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У статті всебічно розглянуто питання забезпечення вірогідності діагностики основних видів дефектів ших-

тованих осердь статорів при спільному застосуванні локального індукційного методу та відеоідентифікації 

поверхні зубцевої зони осердь статорів, а також досліджено можливості врахування їх властивостей при про-

гнозуванні стану синхронних двигунів. Отримані результати уточнюють умови проведення локального тесту-

вання шихтованих осердь з позицій визначення необхідного набору діагностичних параметрів, чутливих до 

основних видів дефектів при використанні безконтактного способу тестування, розкривають особливості вико-

ристання нейромережевих аназізаторів для визначення дефектів зубцевої зони шляхом відеоідентифікації та 

обґрунтовують принципи застосування штучних нейронних мереж у задачах прогнозування станів основних 

конструктивних вузлів та синхронних двигунів у цілому, обумовлених зміною властивостей шихтованих осердь 

статорів.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогоднішній 

день в умовах промислових підприємств експлуату-

ється велика кількість синхронних двигунів (СД) з 

тривалим напрацюванням ресурсу. Вони переважно 

характеризуються відмінністю від паспортних елек-

тромагнітних параметрів та погіршеними енергети-

чними показниками і показниками надійності, під-

вищеним рівнем нагріву обмоток та електромагніт-

них вібрацій. 

Поряд з іншими причинами, це обумовлено змі-

ною властивостей шихтованих осердь статорів 

(ШОС), що є основним конструктивним елементом, 

не замінюваним у ході ремонтів, та доводить актуа-

льність проблеми визначення та врахування дійсних 

властивостей та стану ШОС при обґрунтуванні мо-

жливостей подальшого використання СД за призна-

ченням [1]. 

Однією з основних задач, що визначають ефек-

тивність застосування використовуваних методів та 

систем контролю і діагностики стану ШОС, є забез-

печення достатнього ступеню їх вірогідності, що, у 

свою чергу, обґрунтовує вимоги до кількісного та 

якісного складу незалежних діагностичних парамет-

рів, на яких базується визначення критеріїв діагнос-

тики [2], особливостей застосування додаткової 

відеоідентифікації осердь у ході локальної діагнос-

тики та способів урахування зазначених змін при 

прогнозуванні стану СД у цілому [3].  

Мета роботи. Визначення основного набору не-

залежних діагностичних параметрів, які дозволяли б 

достовірно розрізняти основні види дефектів ших-

тованих осердь статорів під час їх локального тесту-

вання з використанням індукційного методу та осо-

бливостей застосування штучних нейронних мереж 

у задачах відеоідентифікації поверхні осердь та 

визначення стану синхронних двигунів.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ба-

зовий метод локального тестування шихтованих 

осердь детально розкрито у [4]. В його основу пок-

ладено наведення та контроль магнітного потоку у 

зубцях статора за допомогою приставних індукто-

рів. До його основних недоліків слід віднести недо-

статній рівень вірогідності, що обумовлено рядом 

питань, частково вирішених у [4]. 

При цьому невирішеними залишаються питання: 

– збільшення похибки вимірювань частини діаг-

ностичних параметрів в умовах насичення сталі, що 

обумовлює втрату їх інформативності; 

– врахування впливу повітряних проміжків, що 

виникають між індуктором та зубцем та обумовлю-

ють змінну величину магнітного опору отримувано-

го кола, що позначається на вірогідності результатів 

діагностики. 

При вирішенні цих задач в якості основи забез-

печення достатнього рівня вірогідності локальної 

діагностики ШОС використовувались стала інфор-

мативність діагностичних параметрів та однозначна 

їх реакція на основні види дефектів. 

Відповідно до чинних стандартів [2], під діагнос-

тичними приймались параметри функціонування 

досліджуваного об’єкта, за якими можна прийняти 

науково обґрунтоване рішення про його стан. При 

цьому до незалежних було віднесено ті параметри, 

що не можуть бути отримані простою лінійною 

комбінацією інших.  

 Так, наприклад, при діагностиці відповідно до 

[4], за умов лінійності навантаження кола намагні-

чування індуктора при синусоїдальному живленні 

для випадку, коли інформативними сигналами є 

напруга живлення )(1 tu  (завдання) та електричний 

струм )(1 ti  (відгук), кількість незалежних інтегра-

льних діагностичних параметрів обмежена трьома, 

що пояснюється рис. 1.  

