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РОЗРОБКА АВТОМАТИЧНОГО ГІДРОПРИВОДУ З ОБ’ЄМНИМ
РЕГУЛЮВАННЯМ
Грохов Д.В., Немцов П.В., Соколов В.І., д.т.н., проф.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Розглядається автоматичній гідропривід, що може бути використаний у
металорізальних верстатах та системах, спеціальному технологічному обладнанні,
машинах для обробки матеріалів тиском тощо[1-3]. Відомі автоматичні гідроприводи,
що містять робочий орган, гідромотор, механічну передачу, що сполучає гідромотор
з робочим органом, насос з робочим об’ємом, що регулюється, та гідроапаратуру [3,
4, 5]. Недоліком даних приводів є наявність похибки керування, зменшення точності
реалізації оптимальних законів руху робочого органу при стохастичному збуренні
системи [4-6].
В роботі поставлено задачу удосконалення автоматичного гідроприводу для
підвищення точності реалізації оптимальних законів руху робочого органу при
стохастичному збуренні системи, зменшення похибки керування шляхом того, що в
автоматичному гідроприводі розташовано датчик переміщень робочого органу,
пристрій для регулювання робочого об’єму насоса та стохастичний оптимальний
регулятор, причому, вхід стохастичного оптимального регулятора зв’язаний з
датчиком переміщень робочого органу, а вихід з пристроєм регулювання робочого
об’єму насоса, що приведе до підвищення якості обробки матеріалів на верстатах та
технологічному обладнанні.
На
рис.
1
зображений
автоматичний гідропривід, що містить
робочий орган 1, гідромотор 2, механічну
передачу 3, що сполучає гідромотор 2 з
робочим органом 1, насос 4 з робочим
об’ємом, що регулюється, гідроапаратуру
5, датчик 6 переміщень робочого органу
1, пристрій 7 для регулювання робочого
об’єму насоса 4 та стохастичний
оптимальний регулятор 8, який включає
детермінований оптимальний регулятор
9, модель об’єкту керування 10 та фільтр
Калмана-Бьюси 11.
Рис. 1. Автоматичний гідропривід
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ
Степанова О.Г., Соколов В.І., д.т.н., проф.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Розглянуті питання автоматизації процесів керування технологічним
обладнанням з гідроприводом обертального руху. Метою роботи є розробка та
дослідження системи автоматичного керування (САК) обладнанням, що враховує
стохастичне збурення та шум спостереження [1].
Запропоновано математичну модель технологічного обладнання з
гідроприводом обертального руху як об’єкту автоматичного керування.
Математичний опис представляє собою сукупність лінійних динамічних ланок [3, 4],
що мають характерні параметри, а саме: постійна часу процесу регулювання робочого
об’єму насоса; постійна часу силової частини приводу; коефіцієнт передачі для кута
нахилу шайби (блоку циліндрів) по керуючий напрузі; коефіцієнт передачі силової
частини приводу; коефіцієнт передачі для кутової швидкості по навантажуючому
моменту.
Розроблено САК обладнанням, що враховує шум спостереження та
стохастичне збурення об’єкту керування. Рішення задачі стохастичної лінійної
оптимальної системи при неповній інформації про стан відповідно до методу
розподілу розбито на дві: задачу синтезу оптимального наглядача та детерміновану
задачу синтезу оптимальної системи.
Для синтезу оптимального лінійного
регулятора використаний метод динамічного програмування. Проведені дослідження
динамічних характеристик САК. Показано, що в діапазоні можливих параметрів
збурювання наглядач Калмана-Бьюси виконує функцію оптимальної фільтрації,
зменшує тривалість перехідного процесу та забезпечує необхідну якість керування
обладнанням. Виконані розрахунки перехідних процесів для кутового переміщення та
кутової швидкості при різних значеннях коефіцієнту передачі блоку регулювання
робочого об’єму насоса та коефіцієнту передачі регулятора, надані рекомендації щодо
вибору оптимальних значень коефіцієнтів передач з урахуванням особливостей
технологічного призначення обладнання.
Результати досліджень можуть бути використані для удосконалення
технологічного обладнання, зокрема, для розширення його функціональних
можливостей та поліпшення динамічних характеристик [4 - 6]. Слід додати, що
поліпшення динамічних характеристик підвищує надійність та довговічність
обладнання, а також рівень охорони праці на виробництві.
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