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                                                         РЕФЕРАТ
    Магістерська атестаційна робота містить:
с.,
рис.,
табл.,
джерел.
    Об'єкт дослідження є процеси контролю і випробування трьох фазних
асинхронних двигунів з короткозамкнутим ротором.
   Предметом дослідження є модель системи управління навантажувальним 
динамічним струмом в системі перетворювач частоти – асинхронний двигун 
для реалізації еквівалентного навантаження без зовнішнього 
навантажувального пристрою.
    В асинхронних двигунах, які пройшли ремонт, змінюються практично
всі параметри, а також знижується навантажувальна здатність. Задача 
визначення реальних електромагнітних і енергетичних параметрів
асинхронного двигуна має велике значення для побудови та експлуатації
електромеханічних систем на їх основі. Це дозволяє уникнути економічних
втрат, пов'язаних з поверненням на попереднє місце асинхронних двигунів,
які вже не задовольняють вимогам технологічного процесу (такі випадки
складають близько 25-27 % від кількості відремонтованих двигунів). Отже,
актуальним є визначення найбільш повного і точного набору характеристик
нових і відремонтованих асинхронних двигунів, що дозволить знизити часові
та трудові витрати на повний цикл експлуатації.
    Мета роботи полягає в підвищення ефективності контролю стану і
післяремонтних випробувань асинхронних двигунів.
    Наукова новизна: удосконалено модель регулятора струму, яка
відрізняється використанням блоку нечіткої корекції коефіцієнтів ПІ- 
регулятора в залежності від потужності та номінального струму
асинхронного двигуна, що дозволить забезпечити стійкість системи
управління для широкого діапазону випробувальних двигунів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕЧІТКИЙ
КОНТРОЛЕР, ДИНАМІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, АСИНХРОННИЙ ДВИГУН



                                                           ABSTRACT
     
Master certification work contains
p.,
fig.,
tab.,
sources.
    A research object is processes of control and test of three
phase asynchronous engines with a shortcircuited rotor. the article of research is a 
model of control system by a loading dynamic current in the system a transformer of
frequency is an asynchronous engine for realization of the equivalent loading
without a peripheral loading device. In asynchronous engines that passed repair,
practically all parameters change, and also loading ability goes down. The task of
determination of the real electromagnetic and power parameters of asynchronous
engine matters very much for a construction and exploitation of the
electromechanics systems on their basis. It allows to avoid the economic losses,
related to the return into previous place of asynchronous engines that already
dissatisfy to the requirements of technological process (such cases fold about 25-27
% from the amount of the repaired engines). Thus, actual is determination of the
most complete and exact set of descriptions of new and repaired asynchronous
engines, that will allow to bring down sentinels and labour charges on the complete
cycle of exploitation. The aim of work consists in the increase of efficiency of
control of the state and repaired tests of asynchronous engines. Scientific novelty:
the model of regulator of current, that differs in the use of block of unclear
correction of coefficients of PI- regulator depending on power and nominal current
of asynchronous engine that will allow to provide firmness of control system for
the wide range of proof-of-concept engines is improved.

KEY WORDS: SOFTWARE, UNCLEAR INSPECTOR, DYNAMIC LOADING,
ASYNCHRONOUS ENGINE


