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АНОТАЦІЯ

     Литвин Р. І. ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ТА
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У ХОДІ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА
РЕМОНТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І ТРАНСФОРМАТОРІВ. – Магістерська
робота. – Кременчук, 2019. – 107 с.
   Об'єкт дослідження – електромагнітні та енергетичні процеси в електричних
машинах та трансформаторах за наявності пошкоджень конструктивних вузлів.
   Мета роботи – обґрунтування зв’язків особливостей старіння конструктивних 
вузлів та електричних машин і трансформаторів у цілому при тривалому 
напрацюванні на відмову зі зміною їх електромагнітних та енергетичних 
параметрів.
    У ході досліджень було виявлено, що характер протікання електромагнітних
та енергетичних процесів у колі залежить від виду характеристики нелінійного
елементу та форми його представлення. Доведена незастосовність існуючих
методів розрахунку нелінійних кіл зі сталлю для режиму її насичення, оскільки
при цьому не враховуються повною мірою процеси в указаному колі.
   Запропонований у роботі енергетичний метод розрахунку був покладений в
основу математичного апарата для аналізу заступної схеми контуру 
намагнічування, який  містить   нелінійну індуктивність,  що  уможливить
знаходження реальної кривої намагнічування.

Ключові слова: ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА, ТРАНСФОРМАТОР,
НЕЛІНІЙНА ІНДУКТИВНІСТЬ, ЗАСТУПНА СХЕМА, ДІАГНОСТИКА.

ABSTRACT

   Lytvyn I. PREDICTION OF CHANGES IN ELECTROMAGNETIC AND
ENERGY PARAMETERS DURING LONG-TERM OPERATION AND REPAIR 
OF ELECTRIC MACHINES AND TRANSFORMERS. – Master’s work. – 
Kremenchuk, 2019. – 107 p.
    Object of research – electromagnetic and power processes in transvormers with
damages of magnetic system.
     The work purpose – justification of the connection of the aging characteristics of
structural units and electrical machines and transformers in general, with long-term
failure to change with their electromagnetic and energy parameters.
     During researches it was revealed that nature of course of power processes in a
circuit depends on a type of the characteristic of a nonlinear element and a form of its



representation. Inapplicability of existing methods of nonlinear circuits calculations
with steel for a mode of its saturation as fully power processes in this circuit thus 
aren't considered is proved. The power method of calculation offered in work was 
based on mathematical apparatus for the analysis of an equivalent circuit of a contour 
of magnetization which contains nonlinear inductance that does possible finding of a 
real magnetization curve.

Key words: ELECTRIC MACHINE, TRANSFORMER,NONLINEAR 
INDUCTANCE, EQUIVALENT CIRCUIT, DIAGNOSTICS.


