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лектромеханічних систем.Основними причинами низької енергоефективності електромеханічних систем та 
виникнення аварій є відхилення від номінальних режимів експлуатації, неврахування впливу якості напруги 
живлення та режиму навантаження, недостатній обсяг інформації про їх технічний стан, несвоєчасне виявлення  
й усунення дефектів устаткування, неякісний ремонт. Робота електропривода в таких умовах призводить до 
значних втрат, зниження коефіцієнта корисної дії та коефіцієнта потужності. Для підвищення рівня енергоефе-
ктивності електромеханічних систем запропоновано мобільний програмно-апаратний комплекс. 
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тивности электромеханических систем. Основными причинами низкой энергоэффективности электромеханиче-
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предложен мобильный программно-аппаратный комплекс. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Найближчими за фу-

нкціональною побудовою до систем діагностування 
енергоефективності електромеханічних систем 
(ЕМС) є електронні системи обліку електричної енер-
гії та системи вимірювання якості електроенергії на 
основі промислових засобів автоматизації. Отримали 
розвиток системи контролю та керування,спрямовані 
на підтримання ефективного функціонування ЕМС. 
Зарубіжні фірми NipponSteel, Siеmens, ABB мають 
стенди длявипробувань електропривода.Однак, воло-
діючи розвиненими функціями вимірювання та обро-
блення даних, вони не забезпечують аналізування 
отриманої інформації про енергетичні процеси і не 
призначені для діагностування енергоефективності 
ЕМС, оскільки не мають функцій математичного 
моделювання та програмування. 

Метою роботи є розроблення засобів функціона-
льного діагностування для підвищення рівня енерго-
ефективності електромеханічних систем шляхом 
контролювання у реальному часіїх поточних експлу-
атаційних параметрів та  діагностування й оцінюван-
ня енергетичного й технічного стану для виявлення 
неефективних режимів роботи та прийняття обґрун-
тованих рішень щодо подальшої експлуатації. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Аналіз принципів функціонування діагностичних 
систем дозволяє окреслити структурні елементи схе-
ми (рис. 1). 

Пристрій вимірювання діагностичних параметрів 
містить три вимірювальних вузли з лінійними амплі-

тудно-частотними характеристиками: трансформато-
ри напруги або подільники для вимірювання напруги; 
рознімні струмові датчики; датчик температури до-
вкілля. Пристрій попереднього оброблення й перет-
ворення даних виділяє корисний сигнал за допомо-
гою детектування й фільтрації. Пристрої вимірюван-
ня, попереднього оброблення й перетворення даних 
формують сигнали діагностичних параметрів для 
моделей – діагностування, спектрально-струмового 
аналізу та визначення показників якості електроенер-
гії (ПЯЕ). 

Для діагностичного аналізу потрібні середньоква-
дратичні значення (СКЗ) напруги і струму фаз. Кут 
зсуву  у кожній фазі двигуна і частота мережі  f 
визначаються програмно. Алгоритм вимірювань та 
вибір кроку дискретизації визначаються за моделлю 
графіка електричних навантажень (ГЕН) і коригу-
ються прогностичною моделлю. 

Для спектрально-струмового аналізу реєстрація 
струму і напруги здійснюється протягом часу, крат-
ного періоду основної частоти, необхідного для ви-
конання спектрального аналізу,на частотах до 10 кГц 
[1]. За допомогою моделі спектрально-струмового 
аналізу формуються спектри векторів Парка струму і 
напруги. У результаті аналізування модулів векторів 
Парка струму і напруги виявляються лінії, відсутні в 
спектрі напруги, але наявні в спектрі струму. Невід-
повідність вказаних спектрів свідчить про наявність 
ушкоджень у діагностованому двигуні.  
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Рисунок 1 − Структурна схема системи функціонального діагностування енергоефективності ЕМС 

 
У результаті аналізування модулів векторів Пар-

ка струму і напруги виявляються лінії, відсутні в 
спектрі напруги, але наявні в спектрі струму. Невід-
повідність вказаних спектрів свідчить про наявність 
ушкоджень у діагностованому двигуні.  

