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АНОТАЦІЯ

      Горбунов Д. І. «Розробка та апробація лабораторного комплексу для
випробувань електричних машин і апаратів». Магістерська кваліфікаційна
робота. – Кременчук: КрНУ. 2019. – 129 с. Бібліогр. 18. Іл. 26. Табл. 6.
       В магістерській роботі був виконаний аналіз нормативних випробувань
електричних машин і апаратів. Був здійснений вибір основного встаткування
лабораторного стенда, наведені основні характеристики й виконаний опис
основних функцій обраного встаткування. Створений лабораторний стенд
укомплектований сучасними зразками випробувальної техніки, що дозволяє
підняти на більш високий рівень практичну підготовку студентів.
     Максимальна автоматизація вимірювань дає змогу забезпечити
необхідний рівень електробезпеки під час проведення тестових вимірювань.
Визначені основні застереження та правили безпеки під час проведення
випробувань.
     Лабораторний комплекс рекомендовано до застосування в начальному
процесі.

Ключові слова: електрична машина, електричний апарат, лабораторний
стенд, випробування тв. вимірювання.

ANNOTATION

      Gorbunov D. I. «Development and testing of laboratory complex for testing of
electrical machines and apparatus». Master's qualifying work. – Kremenchuk: KrNU.
2019. – 129 p. Refs. 18. Fig. 26. Tab. 6.
     In the master's work the analysis of normative tests of electric machines and
devices was performed. The selection of the basic equipment of the laboratory stand
was made, the basic characteristics are given and the description of the basic
functions of the selected equipment is made. Created laboratory stand is equipped
with modern samples of testing equipment, which allows to raise to a higher level
practical training of students.
    The maximum automation of measurements allows to provide the necessary
level of electrical safety during the test measurements. Basic precautions and safety
rules for testing are identified.
    The laboratory complex is recommended for use in the initial process.

Keywords: electric machine, electric apparatus, laboratory bench, tests and
measurements.


