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АНОТАЦІЯ

Гулий Б.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В АСИНХРОННИХ
ДВИГУНАХ МЕТОДАМИ  МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. – 
Магістерська робота. – Кременчук, 2019. – 95 с.
    У даному дипломному проекті наведено дослідження теплових процесів в
асинхронних двигунах методами математичного моделювання.
    Побудована модель теплової картини поля асинхронного двигуна
потужністю 1,5 кВт, призначена для відображення протікання теплових
процесів в головних конструкційних частинах машини, і є результатом
попередніх польових розрахунків.
    Спроектована модель, за рахунок збільшеної наочності, дозволяє знайти
помилки і нестиковки проекту та оцінити ступень відповідності вихідного
задуму, що дає можливість змоделювати машину ще до випуску пробних
зразків.

Ключові слова:   ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ,МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ,
                   ГРАНИЧНІ УМОВИ,АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ПРОГРАМНО- 
ОБЧИСЛЮВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ,ПОЛЬОВІ РОЗРАХУНКИ.

ABSTRACT

Hulyi B. RESEARCH OF THERMAL PROCESSES IN INDUCTION
MOTORS BY METHODS OF MATHEMATICAL MODELING. – Master’s work. –
Kremenchuk, 2019. – 95 p.
     In this graduation project, research of thermal processes in inductions motors
by methods of mathematical modeling.
      The model of a thermal picture of the field of an asynchronous motor with a
power of 1,5 kW, intended to reflect the flow of thermal processes in the main
structural parts of the machine, and is the result of previous field calculations.
      Designed model, due to the increased clarity, allows to find errors and
inconsistencies of the project and to assess the degree of conformity of the original
design, which makes it possible to model the machine even before the release of test
samples.
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