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                                                         РЕФЕРАТ

    Магістерська атестаційна робота містить: 93 с., 47 рис., 3 табл.,
26 джерел.
   Об'єкт дослідження – процеси керування насосними комплексами.
   Предметом дослідження модель системи автоматичного керування, що
забезпечує аналіз енергетичних параметрів для кожної складової комплексу та
формування керуючих впливів.
     При виконанні досліджень використані методи, що базуються на
використанні узагальнюючого аналізу сучасних літературних джерел, методів
керування, моделювання динамічних систем у спеціалізованих програмних
пакетах.
    Мета роботи полягає у підвищенні енергоефективності насосних
комплексів систем водопостачання і водовідведення засобами автоматичного
керування.
   Насосні станції систем промислового та міського водопостачання,
водовідведення характеризуються високим рівнем енергоємності, значними
діапазонами зміни витрати та напору, неефективними методами регулювання
технологічних параметрів, низькою керованістю в аварійних режимах.
     В роботі досліджувались аналіз властивостей комплексів насосний
агрегат – водопостачальна мережа та їх характеристик в типових режимах,
вибір структури системи керування для насосних комплексів із частотно-
керованим електроприводом, критерій якості роботи системи керування.
      Виконано розробку загальної моделі системи екстремального керування
із пошуком енергоефективного режиму та забезпеченням технологічної задачі.

НАСОСНИЙ КОМПