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Сохіна С.С.  ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ  ДІАГНОСТИКИ   ПОШКОДЖЕНЬ  
РОТОРА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З КОРОТКОЗАМКНУТИМ РОТОРОМ.
– Магістерська робота. – Кременчук, 2018.
 с.153 , рис.111, табл.11, додат.1, джерел 56.
    Об’єкт досліджень: асинхронні двигуни з пошкодженнями стрижнів та
ексцентриситетом ротора.
    Предмет дослідження: електромагнітні процеси в АД за наявності
пошкоджень стрижнів та ексцентриситету ротора.
    Мета дослідження: Підвищення ефективності діагностики пошкоджень
стрижнів та ексцентриситету ротора асинхронних двигунів.
    Метод дослідження – теоретичні дослідження, математична модель,
спектральний аналіз.
     Удосконалено математичну модель АД у трифазній системі координат
шляхом представлення ротора у вигляді системи короткозамкнених стрижнів
та з урахуванням ступеню ексцентриситету ротора, що, на відміну від
існуючих моделей, дозволяє досліджувати режими роботи АД з
пошкодженнями стрижнів та ексцентриситетом ротора та їх комплексним
впливом.
    Використання запропонованого методу діагностики АД дозволяє за
рахунок своєчасного виявлення дефектів у процесі експлуатації мінімізувати
втрати, пов’язані з виходом з ладу електродвигунів , а також здійснити
перехід від планово-попереджувальних ремонтів до системи обслуговування
по стану.
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ЕКСЦЕНТРИСИТЕТ РОТОРА, ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ

                             
                                              ABSTRACT
Sokhina S. S. STUDY OF METHODS OF DIAGNOSTICS OF THE
DAMAGE OF THE ROTOR OF ASYNCHRONAL MOTORS WITH A SHORT-



CURRENT ROTOR. – Master's thesis. – Kremenchug 2018.– p.153 , fig.111,
tab.11. , app.1, ref.56.
    Object research: induction motors with damage to the rods and the
eccentricity of the rotor.
    Subject of research: electromagnetic processes in the induction motor with a
damage rotor rods and eccentricity.
   Objective: Increase the efficiency of damage diagnostics rods and
eccentricity of the rotor induction motors.
The method of research - theoretical studies, mathematical model, spectral
analysis.
    Upgraded mathematical model induction motor in the three-phase coordinate
system by providing a rotor in the form of short-rods and the extent of eccentricity
of the rotor, that, unlike the existing models, allows to investigate operating modes
induction motors with damages and eccentricity of the rotor rods and their the
complex influence.
     The use of this method allows the diagnosis of induction motors due to
timely detection of defects in service to minimize losses, related with the failure of
electric motors, as well as make the transition from regular preventive maintenance
to services by state.

NDUCTION MOTOR, DAMAGED RODS, ROTOR ECCENTRICITY,
WAVELET-TRANSFORM


