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пропоновано підхід до проведення діагностики на основі аналізу сигналів потужності окремих фаз та сумарної 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для діагностики аси-

нхронних двигунів (АД) широкої популярності набу-
вають методи, які не вимагають зупинки технологіч-
ного процесу і придатні для виявлення пошкоджень 
на стадії їх зародження. Для двигунів великої потуж-
ності з цією метою успішно застосовуються методи 
вібродіагностики. Проте, у зв’язку з відносно висо-
кою вартістю вібродіагностичного обладнання та 
складністю встановлення вібродатчиків, ці методи 
важко застосовувати для діагностики наймасовіших 
споживачів і перетворювачів енергії – асинхронних 
двигунів середньої і малої потужності. Тому для ви-
рішення цієї задачі з’явилися методи на основі аналі-
зу параметрів АД, які досить просто виміряти і конт-
ролювати у робочому режимі – електричних сигналів 
двигуна. До даного типу методів належить діагности-
ка на основі аналізу фазних струмів, напруг та сигна-
лу потужності АД. Перші два підходи є більш прос-
тими з точки зору технічної реалізації, оскільки вима-
гають вимірювання лише одного електричного сиг-
налу – струму або напруги. Проте результат діагнос-
тики за даними методами істотно залежить від якості 
вимірювання сигналів та наявності завад. Третій ме-
тод технічно більш складний, однак надає більш на-
дійний результат. Таким чином, метою роботи є екс-
периментальне порівняння результатів роботи мето-
дів діагностики АД на основі аналізу електричних 
сигналів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  
1. Діагностика за аналізом фазних струмів 
Діагностика за аналізом фазних струмів є досить 

популярним методом у зв’язку з простотою вимірю-
вання та запису сигналів струму у робочому режимі 
АД. Наразі існує велика кількість робіт, присвячених 
застосуванню даного методу для діагностики обривів 

стрижнів ротора, дисбалансу ротора, коротких зами-
кань в обмотці статора, а також для виявлення дефек-
тів підшипникових вузлів [1–3]. Ідея даного методу 
полягає у співставленні дефектів АД з певними гар-
моніками спектра струму, як показано нижче. 

Обрив стрижнів ротора. 
Струми, які протікають у короткозамкненій обмо-

тці ротора, призводять до виникнення трифазного 
магнітного поля з таким самим числом полюсів, як і 
магнітне поле статора. Однак це магнітне поле обер-
тається на частоті ковзання відносно обертового ро-
тора. У випадку симетрії короткозамкненої клітини 
ротора існує лише магнітне поле прямої послідовнос-
ті, яке обертається на частоті ковзання відносно обер-
тового ротора. У випадку несиметрії клітини ротора, 
що виникає, наприклад, унаслідок обриву стрижнів 
короткозамкненої клітини, виникають обертові маг-
нітні поля зворотної послідовності на частоті ковзан-
ня відносно обертового ротора. Наслідком впливу 
цих полів на обмотку статора є виникнення гармонік 
струму та напруги на наступних частотах [1, 3]: 

  s21ff sbb  , (1) 
де sf  – частота мережі живлення; s  – ковзання. 

Дисбаланс ротора. 
Існує три типи дисбалансу ротора: статичний, ди-

намічний та змішаний. Всі види дисбалансу призво-
дять до появи специфічних гармонійних компонент у 
спектрі сигналу струму фази. Розглянемо механізм їх 
формування.  

Статичний дисбаланс проявляється на гармоніках 
частот прямування стрижнів ротора, які є бічними 
частотами основної гармоніки, і розраховуються як 

 ssbstat nfnKf  , (2) 
де statf – частота, що відповідає статичному дисба-
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лансу; bK  – кількість стрижнів ротора; sn  – частота 
обертання ротора; n  – номер непарної гармоніки 
частоти мережі живлення. 

