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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Характерною особливістю сучас-

ної електроенергетики України є наявність на теплових (ТЕС) і атомних (АЕС) елек-

тростанціях значної кількості турбогенераторів (ТГ), які відпрацювали гарантійні 

терміни експлуатації, що встановлені заводами-виготовлювачами. Проте вітчизняна 

і зарубіжна практика показує, що фактичні терміни надійної роботи ТГ можуть істо-

тно перевищувати їх заявлені гарантійні терміни експлуатації. За таких обставин 

важливою науково-технічною проблемою стає забезпечення ефективного монітори-

нгу технічного стану генераторів, визначення їх залишкового ресурсу, виявлення та 

діагностика набутих дефектів і ушкоджень за допомогою нових та достовірних ме-

тодів діагностування ушкоджень конструкції та своєчасного усунення виявлених 

дефектів. Такі заходи дозволяють суттєво збільшити терміни надійної експлуатації 

турбогенераторів. 

Розробці методології контролю та діагностики ушкоджень синхронних гене-

раторів різного типу, моделюванню їх силових та енергетичних процесів присвячено 

наукові праці багатьох вчених: Глєбова І.А., Счасливого Г.Г.,Титка О.І., Васьковсь-

кого Ю.М., Мілиха В.І, Шумілова Ю.А., Шульженка Н.Г., Кузьміна В.В., Кузнєцова 

Д.В., S. Belenger, M. Biet, Zhang та ін. 

Вібраційний стан турбогенераторів, особливо тих, які відпрацювали більше 

ніж 20…30 років, в значній мірі визначає надійність машин. Як свідчать результати 

досліджень, вібраційний стан турбогенераторів після планових або післяаварійних 

ремонтів не завжди відновлюється. Вібрації турбогенераторів, зазвичай, збільшу-

ються внаслідок появи різних видів ушкоджень конструкції, а також при роботі в 

режимах, відмінних від номінальних. У той же час збільшення вібрації є причиною 

подальших лавиноподібних ушкоджень машини. Рівень вібрації є універсальним 

показником технічного стану машини, в турбогенераторі вони розподілені суттєво 

нерівномірно і мають різну фізичну природу, причому важливе місце в загальному 

рівні вібрацій займають вібрації електромагнітного походження, які викликаються 

електромагнітними віброзбуджуючими силами (ЕВС). Досвід експлуатації показує, 

що будь-яке ушкодження основних вузлів турбогенераторів, а саме: обмотки збу-

дження (ОЗ), обмотки статора, поява ексцентриситету ротора тощо, супроводжуєть-

ся суттєвою зміною інтенсивності і характеру електромагнітних віброзбуджуючих 

сил. Тому, вивчення цих сил не тільки дає важливу інформацію для удосконалення 

конструкцій генераторів, але й є основою для проведення вібраційної діагностики 

(ВД) ушкоджень. З огляду на складність та унікальність конструкцій турбогенерато-

рів проведення ВД ушкоджень неможливо тільки шляхом встановлення та застосу-

вання великої кількості давачів вібрації. Для проведення діагностики потрібне об-

ґрунтування та використання системи діагностичних ознак (ДО), які дозволяють од-

нозначно з великою вірогідністю ідентифікувати ушкодження. Цю задачу можна 

розв’язати на основі математичного моделювання та дослідження змін електромаг-

нітних віброзбуджуючих сил, які виникають при різних варіантах ушкоджень, при-

чому для забезпечення необхідної достовірності результатів, моделювання повинно 

проводитись з використанням адекватних польових математичних моделей. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисерта-

ційної роботи безпосередньо пов’язана з науковими планами Інституту електроди-

наміки НАН України за темами, у яких здобувач приймав участь: «Розробка науко-

вих основ, нових способів та засобів функціональної діагностики енергетичних еле-

ктричних машин» («ДІАГНОСТИКА ЕМ», № ДР 0109U007910, 2010-2014 рр.); «До-

слідження фізичних процесів та розробка наукових основ і способів виконання вуз-

лів вибухобезпечних потужних турбогенераторів з повітряним охолодженням» 

(«ТУРБОГЕН», № ДР 0112U002288, 2012-2016 рр.); «Розвиток наукових засад та 

розробка засобів підвищення показників безвідмовності потужних турбо- і гідроге-

нераторів» («БЕЗВІДМОВНІСТЬ», № ДР 0214U005180, 2014-2018 рр.); «Розвиток 

наукових засад та розробка інтегральних способів і засобів діагностики енергетич-

них електричних машин» («ДІАГНОСТИКА ЕМ-2» № ДР 0115U002578, 2015-2019 

рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка мате-

матичних моделей турбогенераторів для отримання нових даних щодо закономірно-

стей розподілу електромагнітних віброзбуджуючих сил в неушкоджених і в ушко-

джених конструкціях потужних турбогенераторів та визначення системи відповід-

них діагностичних ознак при проведенні вібраційної діагностики для підвищення 

експлуатаційної надійності турбогенераторів. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі: 

− розробити математичну модель турбогенератора для аналізу електромагнітних 

віброзбуджуючих сил у різних режимах роботи, при наявності ушкоджень осердя 

статора і ротора турбогенератора, у тому числі при виткових замиканнях обмотки 

збудження; 

− розробити коло-польову модель турбогенератора для аналізу електромагніт-

них віброзбуджуючих сил при наявності статичного ексцентриситету з урахуванням 

несиметрії струмів фаз обмотки статора, що викликані різним їх положенням відно-

сно повітряного проміжку; 

− розробити математичну модель для розрахунку радіальних електродинамічних 

сил в зубцево-пазовій зоні статора турбогенератора та уточнити розрахункові зако-

номірності їх розподілу при наявності сторін секцій різних фаз обмотки статора в 

пазу; 

− виконати фізичне та натурне моделювання розподілу електромагнітних вібро-

збуджуючих сил і вібрацій осердя статора турбогенератора; 

− розробити методику діагностування при наявності ушкоджень ротора турбо-

генератора, у тому числі при виткових замиканнях обмотки збудження на основі 

аналізу зміни спектру електромагнітних віброзбуджуючих сил; 

− запропонувати  і  науково  обґрунтувати  систему діагностичних ознак. 

Об’єктом дослідження є закономірності розподілу електромагнітних віброз-

буджуючих сил в ушкоджених та неушкоджених конструкціях турбогенераторів. 

Предметом дослідження є діагностичні ознаки для вібраційної діагностики 

турбогенераторів при наявності ушкоджень вузлів конструкції.  

