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Метою  роботи є  дослідження  ефективності  методу

визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів

за складовими миттєвої потужності. 

У  роботі  проведено  аналіз  існуючих  методів  визначення

параметрів  електричних  машин.  Обгрунтована  необхідність

використання  енергетичного  методу  для  ідентифікації

електромагнітних параметрів. 

Розроблені алгоритми для ідентифікації електромагнітних

параметрів дозволяють автоматизувати розрахунки складових

миттєвої  потужності,  також  отримати псевдополігармонічні

сигнали при математичній обробці синусоїдних напруг і струмів

статора АД, розрахувати параметри будь-якої схеми заміщення.

Використання  псевдополігармонічного  джерела

живлення дає можливість зменшити ціну діагностичного

комплексу використовуючи більш прості  у  застосуванні,

але  не  меншнадійні  прилади,  ідентифікувати

електромагнітні параметри асинхронних двигунів. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ  ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ  ПАРАМЕТРІВ,

ПСЕВДОПОЛІГАРМОНІЧНІ  СИГНАЛИ,  МИТТЄВА

ПОТУЖНІСТЬ.

IDENTIFICATION  OF  ELECTROMAGNETIC  PARAMETERS,

PSEVDOPOLIHARMONICHNI  SIGNALS, INSTANTANEOUS

POWER.


