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АНОТАЦІЯ
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Свізінський М. Є. РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РОБОТИ
ТИРИСТОРНОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРУГИ ПРИ РОБОТІ НА АКТИВНЕ ТА
АКТИВНО-РЕАКТИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ. – Бакалаврська робота. –
Кременчук, 2019. - 122 с.
    Мета роботи – розрахунок режимів роботи тиристорного перетворювача
напруги при фазовому керуванні з урахуванням характеру навантаження та за
умови використання системи імпульсно-фазового керування на базі
мікропроцесорного контролера.
    У роботі розглянуті алгоритми керування силовими тиристорами,
проведені експериментальні дослідження як фазового, так і квазічастотного
керування. Виконано розрахунок режимів роботи з урахуванням куту
навантаження, що є функцією ковзання при живленні асинхронного двигуна з
короткозамкненим ротором.
   Випускна робота бакалавра складається з п’яти розділів пояснювальної
записки та шести плакатів графічного матеріалу.

Ключові слова:   тиристорний перетворювач напруги, кут керування, кут
навантаження, мікроконтролер, фазове керування, квазічастотне керування.