Алгоритми вимірювання ПЯЕ визначено ГОСТ 
13109-97. Вхідна оцифрована напруга виражається 
за допомогою розкладення Фур’є у вигляді спектру 
гармонік, кратних основній частоті. За виділеною в 
такий спосіб напругою основної частоти методом 
симетричних складових у трифазній мережі розра-
ховуються напруги прямої, зворотної та нульової 
послідовностей. Відхилення напруги та її несимет-
рію в трифазній мережі розраховують відносно на-
пруги основної частоти  й прямої послідовності.  

Модель визначення первинних діагностичних 
параметрів, наприклад, асинхронного двигуна (АД), 
відповідно до алгоритмів перетворювання інформа-
ції формує компоненти вектора первинних діагнос-
тичних ознак (U, I, P, , f ). Однак цієї інформації 
недостатньо для висновку про стан двигуна, і пер-
винні діагностичні параметри не можуть бути вико-
ристані для визначення дефектів  на стадії їх заро-
дження. Необхідні додаткові обчислення викону-
ються моделями визначення вторинних діагностич-
них ознак (ПЯЕ, параметрів процесу енергоспожи-
вання,схеми заміщення,робочих параметрів, параме-
трів процесу енерговикористання), які є інформати-
вними параметрами діагностичної моделі, що харак-
теризують поточний  стан двигуна. 

Модель формування та збереження еталонів на 
основі паспортних даних АД, ідеальних ГЕН, допус-
тимих і граничних значень ПЯЕ, даних про попере-

дні ремонти формує еталонні значення інформатив-
них параметрів. На основі поточних значень пара-
метрів діагностичної моделі й еталонних у моделі 
оцінювання стану двигуна виконується процедура 
прийняття рішення про приналежність до  заздале-
гідь визначеного класу станів. 

Першим етапом розпізнавання стану є порівнян-
ня поточних параметрів діагностичної моделі з їх 
допустимими і граничними значеннями для визна-
чення неприпустимого  або аварійного стану АД. У 
випадку перевищення струмом двигуна порогового 
значення, а також при перевищені температури 
спрацьовує захист, сигналізація і формується сигнал 
на відключення.   

Другий етап – визначення технічного й енерге-
тичного стану АД. На цьому етапі в ознаковому 
просторі формуються області, відповідні особливим 
станам двигуна – гранично припустимому значенню 
параметра технічного стану, передаварійній ситуації 
або припиненню нормального функціонування.  

Аналіз трендових характеристик параметрів діа-
гностичної моделі дає можливість оцінювання тен-
денції зміни стану АД, тобто прогнозування його 
остаточного ресурсу, споживаної електроенергії 
протягом життєвого циклу і строку наступного діаг-
ностування. Для цього застосовуються теплова й 
прогностична моделі, а також бази даних поточного 
стану двигуна та ремонтних і регламентних робіт. 

Вимірювання струмів і напруг та їх аналіз вико-
нуються з деякою періодичністю відповідно до ре-
жиму роботи АД, його ГЕН і коригуються прогнос-
тичною моделлю залежно від його технічного стану. 
Результати вимірювань та аналізу заносяться в базу 
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даних, за якою контролюється розвиток ушкоджень 
у часі і визначається остаточний ресурс двигуна [1]. 
У результаті створення й регулярного поповнення 
бази даних вимірювань і результатів їх аналізу, в 
процесі експлуатації устаткування можливо просте-
жити динаміку фактичного розвитку окремих ушко-
джень і прогнозувати їх подальший розвиток. Моні-
торинг напруги дозволяє уточнювати прогноз  роз-
витку  ушкоджень, зумовлених якістю напруги жив-
лення. 

Запропоновано два шляхи побудови засобів фун-
кціонального діагностування енергетичної ефектив-
ності ЕМС. Перший шлях полягає у створенні авто-
номного промислового мікропроцесорного при-
строю, оснащеного датчиками струму, напруги й 
температури, АЦП, пам’яттю, дисплеєм, клавіату-
рою, пультом керування тощо. Мікропроцесорна 
система виконує вимірювання, оброблення їх ре-
зультатів, відображення даних  на дисплеї і виве-
дення на друк. Передавати результати обчислень на 
ПЕОМ для подальшого оброблення можливо через 

інтерфейси RS232. Це дозволяє використовувати 
пристрій для проведення тривалого безперервного 
діагностування ЕМС в умовах промислових примі-
щень без участі оператора.  

