sin( ) sin( )
tan( )

cos

L L

R R

      
       

    

.(3.30) 

З тотожності (3.30) випливає, що постійна 

інтегрування С за виразом (3.29) тотожно дорівнює нулю і 

рівняння (3.28) надається у вигляді 

   0 0sin( ) sin( ) cos sin
t

A

U U
iE t e


             

 

. (3.31) 

Середнє значення періодичної складової (3.31) 

дорівнює нулю тому що в ній відсутня постійна складова. 

Оскільки усталене значення експоненційної складової в 

(3.31) також дорівнює нулю, то зі збільшенням періоду 

вимірювань середнє значення цієї складової також прагне 

до нуля, з чого випливає тотожність: 

0

1
lim 0

T

A
T

iE dt
T

 ,            (3.32) 
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що приводить нас до виконання рівняння (3.22), яке 

становить формулювання положення. Доказ завершено. 

Оскільки під час доведення цього положення не 

використовувалися спеціальні припущення відносно 

кругової частоти напруги живлення, то слід очікувати, що 

розглянуте положення буде правильним і для випадків 

несинусоїдальної напруги живлення, або для випадків 

несинусоїдального струму кола, обумовленого нелінійним 

характером індуктивності електричного кола. 

Відкритим залишається питання про можливість 

використання отриманого виразу для визначення активного 

опору кіл, які містять ємності або ключові елементи, 

активний опір яких не є сталим у часі. 

 

3.3.4. Верифікація методу online - ідентифікації 

активного опору за даними пускового режиму 

Для верифікації отриманої формули (3.22) для 

обчислення активного опору ЕПД була виконана серія 

експериментальних досліджень на комп’ютерних моделях 

різних електротехнічних об’єктів, у тому числі об’єктів з 

лінійною та нелінійною індуктивністю. 

Для математичного моделювання було вибрано 

середовище MATLAB/Simulink з бібліотекою 

Simscape/Electronics/Passive Devices, яка містить 

апробовану реалізацію нелінійної індуктивності. 

Структурна схема математичної моделі ЕПД з 

лінійною та нелінійною індуктивністю наведена  

на рис. 3.10, а, структурна схема підсистеми динамічної 

ідентифікації активного опору, яка реалізує формулу (3.22), 

зображена на рис. 3.10, б. 
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а)  б)  

Рисунок 3.10 – Математичні моделі дослідження методу 

динамічної ідентифікації активного опору: 

а - структурна схема математичної моделі активно-

індуктивного двохполюсника; б - структурна схема 

підсистеми обчислення активного опору 

 

На рис. 3.11 наведені часові діаграми струмів у колах 

з лінійною (а) та нелінійною (б) індуктивністю. Для 

моделювання було прийнято такі параметри електричних 

кіл: активний опір RA=0.01 Ом; лінійна індуктивність 

LA=1∙10-3 Гн. Частота осереднення даних у блоці 

обчислення середнього значення Mean дорівнює 10 Гц. 
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а) б) 

Рисунок 3.11 – Часові діаграми пускових струмів 

двополюсників: а - з лінійною індуктивністю; б - з 

нелінійною індуктивністю 

 

На рис. 3.12 наведені часові діаграми динамічного 

процесу обчислення активного опору RA за виразом (3.22) 

при вмиканні напруги живлення. 

 

 
Рисунок 3.12 – Часові діаграми обчислення активного 

опору активно-індуктивного кола за виразом (3.22) 
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Отримані у результаті чисельного експерименту дані 

підтверджують доказане вище положення та 

підтверджують працеспроможність отриманого на її 

підставі виразу (3.22) для динамічної ідентифікації 

активного опору кіл змінного струму з лінійною та 

нелінійною індуктивністю. 

