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    Об’єкт дослідження – система автоматичного керування підйому
лабораторний стенд «механізм підіймання затвора зливної греблі»
     Предмет дослідження – програмне забезпечення для виконання
автоматичного підйому затвору зливної греблі.
    Мета роботи розробка програмного забезпечення для системи
автоматичного керування електропривода лабораторного стенду при
проведені експериментальних досліджень і для закріплення знань в учбовому
процесі.
  Теоретично обґрунтована вибрана система керування автоматичного
електропривода механізму підйома , розроблений алгоритм керування для
забезпечення повної автоматизації з елементами контролю та керування 
,обґрунтовано вибір обладнання ,зроблено обробацію програми яка дозволяє
побачити перехідні процеси як в приводі так і в інших елементах електро
механічної системи .
   Результати роботи можуть буди використані в навчальному процесі
при проведені лабораторних , практичних занять і самостійній роботі в
науково–дослідних лабораторіях , на промислових підприємствах.
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ABSTRACT
Koptyayev S.YU RESEARCH AND DEVELOPMENT automated control system
DVODVYHUNNOHO asynchronous electric laboratory benches "mechanism
lifting the shutter dam drain" - Master's thesis - Kremenchug, 2019 100C 42 Figure
2 Table 2 add 27 sources.
The object of research - the system of automatic lifting control of the laboratory



stand "lifting mechanism of the drainage dam"
Subject of research - software for automatic lifting of the shutter of drainage dam.
   The purpose of the work is the development of software for the system of
automatic control of the electric drive of the laboratory stand in conducting
experimental research and for consolidating the knowledge in the educational
process.
   The choice of control system for the automatic electric drive of the lifting
mechanism is theoretically substantiated, the control algorithm has been developed
to provide complete automation with control and control elements, the choice of
equipment has been substantiated, software has been made that allows to see
transients in both the actuator and other elements of the electro mechanical system.
   The results of the work can be used in the educational process during laboratory,
practical classes and independent work in research laboratories, industrial
enterprises.
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