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                                                   АНОТАЦІЯ
 
Об'єкт дослідження – вібраційні процеси в електричних машинах з
конструктивними дефектами.
    Мета роботи – розробка принципів вібраційної діагностики дефектів
конструктивних вузлів електричних машин для подальшого прогнозування та
покращення їх стану у процесі експлуатації.
   Метод дослідження – розрахунково-експериментальний.
   Проведений аналіз і оцінка методів вібродіагностики електричних машин
показав, що найбільш ефективними є методи спектрального аналізу й
спектрального аналізу огинаючої вібраційного сигналу.
   Ефективними інструментами діагностики електричних машин є застосування 
спеціальних діагностичних параметрів, вейвлет-аналізу й нейронних мереж.

Ключові слова: КОНСТРУКТИВНІ ВУЗЛИ, ВІБРАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ,
ВІБРОДІАГНОСТИКА, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ЕЛЕКТРИЧНА 
МАШИНА.

                                                                ABSTRACT
Object of research – vibrating processes in electric machines.
The work purpose – development of the principles of vibrating diagnostics of
constructive units of the electric machines for further forecasting and improvement of
their states in use.
Research technique – calculate-experimental.
The carried-out analysis and assessment of methods of vibration diagnostics of
the electric machines showed that the most effective are methods of the spectral 
analysis
and the analysis bending around a vibration signal. Effective instruments of the 
electric
machines diagnostics is use of special diagnostic parameters, the veyvlet-analysis and
neural networks.

Key words: CONSTRUCTIVE UNITS, VIBRATING PARAMETERS,
VIBRATING DIAGNOSTICS, MATHEMATICAL MODEL, ELECTRIC 
MACHINE.


