
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА 
ОСТРОГРАДСЬКОГО

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ТА АПАРАТІВ 

                          

Пояснювальна записка 
до дипломного проекту 

другого рівня вищої освіти «магістр» 

на тему: «ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В
АСИНХРОННОМУ ДВИГУНІ ПРИ ЖИВЛЕНІ

ВІД ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ»

Виконав: студент 6 курсу, групи ЕМА-18-2м 
ступінь вищої освіти магістр спеціальність 

     141 Енергетика, електротехніка та електромеханіка 
освітня програма «Електричні машини і 

апарати» 

Гусєв Ярослав Олександрович   
    

Керівник   Некрасов А.В. 
.  

Рецензент   Якимець С.М.

м. Кременчук 2019 року 



   ЗМІСТ   
                    

ВСТУП ..................................................................................................................8 
1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ТЕПЛОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЧАСТОТНО-
РЕГУЛЬОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА ...................... 9
1.1 Одномасова теплова модель .......................................................................... 9
1.2 Теплова схема заміщення (багатомасова теплова модель) ........................ 11
1.3 Висновки по розділу ..................................................................................... 16
2 ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПЧ–АД ............................... 17
2.1 Основи принципу роботи асинхронного двигуна....................................... 17
2.2 Розрахункові схеми асинхронного двигуна ................................................ 18
2.3 Висновки по розділу ..................................................................................... 28
3 РОЗРОБКА ТЕПЛОВОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА............ 29
3.1 Методи досліджень теплового стану асинхронного двигуна при
різній напрузі мережі .......................................................................................... 29
3.2 Методи аналізу експериментальних і розрахункових кривих
теплового стану асинхронного двигуна ............................................................ 35
3.3     Висновки по розділу ................................................................................ 39
4 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В АД ПРИ ЖИВЛЕННІ
ВІД ПЧ .................................................................................................................40
4.1 Вплив зміни частоти на теплові процеси................................................... 40
4.2 Вплив зміни частотного елемента на теплові процеси ............................ 43
4.3 Висновки по розділу ................................................................................... 49
5 ТЕХНІКО–ЕКОНОМІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБГРУНТУВАННЯ
АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ДОЦІЛЬНОСТІ В РЕЖИМІ
ГЕНЕРАТОРА ..................................................................................................... 50
5.1 Оцінка ККД асинхронного двигуна .......................................................... 50
5.2 Оцінка працездатності підшипникових вузлів електричної
машини.................................................................................................................53
5.3  Висновки по розділу .................................................................................. 56
 6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ........................................................................................................ 57
6.1 Визначення, причини виникнення та класифікація
надзвичайних ситуацій ..................................................................................... 57
6.2 Медичний, біологічний і психологічний захист населення ................... 60
6.3 Організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації.......................... 63
6.4 Висновки по розділу ................................................................................... 70
ВИСНОВОК........................................................................................................ 71
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................................... 73
ДОДАТКИ............................................................................................................ 82
Додаток А Аркуш переліку презентаційного матеріалу
 Додаток Б Презентаційний матеріал магістерської роботи



АНОТАЦІЯ

      Об'єкт досліджень – процеси в асинхронному двигуні.
     Мета роботи – дослідження теплових процесів в асинхронному двигуні
при живлені від перетворювача частоти.
      У даній роботі розглядаються і досліджуються питання, пов'язані з
тепловими процесами в асинхронному двигуні при живленні від
перетворювача частоти.
     Вимірювання температури обмоток двигуна, стали статора, корпусу і
т.д., є одним з необхідних діагностичних факторів визначення стану двигуна,
його надійності і терміну служби. На стадії розробки нового електродвигуна
або під час модернізації (зміни) окремих вузлів необхідна інформація про те,
як ці роботи вплинуть на температурний стан його обмоток. Дослідження
теплових процесів проведено на прикладі асинхронного короткозамкнутого
двигуна 30 кВт, з числом пар полюсів p = 4, напругою 220 В.

Ключові слова:     АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ПЕРЕТВОРЮВАЧ
                              ЧАСТОТИ, ТЕПЛОВА МОДЕЛЬ.

A SUMMARY

       Object of study – processes in the asynchronous motor.
     Purpose – study the thermal processes of an autonomous source of
electricity on the basis of an asynchronous generator.
     In this paper, issues related to thermal processes in an asynchronous motor
when powered from a frequency converter are examined and studied.
      Measuring the temperature of the windings of the engine, stator steel,
housing, etc., is one of the necessary diagnostic factors for determining the state of
the engine, its reliability and service life. At the stage of development of a new
electric motor or during the modernization (modification) of individual nodes,
information is needed on how these works will affect the temperature of its
windings. The study of thermal processes was carried out on an example of an
asynchronous short-circuit motor of 30 kW, with a number of pole pairs p = 4, a
voltage of 220 V.
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