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Проведено аналіз різних систем для випробування асинхронних двигунів під навантаженням з використан-

ням перетворювача частоти, який дозволяє вибирати найбільш раціональний варіант з урахуванням конкретних 
умов виробництва. Досліджено специфіку використання машини подвійного живлення в генераторному режимі 
для випробувань під навантаженням асинхронних двигунів з різною кількістю полюсів. Проведено експеримен-
тальні дослідження, які підтверджують можливість створення режиму навантаження для асинхронних двигунів 
з різною кількістю полюсів з використанням машини подвійного живлення при рекуперації як активної, так і 
реактивної потужності в мережу живлення. 
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условий производства. Исследована специфика использования машины двойного питания в генераторном ре-
жиме для испытаний под нагрузкой асинхронных двигателей с различным количеством полюсов. Проведенные 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Визначення техніч-

ного стану асинхронних двигунів (АД) є можливим 
при використанні різноманітних методів діагности-
ки [1, 2] та методів випробувань [3, 4]. 

Для АД одним з видів випробувань є випробу-
вання під навантаженням [3, 4]. На відміну від не-
прямих методів визначення енергетичних характе-
ристик [5] і навантажувальної здатності, випробу-
вання під навантаженням максимально наближені 
до реальних умов експлуатації АД [3]. У деяких 
технологічних механізмах за технічними умовами 
заміна електродвигунів є дуже трудомісткою. Тому 
дуже важливо, щоб АД перед установкою пройшов 
перевірку на відповідність номінальним показникам 
і вимогам надійності, які будуть гарантувати певний 
проміжок безвідмовної роботи.  

В сучасних електрогенеруючих установках ма-
шини подвійного живлення (МПЖ) на базі АД з 
фазним ротором і перетворювача частоти (ПЧ) в 
колі ротора займають певне місце в вітро-
генераторних системах. При змінній частоті обер-
тання валу використання МПЖ дозволяє досягти 
високих енергетичних показників. Використання ПЧ 
для задач випробувань АД суттєво розширює мож-
ливості створення різних тестових впливів і випро-
бувальних систем. В умовах невеликих підприємств 
розробка спеціального і унікального обладнання не 
завжди доцільна. При цьому використання в випро-
бувальних системах ПЧ загальнопромислового при-
значення істотно скорочує час і спрощує впрова-
дження сучасних випробувальних стендів. Тому 

актуальною є задача дослідження особливостей 
використання МПЖ в генераторному режимі для 
випробувань під навантаженням АД з різним чис-
лом пар полюсів. 

Метою роботи є експериментальне обґрунтуван-
ня можливості використання машини подвійного 
живлення в генераторному режимі для дослідження 
під навантаженням асинхронних двигунів з різною 
кількістю пар полюсів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
реалізації випробувань під навантаженням з викори-
станням навантажувальної машини є декілька мето-
дів які регламентуються стандартом IEC 60034-2-
1:200 [3]. В якості навантажувальної машини можна 
використовувати машину змінного струму або пос-
тійного струму. При випробуваннях під наванта-
женням можливо використовувати схеми з рекупе-
рацією енергії в мережу, або без неї. Випробування 
під навантаженням без віддачі енергії в мережу для 
машин середньої та великої потужності характери-
зуються простотою реалізації, але непродуктивними 
витратами електроенергії. 

Відомі схеми з рекуперацією енергії в мережу 
живлення будуються на основі навантажувального 
генератора постійного струму. Рекуперація здійсню-
ється або з використанням додаткового електрома-
шинного каскаду, який включає двигун постійного 
струму і синхронний генератор, або з використан-
ням тиристорного інвертора напруги. 

Схема навантаження АД з рекуперацією із вико-
ристанням електромеханічного каскаду характери-
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зується низьким ККД всієї випробувальної установ-
ки, великими габаритами і капітальними витратами 
на реалізацію. При використанні тиристорного ін-
вертора напруги можливі суттєві викривлення на-
пруги мережі живлення підприємства при випробу-
ваннях. 

Використання стандартного устаткування, зок-
рема перетворювачів частоти, дозволяє зменшити 
час розробки, підвищити надійність випробувальної 
станції. Додатково, крім випробувань під наванта-
женням використання перетворювача частоти до-
зволяє вирішити задачі ідентифікації електромагніт-
них параметрів, діагностики, визначення втрат в 
сталі з поділом їх за складовими і механічних втрат 
потужності, та інше. Таким чином, дослідження 
існуючих систем навантажувальних випробувань 
АД і технічних можливостей сучасних перетворю-
вачів частоти показало актуальність дослідження 
систем навантаження з їх використанням.  

