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Метою роботи є розробка системи автоматичного керування асинхронним

електроприводом  шнекового  дозатора  для  підвищення  точності  вимірювання

складових комбікормової суміші.

Для  досягнення  мети  роботи  були  використані  методи  теоретичної

електротехніки; чисельні методи розв’язання алгебраїчних та диференціальних

рівнянь і їх систем при дослідженні математичної моделі; методи наближень,

апроксимації та інтерполяції; математичне моделювання на ЕОМ.

У  роботі  проведено  аналіз  виконавчих  пристроїв  дозування  сипучих

матеріалів  і  способів  управління  частотно-регульованим  електроприводом

шнекового дозатора, а також схемних рішень при організації процесу дозування,

обґрунтовано  застосування  перетворювача  частоти  для  системи мікродозації,

розроблена  математична  модель  асинхронного  двигуна  електроприводу

шнекового дозатора та дослідженні його характеристик в розімкненій системі,

розроблена замкнена система автоматичного керування шнекового дозатора, а

також проведено  імітаційне  моделювання  та  аналіз  характеристик  замкненої

системи автоматичного керування.

Представлені  в  магістерській  роботі  теоретичні  розробки  дозволили

дослідити і  рекомендувати до використання замкнену систему автоматичного

керування  асинхронним  двигуном  електроприводу  шнекового  дозатора,  яка

дозволяє підвищити точність вимірювання складових комбікормової суміші.

АСИНХРОННИЙ  ДВИГУН,  ПЕРЕТВОРЮВАЧ  ЧАСТОТИ,  СИСТЕМА

МІКРОДОЗАЦІЇ,  БУНКЕРНІ  ВАГИ,  ЗАМКНЕНА

СИСТЕМА,КОМБІКОРМОВА СУМІШ.

INDUCTION  MOTOR,  FREQUENCY  CONVERTER,  MICRODOSE

SYSTEM, BUNKER SCALES, CLOSED SYSTEM, COMBINED MIXTURE.