Дійсно, маючи діюче значення напруги 1U , 

струму 1I  та значення кута зсуву фаз  , можна 

досить легко отримати всі інші інтегральні величи-

ни, що характеризують вищезгадане коло: середні 

значення – 11111 ,/UU cp  , 11111 ,/II cp  ; амплітуд-

ні значення – 211 UU max  , 211 II max  ; актив-

ну, реактивну та повну потужності –  cosIUP 111 , 

 sinIUQ 111 , 111 IUS  , опори кола – 
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Рисунок 1 – Аналіз кола намагнічування індуктора 

при лінійному навантаженні та синусоїдальному 

живленні 

Для випадку, коли навантаження кола намагні-

чування є нелінійним і напруга живлення за формою 

може бути несинусоїдальною, що практично відпо-

відає реальним режимам роботи системи локального 

тестування, кількість незалежних діагностичних 

параметрів значно зростає.  

Так, для цього випадку (рис. 2) діючі значення 

напруги 1U  і струму 1I  не пов’язані однозначно 

визначеними чисельними співвідношеннями з від-

повідними середніми та амплітудними значеннями, 

а значення кута зсуву фаз   фактично не має чіткої 

фізичної інтерпретації.  
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Рисунок 2 – Аналіз кола намагнічування  

при нелінійному навантаженні  

та несинусоїдальному живленні 
 

Натомість цього, визначається цілий ряд параме-

трів для гармонічних складових, що виділяються в 

вихідному сигналі: амплітуда і початкова фаза, оде-

ржувані за результатами процедури дискретного або 

швидкого перетворення Фур'є – ppp jbaA   , 

)jbaarg( ppp  , де pp b,a – квадратурні скла-

дові сигналів напруги та струму; активна, реактивна 

і повна потужності – 
р

рквPP ; 
р

рквQQ ; 

 
p

рквркв QPS 22
, де pквpкв QP , – потужності 

гармонік, розраховані за квадратурними складови-

ми: 

 
4
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 , (2) 

де pipipupu baba 1111 ,,, - квадратурні складові напру-

ги і струму, отримані на основі відомих співвідно-

шень; активні і реактивні опори для гармонік повно-

го кола – 
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 , де k – чис-

ло гармонік. 

Тобто, можна виділити по три незалежні складо-

ві для кожної з гармонік і, крім цього, ряд інтегра-

льних параметрів, що характеризують сигнал у ці-

лому, найчастіше не маючи фізичної інтерпретації, 

але чутливих до пошкоджень, що діагностуються. 

Для перевірки ефективності режимів діагносту-

вання були проведені експериментальні досліджен-

ня для ділянок осердя з різними видами пошко-

джень (ослаблення пресування (розпушення) та 

закорочування листів) при зміні амплітуди й частоти 

живлячої напруги індуктора для чотирьох фіксова-

них значень величини повітряного проміжку пh  між 

індуктором і зубцем ( пh =0, 0,5, 1 і 1,5 мм). Метою 

досліджень була оцінка зміни чутливості діагности-

чних параметрів при контактному та безконтактно-

му способах діагностики. 

При визначенні незалежних діагностичних пара-

метрів вони визначались згідно з [4, 5]. 

Так як візуально досить складно відрізнити нор-

мальні та пошкоджені ділянки ШОС, пошкодження 

вносились штучно. Так, попередньо знімались хара-

ктеристики для нормальних ділянок ШОС СД, що 

раніше не експлуатувалися, а потім ці ж самі ділян-

ки примусово закорочувались або розпушувались. 

До особливостей розрахунків досліджуваних па-

раметрів слід віднести визначення P  через гармо-

нічні складові відповідно до (1) та застосування 

модифікованого співвідношення для визначення   

коефіцієнтів нелінійних викривлень 
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де )t(x q - миттєві значення досліджуваних величин 

у точках дискретизації qt ; maxX1  і 1 - амплітуди і 

початкові фази перших гармонік сигналів. Інші па-

раметри визначались відповідно до рекомендацій [4] 

з урахуванням особливостей визначення параметрів 

полігармонічних сигналів у теоретичній електроте-

хніці, а кут зсуву фаз 21UI – через відновлення 

дійсних переходів через вісь часу кривими )t(u2  та 

)t(i1 . 

Вимірювання були виконані за допомогою вимі-

рювально-діагностичного комплексу на основі пла-

ти багатоканального аналогово-цифрового перетво-

рення (12-розрядний АЦП AD7892-AN1 з періодом 

дискретизації по каналу 6 мкс), обчислення прово-

дились відповідно до особливостей реалізації наве-

дених алгоритмів у [6]. 

