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                                                    Анотація

     Мета роботи – забезпечення максимальної швидкодії по контуру моменту
й поліпшення енергетичних показників асинхронного електропривода за
рахунок удосконалювання алгоритмів керування асинхронним
електроприводом.
Для досягнення поставленої мети було розв'язано наступні завдання:
1. Розробка математичної моделі регульованого асинхронного
електропривода з високодинасічними алгоритмами керування.
2. Експериментальні дослідження на лабораторному стенді. Одержання
кривих струмів статора асинхронного двигуна, керованого перетворювачем
частоти з алгоритмом прямого керування моментом (DTC).
Оцінка адекватності математичної моделі реального об'єкту.
3. Теоретичні й експериментальні дослідження типових режимів роботи
гірських механізмів на розробленій математичній моделі.

Ключові слова АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, КЕРУВАННЯ, МОМЕНТ,
ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ.

                                                  ABSTRACT

    The purpose of the work is to provide maximum speed on the contour of the
moment and to improve the energy performance of the asynchronous electric drive by
improving the algorithms of control of the asynchronous electric drive.
To achieve this goal, the following tasks were solved:
1. Development of mathematical model of regulated asynchronous electric



drive with high-dynamic control algorithms.
2. Experimental studies at the laboratory stand. Acquisition of stator curves of
asynchronous motor, controlled by a frequency converter with direct torque control
(DTC). Assessment of the adequacy of the mathematical model of the real object.
3. Theoretical and experimental research of typical modes of operation of
mountain mechanisms on the developed mathematical model.

Key words ASYNCHRONOUS MOTOR,MOMENT,CONTROL,FREQUENCY 
CONVERTER.

                                                           
                                                                                     
                                       


