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Елементи електроприводу є поширеним навантаженням мережі в системах електропостачання. Неточності в 

монтажі електричної машини та зміни в навантаженні призводять до постійних змін потужності, що 

споживається, у тому числі за умови виникнення вібрацій. Вібраційні зусилля негативно впливають на 

механічні кріплення машини та механізму. Контроль вібрації, як правило, виконують спеціалізованим 

переносним обладнанням. Як наслідок виникнення вібрацій виникають відхилення в електричній потужності, 

які займають одне з ключових місць. Тому для контролю за процесами в двигуні, необхідно проводити 

моніторинг потужності електричної машини. Для отримання необхідної інформації по змінах потужності, 

розроблено пристрій для збору електричних сигналів силового кола та програму для обробки даних. Пристрій 

побудовано для збору даних як в місцях з доступом живлення від мережі, так і в місцях із відповідною 

напругою, для прямого підключення до мережі. Програму виконано в середовищі LabVIEW на базі вейвлет 

перетворення миттєвої потужності трьох фаз, що дозволяє перевести сигнал із часової області в частотно 

часову. Для перевірки адекватності роботи кінцевого пристрою у лабораторних умовах проведено експеримент 

по спостереженню впливу вібраційної складової, живлення двигуна на мережу. Зі спостереження за сумарною 

потужністю в частотно часовій області, отримано два частотні діапазони з постійними вираженими сигналами. 

Додатково через проведення серії експериментів визначено постійний спад в амплітуді коливань потужності з 

частотою нижчою за частоту напруги мережі 

Ключові слова: потужність двигуна, масив, вейвлет-перетворення, вібрація, частота. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Електрична енергія є 

поширеним видом живлення, через нелінійності та 

непостійність навантаження в процесі споживання 

енергії виникають різного роду спотворення. 

Одним із основних навантажень на електричну 

мережу є електричні машини електроприводу 

технологічних механізмів. Через непостійність 

навантаження на електроприводі постійно 

відбувається зміна потужності живлення, додатково 

на потужність впливають внутрішні процеси як в 

електричній, так і в механічній частині машини. Для 

аналізу вібрацій в двигунах переважно 

використовуються акустичні та вібраційні датчики. 

Але зазначене устаткування потребує додаткових 

фінансових витрат та витрат часу для виконання 

робіт з монтажу – демонтажу. Зважаючи на 

взаємозв’язок процесів перетворення енергії в 

електричній машині спостереження за електричною 

потужністю надає можливість проводити 

спостереження за вібраціями. Однак слід прийняти до 

уваги, що з іншого боку самі спотворення можуть 

бути одним із основних джерел виникнення вібрацій. 

При аналізі робіт інших авторів виявлено, що 

інтергармоніки в електроенергії можуть призвести 

до виникнення недопустимих вібрації [1, 2], окрім 

того вони впливають на обертальний момент в 

асинхронних двигунах. Таким чином автори 

визначають достатньо чіткий зв’язок незначних змін 

якості електричної енергії із значними змінами 

режиму механічної частини. В роботах [2, 3] 

досліджено вплив субгармонік на елементи 

механічної частини асинхронних двигунів. 

Відзначено, що навіть незначні коливання напруги 

1 % в діапазоні субгармонік можуть призвести до 

збільшення пульсацій обертового моменту на 

відповідній частоті в 49 %.  Цей плив стає суттєвим, 

якщо частоти субгармонік напруги кратні частотам 

власних коливань еластичних частин кріплень. 

Додатково в разі виникнення обертового резонансу, 

посилюється обертове збудження, що призводить до 

пошкоджень відповідних механічних частин. 

З дослідження впливу гармонік струму, при 

живленні синхронного двигуна через частотний 

перетворювач [4], автори доводять зв’язок 

низькочастотних коливань струму, відносно 

електричної потужності із низькочастотними 

вібраційними коливаннями. Дослідниками виявлено, 

що при регулюванні гармонійної складової струму, 

яка має частоту нижчу за основну, можливо знизити 

вібраційну реакцію двигуна.  

Вплив характеру миттєвих вихідних параметрів 

режиму силового перетворювача, що живить 

синхронний двигун з постійними магнітами 

досліджено в роботі [5]. Автори визначили певний 

зв’язок між параметрами режиму споживання 

електричної енергії з електромагнітними процесами 

перетворення, зокрема з миттєвою 

електромагнітною індукцією в повітряному 

проміжку та, як наслідок, формуванні обертового 

моменту двигуна. Аналіз у часовій та частотній 

областях використаний для виявлення взаємозв’язку 

електричних, механічних та акустичних процесів. 