Динамічний дисбаланс проявляється на основній 
гармоніці частоти прямування стрижнів ротора та її 
субгармоніках та бокових частотах робочої швидкос-
ті навколо них і розраховується як 

 sssbdyn nnfnKf  . (3) 
Змішаний дисбаланс.  
На практиці виникнення статичного й динамічно-

го дисбалансів зазвичай відбувається одночасно. В 
роботі [4] отримано вираз для визначення гармонік 
спектру струму у загальному випадку наявності змі-
шаного ексцентриситету: 

  p)s1(k1ff smix  , (4) 
де ...2,1,0k   – кількість стрижнів ротора. 

Короткі замикання в обмотці статора. 
Пошкодження обмоток статора низьковольтних 

трифазних АД можна класифікувати наступним чи-
ном:  

– виникнення короткозамкнених кіл у межах од-
нієї фази: двигун може працювати, але невідомо, як 
довго; 

– міжфазне замикання: двигун виходить з ладу, 
й захисне обладнання відключає його від мережі жи-
влення; 

– замикання фази на землю: двигун виходить з 
ладу, й захисне обладнання відключає його від мере-
жі живлення; 

– розімкнений контур однієї з фаз: двигун може 
продовжувати працювати залежно від навантаження, 
однак при цьому відбувається перегрів обмоток не-
пошкоджених фаз.  

Попередження відмови двигуна можливе лише у 
випадку ранньої діагностики короткозамкнених кіл у 
межах однієї фази за допомогою методів онлайн-
діагностики. У низьковольтних двигунах, на відміну 
від високовольтних, проміжок часу між виникненням 
короткозамкнених кіл у межах однієї фази та відмо-
вою двигуна доволі істотний. Це надає переваги, 
оскільки дозволяє своєчасно визначати виникнення 
пошкодження, контролювати його розвиток та своє-
часно планувати ремонт, уникаючи значних витрат 
унаслідок виникнення аварій. 

У роботах [2, 5] математично та експерименталь-
но показано, що складові спектру фазного струму, 
викликані витковими замиканнями у фазі, не є надій-
ним індикатором для визначення пошкоджень стато-
ра. У роботах [2, 5] досліджено взаємодію пошко-
дженого статора та непошкодженого ротора, на осно-
ві чого математично та експериментально визначено 
частоти спектру струму, викликані наявністю витко-
вих замикань. Обмотка статора, яка має пошкоджен-
ня і є несиметричною, може продукувати в електро-
магнітному полі повітряного проміжку АД множину 
гармонік будь-якого порядку. Однак усі ці гармоніки 
модулюють одну й ту саму частоту – частоту мережі 
живлення. Гармоніки статора індукують струми у 
клітину ротора, а в обмотку статора індукується від-
биток цих гармонік у вигляді нових гармонік елект-
ромагнітного поля у повітряному проміжку. Дослі-
дження, проведені у роботах [4, 6], довели, що скла-

дові сигналу потоку у повітряному проміжку, які є 
функцією короткозамкнених витків, визначаються 
згідно з наступним виразом 

   ks1pnff sst  , (5) 
де n  – додатне ціле число (1, 2, 3…); k  – додатне 
ціле непарне число. 

Діагностика коротких замикань в обмотці статора 
на основі аналізу сигналу струму фази статора базу-
ється на визначенні частотних компонент, розрахова-
них згідно з виразом (5), які відбиваються у відповід-
них гармонійних складових сигналу струму фази.  

Дефекти підшипників. 
Дефекти підшипників призводять до виникнення 

вібрацій електричної машини. Оскільки підшипники 
утримують ротор, їх вібрації призводять до коливань 
у повітряному проміжку між статором і ротором. Ці 
коливання призводять до виникнення гармонік у сиг-
налі струму на частотах, які визначаються згідно з 
виразом [1]: 

  o,isbrg fmff  , (6) 

де 1,2,3...m  ; oi,f  – характерна вібраційна частота, 
яка залежить від геометричних розмірів підшипника:  

  )cos(pdbd1fn5,0f voi,  , 
де n  – кількість шариків у підшипнику; vf  – швид-
кість обертання ротора, Гц; bd  – діаметр шарика; 
pd  – відстань між шариками;   – контактний кут 

шарика та доріжки кочення. 
2. Діагностика за аналізом сигналу потужності 
На відміну від спектрів напруги та струму, які 

мають лише основну гармоніку на частоті мережі 
живлення sf , спектр потужності має постійну скла-
дову )cos(IU 11   та основну гармоніку на подвійній 
частоті мережі живлення s2f . 

