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АНОТАЦІЯ

      Кропивний І. О. ДІАГНОСТИКА ТА МОНІТОРИНГ СТАНУ
АСИНХРОННОГО ДВИГУНА НА БАЗІ ЇЇ ТЕПЛОВОЇ КАРТИНИ.
– Магістерська робота. – Кременчук, 2019. – 102 с.
     Мета роботи полягає у застосуванні сучасної методики діагностування та
моніторингу стану асинхронного двигуна на базі її теплової картини.
У даному дипломному проекті досліджено теплові процеси за допомогою
математичного моделювання та проведено тепловізійне обстеження
асинхронного двигуна.
     Побудована теплова математична модель асинхронного двигуна, яка
дозволяє наглядно оцінити протікання теплових процесів в електродвигуні, а
також застосовано на практиці сучасне тепловізійне обладнання, яке дає
можливість проводити перевірку дистанційно, на великій висоті і в самих
важкодоступних місцях, сама процедура при цьому є цілком безпечною для
персоналу та забезпечує виявлення не тільки значних дефектів, а й
мікроскопічних руйнувань ізоляції, поломок, які неможливо виявити іншими
методами, тому завдяки даному методу діагностики можна підвищити ресурс та
надійність електроприводу і скоротити витрати, які пов’язані із ремонтом та
простоями.

Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ТЕПЛОВІЗОР, ТЕПЛОВІ
ПРОЦЕСИ, ТЕРМОГРАМА, ГІСТОГРАМА, ПРОГРАМНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ELCUT, МЕТОД СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

ABSTRACT

     Kropyvnyi I. DIAGNOSIS AND MONITORING OF THE
ASYNCHRONOUS ENGINE STATUS BASED ON ITS HEAT PICTURE.
– Master’s work. – Kremenchuk, 2019. – 102 p.
    The purpose of the work is to apply a modern technique for diagnosing and
monitoring the condition of an asynchronous motor based on its thermal picture.
This diploma project investigates thermal processes using mathematical
modeling and conducts thermal imaging examination of an asynchronous motor.
Thermal mathematical model of asynchronous motion is constructed, which
allows to accurately evaluate the course of thermal processes in the electric
environment, and is also fixed in practice of modern thermal equipment, but is known
to be in a safe, at high altitude and in its own important conditions, the situation itself,
if it has place for this personal and industrial not only significant defects, but also
microscopic destructive isolations, breakdowns, which cannot be created by other
methods, because of this important method of diagnostics and you can raise the
resource and electric drive and reduced costs associated with repairing
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PROCESSES, THERMOGRAM, HISTOGRAM, SOFTWARE ELKUT
ENVIRONMENT, METHOD OF REDUCED ELEMENTS.


