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Метою  роботи  є  розробка математичного  забезпечення  системи

автоматичного  керування  асинхронним  електроприводом  насосного  агрегату

при стабілізації напору в мережі споживача.

Для  досягнення  мети  роботи  були  використані  методи  теоретичної

електротехніки; чисельні методи розв’язання алгебраїчних та диференціальних

рівнянь і їх систем при дослідженні математичної моделі; методи наближень,

апроксимації та інтерполяції; математичне моделювання на ЕОМ.

У  роботі  проведено  аналіз  технологічного  процесу,  розглянуто

функціональні  можливості  насосних  станцій,  обґрунтований  вибір  системи

регулювання  привода  за  схемою  перетворювач  частоти-асинхронний  двигун,

проведено розрахунок потужності та вибір електродвигуна насосної установки,

проведено вибір датчику тиску, апаратів захисту, кабелю живлення. Розроблена

математична модель асинхронного двигуна насосної установки та досліджені її

характеристики  в  розімкненій  системі.  Обґрунтована  і  обрана  система

керування  електроприводом,  досліджені  характеристики  замкненої  системи

автоматичного керування.

Представлені  в  магістерській  роботі  теоретичні  розробки  дозволили

дослідити і  рекомендувати до використання замкнену систему автоматичного

керування  асинхронним  двигуном  електроприводу  насосної  установки,  яка

дозволяє стабілізувати напор в мережі споживача.

АСИНХРОННИЙ  ДВИГУН,  НАСОСНА  УСТАНОВКА,

ПЕРЕТВОРЮВАЧ  ЧАСТОТИ,  НАПОР,  СИСТЕМА  СТАБІЛІЗАЦІЇ,

СПОЖИВАЧ.

INDUCTION  MOTOR,  PUMPING  STATIONS,  FREQUENCY

CONVERTER, PRESSURE, SYSTEM OF STABILIZATION, CONSUMER


