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                                                           АНОТАЦІЯ

    Об'єкт дослідження – електромагнітні процеси в обмотках електричних
машин за наявності виткових замикань.
   Мета роботи – обґрунтування методу та пристрою діагностики
короткозамкнених витків в обмотках електричних машин, що дозволяв би з
необхідним рівнем вірогідності визначати їх число за умови невизначеного 
стану основних конструктивних вузлів.
     У ході роботи обгрунтовано метод частотно-резонансної діагностики
короткозамкнених витків в обмотках електричних машин та визначено
перспективні схеми і принципи його реалізації. Запропоновано структуру
випробувальної системи, що дозволяє практично реалізувати потрібні умови
діагностики короткозамкнених витків.
 
Ключові слова: ОБМОТКА СТАТОРА, ДІАГНОСТИКА, РЕЗОНАНС,
ДОБРОТНІСТЬ, КОРОТКОЗАМКНЕНИЙ ВИТОК.

                                                              ABSTRACT
   Object of researches – electromagnetic processes in the electric machines
windings on condition of short-circuited turn existence.
    The work purpose – justification of diagnostic method and device of short-
circuited rounds in electric machines windings which would allow with necessary 
level of reliability to define their number on condition of an uncertain condition of 
the main constructive units.
    During work the method of frequency resonant diagnostics of short-circuited
rounds in windings of electric machines is reasonable and perspective schemes and 
the principles of its realization are defined. The structure of the probing system which
allows to realize practically necessary conditions of diagnostics of short-circuited
rounds is offered.
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