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УДК 621.317 

ОСНОВНІ МЕТРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАСОБІВ 

ВИМІРЮВАННЯ ОБЕРТАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМОТОРІВ   

О. М. Васілевський, к.т.н., доцент, начальник відділу захисту інформації 

та інформаційно-технічного забезпечення МОНмолодьспорту, 

wasilevskiy@mail.ru  

 

Якість електромоторів, як і всіх інших промислових виробів, є 

вирішальним фактором їх конкурентоспроможності на світовому ринку. 

Встановлення відповідності стану параметрів електромоторів (ЕМ) 

нормативним документам здійснюється під час їх випробовувань за 

допомогою відповідних засобів вимірювальної техніки. До основних 

обертальних параметрів електромоторів відносяться: кутова швидкість, 

обертальний момент, пусковий момент та момент інерції. Для комплексного 

дослідження обертальних параметрів ЕМ необхідно щоб призначені для 

цього засоби вимірювання мали нормовані метрологічні характеристики, що 

встановлюються нормативно-технічними документами. До нормованих 

метрологічних характеристик відносяться ті характеристики, що 

відображають реальні властивості засобу вимірювання (ЗВ) і перелік цих 

характеристик повинен бути достатнім для оцінки інструментальної 

складової похибки (непевності) вимірювань в умовах застосування засобів 

вимірювань. До основних метрологічних характеристик відносяться: 

рівняння перетворення; статична характеристика; похибки засобів 

вимірювань; чутливість; поріг чутливості; діапазон вимірювань; динамічні 

характеристики та ін. 

Дослідження математичних моделей основних метрологічних 

характеристик ЗВ обертальних параметрів на основі яких можливе створення 

методик оцінювання основних статичних метрологічних характеристик, 

непевностей (невизначеностей) результатів вимірювань та нових методів 

вимірювання обертальних параметрів ЕМ з покращеними метрологічними 

характеристиками для забезпечення єдності вимірювань, 

конкурентноздатності вітчизняних наукових розробок і міжнарожного 

визнання результатів вимірювання є актуальною науковою проблемою. 

Для дослідження основних статичних метрологічних характеристик ЗВ 

обертальних параметрів ЕМ пропонується використати рівняння 

перетворення вимірювального каналу (ВК) кутової швидкості, які 

представлені в [1, 2], ВК обертального і пускового моментів, що наведені в [2 

– 5] та ВК моменту інерції, що наведені в [1, 6, 7]. 

 Статичні характеритики ЗВ обертальних параметрів ЕМ, що 

описуються відповідними рівняннями перетворення наведені на рис. 1 – 3. 

 Взявши перші похідні по відповідним рівняням перетвореня отримаємо 

характеристики зміни чутливостей зазначених ВК (рис. 4 – рис. 6). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C


  

      
Рис. 1. Поверхня зміни статичної                   Рис. 2. Статична характеристика 

характеристики ВК кутової швидкості          ВК пускового моменту 

    

Рис. 3. Статична характеристика ВК       Рис. 4. Чутливість ВК кутової 

моменту інерції                                          швидкості 

      
Рис. 5. Чутливість ВК пускового    Рис. 6. Чутливість ВК моменту інерції 
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де Ni – рівняння перетворення і-го ВК, Zi – найсуттєвіша впливна величина в 

і-му ВК (для ВК кутової швидкості Z=β, для ВК пускового моменту Z=J та 

для ВК моменту інерції Z= Мk); ΔZi  - величина відхилення впливної 

величини від свого нормованого значення. 

 Мультиплікативні похибки ВК опишемо рівняннями 
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де Xi – вхідні (вимірювані) параметри і-го вимірювального каналу. 

Характеристики зміни відповідних адитивних і мультиплікативних 

похибок зазначених ВК представлені на рис. 7 – рис. 12. 

 
Рис. 7. Адитивна похибка ВК                      Рис. 8. Адитивна похибка ВК 

кутової швидкості                                         пускового моменту 

 

 
Рис. 9. Адитивна похибка ВК                 Рис. 10. Поверхня зміни  

моменту інерції                                        мультиплікативної похибки ВК  

                                                                   кутової швидкості 



  

 

Рис. 11. Поверхня зміни                                 Рис. 12. Поверхня зміни  

мультиплікативної похибки ВК                    мультиплікативної похибки ВК  

пускового моменту                                         моменту інерції 

 

На основі метрологічних моделей ЗВ обертальних параметрів ЕМ 

досліджено їхні основні статичні метрологічні характеристики, які 

дозволяють оцінювати похибки ЗВ при відхилені впливних величин від 

нормованих значень, забезпечити єдність вимірювань та синтезувати ЗВ із 

заданими нормованими метрологічними характеристиками. 
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