Ґрунтуючись на практичних дослідах, автори 

роботи [6] відзначають стан резонансу на певних 

робочих швидкостях, який призводить до зношення 

підшипників за умови високочастотних імпульсів 

струму, а також викривлень струму та напруги, що 

призводять до вібрації корпусу двигуна. Відповідно 

гармонійних склад напруги струму і, що 

найважливіше потужності, пов’язана з механічною 
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потужністю на валу двигуна. Узагальнюючи 

зазначене відмічаються тенденції щодо виявлення 

зв’язку електричних параметрів режиму машини з 

механічними, зокрема вібраційними складовими. 

Метою роботи є розробка системи моніторингу 

трифазної системи живлення електричної машини з 

виявленням вібраційних складових електричної 

потужності. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Переважна кількість відхилень в мережі 

проявляється у вигляді гармонічного впливу. При 

цьому в системах моніторингу в якості величин 

спостереження, пов’язаних із гармонічним впливом, 

використовуються усереднені значення амплітуд 

гармонік. Але для контролю змін в мережі важливо 

знати як гармоніки проявляються в часі. Таким 

чином, окрім виділення гармонік за амплітудою, 

виникає можливість для відокремлення тривалих за 

проявом гармонік від короткочасних. Система 

моніторингу для спостереження за зміною гармонік 

в часі складається з технічної та програмної частин. 

Пропонований переносний пристрій 

вимірювання величин виконано для отримання 

показників напруги та струму за трьома фазами. 

Залежно від місця його застосування має два типи 

живлення: через пряме підключення до мережі при 

роботі в місцях із відповідним рівнем напруги, через 

блок живлення (БЖ) або з використанням 

акумуляторної батареї для мереж із невідповідним 

рівнем напруги (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структурна схема переносного 

пристрою вимірювання величин 
 

Загалом пристрій (рис. 1) складається з двох 

окремих частин по вимірюванню напруг та струмів. 

Вимірювання напруги проводиться через пряме 

підключення до мережі, тому в схему введено 

триканальний пристрій гальванічною розв’язкою 

(ПГР) на базі мікросхеми HCPL7800A (основні 

технічні характеристики наведено в таблиці 1). Для 

забезпечення гальванічної розв’язки по колам 

живлення ПГР використовується перетворювач 

PC6U0505EF позначений на схемі як DC/DC 1 

(табл. 1), який забезпечує живленням напругою 5 В 

два кола, виключаючи їх гальванічний зв’язок. 

Таблиця 1 – Показники мікросхем застосованих в 

переносному пристрої вимірювання величин 

HCLP7800A 

Діапазон вихідних величин, мВ –500..0..+500 

Діапазон вхідних величин, мВ –200..0..+200 

Частотний діапазон, кГц 85 

Точність вимірювання, % < 1 

Нелінійність, % < 0,1 

Вхідний опір, МОм > 1 

Допустима напруга ізоляції, кВ 1 

PC6U0505EF 

Вхідна постійна напруга, В +5 

Вихідна постійна напруга, В +5 

Вхідний струм, мА 25 

Макс. вихідний струм, мА 5 

Напруга ізоляції, кВ 1 

КР140УД1408А 

Напруга живлення, В ±15 

Максимальна вихідна напруга, В ±13 

Вхідний струм, нА 2 

Струм споживання, мкА 600 

Коефіцієнт підсилення напруги 50000 

PC6U0515ZF 

Вхідна постійна напруга, В +5 

Вихідна постійна напруга, В +15, –15 

Вхідний струм, мА 16 

Макс. вихідний струм, мА 80 

Напруга ізоляції, кВ 1 

NI USB-6009 

Кількість аналогових входів 8 

Розрядність АЦП, біт 12 

Частота дискретизації, кГц 42 

Діапазон вхідної напруги, В ±10 

Вхідний опір, МОм 10 

APPA39T 

Вимірювання постійного струму + 

Вимірювання змінного струму + 

Встановлення нуля + 

Макс. діаметр дроту (шини), мм 51 (24×60) 

Захист від перенавантаження, В 1000 

Діапазон вимірювання, А 100, 
1000 

Коеф. перетворення вих. сигналу 1 мВ/1 А, 
10 мВ/1 А 

Частотний діапазон вимірювання, Гц 40…400 

Похибка вимірювання: 100 А 
 до 400 А 
 400…1000 А 

±(2,9 %+2 А), 
±(1,9 %+7 А), 
±(2,9 %+5 А) 
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Отримані сигнали передаються в блок 

операційних підсилювачів (ОП), виконаний на базі 

мікросхем диференційних підсилювачів 

КР140УД08А (табл. 1). Живлення ОП виконується 

через DC/DC 2 перетворювач PC6U0515ZF (табл. 1), 

який забезпечує перетворення однополярної 

напруги 5 В у двополярну ±15В. 

