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                                                            АНОТАЦІЯ

    Об’єкт дослідження – інтелектуальні моделі надійності електричних машин.
Мета роботи – обґрунтування принципів побудови моделей надійності
електричних машин з високим ступенем наробітку на відмову, що враховують
фактор старіння основних конструктивних вузлів.
      Метод дослідження – розрахунковий.
    У роботі досліджено можливість використання нейронних мереж у моделях
надійності електричних машин з конструктивними дефектами. Обґрунтовані
завдання нейронної мережі при прогнозуванні відмов основних конструктивних
вузлів і електричних машин у цілому. Розглянутий вибір виду структури
нейронної мережі в результаті порівняльної оцінки найбільш перспективних
моделей на прикладі оцінки несправностей підшипникового вузла.

Ключові слова: ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ, ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА,
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, ПРИСКОРЕНІ ВИПРОБУВАННЯ.

                                                   АBSTRACT

     Object of research – intellectual reliability models of electric machines.
The work purpose – grounding the principles of creation the reliability models for
EM with a high degree of MTBF considering a factor of aging of the main structural
units.
     Research technique – calculate.
In the work the possibility to implement neuronets in reliability models of electric
machines with constructive faults was investigated. It was grounded the tasks for
neuronets during forecasting the failure of main structural units and electric machines
in general. The choice of neuronet structure was done as result of analysis of most
promising models on the example of evaluation the bearing unit faults.

Key words: RELIABILITY INDEXES, ELECTRIC MACHINE, TEST
COMPLEX, ACCELERATED TESTING.


