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МЕХАНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ  

Забезпечення безпечного та безперебійного функціонування електроенергетичного 

комплексу України, неможливо без створення сучасних спеціалізованих інформаційно-

вимірювальним систем (ІВС) енергетичного обладнання (генераторів, трансформаторів, двигунів 

внутрішніх потреб тощо). Основним призначенням таких ІВС є проведення контролю вузлів 

енергетичного обладнання (ЕО), що дозволяє здійснювати безпечну роботу ЕО протягом всього 

нормованого терміну експлуатації та при технічній можливості продовжити цей термін [1]. 

Особливостей проведення контролю ЕО є реєстрація контрольно-діагностичних параметрів ЕО, які 

супроводжується зміною фізичних процесів та характеризують технічний стан ЕО [2]. Найбільш 

інформативними параметрами, як показано в [2] є механічні переміщення та вібрації вузлів ЕО. 

Тому, перспективним напрямком забезпечення безпечного та безперебійного 

функціонування ЕО є розробка спеціалізованих ІВС для ЕО, що знаходяться в експлуатації та 

проектуються. При цьому, великий потенціал для контролю механічних вузлів ЕО мають 

комп’ютеризовані ІВС, які можуть, при наявності спеціалізованого програмного забезпечення 

здійснювати аналіз моніторингової інформації з вузлів ЕО, а також реалізовувати процес навчання 

для винесення діагностичного рішення про стан вузлів ЕО. В свою чергу, для отримання 

контрольно-діагностичної інформації перспективним є використання сенсорів, що адаптовані до 

умов експлуатації та конструктивних особливостей вузлів ЕО. До таких сенсорів можна віднести: 

ємнісний сенсор повітряного зазору [3], лазерний сенсор вібрацій відкритих дифузійно-

відбиваючих поверхонь [4] та інші сенсори.  

Загальний вигляд комп’ютеризованої ІВС для контролю механічних параметрів 

енергетичного обладнання зображена на рис.1. На блок-схемі(рис.1) прийняті наступні позначення: 

С1…Сn – вимірювальні сенсори; ПЄК – перетворювач значення виміряної величини у цифровий 

код; БПЄК - блок ПЄК; ППЗД - пристрій попередньої обробки та збору даних; БКІВЗ - блок 

керування та інформаційно-вимірювального забезпечення; ПМЗ - програмно-математичні засоби. 
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Рис. 1. Блок-схема комп’ютеризованої системи контролю механічних параметрів електрообладнання 

Для забезпечення роботи системи розроблені та використані спеціальні програмно-

математичні засоби, що включають: інтерфейс користувача, модуль керування та модуль обробки 

даних. Модулі програмно-математичних засобів призначені для забезпечення взаємодії пристрою 

збору даних, елементів лазерного сенсору та ПК, організації інформаційних потоків в системі, 

реалізації алгоритмів обробки даних, відображення отриманих результатів та елементів керування. 
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