Дані експериментальних вимірювань підтверди-

ли чутливість обумовленого набору діагностичних 

параметрів, що являють собою електричні та магні-

тні параметри насиченого кола зі сталлю, до зміни 

амплітуди й частоти напруги живлення вимірюваль-

ного індуктора за мінімальної відстані від нього до 

поверхні зубця, як показано на рис. 3–6.  

Отримані результати свідчать, що для визначе-

них умов, з аналізованих параметрів найбільш інфо-

рмативними є коефіцієнт нелінійних викривлень 

напруги 2UTHD  на вимірювальній обмотці (рис. 3), 

повний магнітний опір MZ  ділянки магнітного кола 

«індуктор – ділянка осердя» (рис. 4), втрати P  у 

сталі на ділянці статора (рис. 5).  

Для них середня зона нечутливості в умовах мо-

жливих завад є найбільшою і становить у відсотках 

для дефектів закорочування/послаблення пресуван-

ня відносно нормальної ділянки відповідно 

+7,24/+13,31 %; –18,79/–8,42 %; +35,26/+42,34 %. 

При цьому відстань від поверхні індуктора до 

зубців статора за результатами розрахунків має бути 

мінімальною і визначається припустимим техноло-

гічним перепадом при збиранні осердя у 0,25– 

0,5 мм. 

За результатами досліджень, подібна реакція на 

величину повітряного проміжку спостерігалась і у 

інших діагностичних параметрів. 

Таким чином, експериментальні дослідження пі-

дтвердили доцільність введення у коло «індуктор – 

ділянка осердя» повітряного проміжку і обґрунтува-

ли можливість знаходження його раціональної ве-

личини, за якої без втрат вірогідності результатів 

вимірювань можна компенсувати вплив нерівномір-

ності контакту індуктора з зубцем.  

Ефективність розпізнавання типових дефектів 

ШОС на цифрових відео- та фотозображеннях, 

отриманих відповідно до [3], засобами штучних 

нейронних мереж (ШНМ) підтверджується у робо-

тах [7, 8]. При цьому для більш успішного 

розв’язання завдання аналізу регулярних структур, 

таких, як поверхні зубців статора СД, необхідно 

використовувати структурний підхід, заснований на 

лінгвістичному аналізі зображень. 
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Рисунок 3 – Результати визначення чутливості  

коефіцієнта нелінійних викривлень напруги 2UTHD  

при безконтактному тестуванні на частоті 50 Гц  

для нормальної (1), закороченої  (2)  

та розпушеної (3) ділянок осердя статора 
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Рисунок 4 – Результати визначення чутливості  

повного магнітного опору MZ  при безконтактному 

тестуванні на частоті 50 Гц для нормальної (1),  

закороченої  (2) та розпушеної (3)  

ділянок осердя статора 
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Рисунок 5 – Результати визначення чутливості втрат 

P  у сталі на ділянці статора при безконтактному 

тестуванні на частоті 50 Гц для нормальної (1),  

закороченої  (2) та розпушеної (3)  

ділянок осердя статора 

 

При його застосуванні обумовлено модель ней-

ромережевого аналізатора, наведену на рис. 6. Як 

видно, розроблена модель повинна виконувати на-

ступні етапи: 
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Корекція яскравості 
зображення 

Шар 1

Вхідне зображення 640х480

Виділення контурів

Шар 2

Pooling (усереднення) 
3х3

Шар 3

Виділення контурів

Шар 4

Ідентифікація мережою 
Хемінга приналежності 

кожного пікселю до 
певного класу

Шар 5

Зважене усереднення 
ознак вертикальних 

фрагментів 

Шар 6

Класифікація мережою 
Елмана дефектних 

ділянок

Шар 7

Порогове порівняння 
результатів

Шар 8

Координати ділянки та 
наявність/відсутність дефекту  

Рисунок 6 – Модель нейромережевого аналізатора 

пошкоджень зубців 

1. Отримання чергового зображення розмірністю 

від 640х480 до 500х500 пікселів та приведення його 

до напівтонового, що передбачає розрахунок серед-

нього значення яскравості та середнього її перепаду, 

а також корекцію яскравості і контрастності зобра-

ження.  

2. Виділення контурів зображення оператором  

виду: 

 

CernelX= 

-1 -1 0 1 1 

-1 -1 0 1 1 

-1 -1 0 1 1 

-1 -1 0 1 1 

-1 -1 0 1 1 

CernelY= 

-1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 

0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

 

Обчислення суми добутків кодів околишніх пік-

селів з елементами ядер CernelX та CernelY для 

поточного пікселю з координатами x, y: 

, ,

1..5, 1..5 1..5, 1..5

Re ( , ) ,Re ( , )i j i j i j i j

i j i j

sX Br x y CernelX sY Br x y CernelY
   

    

При цьому  нове значення  яскравості  обчислюється  

за виразом: 
2 2Re Re

( , ) (255 )
5,5

sX sY
Br x y round


 

. 

