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    Проведено аналіз технічного завдання на розробку електронної системи
керування обертача зварювального універсального М11050А.
Розроблено основні технічні рішеня щодо побудови електронної системи
керування обертача зварювального універсального М11050А.
      Розроблено принципові схеми, креслення кріплення енкодеру та шафи 
керування. Відповідно до розроблених принципових схем та задач 
електроприводу було розроблено таблицю параметризації ПЧ. Проведено 
дослідження роботи електроприводу обертання планшайби. Наведено опис 
роботи програмного забезпечення та системи керування.
Аналіз статичних та динамічних характеристик показав, що при глибокому
регулюванні швидкості система електропривода з перетворювачем частоти
забезпечує необхідну якість регулювання частоти обертання.         

       Ключові слова:      система керування,зварювакльний обертач, 
електропривід                                   
                                     



                                                      АНОТАЦІЯ

       В бакалаврської роботі виконано аналіз технічного стану системи
вентиляції ЗРУ 6 кВ та визначені вимоги, що висуваються для системи
вентиляції. Виходячи з чого виконано аналіз способів подачі повітря у
робоче середовище. Проведено розрахунок потужність двигуна для приводу
ВУ, в якості якого обрано АД типу 4А011606 (РН = 30 кВт, U= 380 В,
η = 0,905, соsφн = 0,9), наведені технічні та аеродинамічні характеристики
вентилятора ДН–11,2у. Виконано аналіз методів регулювання швидкості ЕП
ВУ. Серед усіх наведених методів найбільш доцільним є використання
системи ПЧ-АД. Зазначена система забезпечує плавних розгін АД, що
характеризується незначним зростанням струму порівняно з прямим пуском.
Розглянуто питання і сформульовані вимоги для створення частотно-
регульованого електроприводу вентиляційної установки. Розроблено схему
електрична принципова електроприводу. Обрано обладнання для силової та
керуючої системи ВУ. Обрано перетворювач частоти SINAMICS G120 і
програмований контролер SIMATIC S7–1200.
       Підібрані датчики загазованості і детектор диму.
       За розрахованими електромагнітними параметрами схеми заміщення
АД вентилятора, побудована природна механічна характеристика. Зроблено
розрахунок статичних та енергетичних характеристики при частотному
управлінні асинхронного двигуна. Побудовані статичні і енергетичні
характеристики при частотному управлінні при частотах 30, 40, 50 Г

Ключові слова: ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ, АСИНХРОННИЙ ДВИГУН,
ВЕНТИЛЯЦІЙНА УСТАНОВКА, ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД.



                                                        РЕФЕРАТ

Об'єкт дослідження – електропривод стрілочного механізму.
Мета роботи – дослідження режимів роботи й характеристик
електропривода стрілочного механізму.
У бакалаврській роботі проведено синтез системи автоматичного
керування виконавчим механізмом СП3, розраховано і побудовано статичні,
енергетичні і динамічні характеристики, приведена мікропроцесорна система
диспетчерської централізації, а також розглянуто розділ охорони праці.
Результати роботи можуть бути використані в проектних організаціях
при створенні нових систем диспетчерського контролю та автоматичного
переводу стрілочних механізмів з електричними двигунами.

Ключові слова: АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ,
ДВИГУН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ, СТРІЛОЧНИЙ МЕХАНІЗМ, СИСТЕМА
ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. КЕРУВАННЯ, СИСТЕМА
ПІДПОРЯДКОВАНОГО


