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Ланько Є. В. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРОБКА СТАНУ 

ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ: - Магістерська робота на здобуття кваліфікації
магістра електроенергетики, електротехніки і електромеханіки. – 
Кременчук, 2019. – 126 с.

Метою роботи є розробка і дослідження системи перевірки стану
ізоляції електричних машин за допомогою вимірювального модуля.
Магістерська робота містить вступ, п’ять розділів, висновки, перелік
використаних джерел, додатки. В основній частині проекту проведено 
огляд існуючих методів діагностики, їх порівняння, аналіз ефективності, а 
також їх переваг і недоліків. Детально розглянуто метод випробування 
обмоток електродвигунів високою постійною напругою, який був взятий за 
основу при виготовленні вимірювального модуля. Наведено схеми блоків, 
які входять до складу пристрою, опис їх роботи і взаємодії, а також 
розроблена система збереження отриманих даних з їх подальшою 
обробкою.

За результатами виконаної роботи зроблено висновок про 
необхідність продовження досліджень в області діагностики ізоляції 
електричних машин та іншого електрообладнання, тому що своєчасне 
виконання поточних і капітальних ремонтів та діагностика дозволять
уникати великих матеріальних витрат на придбання нових електродвигунів 
та на ремонт електрообладнання, зведе до мінімуму ймовірність простою 
обладнання на виробництві.

ОБМОТКИ, ВИМІРЮВАЛЬНИЙ СТАРІННЯ МОДУЛЬ, 
ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА ІЗОЛЯЦІЇ, ВИСОКА ДІАГНОСТИКА, 
ПОСТІЙНА НАПРУГА,ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА



ABSTRACT

UDK 62-83-54 (036)
Lanko Y. V. DEVELOPMENT OF A LABORATORY STAND FOR

STUDYING THE STATE OF ELECTRICAL INSULATION OF ELECTRICAL
EQUIPMENT - Master's work on obtaining the qualification of Master of 
Electric Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics. - 
Kremenchug, 2019. – 126 p.

The aim of the work is to develop and study a system for checking the 
state of insulation of electrical machines using a measuring module.

The master's work contains an introduction, five chapters, conclusions, a 
list of sources used, annexes. In the main part of the project, a comparative 
review of diagnostic methods, an analysis of their effectiveness, advantages and
disadvantages was carried out. The method of testing the windings of electric
motors with high constant voltage, which was taken as the basis for the
manufacture of the measuring module, is examined in detail. The block diagrams
included in the device, their operation, a system for storing the received data 
with their subsequent processing are described.

Based on the results of the work done, it was concluded that it is necessary
to continue research in the field of diagnostics of insulation of electrical 
machines and other electrical equipment, since timely diagnostics will avoid the 
high material costs of acquiring new electric motors and repairing electrical 
equipment, and minimize the likelihood of equipment downtime in production.
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