Вимірювання струмів виконується через 

струмові кліщі APPA39T (табл. 1), які здатні 

вимірювати як постійний, так і змінний струм. За 

рахунок не прямого підключення, на відміну від 

схеми вимірювання напруг, немає необхідності 

додавати елементи гальванічної розв’язки, тому 

підключення має лише два блоки: ОП на базі 

мікросхеми КР140УД08А та DC/DC перетворювача 

PC6U0515ZF як елементу двополярного   

живлення ОП. 

Отримані напруги та струми подаються на блок з 

аналого-цифровим перетворенням (АЦП) виконаний 

на основі спеціального пристрою NI USB-6009, 

основні характеристики якого наведено в табл. 1. 

Всі сигнали отримані на блок АЦП виводяться на 

електричній обчислювальній машині через 

програму, побудовану в програмному пакеті 

LabVIEW. Робоча панель програми, побудованої в 

LabVIEW (рис. 2) має чотири сектори. 

1. Сектор вводу даних та управління, що 

складається з елементів налаштування програми та 

зовнішнього блоку NI USB-6009. Масив frequency (f) 

відповідає за введення частот для розрахунку. У 

випадку розрахунку за діапазоном з масиву 

frequency (f) виділяються максимальна та мінімальна 

частоти як граничні значення, а сам діапазон 

поділяється на рівновіддалені відрізки кількістю 

N_f. Елемент physical channel відповідає за 

налаштування каналів зовнішнього модуля  

NI USB-6009 для зчитування даних. Текстовий 

елемент File name вводить назву файлу в який 

проводиться збереження даних, що зібрані з 

NI USB-6009, так і обчислених в середині програми 

для можливості подальшого застосування. 

2. Сектор виконує виведення у вигляді 

графіків потужностей (PA, PB, PC, PΣ), обчислених у 

середині програми з напруг (UA, UB, UC) та струмів 

(IA, IB, IC), отриманих блоком NI USB-6009. 

3. Сектор із датчиками, що виводять 

середньоквадратичні значення потужностей (RMSP.A, 

RMSP.B, RMSP.C, RMSP.Σ). 

4. Сектор із даними деталізації вейвлет-

перетворення, має дію вибору варіанту відтворення 

даних (рис. 3). При виборі Frequency Range 

обчислені дані мають виводитися на 

трьохвимірному графіку у вигляді площини, де для 

зручності амплітуда виведена окремою градієнтною 

лінією. При варіанті Set frequency проводиться 

розрахунок за кожною із введених частот і результат 

виводиться на спільному двовимірному графіку. 

 

Рисунок 2 – Робоча панель LabVIEW
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Рисунок 3 – Детальні параметри відтворення 

(параметр фіксованої частоти сектора 4) 

 

Розрахункова частина LabVIEW програми 

виконує спостереження за зміною сигналів у різних 

частотах та базується на вейвлет-перетворенні. 

Через розкладання сигналу з часової області в 

частотно-часову область, виконується локалізація 

наявних змін сигналу за різними частотами в часі, 

але для використання перетворення необхідно 

дотримуватися ряду умов [7, 8]. 

На відміну від математичного методу вейвлет-

перетворення, де для локалізації процесів в часі 

виконується здвиг вейвлету по часовій вісі. В 

програмі даний процес реалізовано на основі 

виділення масиву даних, що відповідає за розміром 

вейвлету. Надходження нових даних виконує здвиг 

масиву по даним, що відповідає здвигу в часі. 

Виділені з основного сигналу дані подаються для 

обробки на алгоритм (рис. 4), за яким виконується 

визначення необхідних даних для частотної області. 

Залежно від обраного методу відтворення даних 

кількість частот Na може відрізнятися. У випадку Set 

frequency частоти напряму задаються через робочу 

панель, таким чином значення Na рівне кількості 

введених частот. Розраховуючи за діапазоном 

Frequency Range через панель задаються граничні 

частоти (fmin; fmax) та кількість частот на діапазон 

через N_f, проміжні значення в діапазоні 

визначаються як: 

 

   max min
min ;  0,1 1

1

f f
f i f i i N

N


    


, (1) 

де fmin – мінімальне частотне значення;  

fmax – максимальне частотне значення; N – кількість 

частот; i – номер частоти. 

Наступним кроком розрахунку є визначення 

масштабування: 

  
 
1

,
4

a i
f i dt

  (2) 

де dt – час дискретизації. 

