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ДАНЧЕНКО Є. Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМИ
ВИПРОБУВАНЬ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ІЗ
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2019. – 127 с., 59 рис., 9 табл., 3 додат., 23 джерела.
  Об’єкт досліджень – електромагнітні та електромеханічні процеси в
частотнорегульованому електроприводі при взаємному навантаженні
асинхронних двигунів із використанням ПЧ, об’єднаних ланками постійного
струму.
   Предмет досліджень – методи керування режимами навантаження АД із
використанням ПЧ, об’єднаних ланками постійного струму.
   Для розв’язання завдання реалізації випробувань АД розроблено
лабораторний стенд, а також обґрунтовано вибір необхідного обладнання для
випробувань та вимірювань. Розроблено методи навантаження асинхронних
двигунів при випробуваннях із використанням асинхронних двигунів у якості
навантажувальної машини та двох перетворювачів частоти, об’єднаних ланками
постійного струму.
   Проведено розрахунок Т-подібної схеми заміщення, розрахунок основних
змінних схеми заміщення. Приведено порівняння статичних характеристик при
регулюванні частотою і статичних характеристик з використанням функції U 
boоst .
   Розроблено математичну модель лабораторного стенду із використанням
засобів MatLab SimPowerSystems. Приведено графіки перехідних процесів
швидкості, моментів сили опору, струмів статора двигунів.
За аналізом знятих експериментальних даних можна зробити висновок про
ефективність режиму навантаження при роботі перетворювача частоти
навантажувальної машини у режимі стабілізації електромагнітного моменту
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THE ABSTRACT
Danchenko E. RESEARCH OF WORK MODES SYSTEM TESTING IN LOADING
INDUCTION MOTORS WITH USE COMBINED DIRECT CURRENT LINES
FREQUENCY CONVERTERS. – Master’s work. – Kremenchuk, 2019. – 127 pages,
59 figures, 9 tables, 23 sources.
The object of research – electromagnetic and electromechanical processes in the
frequency controlled electric motor with the mutual load of asynchronous motors 
using the FC, connected by the links of direct current.
Subject of research – methods of controlling the load modes of the asynchronous
motors using the FC, combined by direct current



To solve the problem of testing the blood pressure, a laboratory test bench has
been developed, and the choice of the necessary equipment for testing and
measurements has been substantiated. The methods of load of asynchronous motors 
in tests using asynchronous motors as a loading machine and two frequency 
converters connected by direct current links are developed.
  The calculation of the T-type replacement scheme, the calculation of the main
variables of the substitution scheme, and the comparison of static characteristics with
frequency regulation and static characteristics using the U boost function are 
performed.
59 figures, 9 tables, 23 sources.
   The object of research – electromagnetic and electromechanical processes in the
frequency controlled electric motor with the mutual load of asynchronous motors 
using the FC, connected by the links of direct current.
   Subject of research – methods of controlling the load modes of the asynchronous
motors using the FC, combined by direct current
   To solve the problem of testing the blood pressure, a laboratory test bench has
been developed, and the choice of the necessary equipment for testing and
measurements has been substantiated. The methods of load of asynchronous motors 
in tests using asynchronous motors as a loading machine and two frequency 
converters connected by direct current links are developed.
The calculation of the T-type replacement scheme, the calculation of the main
variables of the substitution scheme, and the comparison of static characteristics with
frequency regulation and static characteristics using the U boost function are 
performed.
The mathematical model of the laboratory stand using MatLab SimPowerSystems 
tools was developed. Graphs of transient velocity, resistance moments and stator 
currents of engines are presented.
According to the analysis of the taken experimental data, we can conclude about
the efficiency of the load regime when the frequency converter of the loading 
machine is operating in the mode of stabilization of the electromagnetic moment.
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