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Аналіз  технологічних  процесів   в  яких  використовується  позиційне

регулювання та визначення необхідних вимог та функцій для системи.

Варіанти  електромеханічних  систем  з  позиційним  регулюванням,

змодельована  система  регулювання  за  методом  задачника  та  лінійного

регулятора.

Розроблена  структура  та  функціональна  схема,  проаналізовано  обрані

апаратні засоби для системи позиційного регулювання.

Розроблено алгоритм функціонування системи позиційного регулювання,

реалізовано  програмне  забезпечення  у  програмному  пакеті  KinkoBuilder.

Розроблено  систему  моніторингу  та  управління  на  базі  програмного  пакету

Trace Mode 6.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  ПОЗИЦІОНУВАННЯ,  ЗАДАЧНИК,  ПРЕДИКТОР,

ПОЗИЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, АСИНХРОННИЙ ДВИГУН,    KINCO- K5,

Kinko Builder, Trace Mode
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