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Метою роботи є розробка автоматизованого електропривода міксера приготування 

фруктово-овочевих сокових сумішей, а саме пропонується встановити електропривод 

який буде забезпечувати високу надійність, характеризуватися високими 

регулювальними показниками та передбачатиме можливість включення в систему 

комплексної автоматизації виробництва. 

Завдання роботи: 

– здійснити коротку характеристику технології виробництва відновлених соків та 

режимів роботи міксера купажної ємності; 

– сформувати вимоги до електропривода міксера купажної ємності; 

– розрахувати потужність і вибрати приводний двигун, силовий перетворювач, 

систему керування міксера купажної ємності; 

– дослідити роботу системи автоматизованого електропривода міксера у випадку 

застосування нечіткого регулятора; 

– змоделювати роботу розробленої системи електропривода; 

– розробити необхідні електричні схеми; 

– вибрати обладнання для автоматизації лінії виробництва відновлених соків, 

здійснити їх налаштування. 

Об’єкт дослідження – процеси, що протікають в контурах системи керування 

електропривода міксера. 

Предмет дослідження – електропривод міксера купажної ємності лінії для 

приготування сокових сумішей. 































Наукова новизна одержаних результатів. Отримав подальшого розвитку метод 

проектування автоматизованих систем з використанням fuzzy-регуляторів, що дозволяє 

суттєво скоротити час, який витрачається на проектування, оскільки відпадає 

необхідність проводити розрахунок параметрів регуляторів з використанням відомих 

критеріїв оптимізації. 

Практичне значення одержаних у роботі результатів полягає в синтезі у середовищі 

Matlab Fuzzy Toolbox нечіткого регулятора, який можна використовувати при 

проектуванні систем автоматизованого електропривода. 

ВИСНОВКИ 

Здійснено коротку характеристику технології виробництва відновлених соків. Проаналізовано будову та 

режим роботи міксера купажної ємності.  

Базуючись на результатах розрахунків статичних навантажень та техніко-економічного обґрунтування 

для привода міксера вибрано приводний двигун типу 4А112МВ6. 

Згідно результатів ТЕО вибрано систему ЕП типу ПЧ-АД, оскільки приведені витрати для неї виявились 

найменшими і становлять 12540,32 грн/рік. 

Для живлення приводного двигуна вибрано перетворювач частоти MicroMaster 440, номінальна 

потужність якого при постійному моменті навантаження складає 5,5 кВт. 

Для даного електропривода побудовано природні та штучні механічні характеристики при частотному 

регулюванні швидкості. 

Розроблено математичну модель САЕП міксера, розраховано параметри регуляторів в контурах 

регулювання швидкості та моменту та проведено моделювання роботи розробленої САЕП. 

Досліджено роботу САЕП міксера у випадку застосування нечіткого регулятора. Застосування нечітких 

регуляторів дозволяє суттєво скоротити час на реалізацію САЕП. 

Розроблено електричну принципову схему електропривода. 

Вибрати обладнання для автоматизації лінії виробництва відновлених соків, здійснено їх налаштування в 

середовищі TIA Portal v13. 