Методи дослідження. Вирішення поставлених у роботі задач здійснювалося з 

використанням методів математичного моделювання, методу скінченних елементів, 

методу визначення тензора магнітного натягу, методу багатопозиційних розрахун-
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ків. Дослідження розподілу електромагнітного поля турбогенератора  проведено з 

використанням чисельного методу скінченних елементів. Для розрахунку електро-

магнітних віброзбуджуючих сил використано метод визначення тензора магнітного 

натягу (ТМН). Обертання ротора турбогенератора у часі реалізовано за допомогою 

методу багатопозиційних розрахунків.  Експериментальні дослідження електромаг-

нітних віброзбуджуючих сил та вібрацій проведено на розроблених фізичних моде-

лях турбогенератора. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

− вперше розроблено польову математичну модель турбогенератора для аналізу 

електромагнітних віброзбуджуючих сил, яка враховує обертання ротора у часі, реа-

лізована методом багатопозиційних розрахунків і дозволяє розрахувати часові зале-

жності електромагнітних сил при регулюванні активної і реактивної потужності та 

при наявності ушкоджень ротора турбогенератора, у тому числі виткових замикань 

обмотки збудження; 

− удосконалено коло-польову математичну модель турбогенератора для аналізу 

електромагнітних віброзбуджуючих сил при наявності статичного ексцентриситету 

ротора, яка на відміну від існуючих враховує несиметрію струмів фаз обмотки ста-

тора, що обумовлено різним положенням їх у просторі відносно мінімального повіт-

ряного проміжку турбогенератора та призводить до індукування в масиві ротора 

струмів частоти 100 Гц; 

− удосконалено математичну модель для розрахунку радіальних електродинамі-

чних сил в зубцево-пазовій зоні статора турбогенератора, яка на відміну від існую-

чих дозволяє уточнити розрахункові закономірності їх розподілу завдяки одночас-

ному врахуванню наявності сторін секцій різних фаз обмотки статора в пазу та елек-

тромагнітних сил, що діють на зубці осердя статора; 

− обґрунтовано систему діагностичних ознак для діагностування ушкоджень 

обмотки збудження, лобових частин обмотки статора, статичного та динамічного 

ексцентриситетів ротора турбогенератора на основі спектрального аналізу розподілу 

електромагнітних віброзбуджуючих сил. 

Практичне значення отриманих результатів: 

− розроблено методику діагностування коротких замикань витків котушок об-

мотки збудження та ексцентриситету ротора турбогенератора на основі аналізу змі-

ни спектру електромагнітних віброзбуджуючих сил з використанням розробленої 

системи діагностичних ознак; 

− з’ясовано, що при співпадінні напряму статичного ексцентриситету з геомет-

ричною віссю однієї з фаз обмотки статора, збільшення вібрацій турбогенератора 

буде максимальним. Цей факт доцільно враховувати при виборі місця розташування 

фаз обмотки статора відносно горизонтальної осі в процесі проектування та вигото-

влення турбогенератора з урахуванням найбільш вірогідного (вертикального) на-

прямку виникнення статичного ексцентриситету, викликаного, наприклад, дією си-

ли тяжіння; 

− отримано практичні рекомендації щодо оцінки зміни вібрації генератора при 

зміні режиму навантаження, зокрема визначено, що при експлуатації турбогенера-

тора у режимах із cosφ≤1,0 ємн. недоцільно зменшувати активне навантаження тур-

богенератора більше ніж на (15…20)% від номінального, оскільки при цьому спо-
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стерігається збільшення вібрацій на (35…45)%; в режимах перезбудження (cosφ ≤0,9 

інд.) рівень електромагнітних віброзбуджуючих сил мало залежить від величини ак-

тивної потужності турбогенератора; найбільший рівень сил спостерігається в режи-

мі роботи синхронного компенсатора без активного навантаження; 

− виявлено, що в режимах експлуатації із коефіцієнтом потужності близьким до 

одиниці зростають амплітуди гармонік електромагнітних віброзбуджуючих сил на 

частоті 200 Гц, що має бути враховано при відстроюванні частоти власних коливань 

лобових частин і вивідних шин обмотки статора; 

− шляхом експериментальних досліджень розподілу вібрації на зовнішній пове-

рхні корпусу статора турбогенератора типу ТГВ-300 Трипільської ТЕС в номіналь-

ному режимі роботи виявлено місце порушення кріплення осердя, а саме – у серед-

ній частині турбогенератора; 

− результати виконаних досліджень впроваджено у вигляді польових математи-

чних моделей у навчальному процесі кафедри електромеханіки НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського» та методичних рекомендацій щодо діагностування ушкоджень елемен-

тів конструкції ротора турбогенератора, а саме виявлення виткових замикань обмот-

ки збудження при виконанні науково-дослідних робіт у ВП НТЦ ДП «НАЕК «Енер-

гоатом» для аналізу та контролю технічного стану турбогенераторів енергоблоків 

атомних електростанцій, що підтверджується актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Наукові та практичні результати, які висвітле-

но в дисертації, одержано здобувачем особисто. Автор розробив польові математич-

ні моделі турбогенератора для дослідження електромагнітних віброзбуджуючих сил 

у різних режимах роботи та при різних видах ушкоджень обмотки статора та ротора, 

брав безпосередню участь у проведенні експериментальних досліджень, їх обробці 

та аналізі. У роботах, опублікованих у співавторстві, автором: [3, 4, 8, 9] – розробле-

но польову математичну модель турбогенератора для аналізу розподілу віброзбу-

джуючих сил у різних режимах роботи, при ексцентриситеті ротора та ушкодженні 

обмотки збудження; [5] – розроблено коло-польову математичну модель турбогене-

ратора для аналізу електромагнітних віброзбуджуючих сил при наявності статично-

го ексцентриситету ротора, яка враховує несиметрію струмів фаз обмотки статора; 

[6] – удосконалено математичну модель для розрахунку радіальних електродинамі-

чних сил, що діють на провідники обмотки статора та електромагнітних сил на зуб-

цях розточки статора; [7] – проведена обробка експериментальних досліджень роз-

поділу вібрацій корпусу статора турбогенератора. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати дисерта-

ційної роботи доповідалися, обговорювалися та були схвалені на Міжнародній нау-

ково – практичній конференції «Шляхи і методи підвищення економічності та на-

дійності роботи турбогенераторів ТЕС, АЕС, ГЕС, що відпрацювали парковий ре-

сурс. Сучасні методи і засоби контролю технічного стану ТГ. Шляхи та методи дос-

лідження і усунення вібрації ТГ і допоміжного обладнання» (смт. Славське, 2013 р., 

2016 р.); на XIV Міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених та 

спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оп-

тимізації» (м. Кременчук, 2016 р.); на Міжнародному науково-технічному симпозіу-

мі «Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. SIEMA 2016 

(м. Харків, 2016 р.); на семінарах (щорічно) «Електромагнітні і теплові процеси у 
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високовикористовуваних електричних машинах» Наукової Ради «Наукові основи 

електроенергетики» НАН України (м. Київ, 2014…2017 р.р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових праць 

(2 без співавторів), у тому числі 8 статей у наукових фахових виданнях, що входять 

до переліку ДАК України, з них: 4 у виданні, що входить до міжнародної наукомет-

ричної бази даних, 1 теза доповіді у збірнику матеріалів міжнародної науково-

технічної конференції, отримано 1 патент на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій на 13 сто-

рінках, змісту, вступу, чотирьох розділів, загальних висновків та двох додатків. Ос-

новну частину викладено на 140 сторінках. Список використаних джерел складаєть-

ся з 120 найменувань. Дисертація містить 77 рисунків і 14 таблиць. Загальний обсяг 

роботи становить 178 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, її зв’язок з науковими планами і 

темами, сформульовано мету та задачі наукового дослідження, наукову новизну і 

практичну цінність отриманих результатів, показано обґрунтованість та достовір-

ність наукових положень і висновків, наведено інформацію щодо апробацій та впро-

вадження результатів дисертації, кількість публікацій за темою та особистий внесок 

автора. 

