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                                                       РЕФЕРАТ

    Радченко І.С. Комп’ютеризована система контролю параметрів системи
віброізоляції асинхронного електроприводу. – Магістерська робота. –
Кременчук, 2018. – __ с., __рис., __ табл., __ додат., __ джерел.
    Об’єкт дослідження – процеси перетворення енергії в пружних
елементах кріплень асинхронних двигунів, що характеризують надійність
функціонування електромеханічної системи.
      Предмет дослідження – нестаціонарні режими роботи і вібраційні
характеристики електромеханічної системи.
    Методи дослідження: методи теоретичної електротехніки; теорія
автоматичного управління; теорія рядів Фур'є; чисельні методи вирішення
алгебраїчних і диференціальних рівнянь та їх систем при дослідженні
математичних моделей; математичне моделювання на ЕОМ; програмування.
Мета магістерської роботи – розробка математичної моделі з
урахуванням пружних зв'язків з кріпленнями для розрахунку вібраційних
характеристик; встановлення взаємозв'язку вібраційних параметрів з
енергетичними процесами в електромеханічної системі; розробка апаратного
та програмного забезпечення системи контролю технічного стану кріплень.
Проведено теоретичні дослідження процесів в електромеханічній
системі з урахуванням пружних зв'язків з кріпленнями, встановлені
закономірності формування зусиль в системі на підставі яких побудована
модель системи оцінки стану кріплень. Розроблено структуру системи
контролю параметрів віброізоляції, алгоритмічне та програмне забезпечення
системи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: віброізоляція, коливання, регресійна модель,
нестаціонарний процес, перетворювач частоти, програмований логічний
контролер

                                                ABSTRACT

Radchenko I. S. Computerized control system of parameters of vibration
isolation system of asynchronous electric drive. – Masters work. – Kremenchuk,
2018. – __ page., __silt., __ tab., __ adj., __ sources.
The object of research - the processes of energy conversion in the elastic
elements of fastenings asynchronous motors that characterize the reliability of the



functioning of the electromechanical system.
    Subject of research - non-stationary modes of operation and vibration
characteristics of the electromechanical system.
     Methods of research: methods of theoretical electrical engineering; the
theory of automatic control; Fourier series theory; numerical methods for solving
algebraic and differential equations and their systems in the study of mathematical
models; mathematical modeling on a computer; programming.
     The purpose of the master's thesis is to develop a mathematical model taking
into account elastic connections with fasteners for the calculation of vibration
characteristics; the establishment of the relationship between the vibration
parameters and the energy processes in the electromechanical system; development
of hardware and software for monitoring the technical condition of fasteners.
    Theoretical researches of processes in the electromechanical system taking
into account elastic connections with fastenings are made, regularities of formation
of efforts in the system on the basis of which the model of system of estimation of
a state of fastenings is constructed. The structure of the control system for
vibration isolation parameters, algorithmic and software system of the system is
developed.

KEY WORDS: vibration isolation, oscillation, regression
nonstationary process, frequency converter, programmable logic controller
model,


