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У дипломному проекті розглянута існуюча система вентиляції виробничого цеху. 
Проведено розрахунок статичних, енергетичних і динамічних характеристик системи 
частотно-регульованого електроприводу вентилятора.

Результати роботи можуть бути використані при модернізації існуючої системи 
вентиляції виробничих приміщень.

У результаті роботи була розрахована й розроблена система частотно-регульованого
електропривода вентилятора, а також досліджені статичної й енергетичної характеристики, 
розроблена математична модель системи вентилятора в системі координат "u,v,0" і отримані 
динамічні характеристики системи "перетворювач частоти - асинхронний двигун -
вентилятор".

Отримані в результаті роботи дані дозволяють обґрунтувати доцільність і
перспективи використання даної системи в умовах ПАТ «Автокраз».
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