 У першому розділі розглянуто проблему дослідження електромагнітних віб-

розбуджуючих сил та діагностування ушкоджень потужних турбогенераторів на їх 

основі. При дослідженні вібрацій електричних машин особливе місце займає про-

блема дослідження та аналізу віброзбуджуючих сил, що мають різну фізичну при-

роду. Вібрації електромагнітного походження суттєво залежать та змінюються від 

режимів роботи та наявності різного виду ушкоджень конструкції. Тому, на основі 

аналізу віброзбуджуючих змін сил доцільно проводити контроль технічного стану 

машини та діагностувати набуті ушкодження. Знаючи закономірності розподілу 

електромагнітних віброзбуджуючих сил для бездефектної машини і проводячи їх 

порівняльний аналіз з силами ушкодженої машини, можливо виявити появу ушко-

дження і діагностувати його характер. 

Проаналізовано види типових ушкоджень, що виникають в турбогенераторі, їх 

фізичну природу та причини і наслідки виникнення. Встановлено, що майже поло-

вина всіх ушкоджень припадає на статор і ротор. Для подальшого дослідження об-

рано ряд важливих видів ушкоджень елементів статора та ротора, що суттєво впли-

вають на працездатність турбогенератора та проявляються у зміні характеру та рівня 

електромагнітних віброзбуджуючих сил. А саме: короткі замикання котушок обмот-

ки збудження, ексцентриситет ротора, ослаблення пресування осердя статора. Дове-

дено необхідність виявлення та діагностування цих ушкоджень  на ранніх стадіях їх 

розвитку. 

Проаналізовано існуючі методи і засоби діагностування ТГ та показано, що 

для виявлення дефектів найбільш доцільним для використання є метод вібраційної 

діагностики, який є універсальним та має найбільшу чутливість. Незважаючи на те, 

що даний метод потребує складного апаратного та програмного забезпечення, за-
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вдяки своїй чутливості, метод має високу інформативність отриманих сигналів і 

спектрів та дозволяє виявити ушкодження основних вузлів ТГ на ранніх стадіях їх 

виникнення. 

У другому розділі розроблено ряд математичних моделей для дослідження 

розподілу електромагнітних віброзбуджуючих сил в активній зоні турбогенератора. 

Аналіз магнітного поля активної зони турбогенератора в синхронному режимі, коли 

ротор і магнітне поле статора рухаються з однаковою швидкістю виконується на ос-

нові рівняння Пуассона: 

сторZZ μ


 JA       (1) 

Рівняння (1) доповнюється однорідними граничними умовами першого роду 

0


GZA  на лінії G зовнішньої поверхні ярма статора, що обмежує розрахункову 

область. 

Джерелами поля є: 

- густини сторонніх струмів трьох фаз обмотки статора. Для кожного поточ-

ного моменту часу tk = 0…T в межах сформованої геометрії розрахункової області 

розв’язується диференційне рівняння (1) при відповідних цьому моменту часу вели-

чинах густини струмів фаз статора, які визначаються за формулами: 

    

    ,3/4sin3/4 cos

 ,3/2sin3/2 cos   ,cos

ст

стст









kkmC

kkmBkmA

jJJ

jJJJJ
         (2) 

де Jm = Im1·uп1/Sп1 – густина струму у фазах обмотки статора, uП1 – число провідників 

в пазу статора, Im1 – амплітуда струму в фазі обмотки статора, SП1 – площа перетину 

паза статора; αk = ωR tk, tk = tk-1 +Δt, k = 1,…, N, де N – кількість кроків по часу, t  – 

крок по часу; 

- густини сторонніх струмів обмотки збудження: 

,
2П2П2стор

SuIJ mf 


     (3) 

де Im2 – амплітуда струму в фазі обмотки збудження; uП2 – число послідовно 

з’єднаних провідників в пазу ротора; SП2 – площа перетину паза ротора. 

Складові вектора магнітної індукції розраховуються через 

нормальну та тангенціальну складові. Щільність електромагнітних віброзбуджую-

чих сил пропорційна тензору магнітного натягу, який має фізичну розмірність тиску 

(Н/м2). Модулі нормальної та тангенціальної складових тензора магнітного натягу 

дорівнюють: 

μ              , μ2 τ
2
τ

2































BBTBBT nnn     (4) 

Основна увага надалі приділяється дослідженню радіальних вібрацій, які ви-

никають під дією нормальної складової тензора магнітного натягу. 

Приведена вище польова математична модель реалізується методом багатопо-

зиційних розрахунків за допомогою обертання ротора з заданим кроком у часі t+Δt. 

При обертанні ротора з постійною швидкістю ωR приріст координат точок ротора в 
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декартових координатах Δx, Δy за крок по часу Δt визначається відповідно до вира-

зів: 

     
     








YYttXtty

XYttXttx

RR

RR

ω cosωsin 

ωsin ω cos
  (5) 

де X, Y – поточні координати точок ротора. 

Сформульована математична модель, яка описана системою рівнянь (1)…(5), 

дозволяє отримати часові залежності електромагнітних віброзбуджуючих сил турбо-

генератора. Вона є загальною і не містить будь-яку інформацію щодо наявності 

ушкоджень елементів конструкції турбогенератора чи режиму роботи. Для дослі-

дження електромагнітних віброзбуджуючих сил ТГ у різних режимах роботи та при 

наявності ушкоджень на сформульовану модель необхідно накласти низку додатко-

вих умов, які стосуються змін фізичних характеристик окремих ушкоджених ділянок 

конструкції, змін в розподілі джерел магнітного поля (струмів в пазах)  або змін в 

геометрії розрахункової області. Розглянемо розроблені математичні моделі турбо-

генератора та умови моделювання електромагнітних віброзбуджуючих сил при різ-

них ушкодженнях. 