Для розрахунку основних даних, найбільш 

важливими є виділені до цього масиви за сигналом 

g[j] та за масштабуванням a[i]. Додатковими 

параметрами за масивами сигналу та масштабування 

є кількість елементів для сигналу це значення NS у 

випадку коефіцієнтів масштабування Na. За кожним 

значенням масиву закріплено номер, що в програмі 

відображає порядок ітерацій для розрахунку в 

циклах: значення сигналів j = 0,1 ... NS-1; 

значення коефіцієнтів масштабування i = 0,1 ... Na-1. 

Сам алгоритм побудовано на основі розрахунків 

через цикли типу for, які реалізовано як зовнішній та 

внутрішній цикли. Внутрішній цикл виконує 

розрахунок масиву функції ψ(j, a[i]), де кількість 

ітерацій дорівнює кількості значень сигналу NS. 

Кожна з ітерацій визначає j-е значення функції 

вейвлету для i-го показника масштабування a[i]. Так 

як вейвлет-функція має як від’ємну, так і додатну 

частину, в першу чергу виконується центрування 

масиву x[j] для переведення половини додатної 

частини у від’ємну. Кінцевим є розрахунок масиву 

ψ(j, a[i]) та його виведення в зовнішній цикл. 

Зовнішній цикл виконує розрахунки основних 

значень для сигналу g[j]. Кількість ітерацій 

зовнішнього циклу відповідає Na, а кожна ітерація 

виконує повний розрахунок внутрішніх функцій для 

i-го показника масштабування a[i], розрахунок по 

всім значенням формує масив W(a[i]) по всіх 

обчислених ітераціях та середньоквадратичне 

значення FRMS. При здвигу функції g[j] в часі 

розрахунок за алгоритмом проводиться повторно. 

В якості об’єкта дослідження використовується 

асинхронний двигун серії АИР71А4У3 з набором 

параметрів: Pn = 0,55 кВт; n0 = 1500 об/хв; 

In = 1,17 А; ki = 5,2; η = 0,71; Jd = 0,0011 кг м
2
. 

Будучи підключеним до окремого трансформатора, 

використання лише двигуна в якості навантаження, 

значно зменшує вплив сторонніх джерел 

спотворення. На лабораторному стенді двигун 

використовується в з’єднанні з генератором на 

жорсткій рамі. Точність центрування валів такого 

з’єднання має додатковий влив на виникаючі 

вібраційні коливання. 

Дослідження проводиться для виявлення ознаки 

вібрації в двигуні через вимірювання потужності, а 

також визначається зміна величини за рахунок зміни 

положення двигуна. 
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Рисунок 4 – Алгоритм обчислення основних даних 

 

Роботу комплексу досліджено в умовах учбової 

лабораторії на електротехнічному стенді з  

трифазним двигуном. Зважаючи на результати, 

отримані в роботах [2–5], висунуто гіпотезу про те, 

що найпростіше ідентифікувати відхилення в 

потужності, викликані варіацією двигуна, через 

сумарне значення електричної потужності, що в 

ідеальному випадку є постійним: 

 ,A B C A A B B C Cp p p p u i u i u i        (3) 

де pA – моментальна потужність, фаза А;  

pB – моментальна потужність, фаза В;  

pC – моментальна потужність, фаза С;  

uA – моментальна напруга, фаза А; uB – моментальна 

напруга, фаза B; uC – моментальна напруга, фаза C; 

iA – моментальний струм, фаза А; iB – моментальний 

струм, фаза B; iC – моментальний струм, фаза С. 

При проведенні експерименту без підйому 

двигуна, кінцевими результатами отримано 

площину миттєвої потужності (рис. 5, а) з 

амплітудним діапазоном (332,27; –262,31). 

Основними діапазонами коливання є частоти  

(100–50) та (15–30), з яких більш високі амплітудні 

значення має діапазон вищих частот, що може 

вказувати на відхилення у фазі. Діапазон нижчих 

частот хоч і має переважно середні значення 

амплітудного діапазону, при тому явно виражається 

циклічне повторення процесу, що може бути 

наслідком роботи двигуна. 

При проведенні експерименту з підйомом 

корпусу двигуна на 1 мм, отримана площина має 

менший діапазон коливань (216,08; –201,07), по 

відношенню до попереднього експерименту, при 

цьому зони з вираженими коливаннями залишились 

не змінними (рис. 5, б). Основна відмінність на 

площині полягає в зменшенні насиченості коливань 

діапазону основної гармоніки та коливання в нижніх 

частотах мають більш виражений характер відносно 

всього діапазону. 