За результатами аналізу систем випробувань під 
навантаженням, було обґрунтовано використання 
двох основних структур побудови систем наванта-
жувальних випробувань з використанням перетво-
рювачів частоти: система навантажування з рекупе-
рацією енергії у коло постійного струму ПЧ (рис. 1) 
і система з рекуперацією енергії в мережу змінного 
струму (рис. 2). 

 

Рисунок 1 – Система навантаження АД  
з генератором постійного струму з рекуперацією 

енергії в коло постійного струму 

При використанні наведеної схеми (рис. 1) з ме-
режі живлення під час випробувань під навантажен-
ням споживається тільки енергія втрат у АД, генера-
тора постійного струму (ГПТ) і автономного інвер-
тора напруги (АІН). Управління системою випробу-
вань під навантаженням здійснюється шляхом впли-
ву на струм обмотки збудження (ОЗ) ГПТ з викори-
станням транзисторного або тиристорного перетво-

рювача (ТП). Зміна струму збудження призводить 
до зміни ЕРС і, відповідно, струму ГПТ і моменту 
навантаження АД. Енергія, яка генерується ГПТ 
рекуперується в ланку постійного струму ПЧ, і, 
знову споживається АД. 

Перевагою наведеної системи навантажень є 
простота побудови та керування режимами наван-
таження. 

Недоліком наведеної системи є необхідність ви-
користання ГПС у якості навантажувальної машини, 
що збільшує капітальні витрати, та узгодження її 
параметрів із параметрами ПЧ. 

 

Рисунок 2 – Схема навантаження АД з рекуперацією 
енергії в мережу змінного струму 

Розвитком системи навантаження АД з рекупе-
рацією енергії у коло постійного струму ПЧ є сис-
тема (рис. 2), де використовується АД у якості нава-
нтажувальної машини. При побудові такої системи 
ПЧ1 працює в режимі скалярного частотного управ-
ління, а ПЧ2 працює в режимі векторного керування 
зі стабілізацією електромагнітного моменту. Двигун 
АД1 працює в двигунному режимі, а АД2 – в гене-
раторному з постійним моментом на валу, створю-
ючи необхідне навантаження для двигуна АД1. 
Об'єднання ПЧ1 та ПЧ2 по шині постійного струму 
дозволяє передавати енергію, що рекуперується 
двигуном АД2, через інвертор ПЧ1 на двигун АД1. 
Таким чином, основний потік енергії циркулює по 
каналу ПЧ1-АД1-АД2-ПЧ2-ПЧ1. При цьому з мере-
жі живлення споживається тільки потужність втрат 
в перетворювачах частоти та асинхронних машинах. 

Перевагою наведеної системи навантажень є 
простота побудови та керування режимами наван-
таження. 

Недоліком наведеної системи є відносно високі 
капітальні витрати за рахунок використання двох 
перетворювачів частоти та необхідність фільтрації 
напруги на випробувальному двигуні. 

Навантаження АД методом модуляції частоти 
полягає у створенні змінного режиму роботи АД без 
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з’єднання його з навантажувальною машиною 
(рис. 3). У такому режимі АД циклічно переходить 
із двигунного режиму у гальмівний за рахунок мо-
дуляції частоти напруги живлення. Максимальне 
миттєве значення моменту при модуляції має бути 
нижче максимального моменту двигуна для того, 
щоб двигун працював на стійкій частині навантажу-
вальної характеристики. Цей метод найбільш прида-
тний для двигунів з високою інерцією, оскільки чим 
вище інерція, тим менша потрібна амплітуда моду-
ляції і частоти (зазвичай 1–2 Гц). Для двигунів з 
малою інерцією може виникнути необхідність під-
вищити інерцію за допомогою додаткової махової 
маси на валу. При використанні цього методу нава-
нтаження, енергія, що рекуперується у коло постій-
ного струму ПЧ накопичується у конденсаторі, а 
потім знову споживається при переході АД у двигу-
нний режим. Аналіз режимів роботи при викорис-
танні методу модуляції частоти зручно проводити в 
частотній області за допомогою дискретної згортки 
[6]. 

 

Рисунок 3 – Схема навантаження АД 
з використанням методу частотної модуляції 

 
Відсутність навантажувальної машини є перева-

гою системи навантаження з використанням методу 
частотної модуляції, а створення його непрямим 
способом є її недоліком. 