Умови моделювання віброзбуджуючих сил при ушкодженні котушок та вит-

ків обмотки збудження турбогенератора. Моделювання ушкоджень обмотки збу-

дження у польовій математичній моделі реалізується завданням нульової густини 

стороннього струму JZ = 0 в розрахунковій області, а саме в пазу ротора, в якому 

знаходиться ушкоджена котушка, і збільшенням на відповідний коефіцієнт густини 

стороннього струму в усіх інших неушкоджених котушках. Таким чином, в решті 

пазах з неушкодженими котушками задається реальна густина струму, яка відпові-

дає номінальному режиму роботи з урахуванням коефіцієнту збільшення струму при 

короткому замиканні котушки обмотки збудження. Моделювання ступеню ушко-

дження витків досягається зміною числа кількості витків wк2 в котушці обмотки збу-

дження. 

Умови моделювання віброзбуджуючих сил при наявності статичного та ди-

намічного ексцентриситетів ротора турбогенератора. Статичний ексцентриситет 

моделюється зміщенням вісі ротора відносно геометричної вісі статора на величину 

ΔR, яка в загальному випадку розкладається на зміщення координати центра ротора 

по осі Y на величину ΔY = ΔR·sinα, а зміщення координати X дорівнює ΔХ = ΔR·cosα. 

Розрахункова область включає в себе дві підобласті: нерухому, до якої входить ста-

тор, і рухому, що містить ротор. Границя між двома підобластями проходить посе-

редині повітряного проміжку δсер. Відносне значення ексцентриситету визначається 

за формулою: ε = (δmax – δmin)/(δmax + δmin), де δmax, δmin – максимальне та мінімальне 

значення повітряного проміжку відповідно. Динамічний ексцентриситет моделюєть-

ся зміщенням геометричної вісі ротора відносно вісі його обертання на величину 

ΔR. При динамічному ексцентриситеті до розрахункової області, що обертається, 

входить не лише ротор, але і нерівномірний проміжок. 

Коло-польова математична модель ТГ віброзбуджуючих сил при статичному 

ексцентриситеті з урахуванням несиметрії струмів в обмотці статора. При фор-

мулюванні математичної моделі вважається, що струм обмотки збудження та швид-

кість обертання ротора є незмінними. Аналіз магнітного поля в активній зоні ТГ ви-
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конується в двовимірному наближенні на основі розв’язання основного рівняння 

електромагнітного поля відносно комплексної амплітуди векторного магнітного по-

тенціалу 


ZA : 

торZZ1Z μμγω
с

JAsjA


      (6) 

де 
сторZ



J  – густина сторонніх струмів обмотки статора; ω1 = 2πf1 – кутова частота 

обертання поля статора, де f1 – частота мережі; s – ковзання; μ – магнітна проник-

ність; γ – електропровідність. 

Густини струмів у фазах обмотки статора за умови їх несиметрії виражаються 

наступним чином: 

 

    

    


























,/sin cos

,/sin cos

,/cos

П1П1стор

П1П1стор

П1П1стор

SjuIJ

SjuIJ

SuIJ

CkCkmCC

BkBkmBB

AkmAA

  (7) 

де ImА, ImВ, ImС, βA, βB, βC – амплітуди та кути зсуву несиметричних струмів в фазах 

обмотки статора. 

Потокозчеплення ψф кожної фази обмотки статора складається з потокозчеп-

лень q послідовно з’єднаних котушок і знаходиться інтегруванням векторного маг-

нітного потенціалу за сумарною площею поперечного перетину сторін усіх котушок 

фази Sq, що мають струми одного напряму: 

 


qS

dSA
S

lu
Z

п

пп1
Ф

2
     (8) 

де lП – аксіальна довжина статора турбогенератора. 

Для визначення різних по величині амплітуд струмів в фазах статора розгляда-

ється загальна система рівнянь електричної рівноваги фаз обмотки статора: 


 CCsaCBBsaBAAsaA jIjxrUjIjxrUjIjxrU 1 л1 л1 л )(  ,)(  ,)(   (9) 

де 


 ,, IU – напруга, струм та магнітне потокозчеплення (індекси A, B, C позначають 

відповідно фази A, B, C обмотки статора); ra – активний опір фази обмотки статора, 

xЛS – індуктивний опір розсіювання лобових частин обмотки статора. 

Алгоритм розв’язання коло-польової математичної моделі є наступним. В роз-

рахунковій області ТГ, в якій відображено наявність ексцентриситету ротора, для 

поточного кроку по часу виконується розрахунок поля за умови симетрії струмів 

фаз статора ImА = ImВ = ImС. Оскільки вісі фаз розташовані під різними кутами до 

проміжку δmin, який виникає внаслідок ексцентриситету ротора, то розраховані у по-

дальшому за формулою (8) магнітні потокозчеплення фаз будуть мати різні значен-

ня. Після підстановки цих значень в систему рівнянь (9) знаходиться нова несимет-

рична система струмів фаз, яка на наступній розрахунковій ітерації використовуєть-

ся як джерела поля у виразі (7). Ітерації закінчуються, коли знайдені несиметричні 
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струми статора на попередній і наступній ітераціях збігаються в межах заданої по-

хибки. 

Модель електромагнітних віброзбуджуючих сил турбогенератора у робочих 

режимах роботи. Діюче значення електрорушійної сили фази обмотки статора при 

електромагнітних величинах, що гармонійно змінюються у часі, розраховується за 

наступною формулою: 

Ф12  fE      (10) 

Для кожного режиму роботи також визначаються величини струмів в обмотці 

статора, обмотці збудження, коефіцієнт потужності генератора та кут навантаження 

Θ, з яким працює турбогенератор. Величина ψ розраховується за виразом: 

      cos sin  IrUIxUarctg ad    (11) 

де xd – синхронний індуктивний опір за повздовжньою віссю. 

Електрорушійна сила фази обмотки статора від результуючого магнітного по-

току в проміжку δ дорівнює: 

  σaa jxrIUE 


     (12) 

де xσa – індуктивний опір розсіювання обмотки якоря. 

Модель електродинамічних сил, що діють в пазу на стержні обмотки стато-

ра турбогенератора. Повна електродинамічна сила, що діє на елементарний переріз 

нижнього стержня, по якому протікає струм iн дорівнює: 

2
н

0

2
i

b
f

п
н 


      (13) 

де bп – ширина паза статора. 

Повна електродинамічна сила, що діє на одиницю довжини верхнього стержня 

в пазу, по якому протікає струм iв: 
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f      (14) 

Остаточні вирази електродинамічних сил, що діють в пазу на сторони секцій 

різних фаз обмотки статора турбогенератора мають вигляд. 