У другому випадку програмно-апаратний ком-
плекс містить ПЕОМ, на яку покладаються всі фун-
кції програмної частини діагностувальних засобів. 
Сполучення ПЕОМ з вимірювальними датчиками 
виконується за допомогою комутаційного пристрою 
з АЦП, який перетворює аналогові сигнали на циф-
рові.  

Для реалізації на апаратному рівні завдань функ-
ціонального діагностування енергоефективності 
ЕМС розроблено мобільний програмно-апаратний 
комплекс (МАК). МАК дозволяє  автоматизувати 
процес функціонального діагностування енергоефе-
ктивності ЕМС і може встановлюватися безпосере-
дньо на клемній коробці двигуна, який діагносту-
ється, без будь-якого порушення режиму його робо-
ти або на електрошафі живлення (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 − Мобільний програмно-апаратний комплекс для функціонального діагностування  

енергоефективності ЕМС 
 
За допомогою МАК під час енергоаудиту було 

здійснено експериментальне дослідження роботи 
насосної установки з АД [2]. Номінальні дані АД 
насосної установки: Pн = 7,5 кВт; nН=1450 об/хв; 
Iн = 15,3 А; ηн = 87,5 %; cosφн = 0,85; λ = 2,8. Термін 
служби – 20000 год.Усталене відхилення напруги –
5 %, коефіцієнт несиметрії зворотної послідовності 
–1 %, зношення – 11240 год. Результати досліджен-
ня, еталонні та фактичні характеристики насосної 
установки наведено на рис. 3. 

Як видно з рис. 3, залишковий ресурс АД стано-
вить 5840 год, а для роботи в номінальному режимі 
– 8760 год. Відносне зношування становить 1,5, що 
свідчить про передаварійний режим роботи двигуна. 
Застосування функціонального діагностування енер-
гоефективності ЕМС дозволить знизити споживання 
активної енергії на 10 %, реактивної – на 30 %, під-
вищити в 1,5 рази залишковий ресурс до паспортно-

го його значення, ККД – на 8 %, коефіцієнт потуж-
ності – на 9 %, знизити втрати на 33 %. 

ВИСНОВКИ. Авторами розв’язано актуальне 
науково-практичне завдання розробленнязасобів 
функціонального діагностування енергоефективнос-
ті ЕМС. Створено мобільний програмно-апаратний 
комплекс для  автоматизації процесу  діагностуван-
ня енергоефективності ЕМС. 

Запропоновано рішення, яке полягає в контро-
люванні у реальному часі енергоефективності ЕМС 
засобами функціонального діагностування. Матема-
тичний апарат діагностування поєднує методи ана-
лізування миттєвих значень струмів і напруг елект-
ропривода, температури довкілля й дозволяє визна-
чати енергетичний і технічний стан ЕМС та прогно-
зувати залишковий ресурс з методом спектрально-
струмового аналізу, що надає можливість завчасно-
го виявлення  механічних ушкоджень двигуна та 
пов’язаного з ним механізму. 
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Рисунок 3 − Результати дослідження насосної установки: 1 – еталонні значення; 2 – фактичні  
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The article is devoted to the development of technicalequipmentenergy efficiency of functional diagnosis of elec-

tromechanical systems. The main reasons for low efficiency of electromechanical systems and the occurrence of 
accidents is the deviation from nominal operating conditions, neglecting the influence of money supply voltage and load 
schedule, insufficient information on their technical condition, failure to identify and eliminate defects in equipment, 
faulty repairs. Job electric in these conditions leads to significant losses, lower efficiency and power factor. To improve 
the energy efficiency of electromechanical proposed mobile software and hardware. 

Key words: energy efficiency, electromechanical system, system of functional diagnosis.  
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