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Анотація

Сформовані  вимоги  що  до  виконання  технологічних  операцій

електромеханічного  обладнання.  На  базі  визначених  вимог  з  урахуванням

режимі роботи існуючої системи  обґрунтовано вибір системи автоматизованого

керування системою електропривода механізму підіймання грейферного крану. 

Для модернізації системи розраховані параметри для вибору обладнання

автоматизації.  По  розрахунковим  параметрам  асинхронної  машині  вибрано

перетворювач  частоти.  Розглянуто  можливості  застосування  перетворювача

частоти  та  програмного  забезпечення  для  налаштування  параметрів  ПЧ при

керування з ПК або ПЛК. Можливості програмного забезпечення дозволяють

забезпечити необхідні показники керування при виконання динамічних режимів

технологічної операції, так чином досягнути отримання задовільних показників

якості роботи частотно-регульованого електроприводу. 

З  результатів  моделювання  системи  прямого  частотного  керування  ми

можемо  зробити  висновок,  що  при  цьому  керуванні  відпрацювання

математичної  моделі  сигналу  завдання  здійснюється  з  мінімальним

енергоспоживанням,  зменшенням  часу  перехідного  процесу   на  3%  і  з

зменшенням похибки регулювання на 9%.
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