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АНОТАЦІЯ

    Бобир О. О. ТЕХНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ 
ПОТУЖНИХ СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ. – Магістерська робота.
– Кременчук, 2019. – 108 с.
    У ході роботи визначено закономірності високої аварійності СД, з'ясовано
їхній зв'язок із процесом старіння та обґрунтувано вплив процесу старіння
основних конструктивних вузлів на складові втрат та енергетичні показники 
СД.
    Доведено можливість підвищення надійності відремонтованих СД у
результаті зниження до припустимого рівня гріючих втрат статора шляхом
перепроектування його обмотувальних даних та підтверджено ефективність
даного заходу за умови зміни стану основних конструктивних вузлів та 
елементів СД.
   Обґрунтована структура нейронної мережі, включно з набором 
інформативних параметрів, а також визначено особливості її навчання. 
Проведені експериментальні дослідження синхронного двигуна з метою 
одержання вихідних даних, необхідних при навчанні нейронної мережі.

Ключові слова: СКЛАДОВІ ВТРАТ, ПАСПОРТНІ ДАНІ, 
ПЕРЕПРОЕКТУВАННЯ, РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ПАРАМЕТРИ, СИНХРОННИЙ ДВИГУН.

ABSTRACT

     Bobyr O. TECHNICAL MONITORING AND RELIABILITY
ENHANCEMENT OF POWERFUL SYNCHRONOUS MOTORS. – Master’s work. 
– Kremenchuk, 2019. – 108 p.
     During work regularities of accident rate the SM are defined, their communication 
with process of aging is found out and influence of process of aging of the main 
constructive knots on components of losses and power indicators the SM is
proved.
    As a result possibility of increase of reliability repaired SM of decrease to
admissible level of heating losses of a stator by redesigning of its armature data is
proved and efficiency of this action on condition of change of a condition of the main
structural assemblies and elements of SM is confirmed.
    We substantiated the structure of the neural network including a set of
informative parameters and the specific features of its teaching. We carried out
experimental research of the synchronous motor aiming at obtaining the initial data
required for teaching the neural network.



Key words: LOSSES COMPONENTS, NAMEPLATE DATA, REDESIGNING,
OPERATING CHARACTERISTICS,  OPERATIONAL PARAMETERS, 
SYNCHRONOUS MOTOR.
 

 
  

 