З метою всебічного аналізу технічного стану дви-
гуна та уникнення похибок доцільно додатково вико-
нувати аналіз сумарної потужності трьох фаз АД, яка 
є сумою фазних потужностей: 

)t(i)t(u)t(i)t(u)t(i)t(u(t)p CCBBAAtot  . 
Сумарна потужність трьох фаз містить більше діа-

гностичної інформації та дозволяє виявляти не тільки 
дефекти, що спричиняють модуляцію фазних елект-
ричних сигналів, але й дефекти, що виникають унас-
лідок несиметрії двигуна або мережі живлення, які 
призводять до несиметрії електричних сигналів за 
фазами. У випадку симетричного АД та мережі жив-
лення сигнал сумарної потужності трьох фаз містить 
лише постійну складову, тому будь-яке пошкодження 
двигуна або несиметрія системи електроприводу при-
зводить до появи унікальних гармонік, що можна 
використати для точного визначення типу пошко-
дження. 

Обрив стрижнів ротора. 
Обрив стрижнів ротора призводить до модуляції 

струму статора. Вираз для модульованого струму, з 
урахуванням (1): 
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де mI  – амплітуда моделюючої частоти; 1I  – амплі-
туда основної гармоніки; )t(i  – миттєві значення 
сруму АД за умови роботи без дефектів.  

Згідно з виразом (7), спектр струму фази, додат-
ково до гармоніки основної частоти, містить її дві 
бічні гармоніки на частотах bbs ff   та bbs ff  .  

Тоді модульована потужність фази буде описува-
тись наступним виразом: 
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Цей вираз демонструє, що спектр потужності фази 
містить, окрім постійної складової 0P  та двох бічних 
компонент основної гармоніки на частотах bbs ff2   
та bbs ff2  , додаткову складову на частоті модуля-
ції bbf , яка є додатковим діагностичним параметром.  

У випадку симетричного АД електроприводу від-
бувається компенсація гармонік, викликаних дефек-
тами, і спектр сумарної потужності трьох фаз містить 
лише постійну складову та гармоніку на частоті 

bbs ff2  .  
Будь-який вид несиметрії АД електроприводу 

призводить до виникнення додаткових гармонік у 
спектрі сумарної потужності трьох фаз на частоті 
модуляції bbf , бічної гармоніки на частоті bbs ff2   
та основної гармоніки потужності на подвійній час-
тоті мережі живлення sf2 . 

Дисбаланс ротора. 
У випадку змішаного дисбалансу ротора гармоні-

ки струму частот rf , що визначаються згідно з вира-
зом (4), призводять до модуляції фазного струму: 
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де k1eke1 ,I   – амплітуда та початковий кут фази 
частоти модуляції rs kff  ; k2eke2 ,I   – амплітуда 
та початковий кут фази частоти модуляції rs kff  . 

У цьому випадку миттєва потужність фази АД, 
який має дисбаланс ротора, описується згідно з на-
ступним виразом: 
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Дисбаланс ротора призводить до появи у спектрі 
потужності фаз бічних компонент відносно основної 

гармоніки на частотах rs kff2   та rs kff2  , а також 
додаткової гармоніки на частоті rkf . 

Пошкодження обмоток статора 
За аналогією з (7), модульований унаслідок наяв-

ності короткозамкнених витків струм фази статора 
можна описати наступним виразом: 
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Згідно з виразом (11), спектр струму фази, додат-
ково до гармоніки основної частоти, містить гармоні-
ки на частотах stf , що залежать від конструктивних 
особливостей машини й визначаються згідно з (5).  

