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                                                                       АНОТАЦІЯ

    Основною метою роботи є удосконалення системи технічного 
обслуговування і ремонту  електродвигунів  для  підвищення    його 
експлуатаційної надійності.
     Для досягнення поставленої мети був проведений аналіз системи і
стратегій технічного обслуговування електрообладнання, обґрунтуванні вимоги 
до діагностичних параметрів для реалізації стратегії обслуговування
електроустаткування за станом. Розроблена математичну модель стратегії
обслуговування електродвигунів за станом, що встановлює зв'язок
періодичності діагностичних перевірок з випереджувальним допуском на
діагностичний параметр при заданому рівні безвідмовності.

Ключові слова   АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ДІАГНОСТИКА, 
ПРОГНОЗУВАННЯ.

                                                                         ABSTRACT

The main method of the robot is the maintenance of the system and technical
service and repair of electrical drives for the maintenance of this service.
To achieve the results of the analysis of the system and the strategy of the
technical service of the electronic equipment, of the technical parameters of the actual
parameters for the implementation of the strategic service of the electric grid behind
the grid. The mathematical model of the strategy for the maintenance of the electric
motors behind the camp has been established, as well as the linking of the links of the
periodic diagnostic pendants with the forward tolerance on the diagnostic parameter
for the given unavoidable margins.
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