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КОСМИНА О. В. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ОПОСЕРЕДКОВАНОГО
ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННИХ
ДВИГУНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЛАБОРАТОРНОГО
СТЕНДУ – Магістерська робота. – Кременчук, 2019. – 133 с.,
  Об’єкт досліджень: Електромагнітні та електромеханічні процеси у
асинхронних двигунах при випробуванні під навантаженням.
  Предмет досліджень: Визначенняенергетичних та динамічних
показників асинхронного двигуна з використанням лабораторного стенду.
  У роботі представлений розроблений дослідний лабораторний стенд,
що дозволяє реалізувати випробування асинхронного двигуна під
навантаженням з можливістю прямого виміру моменту і швидкості.
Основні переваги запропонованого методу полягають в тому, що немає
необхідності у визначенні всіх параметрів СЗ, крім активних опорів фаз 
статора, а також механічних втрат і втрат в сталі з класичного досвіду роботи 
без навантаження зі зміною напруги живлення. Також немає необхідності у
виведенні АД з технологічного процесу і застосування обладнання для
створення спеціальних тестових впливів.
   Аналіз експериментальних досліджень методу непрямого визначення
потужності на валу асинхронного двигуна показав прийнятну точність навіть
в умовах визначення опорів статора з істотною похибкою. Метод 
рекомендується до застосування в електроприводах з частотним  регулюванням
для задач моніторингу, діагностики, відказостійкості керування, а також при 
випробуваннях нових і відремонтованих  двигунів.
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ЧАСТОТИ, ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС.



ABSTRACT

Kosmyna O. METHOD OF MEDIATED DEFINITION CHARACTERISTICS OF  
ASYNCHRONOUS MOTORS USING A  LABORATORY STAND – Kremenchug, 
2019. – 133 p.
Object of researches: Electromagnetic and electromechanical processes in
asynchronous engines at test under loading.
  Subject of researches: Definitions of power and dynamic indicators of the
asynchronous engine with using a laboratory stand.
In work presented the developed research laboratory stand that allows to
realize tests of the asynchronous engine under loading with a possibility of direct
measurement of the moment and speed.
  The main advantages of the offered method are that there is no need for
determination of all parameters of the scheme replacement, except active resistance
of phases of the stator and also mechanical losses and losses in steel from classical
experience without loading with change of supply voltage.
Also there is no need for a conclusion of the asynchronous engine from
technological process and application the equipment for creation of special test
influences.
Analysis of experimental research a method of indirect determination of
power on a shaft asynchronous engine showed acceptable accuracy even in the
conditions of determination resistance of the stator with an essential error. The
method is recommended to application in electric drives with frequency regulation
for problems of monitoring, diagnostics, managements and also at tests of the new
and repaired engines.

ASYNCHRONOUS ENGINE, SENSOR OF THE MOMENT, FREQUENCY
REGULATED ELECTRIC DRIVE,FREQUENCY CONVERTER,
MEASURING COMPLEX.


