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У бакалаврській роботі вирішена задача регулювання асинхронних двигунів насосів 
гідротранспортних систем, що забезпечують оптимальні динамічні характеристики системи.

Проведений аналіз показав що частотне регулювання електрогідравлічними
комплексами забезпечує суттевий економічний ефект. Для забезпечення більшої економічної 
ефективності та підвищення надійності насосних станцій використовують декілька насосів 
які працюють паралельно на мережу.

Аналіз режимів роботи частотно-регульованого електроприводу при груповому 
керуванні двома насосами показав що малий проміжок часу між відключенням та 
включенням на мережу живлення може призвести до великих кидків моменту двигуна та 
гідроударам у гідротранспортній мережі, через неспівфазність електрорушійної сили двигуна 
та напруги мережі, а збільшення проміжку часу, призводить до затухання електрорушійної 
сили регульваного двигуна тим сами зменшується небезпека виникнення неспівфазності, 
наближає умови режиму включення в мережу до умов прямого пуску.

Розроблена,  адаптована для розрахунків режимів роботи електроприводу, 
математична модель з урахуванням процесів перемикання дозволяє досліджувати режими 
роботи асинхронного двигуна при відключенні від джерела живлення та повторному 
включення.У бакалаврській роботі вирішена задача регулювання асинхронних
двигунів насосів гідротранспортних систем, що забезпечують оптимальні
динамічні характеристики системи.
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