 

3.3.5. Динамічна ідентифікація активного опору 

електродвигунів змінного струму 

Оскільки фаза двигуна змінного струму загалом являє 

собою активно-індуктивний двополюсник, магнітно 

пов’язаний з іншими обмотками електродвигуна, то слід 

очікувати, що вираз (3.22) буде справедливий для режиму 

пуску електродвигуна змінного струму. 

На рис. 3.13 зображено математичну модель 

асинхронного двигуна з підсистемою динамічного 

визначення активного опору а) та діаграми обчислення 

активного опору статора синхронного двигуна б), 

розраховані згідно з виразом (3.22) у процесі його пуску. 

На рис. 3.14 зображено математичну модель 

синхронного двигуна з підсистемою динамічного 

визначення активного опору а) та діаграми обчислення 

активного опору статора синхронного двигуна б), 

розраховані із застосуванням виразу (3.22) в процесі його 

пуску. 
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а) 

б) 

Рисунок 3.13 – Динамічне визначення активного опору 

статора АД: а - математична модель АД з підсистемою 

динамічного визначення активного опору; б – часові 

діаграми обчислення активного опору статора АД 
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а) 

б) 

Рисунок 3.14 – Динамічне визначення активного опору 

статора СД: а - математична модель СД з підсистемою 

динамічного визначення активного опору; б – часові 

діаграми обчислення активного опору статора СД 

 

Відносна похибка під час визначення активних опорів 

обмоток статора в математичній моделі становить тисячні 

частки відсотка, що підтверджує працездатність 

запропонованого методу обчислення активного опору 

статора електродвигуна. 
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Експериментальними дослідженнями на 

математичної моделі встановлено, що точність визначення 

активного опору статора АД і СД не залежить від моменту 

опору на валу двигуна та від моменту інерції 

електроприводу. 

Як показали отримані результати експериментальних 

досліджень на математичних моделях, запропонований 

метод визначення активного опору може бути використано 

для визначення активного опору як асинхронних, так і 

синхронних двигунів. Пристрій, який реалізує 

запропонований метод, вирізняється завадостійкістю, 

простотою конструкції та алгоритму роботи. 

Установлено, що постійна складова інтегральної 

функції напруги залежить від початкової фази напруги в 

момент включення, а постійна складова інтегральної 

функції пускового струму статора визначається характером 

і величиною аперіодичної складової пускового струму 

статора. 

 

Контрольні питання. 

1. Як визначається середнє значення функції ? 

2. Як визначається діюче значення функції ? 

3. Яка основна відмінність середнього та діючого значень 

функції? 

4. Струм кола визначається як i(t) = 141.42∙sin(314∙t+30°) 

ампер. Чому дорівнює середнє значення струму? 

5. Струм кола визначається як i(t) = 141.42∙sin(314∙t+30°) 

ампер. Чи може середнє значення струму відрізнятися від 

нуля? 
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6. Струм кола визначається як i(t) = 141.42∙sin(314∙t+30°) 

ампер. Чому дорівнює діюче значення струму? 

7. Струм кола визначається як i(t) = 141.42∙sin(314∙t+30°) 

ампер. Чи може середнє значення струму відрізнятися від 

100 А? 

8. Струм у колі постійного струму дорівнює 100 А. Чому 

дорівнює середнє значення струму? 

9. Струм у колі постійного струму дорівнює 100 А. Чому 

дорівнює діюче значення струму? 

10. Яким значенням миттєвої потужності – середнім чи 

діючим – визначається активна потужність електричного 

кола? 

11. Як впливає нехтування явищем насичення сталі на 

значення пускового струму та пускового моменту АД? 

12. Як впливає нехтування явищем витіснення струму 

ротора на значення пускового струму та пускового моменту 

АД? 

13. На які параметри T-подібної схеми заміщення впливає 

явище витіснення струму ротора? 

14. На які параметри T-подібної схеми заміщення впливає 

явище насичення? 

15. На які параметри T-подібної схеми заміщення впливає 

нагрівання електричної машини в процесі пуску? 
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