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Актуальність роботи. У розвинених країнах до 65% всієї електроенергії
споживається електроприводом. З кожним роком усе більшого розповсюдження
набуває використання перетворювачів частоти (ПЧ) у регульованих
електроприводах (ЕП) змінного струму. Збільшення кількості електроприводів
змінного струму обумовлює необхідність розширеного вивчення та дослідження
таких електроприводів в рамках навчального процесу. Ефективне вивчення
функціональних можливостей режимів роботи та їх впливу на режими роботи
двигуна неможливі без використання сучасного лабораторного обладнання та
сучасних програмних продуктів структурного та віртуального моделювання
процесів частотно-регульованого електропривода.
   Мета роботи і задачі дослідження. Розробка комп’ютеризованого
лабораторного комплексу для дослідження систем частотно-регульованого
електроприводу їх методики вивчення та дослідження налаштувань режимів
роботи.
  Для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:
- аналіз сучасного стану розвитку регульованого електроприводу;
-розробка комп’ютеризованого лабораторного комплексу для дослідження
систем частотно-регульованого електроприводу;
-розробка математичної моделі частотно-регульованого електроприводу
лабораторного стенду;
-розробка методики вивчення та дослідження режимів роботи частотно-
регульованого електроприводу.
    В роботі був розроблений лабораторний комплекс, який дозволяє
досліджувати електромагнітні та електромеханічні процеси у системі частотно-
регульованого електроприводу при зміні його налаштувань, а саме: дослідження
впливу частоти широтно-імпульсної модуляції на режими роботи асинхронного
двигуна, дослідження впливу часу пуску на величину пускових струмів,
дослідження впливу дроселів у вхідних та вихідних колах перетворювачах
частоти на режими роботи електроприводу, дослідження способів завдання
керування вихідною частотою та таке інше. Розроблена методика проведення
лабораторних робіт із використанням комп’ютеризованої системи вимірювання
статичних та динамічних режимів роботи, дозволяє підвищити ефективність
дослідження частотно-регульованого електроприводу. Розробка віртуальної
математичної моделі частотно-регульованого електроприводу стенду, дозволяє
порівняти результати фізичних експериментів з результатами математичного
моделювання.
  На основі проведених досліджень підготовлений патент на корисну
модель.
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ABSTRACT

Kasich O INVESTIGATION OF THE FREQUENCY REGULATED
ELECTRIC POWER MODES ON THE BASIS OF THE FREQUENCY
CONVERTER INVT GD 10. - Kremenchug, 2019. - 155 p.
  Urgency of work. In developed countries, up to 65% of electricity is consumed
by electric power. Every year, the use of frequency converters (inverters) in regulated
electric actuators (ACs) becomes more and more widespread. Increasing the number
of AC drives necessitates the expanded study and research of such electric drives
within the educational process. Effective study of the functional capabilities of
operating modes and their effects on engine operating modes is impossible without 
the use of modern laboratory equipment and modern software products of structural 
and virtual simulation of the frequency-controlled electric drive.
Purpose and tasks of research. Development of a computerized laboratory
complex for the study of frequency-regulated electric drives of their methods of
studying and studying the settings of operating modes.
To achieve this goal, the following tasks were performed:
− analysis of the current state of development of a regulated electric drive;
− development of a computerized laboratory complex for the study of frequency-
regulated electric drives;
− development of a mathematical model of frequency controlled electric actuator
of a laboratory stand;
− development of a method for studying and studying the modes of operation of a
frequency controlled electric actuator.
In this work a laboratory complex was developed that allows to study
electromagnetic and electromechanical processes in the frequency-regulated electric
drive system when changing its settings, namely: the study of the effect of pulse-
frequency modulation on the modes of operation of the asynchronous motor, the 
study of the influence of the start-up time on the value of starting currents, 
Investigation of6 the influence of chokes on incoming and outgoing circuits of 
frequency converters on operating modes of the electric drive, research of methods of
the problem of control of the output frequency and so e other The method of carrying 
out laboratory works using a computerized system of measuring static and dynamic 
operating modes is developed, which allows to increase the efficiency of the research 
of the frequency-regulated electric drive. The development of a virtual mathematical 
model of a freely-regulated booster electronics allows comparing the results of 
physical experiments with the results of mathematical modeling.
On the basis of the research conducted a patent for a utility model is prepared.

ANALOG-DIGITAL CALCULATOR, ASYNCHRONOUS ENGINE,
FREQUENCY CONVERTER, LABORATORY COMPLEX, METHODOLOGICAL
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