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РЕФЕРАТ

Магістерська атестаційна робота містить:
с.,
рис.,
табл., джерел.
   У даній роботі розроблена автоматизована система для дослідження
роботи асинхронних двигунів під навантаженням.
   Об’єкт дослідження – стенди електромеханічних систем.
   Мета роботи – розробка автоматизованої системи для дослідження
роботи асинхронних двигунів під навантаженням.
   Методи дослідження й апаратура: при вирішенні поставлених завдань
використовувалися  методи класичного розрахунку параметрів ПІД-
регуляторів, а також сучасні методи синтезу систем автоматичного
керування: нечіткі продуктивні системи, адаптивні системи.; математичні
пакети Matlab i Mathcad.
   У результаті роботи розроблено математичне та програмне
забезпечення, яке дозволяє реалізувати автоматизовану систему для
дослідження режимів роботи асинхронних двигунів під різними типами
навантаженням. Досліджений вплив зміни типу та параметрів регулятора на
перехідні процеси та якість системи управління.

АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ДВИГУН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З
НЕЗАЛЕЖНИМ ЗБУДЖЕННЯМ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА.



                                                          ABSTRACT

  Master's attestation work contains:
s.,
fig.,
tabl.,
sources. 
  In this paper, an automated system for studying the operation of asynchronous 
motors under load is developed.
   The object of research - the stands of electromechanical systems.
   The purpose of the work is the development of an automated system for
studying the work of asynchronous motors under load.
   Methods of research and equipment: when solving the tasks, methods of
classical calculation of parameters of PID-regulators, as well as modern methods
of synthesis of automatic control systems were used: fuzzy productive systems,
adaptive systems .; Mathematical packages Matlab and Mathcad.
    As a result of work an automated system was developed for studying the
operation of asynchronous motors under load. The influence of change of regulator
type on transient processes and quality of control system is investigated.

ASYNCHRONOUS MOTOR, POWER-DRIVEN MOTOR WITH
INDEPENDENT EXPLOSION, ELECTROMECHANICAL SYSTEM.