3. Зменшення розмірності зображення шляхом 

виклику на виконання шару Рooling (усереднення), 

що здійснюється ковзним вікном розмірністю 3х3. 

4. Повторення п. 4 для підвищення контрастності 

межі між пластинами ШОС. 

5. Відновлення зображень межі між пластинами, 

що складають ШОС, за допомогою нейронної мере-

жі Хемінга з розмірністю вектора 49, що передбачає 

аналіз на кожному кроці перегляду фрагменту зо-

браження 7х7. При цьому мережа Хемінга формує 

для кожного пікселя зображення додатковий атри-

бут, що відносить його до певного класу: 1 – фон, 2 

– поверхня зубця статора, 3 – проміжок між зубця-

ми, 4 – нерозпізнаний фрагмент, реалізуючи таким 

чином для вхідного зображення матрицю ознак для 

подальшої класифікації. 

6. Зважене усереднення ознак вертикальних фра-

гментів зображення для отримання вектору стану 

поверхні зубців розмірністю 2х30, положення кож-

ного елементу якого відповідає положенню пікселя. 

7. Подання вектора станів ковзним вікном 2х30 

на вхід рекурентної мережі Елмана, яка формує 

вихідне значення в межах [0;1], де 0 – поверхня 

зубців у нормі, 1 – пошкоджена поверхня зубців. 

8. Виконання порогового порівняння результатів 

роботи мережі Елмана з емпірично визначеним по-

рогом, що забезпечує у випадку фіксації пошко-

дження  видачу координати його місця положення.  

Використовувана мережа Хеммінга є тришаро-

вою нейронною мережею зі зворотним зв'язком. 

Кількість нейронів вхідного шару 49, вихідного – 4. 

Мережа Елмана містить 60 вхідних нейронів, 10–15 

нейронів прихованого шару, таку ж кількість кон-

текстних нейронів та один вихідний нейрон. Для її 

навчання було використано вибірку зі 120 обробле-

них зображень. 

Результати обробки зображення зубців розроб-

леною моделлю представлено на рис. 7. 

    
  а)  б) 

Рис. 7 – Результати обробки зображення зубців при 

відеоідентифікації дефектів: а) вхідне зображення; 

б) результати пошуку дефектів 

При розробці математичних моделей визначення 

стану та прогнозування надійності СД був обґрун-

тований підхід на основі залежностей, що відбива-

ють взаємозв'язки між зміною властивостей цих 

елементів, з урахуванням впливу на систему зовні-

шніх факторів, що описують зміну навантаження 

СД і параметрів їх живлення.  

Зазначене завдання було сформульоване як ап-

роксимаційне, що передбачає побудову математич-

ної моделі нелінійного оператора, який однозначно 

відображає множину вхідних сигналів на множині 

вихідних сигналів динамічної системи.  
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Таке завдання може бути вирішене рекурентною 
нейронною мережею (РНМ), яка реалізує зворотні 
зв'язки з виходів внутрішніх нейронів, що дозволяє 
у розглянутому випадку врахувати передісторію 
зміни станів основних КВ і накопичити додаткову 
інформацію [9]. 

При цьому стан ШОС визначається через кори-
гування відношення суми добутків квадратів кілько-

сті закорочених листів 2  на об’єм iV    відповідної  

пошкодженої ділянки для закорочувань відносно 

загального об’єму V  осердя, враховуваного при 

уточненні втрат iP 1  на цих ділянках через перера-

хунок відповідного коефіцієнту втрат   та безпосе-

редньо з експериментально-нормувальної функції 

 stkP 2  для втрат у сталі залежно від еквівалентно-

го коефіцієнта stk  заповнення осердя сталлю, що 

враховує наявність повітряних проміжків у випадку 
різного ступеня послаблень пресування.  

Використовувана РНМ може містити менше чи-
сло параметрів у порівнянні з багатошаровоюї пер-
септронною мережею, яка виконує аналогічне за-
вдання. Алгоритм навчання РНМ, що адаптує зна-
чення синаптичних ваг, більш складний внаслідок 
залежності сигналів в поточний момент часу від їх 
значень в попередні моменти і відповідно з огляду 
на більш громіздкою формули для розрахунку век-
тору градієнта. Крім того, через наявність зворотних 
зав’язків необхідно досліджувати питання стійкості 
мережі [9].  