- для сторін секцій фазних зон A, B, C 
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- для сторін секцій фазних зон X/C, A/Z, B/X, Y/A 
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- для сторін секцій фазних зон C/Y, Z/B 
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У третьому розділі приведено основні результати дослідження електромагні-

тних віброзбуджуючих сил турбогенератора на основі розроблених математичних 

моделей. На рис. 1 приведено розподіл індукції в активній зоні турбогенератора та 

номери ушкоджених котушок (1…9), замикання яких моделюється. Моделюються 

наступні варіанти: 1 – без ушкоджень обмотки; 2 – при наявності різної кількості 

замкнених витків в першій котушці (рис. 1, поз.1) поблизу «великого зубця»; 3 – при 

наявності однієї замкненої котушки для різних її положень в обмотці (котушка, на-

приклад, може бути розташована поблизу «великого зубця» ротора (рис. 1, поз.1), 

або в середині обмотки (рис. 1, поз.5)). На рис. 2 зображено розраховані часові за-

лежності нормальної (радіальної) складової тензора в точці умовного розташування 

давача на розточці статора при відсутності замкнених витків (суцільна крива 0) та 

при повністю замкненій котушці №1 (штрих-пунктирна крива 1). 
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Рис. 1. Розподіл індукції в активній зоні 

турбогенератора 

Рис. 2. Часові залежності нормальної 

складової тензора магнітного натягу 

З рис. 2 видно, що при замиканні котушки розподіл тензора стає несиметрич-

ним і в його спектрі присутні вищі гармоніки. На рис. 3 зображені складові спектру 

тензора на частотах 50 Гц, 150 Гц, 250 Гц при різній кількості замкнених витків ко-

тушки, що розташована поряд з великим зубцем ротора. За результатами моделю-

вання встановлено, що при ушкодженні витків котушки: а) основна обертова гармо-

ніка 50 Гц складає 5…10 % від величини основної гармоніки електромагнітних віб-

рацій на частоті 100 Гц; б) зі збільшенням кількості ушкоджених витків в котушці 

від 0 до 10 амплітуди гармонік 100 Гц і 200 Гц зменшуються приблизно на 10%; в) 

при повністю замкненій котушці (10 витків) кратна обертовій гармоніка 150 Гц по 

амплітуді наближається до основної обертової гармоніки 50 Гц, що дає важливу діа-

гностичну ознаку для ідентифікації даного виду ушкодження та його відокремлення 

від інших видів ушкоджень, при яких в спектрах віброзбуджуючих сил також 

з’являється частота обертання ротора; г) гармоніка 250 Гц є значно меншою у порі-

внянні з гармоніками 50 Гц і 150 Гц. Такі результати аналізу спектру є основою для 

формулювання відповідних діагностичних ознак. 

Досліджено спектри електромагнітних віброзбуджуючих сил при різному по-

ложенні повністю замкненої котушки (рис. 4). Аналіз показав, що амплітуда оберто-
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вої гармоніки і кратних їй суттєво залежать від положення ушкодженої котушки. 

Найбільші амплітуди гармоніки 50 Гц і 150 Гц проявляються при розташуванні 

ушкодженої котушки біля «великого зуба» ротора. І навпаки, при розташуванні 

ушкодженої котушки всередині обмотки (великі котушки) амплітуди цих гармонік 

зменшуються. Тобто, чим далі від «великого зубу» знаходиться ушкоджена котуш-

ка, тим менше вона спотворює магнітне поле. 
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Рис. 3. Спектри вібрацій ТМН при зами-

канні різної кількості витків котушок ОЗ 

Рис. 4. Спектри вібрацій тензора при 

замиканні різних котушок ОЗ 

Таким чином, вібродіагностика ушкоджень котушок, які розташовані усере-

дині обмотки, є більш складною і менш достовірною, ніж інших котушок. Діагнос-

тика ушкоджень таких котушок вимагає більшої чутливості давачів, її необхідно 

проводити з урахуванням аналізу вищих обертових гармонік 250 Гц і 350 Гц, які 

зростають при наближенні до середини обмотки, а також на основі спостереження 

зменшення амплітуди вібрацій на частоті 100 Гц. 

Проведено дослідження віброзбуджуючих сил при наявності статичного та 

динамічного ексцентриситетів ротора. За результатами моделювання статичного 

ексцентриситету ротора показано, що у точці δmin спостерігається збільшення їх ам-

плітуд. Наприклад, амплітуда гармоніки при 100 Гц та ε = 0,1; 0,2 та 0,25 збільшу-

ється відповідно на 10, 15 та 30%. Для діагностування такого ушкодження необхідно 

використовувати не менше двох давачів. Встановлено, що при співпадінні напряму 

ексцентриситету з геометричною віссю однієї з фаз обмотки статора, збільшення 

сил буде максимальним. При виникненні динамічного ексцентриситету ротора віб-

рації електромагнітного походження є меншими ніж при статичному, проте механі-

чна складова вібрацій, яка пов’язана з коливанням центра мас ротора, вносить сут-

тєвий вклад у сумарний рівень вібрацій. Діагностичною ознакою є поява у спектрі 

віброзбуджуючих сил обертової 50 Гц та кратних їй гармонік при одночасному збі-

льшенні гармоніки 100 Гц. 

 Проведено моделювання електромагнітних віброзбуджуючих сил при статич-

ному ексцентриситеті ротора з урахуванням несиметрії струмів в обмотці статора 

турбогенератора. На рис. 5, (а) і 5, (б) показано картину поля та розподіл густини 

струмів в пазах статора та ротора. Точками 1, 2, 3 позначено місця умовного розта-

шування вібродатчиків на розточці статора, в яких розраховувались сили: 1,3 – точ-

ка δmin і δmax та 2 – точка δсер. 
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а)     б) 

Рис. 5. Розподіл густини струмів в пазах статора та ротора без врахування (а) та при 

несиметрії струмів обмотки статора (б) 

 На рис. 6  при ε = 0,25 показано розподіл електромагнітних сил у часі в двох 

різних точках статора: у точці 1 – δmin (рис. 6, а) та точці 3 – δmax (рис. 6, б). Приведе-

но графіки сил – при відсутності ексцентриситету ротора (крива a), при наявності 

ексцентриситету без врахування несиметрії струмів обмотки статора (крива b) та з 

урахуванням несиметрії (крива c). 
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Рис. 6. Розподіл тензора у часі в точках δmin (а) та δmax (б) 

Принциповою відміною залежності c від a та b є те, що максимуми двох за-

значених пульсацій є різними, тобто при урахуванні несиметрії струмів фаз статора 

у спектрі електромагнітних сил з’являється складова, яка змінюється з частотою 

обертання ротора і викликає вібрації частоти 50 Гц та кратні їй. У спектрах віброз-

буджуючих сил виявлено обертові гармоніки, частоти яких кратні частоті обертання 

ротора 50 Гц. Причому амплітуди гармонік 50 Гц і 150 Гц мають близькі значення 

(наприклад, при ε = 0,1 у точці δmin вони дорівнюють 0,906∙104 Н/м2 та 1,06∙104 Н/м2, 

а при ε = 0,25, відповідно, 2,35∙104 Н/м2 та 2,27∙104 Н/м2). Таким чином, виявлення 

зазначених гармонік в спектрах сил та співпадіння значень їх амплітуд дозволяє 

ідентифікувати наявність статичного ексцентриситету ротора. Спільний аналіз двох 

зазначених гармонік формує додаткову діагностичну ознаку для проведення діагно-

стики, а також дозволяє відкинути інші можливі дефекти, діагностичними ознаками 

яких є поява у спектрі тільки обертової гармоніки 50 Гц. 

