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АНОТАЦІЯ

    Об'єкт дослідження – асинхронний двигун з ексцентриситетом ротор.
    Мета роботи – дослідження режимів роботи асинхронного двигуна з
ексцентриситетом ротора методом скінченних елементів.
    Проведено огляд існуючих методів визначення ексцентриситету ротора
асинхронного двигуна, аналіз причин виникнення ексцентриситету ротора та
його впливу на характеристики асинхронного двигуна. Аналіз режимів роботи
асинхронного двигуна з ексцентриситетом ротора на основі колової
математичної моделі асинхронного двигуна. Визначено електромагнітні
характеристики асинхронного двигуна з урахуванням різного ступеню
ексцентриситету ротора.

Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ЕКСЦЕНТРИСИТЕТ
РОТОРА, МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, КОЛОВА МАТЕМАТИЧНУ
МОДЕЛЬ.

                                                    A SUMMARY
    Object of study - the induction motor with rotor eccentricity.
Purpose - study modes of induction motor rotor eccentricity using the finite
element method.
    The review of existing methods for determining the eccentricity of the rotor
induction motor, an analysis of the causes of the eccentricity of the rotor and its
impact on the characteristics of the induction motor. Analysis modes of induction
motor rotor eccentricities based on the angular mathematical model of induction
motor. Determined electromagnetic characteristics of induction motor given varying
degrees of eccentricity of the rotor.

Keywords: INDUCTION MOTOR, THE ROTOR ECCENTRICITIES,
FINITE ELEMENT METHOD, CIRCULAR MATHEMATICAL MODEL.N
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