Тоді модульована потужність фази буде описува-
тись наступним виразом: 
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Отже, наявність несиметрії обмоток статора, що 
виникає внаслідок короткозамкнених витків, призво-
дить до виникнення у спектрі сигналу потужності 
гармонік на частотах модуляції stf  та їх комбінації з 
основною частотою мережі живлення.  

Пошкодження підшипників. 
Вібрації, що виникають унаслідок дефектів під-

шипників, призводять до модуляції сигналу струму з 
частотою, що визначається згідно з виразом (6). Тоді 
модульований унаслідок вібрацій підшипників струм 
можна визначити як 
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де k1bkb1 ,I   – амплітуда та початковий кут фази 
частоти модуляції brgs kff  ; k2bkb2 ,I   –  ампліту-
да та початковий кут фази частоти модуляції 

brgs kff  . 
За аналогією з (10), миттєва потужність фази дви-

гуна, який має пошкодження підшипників, визнача-
ється згідно з виразом: 
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Дефекти підшипників призводять до виникнення 
у спектрі потужності фаз АД бічних гармонік віднос-
но основної з частотами brgs kff2   та brgs kff2  , 

додаткової гармоніки на частоті brgkf  та гармонік, 
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що виникають унаслідок комбінації частот brgf  з 
частотами, кратними до основної частоти мережі жи-
влення. 

Експериментальна перевірка ефективності роз-
глянутих методів. 

Для перевірки ефективності розробленого методу 
діагностики та оцінки технічного стану АД на основі 
аналізу сигналу потужності та порівняння даного 
методу з методом гармонійного аналізу спектру 
струму було проведено низку дослідів з ідентичними 
АД типу АИР80В4У2, в які штучно було внесено 
дефекти статора і ротора. Для дослідження несиметрії 
обмоток статора у фазі С одного зі статорів зроблено 
відпайки відповідно до схеми, наведеної у [7]. Для 
дослідження обриву короткозамкнених стрижнів у 
роторах висвердлено отвори для порушення електри-
чного контакту стрижнів із короткозамкненим кіль-
цем. Оскільки двигуни є ідентичними, то для дослі-
дження різних дефектів та їх комбінацій є можливість 
змінювати досліджувані ротори і статори.  

Для аналізу обрано випадки, за якими можна дос-
ліджувати розвиток ступеню таких дефектів, як обрив 
стрижнів ротора та параметрична несиметрія обмоток 
статора. Відповідність наявних дефектів порядковому 
номеру виконаних дослідів наведено у табл. 1. Усі 
досліди наведено для випадку роботи АД з номіналь-
ним навантаженням. 
 

Таблиця 1 – Досліди зі штучними  
пошкодженнями АД 

 

№ 
з/п 

Тип  
пошкодження 

Несиметрія 
фази С, % 

Кількість 
обірваних 
стрижнів 

ротора 

1 Непошкоджений 
АД – – 

2 Параметрична 
несимтерія об-
моток статора 

0,3 – 
3 2,52 – 
4 14 – 
5 Обрив стрижнів 

ротора 

– 1 
6 – 2 
7 – 3 
8 Параметрична 

несиметрія об-
моток статора та 
обрив стрижнів 
ротора 

2,52 1 
9 2,52 2 

10 2,52 3 

 
За попереднім аналізом спектрального складу фа-

зного струму та потужності, а також сумарної потуж-
ності трьох фаз базового варіанту АД (дослід № 1) 
можна сказати, що досліджуваний АД без штучних 
пошкоджень має ексцентриситет, про що свідчить 
гармоніка на частоті обертання у спектрі сигналу 
струму (рис. 1,а) та її комбінації з основною частотою 
мережі живлення у спектрах сигналу потужності 
(рис. 1,б,в). Ексцентриситет пояснюється зміщенням 
центральної вісі статора відносно центральної вісі 
ротора внаслідок процедур збирання–розбирання 
досліджуваного АД. 