 Досліджено розподіл електромагнітних сил вздовж розточки статора при поя-

ві розпресування листів шихтованого осердя статора та проведено спектральний 

аналіз зміни амплітуд тензора для перших трьох гармонік магнітних сил. Аналіз да-

них спектрів показав, що при відстані між листами h0 = 2 мм спостерігається змен-
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шення амплітуди магнітних сил: складової 100 Гц на 18%, 200 Гц – на 30% та 300 Гц 

– на 12%. Отже, при розпресуванні крайніх пакетів статора має місце два явища, які 

неоднозначно впливають на рівні вібрацій в статорі. За результатами математичного 

моделювання показано, що радіальні магнітні сили при розпресуванні зменшуються, 

проте зі зменшенням щільності пресування вібрації пакету збільшуються внаслідок 

втрати його жорсткості. 

 Досліджено закономірності розподілу електромагнітних віброзбуджуючих 

сил турбогенератора при регулюванні 

активної і реактивної потужності.  На 

рис. 7 зображено часові залежності нор-

мальної складової тензора для номіналь-

ного режиму при струмі збудження 

1880 А та режиму недозбудження при 

струмі 1100 А при заданій активній по-

тужності P1 = 200 МВт. В результаті мо-

делювання показано, що при переході від 

номінального режиму до режиму недоз-

будження спостерігається зменшення 

амплітуд сил: величина постійної скла-

дової зменшується в 1,9 рази, а амплітуда 

гармоніки 100 Гц – у 2,32 рази. При переході генератора у режим недозбудження 

недоцільно суттєво зменшувати активне навантаження у порівнянні з номінальним, 

оскільки при цьому спостерігається значне на (35… 45)% збільшення вібрацій. При 

роботі турбогенератора в режимі перезбудження рівень сил мало залежить (на 

2…3%) від величини активної потужності.  Найбільший рівень сил і вібрацій гене-

ратора спостерігається в режимі роботи синхронного компенсатора без активного 

навантаження. 

На рис. 8 зображено залежності амплітуд гармонік тензора для частот 100 Гц 

та 200 Гц від реактивної потужності для різних значень активної потужності (лінії 1, 

2, 3 при P1=200 МВт, P2=175 МВт, P3=150 МВт відповідно). 
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Рис. 8. Амплітуди тензора від реактивної потужності для 100 Гц (а) і 200 Гц (б) 

Спектральний аналіз електромагнітних віброзбуджуючих сил показав, що при 

переході з режиму перезбудження до режиму недозбудження 1-а гармоніка віброз-

буджуючих сил (рис. 8, а) зменшується, а 2-а збільшується на 15…20% при cosφ = 1 

(рис. 8, б). Тобто вібрації на частоті 200 Гц зростають, що може складати певну не-
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Рис. 7.  Часові залежності розподілу тен-

зора у номінальному режимі (1) та режи-

мі недозбудження (2) 
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безпеку, наприклад, для з’єднувальних шин лобових частин обмотки статора внаслі-

док резонансних коливань на частотах близьких до 200 Гц. 

На основі розробленої математичної моделі електродинамічних та електрома-

гнітних сил визначено характер розподілу по колу статора електродинамічних сил, 

що діють на провідники обмотки статора турбогенератора, та електромагнітних сил 

на зубцях розточки статора. За результатами розрахунків показано, що амплітуда 

максимальних зусиль, які діють в пазу на провідники однієї фазної обмотки в 1,33 

разів більша порівняно з силами у провідниках з різнойменними фазами, а розподіл 

сил по колу осердя статора є суттєво нерівномірним. При цьому з’ясовано, що тан-

генціальні та нормальні складові електромагнітних сил на поверхні спинки паза ста-

тора майже відсутні. В основному вони виникають на поверхні зубців, причому на 

поверхні розточки статора сили суттєво більші, ніж у зоні спинки. 

У четвертому розділі проведено ком-

плекс експериментальних досліджень на реаль-

ному турбогенераторі типу ТГВ-300 та на фізи-

чних моделях (рис.9, рис.11). При проведенні 

натурних випробувань генератора типу ТГВ-300 

доведено, що вібрації подвійної частоти 100 Гц 

на корпусі статора суттєво змінюються по колу 

і вздовж осі. 

Встановлено, що у середній частині дос-

ліджуваного генератора має місце ушкодження, 

яке проявляється на основній частоті електро-

магнітних коливань 100 Гц та може бути 

пов’язане з дефектами осердя або обмотки ста-

тора. Спільний аналіз експериментальних даних 

і результатів математичного моделювання дає 

змогу для оцінки технічного стану елементів конструкції турбогенератора та висно-

вків щодо наявності та локалізації певних ушкоджень конструкції. 

Досліджено розподіл радіальної вібрації на фізичній моделі ТГ типу 

ТГВ-500 при ослабленні шихтованого осердя статора, при якому спостерігається 

підвищення вібрації основної частоти 100 Гц (рис.10, а). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 10. Розподіл віброзміщень на зовнішній поверхні статора фізичної моделі 

турбогенератора на частоті f=1000 Гц (а) та f=2000 Гц (б) для зусиль стягнення 

шпильки Fст =0 Н·м, Fст =19 Н·м, Fст =49 Н·м 

 

Рис. 9. Масштабна фізична мо-

дель генератора типу ТГВ-500 
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Аналіз розподілу віброзміщень другої гармоніки (рис.10, б) дозволяє ствер-

джувати не тільки про появу ослаблення осердя, але й ідентифікувати місце ушко-

дження. Отримані дані дозволили визначити розподіл вібрацій осердя статора по 

колу та проаналізувати їх характер на поверхні навпроти зубця та паза. 

Досліджено вібрації крайнього пакета статора фізичної моделі турбогенерато-

ра типу ТГВ-200 (рис. 11) при локальному розпресуванні. Моделювалось два варіан-

ти стану шихтованого пакету: 1) повністю стягнений, що відповідає бездефектному 

стану; 2) ослаблений за допомогою болтів, що розташовані по краям. В результаті 

фізичного моделювання отримано розподіл віброприскорень вздовж шихтованого 

пакету. Показано, що при появі розпресу-

вання листів осердя найбільший вплив на 

появу вібрацій вносить основна гармоніка 

електромагнітних зусиль, яка збільшуєть-

ся при наближенні до місця локальної 

розпресування. У порівнянні з бездефект-

ним станом пакету це збільшення знахо-

диться в діапазоні 25…55%. 

