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РЕФЕРАТ

Мета розробки полягає у підвищенні точності   дозування сипучих                             
матеріалів шляхом застосування ефективних алгоритмів управління, що

дозволить підвищити якість продукції.                                                          
Задачею роботи є розробка автоматизованої системи вагового дозування. 

У випускній роботі отримано наступні результати:
виконано аналіз існуючих рішень для системи вагового дозування;
розроблено атематичну і імітаційну моделі частотно-регульованого
електроприводу в складі автоматизованого комплексу дозування сипучих
матеріалів з врахуванням зміни висоти «падаючого стовпа» в бункер дозатора;
проведено схемотехнічний синтез системи пристрою сполучення тензометричних 
датчиків синтез ваги;розроблено алгоритм та програмне забезпечення системи.
Отримані результати роботи відповідають вимогам технічного завдання.

ДОЗУВАННЯ, ШНЕКОВИЙ ДОЗАТОР, ВАГОВИЙ КОНТРОЛЕР,
ТЕНЗОМЕТРИЧНИЙ ДАТЧИК.



ABSTRACT

The explanatory note to the bachelor's final work contains 80 pages, 65
figures, 2 applications, 31 literature.
The purpose of the development is to increase the accuracy of the dosage of
bulk materials through the use of effective control algorithms, which will improve
the quality of products.
The task of the work is to develop an automated weight dosing system.
The thesis received the following results: an analysis of existing solutions for
the system of weight dosing was performed; the mathematical and simulation
models of the frequency-regulated electric drive in the composition of the automated
complex of bulk materials dosing were developed, taking into account the change in
the height of the «falling pillar» into the hopper of the dispenser; schematic synthesis
of the device of the device of combination of strain gauge sensors of weight; the
algorithm and software of the system are developed. The obtained results correspond
to the requirements of the technical task.
DOSING, SCREW DISPENSER, WEIGHT CONTROLLER, SHAFT


