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РЕФЕРАТ

      Харченко Є.О. Комп’ютеризована система керування охолодженням
електричних машин на основі інтелектуальних технологій. – Магістерська
робота. – Кременчук, 2019. – 133 с., 44 рис., 8 табл., 3 додат., 25 джерел.
     Об’єкт дослідження – процеси нагрівання в електричних машинах.
     Предмет дослідження – система охолодження електричних машин з
нечітким керуванням.
    Мета магістерської роботи – розробка та дослідження математичної
моделі електричної машини із системою керованого охолодження. Завданням
управління є підтримання допустимої температури обмотки і вихідного повітря
за рахунок оптимального регулювання елементом охолодження.
      В роботі представлені питання теплопередачі в електричних машинах, а
також негативний вплив нагрівання на частини машини. Виконано розрахунки
параметрів електричної машини, математичне моделювання електроприводу
вентилятора.
      Розроблено нечітку системи для визначення продуктивності роботи
електроприводу охолоджуючого вентилятора в системі вентиляції електричних
машин, а саме розроблено математичне забезпечення для визначення
необхідної керуючої дії на привід вентилятора охолодження, з урахуванням
зміни струму під час пуску.
   
КЛЮЧОВІ  СЛОВА:   МАТЕМАТИЧНА   МОДЕЛЬ, ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА,     
СИСТЕМА  ОХОЛОДЖЕННЯ,НЕЧІТКА  ЛОГІКА, АВТОМАТИЧНЕ
УПРАВЛІННЯ, НЕЧІТКИЙ КОНТРОЛЕР,ЗАКОН   КЕРУВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ 

ABSTRACT

     Kharchenko E. O. Computerized system of control of cooling electrical
machines based on intellectual technologies. – Master thesis. – Kremenchuk, 2019. –
133 pages, 44 figures, 8 tables, 3 applications, 25 sources.
    Object of research – heating processes in electric machines.
Subject of research – cooling system for electric machines with fuzzy control.
      The purpose of the master's work is development and research of a
mathematical model of an electric machine with a controlled cooling system. The
purpose of the control is to maintain the permissible temperature of the winding and
the outlet air at the expense of optimal control of the cooling element.
     The paper presents the issues of heat transfer in electric machines, as well as
the negative effects of heating on parts of the machine. Calculations of the parameters
of the electric machine, mathematical modeling of the electric drive of the fan are
made.
       Fuzzy systems for determining the performance of the electric drive of the
cooling fan in the system of ventilation of electric machines have been developed,
namely the mathematical support for determining the required control action on the



cooling fan, taking into account the change in current during start-up.

KEY WORDS: MATHEMATICAL MODEL, ELECTRICAL MACHINE,
COOLING SYSTEM, FUZZY LOGIC, AUTOMATIC CONTROL, FUZZY
CONTROLLER, CONTROL PRINCIPLE, OPTIMIZATION