 

а) спектр струму фази А для досліду № 1 
 

б) спектр потужності фази А 
 

 
в) спектр сумарної потужності трьох фаз 

 
Рисунок 1 – Спектри електричних сигналів  

для досліду № 1 
 
Розглянемо аналіз експериментальних даних для 

найбільш характерних випадків: параметричної не-
симетрії фази С на рівні 2,52 %, обриву двох стриж-
нів ротора та наявністю одночасно двох розглянутих 
дефектів (табл. 1, досліди № 3, 6, 8 відповідно).  

Для випадку параметричної несиметрії обмоток 
статора у спектрі сигналу струму фази АД, окрім га-
рмонік, пов’язаних з ексцентриситетом ротора, вини-
кають гармоніки на частотах, розрахованих згідно з 
виразом (5), які викликані несиметрією обмоток ста-
тора (рис. 2,а). У спектрі сигналу потужності фази та 
у спектрі сигналу сумарної потужності трьох фаз ви-
никають гармоніки, що визначаються згідно з (12) 
(рис. 2,б,в). Слід зазначити, що амплітуди гармонік 
потужності, пов’язаних з несиметрією статора, є бі-
льшими за амплітуди аналогічних гармонік спектру 
струму. 

За наявності обриву стрижнів ротора у спектрі си-
гналу струму з’являються бічні гармоніки основної 
частоти мережі живлення, що визначаються згідно з 
(1) (рис. 3,а). У спектрах потужності фази та сумарної 
потужності трьох фаз, окрім бічних гармонік подвій-
ної частоти мережі живлення, виникає низькочастот-
на складова на частоті модуляції (у даному випадку 
5,5 Гц), яка є додатковою діагностичною ознакою 
(рис. 3,б,в). Цей факт підтверджує справедливість 
виразу (8).  
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а) спектр струму фази А 

 

 
б) спектр потужності фази А 

 

 
в) спектр сумарної потужності трьох фаз 

 

Рисунок 2 – Спектри електричних сигналів  
для досліду № 3 

 

 
а) спектр струму фази А  

 

 
б) спектр потужності фази А 

 
в) спектр сумарної потужності трьох фаз 

 

Рисунок 3 – Спектри електричних сигналів  
для досліду № 6 

У випадку наявності одночасно двох розглянутих 
дефектів гармоніки струму фази, що пов’язані з не-
симетрією обмоток статора, є досить незначними 
порівняно з іншими гармоніками спектру і можуть 
бути помилково визначено як завади (рис. 4,а).  

 

 
а) спектр струму фази А 

 
б) спектр потужності фази А 

в) спектр сумарної потужності трьох фаз 
 

Рисунок 4 – Спектри електричних сигналів  
для досліду № 8 

 
У спектрах сигналів потужності амплітуди гармо-

нік, пов’язаних з несиметрією, легко визначити. Так 
само легко визначити гармоніки, пов’язані з обривом 
стрижнів (рис. 4,б,в). Таким чином, проведений ана-
ліз показав, що діагностика дефектів АД, проведена 
за аналізом спектру потужності, є більш надійною, 
оскільки містить більшу кількість діагностичної ін-
формації, оперує з більшими амплітудами гармонік, 
пов’язаних з дефектами, а також придатна для визна-
чення одночасно наявних дефектів.  

ВИСНОВКИ. Проведений аналіз експеримента-
льних даних роботи АД з наявністю найбільш розпо-
всюджених дефектів показав, що діагностика АД, 
виконана на основі аналізу спектру потужності, є 
більш надійною, оскільки містить більшу кількість 
діагностичної інформації, оперує більшими значен-
нями амплітуд гармонік, пов’язаних з дефектами, а 
також придатна для визначення одночасно наявних 
дефектів.  
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