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                                                    АНОТАЦІЯ

    Об'єкт дослідження – теплові випробування електричних машин (ЕМ).
    Мета роботи – розробка математичних моделей для розрахунку
температури обмоток електричних машин з урахуванням нерівномірності
нагріву їх шихтованих осердь, що виникає у процесі його старіння, та
комп'ютеризованої системи контролю температури для перевірки їх
адекватності.
    Проведений аналіз існуючих способів дослідження теплових параметрів
ЕМ, розроблено математичні моделі для визначення температури обмоток ЕМ з
урахуванням нерівномірності нагріву сердечників.
    Розроблено електромеханічне обладнання та вимірювальну систему 
лабораторного стенду для теплових випробувань ЕМ. Експериментально 
підтверджено наявність нерівномірного розподілу температури по довжині 
пазових частин обмоток ЕМ.

Ключові слова: РОЗПОДІЛ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ, ТЕПЛОВА СХЕМА,
ТЕПЛОВИЙ  РОЗРАХУНОК,  ГРІЮЧІ ВТРАТИ, ДЕФЕКТ СТАЛІ ОСЕРДЯ, 
МАКСИМУМ ТЕМПЕРАТУРИ, ОБМОТКА.

                                                      ABSTRACT

Object of research is a thermal testing of electrical machine (EM).
The work purpose is working out of the labware for research of windings
temperature of EM with long mean time between failures for check of adequacy of
created mathematical models for heat calculations.
The analysis of existing ways of thermal parameters research of EM is
fulfilled, mathematical models for definition of temperature of EM windings with the
account of irregularity of cores heating are developed. The electromechanical
equipment and measuring system of the labware for thermal testing of EM is
developed. Presence of irregularity distribution of temperature on length of slot parts
of EM windings is experimentally confirmed.

Key words: THERMAL SCHEME, CALORIFIC CONDUCTION
DISTRIBUTION, HEAT CALCULATION, HEATING LOSSES, DEFECT OF THE
STEEL CORE, TEMPERATURE MAXIMUM, WINDING.


