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РЕФЕРАТ

В  магістерській  роботі  розглянута  актуальна  науково-практична  задача

підвищення  якісних  показників  та  зниження  аварійності  технологічного

механізму з важкими умовами пуску. Показано, що застосування теорії нечітких

множин  для  реалізації  системи  керування  дозволяє  розширити  можливості

пускової системи на базі частотно-регульованого електропривода й ефективно

використовувати  спеціальні  алгоритми  передпускової  операції  з  метою

зменшення струмів статора зі збільшенням моменту рушання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ,

ПЕРЕТВОРЮВАЧ  ЧАСТОТИ,  ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНИЙ

ЕЛЕКТРОПРИВОД,  СИСТЕМА  КЕРОВАНОГО  РУШАННЯ,  НЕЧІТКА

ЛОГІКА.

In  the  master's  work,  the  actual  scientific  and  practical  task  of  improving

quality indicators and reducing the accident rate of a technological mechanism with

difficult  starting  conditions  is  considered.  It  is  shown that  the  application  of  the

theory  of  fuzzy sets  for  the  implementation  of  the  control  system allows you to

expand the capabilities of the starting system based on a frequency-controlled electric

drive and effectively use special  algorithms for  the pre-operation to reduce stator

currents with an increase in the starting moment.

COMPUTERIZED  CONTROL  SYSTEM,  FREQUENCY  CONVERTER,

FREQUENCY-CONTROLLED  ELECTRIC  DRIVE,  CONTROLLED  TRAGING

SYSTEM, FUZZY LOGIC