Розроблено та запатентовано новий 

спосіб виявлення коротких замикань вит-

ків обмотки збудження двополюсного 

турбогенератора [10] на основі аналізу розподілу віброзбуджуючих сил, при цьому 

наявність замкнених витків в обмотці визначають за появою в спектрі сил обертової 

гармоніки частоти 50 Гц та кратних їй гармонік, а кількість замкнених витків визна-

чають за допомогою чисельних діагностичних коефіцієнтів, які дорівнюють відно-

шенню амплітуди обертової та кратних їй гармонік до основної гармоніки електро-

магнітних коливань частоти 100 Гц. 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі розв’язане актуальне наукове завдання щодо розроб-

лення математичних моделей турбогенераторів для дослідження закономірностей 

розподілу електромагнітних віброзбуджуючих сил в неушкоджених і в ушкоджених 

їх конструкціях та обґрунтування системи діагностичних ознак для вібраційної діаг-

ностики типових ушкоджень елементів конструкції статорів та роторів потужних 

турбогенераторів з метою підвищення надійності їх функціонування. 

Найбільш важливі наукові та практичні результати. 

1. Розроблено польову математичну модель турбогенератора для аналізу 

електромагнітних віброзбуджуючих сил при регулюванні активної і реактивної по-

тужності та при наявності ушкоджень обмотки збудження, яка враховує обертання 

ротора у часі, реалізована методом багатопозиційних розрахунків і дозволяє розра-

хувати часові залежності електромагнітних сил з урахуванням спотворення магніт-

ного поля в повітряному проміжку турбогенератора внаслідок коротких замикань 

витків обмотки ротора. 

2. Встановлено, що при виткових замиканнях обмотки ротора у спектрі 

електромагнітних віброзбуджуючих сил турбогенератора присутні додаткові гармо-

ніки частоти обертання ротора 50 Гц та кратні їй гармоніки 150 Гц, 250 Гц та 350 Гц; 

 

Рис. 11. Фрагмент фізичної моделі ге-

нератора типу ТГВ-500 
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при замиканні однієї котушки амплітуди гармонік 50 і 150 Гц мають близькі значен-

ня; амплітуда основної гармоніки 100 Гц зменшується на 5…10%. 

3. Аналіз електромагнітних віброзбуджуючих сил турбогенератора при ре-

гулюванні активної і реактивної потужності показав, що при переході у режим ро-

боти з cosφ=1 і режими недозбудження недоцільно суттєво зменшувати активне на-

вантаження у порівнянні з номінальним, оскільки при цьому спостерігається значне 

на (35…45)% збільшення вібрацій. При роботі турбогенератора в режимі перезбу-

дження рівень електромагнітних сил мало залежить від величини активної потужно-

сті. Найбільший рівень сил спостерігається в режимі роботи синхронного компенса-

тора без активного навантаження. 

4. З’ясовано, що в режимі роботи турбогенератора при коефіцієнті потуж-

ності близькому до cosφ = 1 зростають амплітуди гармонік електромагнітних вібро-

збуджуючих сил на частоті 200 Гц, що може складати небезпеку, наприклад, для 

з’єднувальних шин лобових частин обмотки статора внаслідок наявності у шин вла-

сних частот коливань близьких до 200 Гц та виникненні відповідних резонансних 

коливань лобових частин обмотки статора. 

5. Доведено, що при співпадінні напряму статичного ексцентриситету з ге-

ометричною віссю однієї з фаз обмотки статора, збільшення віброзбуджуючих сил 

буде максимальним. Цей факт доцільно враховувати при виборі місця розташування 

фаз обмотки статора відносно горизонтальної осі в процесі проектування та вигото-

влення генератора з урахуванням найбільш вірогідного (вертикального) напрямку 

виникнення ексцентриситету, викликаного, наприклад, дією сили тяжіння. 

6. Показано, що спотворення повітряного проміжку турбогенератора при 

ексцентриситеті ротора призводить до виникнення сталого несиметричного режиму 

роботи генератора, який супроводжується протіканням в масиві ротора вихрових 

струмів частоти 100 Гц, що нерівномірно розподілені уздовж поверхні ротора. В 

спектрах електромагнітних віброзбуджуючих сил при ексцентриситеті ротора дода-

тково виникають обертові гармоніки на частотах 50 Гц і 150 Гц, які разом з законо-

мірностями її розподілу в повітряному проміжку можуть бути використані як діаг-

ностичні ознаки, які уточнюють існуючу систему діагностичних ознак та підвищу-

ють достовірність вібродіагностики ексцентриситету ротора.  

7. Отримано нові закономірності розподілу силових взаємодій на провід-

ники обмотки статора та зубці з урахуванням наявності в пазу сторін секцій різних 

фаз обмотки статора. Встановлено, що амплітуди максимальних зусиль, які діють в 

пазу на провідники, що належать до однієї фази, в 1,33 разів більші порівняно з си-

лами на провідники, які належать до різних фаз, а розподіл віброзбуджуючих сил по 

колу осердя статора є суттєво нерівномірним. Цю обставину доцільно враховувати 

при проектуванні турбогенераторів. 

8. За результатами проведенні натурних випробувань на турбогенераторі 

типу ТГВ-300 експериментально доведено, що вібрації подвійної частоти 100 Гц на 

корпусі статора суттєво змінюються по колу і вздовж осі генератора. Встановлено, 

що у середній частині досліджуваного генератора з правої сторони має місце ушко-

дження, яке проявляється на основній частоті електромагнітних коливань 100 Гц та 

пов’язане з дефектами осердя або обмотки статора. Досліджено розподіл радіальної 

вібрації на фізичній моделі турбогенератора типу ТГВ-500 при ослабленні пресу-
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вання шихтованого осердя статора, при якому спостерігається підвищення вібрації 

основної частоти 100 Гц. Аналіз розподілу віброзміщень другої гармоніки дозволяє 

виявляти не тільки про появу ослаблення пресування осердя, але й ідентифікувати 

місце ушкодження. 

9. Отримані результати дисертації використовуються у науково-технічних 

роботах у ВП НТЦ ДП «НАЕК «Енергоатом», а також в навчальному процесі кафе-

дри електромеханіки НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» при виконанні студентами ате-

стаційних бакалаврських та магістерських робіт. 

10. Отримані практичні результати дисертації рекомендуються до викорис-

тання та впровадження на електростанціях України, заводах-виробниках при проек-

туванні та у процесі експлуатації турбогенераторів для контролю і діагностики їх 

технічного стану. 
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АНОТАЦІЇ 

Мельник А.М. Електромагнітні віброзбуджуючі сили та діагностика 

ушкоджень потужних турбогенераторів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеці-

альністю 05.09.01 – електричні машини і апарати. – Інститут електродинаміки Наці-

ональної академії наук України, Київ, 2017. 

