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РЕФЕРАТ

В магістерській роботі виконано аналіз проблемних питань, негативних
наслідків та небезпеки при роботі вантажопідйомних механізмів, розглянуто
способи мінімізації коливання підвішеного на канаті вантажу та обґрунтовано
використання комп’ютеризованої системи керування, розроблено математичну
модель та виконані дослідження режимів коливань вантажу, запропоновані
схемотехнічні рішення для реалізації автоматизованої системи на базі
перетворювача частоти, виконано вибір елементної бази та розроблені
алгоритми роботи комп’ютеризованої системи.

ПЕРЕТВОРЮВАЧ СИСТЕМА,ЧАСТОТИ,ДВОХМАСОВА ЧАСТОТНО-
РЕГУЛЬОВАНИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА ЕЛЕКТРОПРИВОД,
КОЛИВАННЯ ВАНТАЖУ, МІКРОКОНТРОЛЕР, КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ.

In the master's work the analysis of problem issues, negative consequences and
danger during load-lifting mechanisms was carried out, ways of minimizing the
vibrations of the cargo suspended on the rope were made, and the use of
computerized control system was justified, the mathematical model was developed
and the researches of the modes of fluctuations of cargo were performed, the circuit-
engineering solutions for the implementation of the automated systems based on the
frequency converter, the choice of an element base was made and computer
algorithms worked computerized control system.

FREQUENCY CONVERTER, TWO-MASSE ELECTRICAL MECHANICAL
SYSTEM,FREQUENCY-REGULATED ELECTRIC POWER,FREIGHT
TRACTION, MICROCONTROLLER, COMPUTERIZED CONTROL SYSTEM


