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РЕФЕРАТ

      Дзюгань Л. Л. Інформаційно-аналітичне забезпечення комп’ютеризованої
системи ідентифікації стану механічної частини асинхронного двигуна. –
Магістерська робота. – Кременчук, 2019. – 135 с., 30 рис., 12 табл., 3 додат.,
33 джерела.
   Об’єкт дослідження – ідентифікації стану механічної частини асинхронного 
двигуна.
    Предмет дослідження – механічна частина асинхронного двигуна.
    Мета роботи – розробка інформаційно-аналітичного забезпечення
процесу формування керуючих впливів і обробки результатів.
    Аналіз дефектів, що виникають в електричних двигунах та виділення
діагностичних показників для кожного виду, дозволив визначити ряд
характерних ознак для виявлення дефектів, що зароджуються.
    На підставі сформульованої задачі, була розроблена модель для
формування керуючих впливів, проведено моделювання в пакеті MatLab, що
дозволяє судити про придатність проектованої системи для дослідження
характеристик асинхронних двигунів.
    Отримана структура може бути застосована при створенні автоматизованих 
комплексів для ідентифікації стану електричних машин або при модернізації 
існуючих.
    Запропоновано використання в якості програмного забезпечення
експертну систему, розроблений алгоритм нечіткого виводу, який може бути
основою для побудови інтелектуальної системи прогнозування.
    Ефективність впровадження мікропроцесорної системи полягає в
економії витрат часу на діагностику, підвищенні пропускної здатності
випробувального устаткування, економії трудових і матеріальних ресурсів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА,АСИНХРОНИЙ
ДВИГУН, ВІБРАЦІЇ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ЖИВЛЕННЯ

ABSTRACT

      Dzugan L. L. Information and analytical support of the computerized system of
identification of the state of the mechanical part of the induction motor. – Master
thesis. – Kremenchuk, 2019. – 135 pages, 30 figures, 12 tables, 3 applications,
33 sources.
     Object of research – identification of the state of the mechanical part of the
induction motor.
    Subject of research – mechanical part of the induction motor.
    The purpose of the work is to develop information and analytical support for
the process of formation of management influences and processing of results.
    The analysis of defects that occur in electric motors and the selection of
diagnostic parameters for each species, allowed us to identify a number of



characteristic features for the detection of defective ones.
     Based on the formulated problem, a model for forming control effects was
developed, simulation in the MatLab package was carried out, which allows to judge
the suitability of the designed system for the study of the characteristics of induction
motors.
    The resulting structure can be used in the creation of automated systems for the
identification of the condition of electric machines or the modernization of existing
ones.
    It is proposed to use an expert system as software, to develop a fuzzy inference
algorithm that can be the basis for building an intelligent forecasting system.
    Ефективність впровадження мікропроцесорної системи полягає в
економії витрат часу на діагностику, підвищенні пропускної здатності
випробувального устаткування, економії трудових і матеріальних ресурсів.

KEY WORDS:   EXPERT SYSTEM, FUZZY LOGIC, KNOWLEDGE BASE,
IDENTIFICATION, FUZZY LOGICAL CONCLUSION