 У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання щодо розробки 

математичних та фізичних моделей для аналізу закономірностей розподілу електро-

магнітних віброзбуджуючих сил в неушкоджених і в ушкоджених конструкціях по-

тужних турбогенераторів та визначення системи діагностичних ознак при проведен-

ні вібраційної діагностики для підвищення експлуатаційної надійності турбогенера-

торів. 

Аналіз літературних джерел показав, що майже половина всіх ушкоджень тур-

богенераторів припадає на статор і ротор. Тому, обрано ряд важливих видів ушко-

джень елементів статора та ротора, що суттєво впливають на працездатність турбо-

генератора та проявляються у зміні характеру та рівня електромагнітних віброзбу-

джуючих сил. Показано, що для виявлення таких дефектів найбільш доцільним для 

використання є метод вібраційної діагностики, який є універсальним має високу ін-

формативність отриманих сигналів і спектрів та дозволяє виявити ушкодження ос-

новних вузлів на ранніх стадіях їх виникнення. 

Розроблено математичну модель електромагнітного поля в активній зоні тур-

богенератора, яка дозволяє розрахувати електромагнітні віброзбуджуючі сили як в 

ушкоджених, так і неушкоджених елементах конструкції генератора, у тому числі 

різних режимних особливостях. За результатами досліджень розподілу електромаг-

нітних віброзбуджуючих сил при наявності ушкоджень осердя статора та ротора, у 

тому числі обмотки збудження, отримано відповідні діагностичні ознаки таких 

ушкоджень. Моделювання електромагнітних віброзбуджуючих сил турбогенератора 

при регулюванні активної і реактивної потужності дозволило визначити режими ро-

боти генератора з найменшим рівнем вібрації. Встановлено, що при переході у ре-

жим роботи з cosφ=1 і режими недозбудження недоцільно суттєво зменшувати акти-

вне навантаження у порівнянні з номінальним, оскільки при цьому спостерігається 

збільшення вібрацій на (35…45)%. При роботі турбогенератора в режимі перезбу-

дження рівень електромагнітних сил мало залежить від величини активної потужно-

сті. Найбільший рівень сил спостерігається в режимі роботи синхронного компенса-

тора без активного навантаження. 

Доведено, що в режимі роботи турбогенератора з коефіцієнтом потужності 

близьким до одиниці зростають вібрації на частоті близькій до 200 Гц, що може 

складати певну небезпеку, наприклад, для лобових частин обмотки статора внаслі-

док їх резонансних коливань. 

На основі розробленої коло-польової математичної моделі турбогенератора 

при ексцентриситеті ротора отримано нові діагностичні ознаки, а саме поява у спек-
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трах віброзбуджуючих сил обертової та кратної їй гармонік. Показано, що спотво-

рення повітряного проміжку турбогенератора при ексцентриситеті ротора призво-

дить до виникнення сталого несиметричного режиму роботи генератора, який су-

проводжується протіканням в масиві ротора вихрових струмів частоти 100 Гц, що 

нерівномірно розподілені уздовж поверхні ротора. 

На основі результатів математичного моделювання запропоновано методику 

діагностування коротких замикань витків котушок обмотки збудження та ексцент-

риситету ротора турбогенератора на основі аналізу зміни спектру електромагнітних 

віброзбуджуючих сил. Завдяки використанню розроблених способів запропоновано 

низку діагностичних ознак, які дозволяють визначити появу ушкодження на ранній 

стадії його виникнення. 

Удосконалено математичну модель для розрахунку радіальних електродина-

мічних сил в зубцево-пазовій зоні статора турбогенератора, яка дозволяє уточнити 

розрахункові закономірності їх розподілу завдяки одночасному врахуванню наявно-

сті сторін секцій різних фаз обмотки статора в пазу та електромагнітних сил, що ді-

ють на зубці осердя статора. 

На натурній та фізичній моделях турбогенератора експериментально доведе-

но, що вібрації подвійної частоти 100 Гц на корпусі статора суттєво змінюються по 

колу і вздовж осі генератора. Встановлено, що у середній частині досліджуваного 

генератора з правої сторони має місце ушкодження, яке проявляється на основній 

частоті електромагнітних коливань 100 Гц та пов’язане з дефектами осердя або об-

мотки статора. 

Ключові слова: польова математична модель, турбогенератор, електромагні-

тні віброзбуджуючі сили, коефіцієнт потужності, активна потужність, ушкодження, 

обмотка збудження, обмотки статора. 

Melnyk A.M. The electromagnetic vibration disturbing forces and diagnosis of 

damage of powerful turbogenerators. – The manuscript. 

Dissertation for a candidate degree of technical sciences on specialty 05.09.01 – 

electrical machines and apparatus. – The Institute of Electrodynamics of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

In the dissertation the new data on the regularities of the division of electromagnetic 

vibrational forces into unharmed and damaged structures of powerful turbogenerators were 

obtained in order to diagnose the damages of the design elements of turbogenerators to 

increase the reliability of their operation. 

The analysis of literary sources showed that almost half of all turbogenerator noz-

zles belong to a stator and a rotor. Therefore, a number of important types of damage to 

the stator and rotor elements are selected, which significantly affect the performance of the 

turbogenerator and are manifested in changing the nature and level of electromagnetic vi-

brational forces. It is shown that in order to detect such defects, the most suitable for use is 

the vibration diagnostic method, which is universal, has a high informativeness of the re-

ceived signals and spectra and allows to identify the damage of the main nodes at the early 

stages of their occurrence. 

On the basis of the conducted mathematical modeling, methods of diagnosing the 

damages of the rotor structure of the turbogenerator are proposed, including in the pres-

http://techned.org.ua/2016_2/st6.pdf


20 

ence of winding twists of the excitation winding on the basis of the analysis of the distri-

bution of electromagnetic vibrational forces. The methods allow to formulate appropriate 

diagnostic features, to determine the location and extent of the damage development when 

installing a small number of sensors. It is found out that in the transition of a turbogenera-

tor, the mode of undesirability does not necessarily significantly reduce the active load of 

the turbogenerator compared to the nominal, as there is a significant increase in vibrations. 

When working with a turbogenerator in the mode of overexcitation, the level of electro-

magnetic vibrational forces does not depend on the magnitude of the active power of the 

turbogenerator. 

On the basis of the results of mathematical modeling, a method of diagnosing short 

circuits of coils of the winding of the excitation and the eccentricity of the turbogenerator 

rotor on the basis of the analysis of the change in the spectrum of electromagnetic vibra-

tional forces was proposed. Due to the use of developed methods, a number of diagnostic 

features have been proposed that allow determining the occurrence of damage at an early 

stage of its occurrence. 

On the physical and physical model of the turbogenerator, significant unevenness of 

vibration along the stator core turbogenerator has been experimentally demonstrated and 

damage has been detected in the middle part of the right side of the generator. 

Keywords: mathematical model of electromagnetic field, turbogenerator, electro-

magnetic vibration disturbing forces, power factor, active power, damage, excitation wind-

ing, stator winding.  
 


