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                                                        АНОТАЦІЯ

    Основною метою роботи є розробка комплексу розрахункових моделей і
пристроїв, які вирішують проблему системи діагностики і прогнозування
технічного стану вузлів ковзного струмознімання турбогенераторів.
    Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання.
   1. Розроблено методику та алгоритми безперервної системної діагностики
і прогнозування технічного стану. Факторами є показники якості
струморозподілення, динамічного профілю контактної поверхні, рівня іскріння
і відхилення вольт-амперних характеристик, які визначаються системами
постійної діагностики (СПД): «Обзор», «Рельєф», «Іскра», «Сигнал».
    2. Проведено аналіз системи імітаційного комп'ютерного моделювання
фізичних процесів в турбогенераторів, що дозволяє при розробці нових
конструкцій визначати їх основні характеристики без дорогих експериментів.
До її складу входять такі взаємопов'язані обчислювальні моделі.
2.1. Трикоординатна нелінійна динамічна модель механіки ковзаючого
контакту (КК) з розподіленими параметрами перехідного шару.
2.2. Синергетична імітаційна модель електрофрікціонного взаємодії, що
враховує основні типи провідності в перехідному шарі.
2.3. Імітаційна обчислювальна модель групового КК для дослідження
динаміки струморозподілення.
3. У процесі імітаційного моделювання виявлені і досліджені резонансні
електромагнітні процеси при нестійкої роботи щіток.
   Визначено електромагнітні причини іскріння і кругового вогню на контактних
кільцях. Теоретичні висновки підтверджені експериментально.
4. Розроблено спосіб блокування електромагнітних причин іскріння і
кругового вогню.

Ключові слова    ТУРБОГЕНЕРАТОР,  ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ.

                                                           ABSTRACT
The main purpose of the work is to develop a set of calculation models and
devices that solve the problem of the diagnostic system and prediction of the
technical state of the nodes of the slipping turbogenerators.
To achieve this goal, the following tasks were solved.
1. The methodology and algorithms of continuous system diagnostics and
forecasting of the technical state are developed. Factors are indicators of the quality
of current distribution, the dynamic profile of the contact surface, the level of spin
and deviation of the current-voltage characteristics, which are determined by the
systems of constant diagnostics (SPD): Overview, Relief, Iskra, Signal.
2. An analysis of simulation computer simulation of physical processes in
turbine generators is carried out, which allows the design of new structures to
determine their main characteristics without costly experiments. It includes such
interconnected computing models.



2.1. Three-dimensional nonlinear dynamic model of sliding contact mechanics
(MK) with distributed parameters of the transition layer.
2.2. Synergetic simulation model of electrofriction interaction taking into
account the basic types of conductivity in the transition layer.
2.3. Imitation computational model of group CK for research of dynamics of
current distribution.
3. In the process of simulation, resonant electromagnetic processes were
discovered and investigated during unsteady operation of brushes.
  The electromagnetic causes of sparks and circular flames on contact rings. 
Theoretical conclusions are confirmed experimentally.
4. A method of blocking the electromagnetic causes of sparking and circular
flame is developed.
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