Третій експеримент з підйомом двигуна на 3 мм, 

по відношенню до попередніх двох має менші 

екстремуми (204,92; –186,13). Таким чином 

поступове зменшення амплітуди коливань (рис. 5, в) 

може вказувати на початкові відхилення 

центрування валів двигуна з генератором. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 5 – Графік вейвлет-перетворення 

потужності асинхронного двигуна: а) без підйому; 

б) з підйомом на 1 мм; в) з підйомом на 3 мм 

ВИСНОВКИ. Спостереження за фазовими 

потужностями з урахуванням основної частоти має 

незначну локалізацію коливальних процесів в зоні 

низьких частот, що чітко видно на графіках (рис. 4). 

Основною причиною цьому є високоамплітудні 

коливання частоти основної гармоніки, тому 

спостереження за нижніми частотами фазових 

потужностей націлене на локалізацію значних 

процесів, таких як перепади потужності. 
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Моніторинг сумарної потужності виявив два 

діапазони частот з постійними коливаннями. Один з 

діапазонів (100–50), якому відповідає основна 

частота, вказує на фазові відхилення між напругами 

та струмами. Другий (15–30) знаходиться в 

діапазоні субгармонік, постійність коливань вказує 

на негативний вплив двигуна на мережу. 

У результаті використання розробленого 

вимірювального комплексу в умовах 

електротехнічної лабораторії для електромеханічної 

системи двох механічно з’єднаних електричних 

машин виявлено, що при зміні центрування валів 

машин відбуваються зміни електричної потужності 

в діапазоні частот нижче частоти напруги живлення. 

Ідентифікований фактор може бути використаний 

для покращення точності налаштування валів 

асинхронних двигунів. 
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ELECTRICAL COMPLEX FOR MONITORING THE THREE-PHASE POWER SUPPLY SYSTEM  

AN ELECTRIC MACHINE WITH DETECTION VIBRATION COMPONENTS  OF ELECTRIC POWER 

O. Todorov, O. Bialobrzheskyi, M. Bezzub, I. Reva 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: olehtodorov@gmail.com 

Purpose. Develop a monitoring system for a three-phase power supply system an electric machine with the 

detection vibrating components in instantaneous electric power. Methodology. The experiment was performed on a 

laboratory stand, which is a motor-generator connection mounted on a rigid frame. To obtain data, a portable device for 

measuring voltage and current in three phases has been developed. The analysis of the obtained data is performed by the 

wavelet transform method, built in the graphical programming system LabVIEW. Results. Electric drive elements are a 

common network load in power supply systems. Inaccuracies in the electric machine installation and changes in the 

load, lead to constant changes in power consumption, including in the vibration event. Vibration forces have a negative 

effect on the machine mechanical fastenings and the mechanism. Vibration control is usually provided by specialized 

portable equipment. As a result, vibrations there are deviations in electric power which occupy one of key places. 

Therefore, to monitor the processes in the induction motor, it is necessary to monitor the electric machine power. 

To obtain the necessary information on changes in power, developed a device for collecting electrical signals of the 

power circuit and a program for data processing. The device is designed for data collection both in places with access to 

power from the network, and in places with the appropriate voltage, for direct connection to the network. The program 

was developed in the LabVIEW environment based on the wavelet transformation of the instantaneous power three 

phases, which allows you to transfer the signal from the time domain to the time-frequency domain. To check the 

operation adequacy final device in laboratory conditions, an experiment was carried out to observe the impact is 

vibration component, the power supply of engine to the network. From the total power observation in the frequency-

time domain, two frequency bands with constant expressed signals were obtained. In addition, due to a experiments 

series, a constant decrease in the amplitude power fluctuations with a frequency lower than the mains voltage frequency 

was determined.  

Originality. Due to the supply energy interaction and mechanical processes occurring in the engine, the monitoring 

total power recorded the constant oscillations that are possible when vibrations occur in the engine. During the 

https://doi.org/10.3390/en14051218
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experiment, two frequency ranges with constant oscillations were identified. The first ranges (100-50), which 

corresponds to the fundamental frequency, indicates the phase deviations between voltages and currents. The second 

(15-30) is in the subharmonics range, the oscillations constancy indicates the negative impact of the motor on the 

network. Practical value. As a using result the developed measuring complex in the  electrotechnical laboratory 

conditions for electromechanical system of two mechanically connected electric machines it is revealed that at change 

of machines shafts centering there are electric power changes in a frequency range below supply voltage frequency. The 

identified factor can be used to unalignment minimize of the induction motors shafts. Identified factor can be used to 

improve the tuning accuracy the induction motors shafts. Figures 5, tables 1, references 9. 

Key words: motor power, array, wavelet transform, vibration, frequency.
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