У процесі проведення досліджень визначено, що 
для РНМ доцільно використовувати в якості функції 
активації гіперболічний тангенс (hyperbolic tangent, 
tanh). Ця функція приймає на вході довільне дійсне 
число, а на виході дає дійсне число в інтервалі від -1 
до 1. Подібно сигмоїду, гіперболічний тангенс може 
насичуватися. Однак, на відміну від сигмоїду, вихід 
даної функції центровано відносно нуля 

2 inp

2 inp

e 1
F( inp )

e 1








 . (3.14) 
Зазначене апробовано у складі структури РНМ 

Елмана, яка була реалізована в [10] за допомогою 
виклику newelm () та визначала стан основних КВ 
СД на основі визначених ознак, для чого при органі-
зації обчислень було створено скрипт-файл, викори-
стовуваний для апроксимації даних. Результати 
обчислення помилки у ході навчання сформували 
вектор для відповідних станів E = [0,48% 0,40% 
0,12% 9,47% 2,28%]. При цьому середня похибка 
склала 2,55 %. 

ВИСНОВКИ. 1. Досліджуваний спосіб локально-
го тестування слід проводити при високому ступені 
насичення сталі, при якому інформативними є понад 
10-12 незалежних параметрів. 

2. Виявлено залежність поведінки досліджуваних 
діагностичних параметрів при зміні величини повіт-
ряного проміжку між індуктором і досліджуваною 
поверхнею шихтованого осердя, що підтверджує 
підвищення чутливості діагностичних параметрів при 
безконтактному способі діагностики. 

3. Експериментально перевірено та визначено  ос-
новні умови локального тестування (ступень наси-
чення магнітної системи, що визначає рівень напруги 

живлення, діапазон зміни її частоти, відстань від 
поверхні індуктора до зубців статора), уточнено не-
обхідний набір діагностичних параметрів, що дозво-
ляють з припустимою вірогідністю визначати основні 
види пошкоджень магнітної системи та доведено 
ефективність розроблених заходів у плані визначення 
місця розташування поверхневих та глибинних дефе-
ктів шихтованих осердь. 

4. Обумовлено можливість ідентифікації стану 
основних конструктивних вузлів СД з урахуванням 
стану шихтованих осердь статорів. 

5. Розроблена структура рекурентної нейронної 
мережі, що дозволяє прогнозувати наявність типових 
дефектів КВ і визначати їх стан та стан СД, із кількіс-
тю нейронів вхідного та контекстного шарів, кратною 
кількості інформативних параметрів, враховуваних в 
прогнозі.  
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Topicality. Today a large number of synchronous motors with long mean-time-between-failures operate under the 

conditions of industrial enterprises.  They are mainly characterized by difference from the published electromagnetic 

parameters and degraded energy and reliability indicators, increased heating of the windings and electromagnetic vibra-

tions, which causes a reduction in power on the shaft. Among other reasons, this is due to changes in the properties of 

laminated stator cores, which is the main structural element that is not replaced during repairs. Purpose. Determination 

of the main set of independent diagnostic parameters that would reliably distinguish the main types of defects of stator 

cores, first of all loosening and shorting, during their local testing using induction method and features of artificial neu-

ral networks in problems of video identification of core surface and determination of the state of synchronous motors. 

Metodology. The research methods of theoretical calculations of nonlinear electric circuits with non-sinusoidal power 

supply and methods of video identification for determination of diagnostic parameters and defects of laminated cores 

and the theory of neural networks in determining the current state of cores and synchronous motors in general were used 

during the research. Results. The obtained results specify the conditions of local testing of laminated cores from the 

standpoint of determining the required set of diagnostic parameters sensitive to the main types of defects, using a con-

tactless test method, reveal the features of the use of neural network analyzers to determine the defects of the tooth zone 

by video identification and substantiate the principles of application of artificial neural networks in problems of predict-

ing the states of major structural units and synchronous motors in general, due to changing properties of stator cores. 

Originality. The obtained results allow determining the state of the stator core and taking into account the influence of 

its change on the current state of synchronous motors with long or intensive operation. Practical value. The research 

results make it possible to assess the changes in the main parameters and characteristics of synchronous motors, deter-

mined by the actual state of the laminated stator cores and take into account their impact on energy efficiency, reliabil-

ity and other operating parameters of synchronous motors. References 10, figures 7. 

Key words: synchronous motor, structural unit, stator laminated core, defect, local testing, diagnostic parameter, ar-

tificial neural network. 
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