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                                                             РЕФЕРАТ

   Магістерська атестаційна робота містить: 72 с., 33 рис., 4 табл., 11 джерел.
   Об’єкт дослідження: процеси перетворення енергії в асинхронному
двигуні при виникненні аварійно небезпечних режимів.
   Предмет дослідження: модель системи захисту асинхронного двигунів і
алгоритми її роботи для запобігання аварійно небезпечних режимів роботи.
     При виконанні досліджень використані методи, що базуються на
використанні узагальнюючого аналізу сучасних літературних джерел,
математичне моделювання роботи мікропроцесорної системи захисту з
використанням засобів нечіткої логіки у спеціалізованих програмних пакетах.
    Мета роботи полягає в підвищенні ефективності систем захисту на
основі показників якості перетворення енергії для забезпечення надійної
експлуатації електропривода
   Асинхронні електродвигуни [АЕД] з короткозамкненим ротором є
основним видом електропривода машин. Відсоток пошкодження асинхронних
машин досить високий і складає близько 20-25% на рік від загального числа,
які знаходяться в експлуатації. В даний час багато підприємств, що
виробляють і розробляють пристрої релейного захисту та автоматики,
приділяють досить багато уваги мікропроцесорним терміналам та реле. Однак,
в більшості сучасних мікропроцесорних платформ захисту двигунів, необхідні
ППЕ, перенесені на нову елементну базу з мінімальними змінами та
уточненнями, без урахування їх розширених можливостей.
    Одним із шляхів зниження витрат на ремонтні роботи є розробка нових
алгоритмів для пристроїв релейного захисту та автоматики АЕД з
короткозамкненим ротором.
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                                                      ABSTRACT

   Master's attestation work contains: 72 p., 33 fig., 3 tabl., 11 sources.
   Object of research: processes of transformation of energy in asynchronous
engine in case of emergencies of dangerously dangerous regimes.
Subject of research: the model of the system of protection of asynchronous
motors and algorithms of its work for the prevention of hazardous operating modes.
In the course of research, methods based on the use of a generalized analysis
of modern literary sources, mathematical modeling of microprocessor security
systems using fuzzy logic in specialized software packages were used.
   The purpose of the work is to increase the efficiency of security systems
based on energy conversion quality indicators to ensure reliable operation of the
electric drive.
   Asynchronous motors [AED] with short-circuited rotor are the main kind of
electric drive of cars. The percentage of damage to asynchronous machines is quite
high and is about 20-25% per year from the total number that is in service.
Currently, many enterprises that manufacture and develop relay protection and
automation devices pay a lot of attention to microprocessor terminals and relays.
However, in most modern microprocessor-based platforms, engine protection
required for PPE is transferred to a new element base with minimal changes and
refinements, without taking into account their advanced capabilities.
   One of the ways to reduce the cost of repair work is to develop new
algorithms for relay protection devices and automatics AED with short-circuited
rotor.

ASYNCHRONOUS ENGINE, PROTECTION SYSTEM, DISCLAIMER,
MODEL