При використанні схеми (рис. 4) з мережі жив-
лення під час випробувань під навантаженням спо-
живається повна енергія АД2, яка рекуперується в 
мережу змінного струму за допомогою АД1. При 
цьому, за допомогою ПЧ частота АД2 підвищується 
на величину  ís150  , де ís  – номінальне ковзання 

АД. При цьому АД1 працює в режимі рекуператив-
ного гальмування паралельно з мережею живлення 
[4].  

Перевагою наведеної системи навантажень є 
простота, відносно невеликі капітальні затрати, 
рекуперація енергії в мережу без додаткових перет-
ворювачів, що обумовлює її високу якість. 

 

Рисунок 4 – Схема навантаження з рекуперацією 
енергії у коло постійного струму із використанням 

навантажувального АД 

Недоліком наведеної системи є реалізація випро-
бувань не з номінальною частотою живлення АД. 
Також генераторний режим АД не регламентований 
державними стандартами. 

Схема (рис. 5) реалізується шляхом підключення 
статору МПЖ напряму до мережі, ротору – через 
ПЧ до мережі живлення, і валу – до випробуваного 
АД1. Система дозволяє навантажувати випробува-
ний двигун АД1 і рекуперувати енергію безпосеред-
ньо в мережу з кола статора АД2 без перетворюва-
чів. Регулювання частоти струму ротора реалізуєть-
ся із використанням ПЧ, що дозволяє регулювати 
навантаження АД1 [8]. 
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Рисунок 5 – Схема навантаження АД  

із використанням машини подвійного живлення 
 

Перевагами наведеної системи навантажень є ре-
куперація енергії в мережу без додаткових перетво-
рювачів, що обумовлює її високу якість, а також 
можливість використання для випробування АД із 
різною кількістю пар полюсів [7, 8].   
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Недоліками наведеної системи є використання 
АД з фазним ротором у якості навантажувальної 
машини, використання ПЧ із можливістю регулю-
вання фази вихідної напруги, вибір ПЧ за струмом 
ротора АД, який зазвичай більший за струм статора, 
та можливість виникнення резонансних режимів. 

Таким чином, найбільш перспективними систе-
мами випробувань АД під навантаженням можна 
вважати систему навантаження АД із використан-
ням машини подвійного живлення та систему нава-
нтаження з рекуперацією енергії у коло постійного 
струму ПЧ із використанням навантажувального 
АД. Остання система випробувань при цьому має 
певні переваги, а саме: можливість використання 
загальнопромислових перетворювачів частоти, що 
значно зменшує терміни розробки та впровадження 
системи навантаження. Також у системі наванта-
ження з рекуперацією енергії у коло постійного 
струму із використанням навантажувального АД 
можливо використовувати режим опосередкованого 
навантаження при використанні методу модуляції 
частоти.  

Працездатність та ефективність вказаних систем 
навантаження потребує експериментального підтве-
рдження у лабораторних умовах. 

Випробування АД з використанням МПЖ дозво-
ляє навантажувати випробуваний двигун і рекупе-
рувати енергію безпосередньо в мережу живлення з 
кола статора АД з фазним ротором без проміжних 
перетворювачів. Регулювання рівня навантаження 
випробуваного АД здійснюється зміною частоти і 
амплітуди напруги живлення кола ротора. До пере-
ваг системи навантаження з МПЖ можна віднести 
використання в колі ротора односпрямованого ПЧ 
загальнопромислового призначення, що спрощує і 
зменшує вартість системи, а також високу якість 
енергії, яка рекуперується в мережу живлення. 

Особливістю випробувань АД під навантажен-
ням є те, що на випробувальній ділянці з викорис-
танням одного навантажувального АД з фазним 
ротором можуть проходити випробування АД різної 
потужності і з різним числом пар полюсів. Робота 
МПЖ в гальмівному режимі з рекуперацією енергії 
в мережу живлення в разі розбіжності кількості пар 
полюсів навантажувальної і випробуваної машин 
можлива завдяки регулюванню частоти живлення 
кола ротора АД з фазним ротором. Рівень наванта-
ження випробуваного АД при цьому визначається 
його ковзанням: 
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де s  – ковзання випробуваного двигуна IM1; 

21 IMIM p,p  – відповідно кількість пар полюсів ви-

пробуваного двигуна (IM1) і навантажувальної ма-
шини (IM2); 21 IMsIMs f,f  – відповідно частоти на-

пруги живлення статорів IM1 і IM2; 2IMrf – частота 

напруги живлення ротора IM2. 

