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Основним  завданням  роботи  є  розробка  інтелектуальної   системи

електропостачання  залізорудних  підприємств  з  використанням  джерел

розосередженої генерації, що входить до складу вітроелектростанція, сонячна

електростанція,  мікрогідроелектростанція,  а  також  розробка  моделі  роботи

інтелектуальної   системи  електропостачання  залізорудних  підприємств  з

використанням  джерел  розосередженої  генерації.  За  допомогою  цієї  моделі

необхідно  дослідити основні  параметри системи керування,  а  також зробити

висновок  про  те,  чи  є  спроектована  система  керування  необхідною  для

стабільного електропостачання споживачів залізорудних підприємств. 

У  магістерській  роботі  проведений  аналіз  перспектив  впровадження

сучасних енергетичних технологій в комплекс електропостачання залізорудних

підприємств.  Проведений  аналіз  показав,  що  існуючі  системи  керування  не

можуть  забезпечити  стабільне  та  якісне  електропостачання  споживачів

належним чином. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні

задачі:

 провести порівняльний аналіз існуючих типів відновлювальних джерел

енергії; 

 спроектувати  інтелектуальну  систему  електропостачання  для

підприємств  гірничо-видобувної  галузі;  проаналізувати  типи

генераторів, які використовуються в роботі вітрових установок; 

 на основі проведеного аналізу обґрунтувати вибір необхідного генератора

для застосування його в даному електротехнічному комплексі; 

 проаналізувати типи сонячних панелей,  які  використовуються в роботі

сонячних електростанціях; 

 на основі проведеного аналізу обґрунтувати вибір необхідних сонячних

панелей та додаткового обладнання для нормальної роботи станції та для

застосування його в даному електротехнічному комплексі; 

 провести  аналіз  існуючих  систем  керування  визначити  їх  недоліки;

спроектувати  систему  керування  вихідною напругою та  частотою,  яка



задовольнить висунуті до неї вимоги; 

 провести моделювання роботи електротехнічного комплексу та його

системи  керування;  на  основі  отриманих  результатів  зробити

висновки  щодо  доцільності  впровадження  спроектованої  системи

керування в роботу інтелектуального електротехнічного комплексу

електропостачання  залізорудних  підприємств  на  базі  джерел

розосередженої генерації.
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