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(54) Назва винаходу: 
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(57) Формула винаходу: 
 
Спосіб керування пуском електропривода зарезонансної вібраційної машини з дебалансними 
віброзбуджувачами, що полягає у використанні перетворювача частоти, регулюванні амплітуди та частоти 
напруги статора, контролі зміни кутової швидкості та контролі моменту входу системи у резонансну зону, який 
відрізняється тим, що задають паспортні дані асинхронного двигуна, розраховують параметри його схеми 

заміщення, задають амплітуду напруги, швидкість обертання холостого ходу, кутову швидкість обертання у 
технологічному режимі, розпочинають пуск асинхронного двигуна вібраційної машини із пропорційним законом 
частотного керування та заданим часом розгортки частоти, вимірюють миттєві значення напруги та струму 
фаз статора асинхронного двигуна, розраховують миттєву та активну потужності, після чого виконують 
апроксимацію активної потужності, при досягненні нею більшого екстремуму здійснюють стрибкоподібне 
збільшення напруги живлення на величину, яку визначають як різницю між значенням амплітуди напруги 
живлення двигуна при пусковому струмі та поточним значенням амплітуди напруги живлення, після подолання 
резонансної зони двигун розганяють із корегованим пропорційним законом частотного керування до заданої 
технологічної швидкості обертання. 
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