Так, відповідно до (1), при можливості регулю-
вання частоти IM1 і кількості пар полюсів 

32 21  IMIM p,p  залежність ковзання IM1 від 

частоти ( 2IMrf ) напруги живлення ротора IM2 

представлена на рис. 6. При відсутності можливості 
регулювання частоти IM1 ( Hzff IMsIMs 5021  ) 

частота напруги живлення ротора IM2 повинна зна-
ходитися в діапазоні: .Hzf IMr 250 2   
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Рисунок 6 – Залежність ковзання IM1 від частоти 
напруги живлення ротора IM2 ( Hzf IMs 502  ) 

 
З метою дослідження особливостей використан-

ня МПЖ в генераторному режимі при випробуван-
нях під навантаженням АД з різним числом пар 
полюсів були проведені експериментальні дослі-
дження по схемі, наведеній на рис. 7. 

Випробуваний двигун IM1 отримує живлення від 
ПЧ UZ1, а коло ротора навантажувальної машини 
IM2 – від ПЧ UZ2. Для фільтрації напруги на виході 
ПЧ UZ2 використовується LC-фільтр (L1, C1-C3). З 
використанням понижуючого трансформатора TV1 
знижується рівень напруги кола ротора IM2. Струми 
і напруги в колах IM1 і IM2 контролюються відпові-
дно датчиками струму SC1-SC3 і датчиками напруги 
SV1-SV4. Сигнали з датчиків струму і напруги над-
ходять на аналого-цифровий перетворювач ADC для 
оцифровки і передачі даних в комп'ютер. 

Відповідно до (1) і (рис. 6) необхідно встановити 
певний початкове значення

 2IMrf , яке забезпечить 

роботу IM1 з мінімальним навантаженням. Подаль-
шим зменшенням частоти 2IMrf  струму ротора IM2 

необхідно домогтися відповідного рівня наванта-
ження IM1. Тому при проведенні випробувань особ-
ливу увагу слід приділяти синхронізації напруг при 
підключенні статора IM2 в мережу живлення. 
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Рисунок 7 – Схема експериментальної установки для дослідження випробувань під навантаженням АД 
 з використанням МПЖ 

 
Отримані експериментально фазний струм  tisc1  

і міжфазна напруга  tusv1  випробуваного двигуна 

IM1 (рис. 8) і фазний струм  tisc2  і міжфазна напру-

га  tusv2  статора навантажувальної машини IM2 

(рис. 9) підтверджують можливість створення нава-
нтажувального режиму з рекуперацією як активної, 
так і реактивної потужності в мережу живлення 
(рис. 10). 
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Рисунок 8 – Фазный струм  tisc1  і міжфазна напруга 

 tusv1  випробуваного двигуна IM1 

Рисунок 9 – Фазный струм  tisc2  і міжфазна напру-

га  tusv2  
статора навантажувальної машини IM2 

 
Рисунок 10 – Напруга статора МПЖ  sv2u t   

та напруга мережі  sv4u t  

 
ВИСНОВКИ. Досліджено особливості викорис-

тання машини подвійного живлення в генераторно-
му режимі для випробувань під навантаженням 
асинхронних двигунів з різною кількістю пар полю-
сів. Проведені експериментальні дослідження підт-
верджують можливість створення навантажувально-
го режиму з використанням машини подвійного 
живлення для асинхронних двигунів з різною кіль-
кістю пар полюсів з рекуперацією як активної, так і 
реактивної потужності в мережу живлення. 
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RESEARCH ON INDUCTION MOTOR LOADING SYSTEM USING DOUBLE-SUPPLIED MACHINE 
A. Kalinov, V. Lyashenko, A. Oksanich, V. Ogar, V. Lotous  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University   
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. Е-mail: andrii.kalinov@gmail.com 
Purpose. To provide an experimental grounding of the possibility to use a double-supplied machine in the generator 

mode for the loading of induction motors with different number of pole pairs study. Methodology. The analysis of 
different systems for induction motors testing under load with the usage of the frequency converter makes it possible to 
choose the most rational option, taking into account the specific production conditions. Results. The features of the use 
a double- supplied machine in the generator mode for testing the induction motors with different number of pole pairs 
under the load have been investigated. Originality. According to the results of the load testing systems analysis, the 
usage of two basic structures for the construction with load testing systems using frequency converters has been 
grounded: a system of loading with energy recovery in the frequency converter DC circuit and an energy recovery sys-
tem in the AC network using a double-supplied machine. Practical value. The performed experimental studies confirm 
the possibility of creating induction motors with different number of pole pairs loading regime using a double- supplied 
machine with the recovery of both active and reactive power to the power supply. References 9, figures 10. 

Key words: double-supplied machine, loading system, induction motor, frequency converter, energy recovery. 
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