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                                    РЕФЕРАТ

          
 У даній бакалаврській роботі була розроблена замкнена за витратою
система автоматичного керування електроприводом припливної вентиляції.
Сфера застосування система загальнообмінної вентиляції ПП ПТК«Лукас».
Бакалаврська робота містить: розділів – 5; сторінок – 78; таблиць – 6;
рисунків – 25; літературних джерел – 10.
          Об’єкт дослідження– система електроприводу припливного вентилятору.
Мета роботи – розробити замкнену за витратою систему автоматичного
керування електроприводом припливного вентилятору.
          Методи дослідження – методи розрахунку статичних та динамічних
характеристик обладнання вентиляторної установки; методи моделювання
електромеханічних систем; математичні пакети Matlab та Mathcad.
          У результаті продуктивності роботи вентиляторів, проаналізовано
існуючі системи методи регулювання частотно-керованого
електропривода. Розроблена замкнена за тиском система автоматичного
керування електроприводом вентилятора, що дозволяє автоматично змінювати
продуктивність вентилятора в залежності від режиму роботи виробничого
приміщення. Досліджено статичні та динамічні характеристики електроприводу
та вентилятору, що робить на аеромережу.
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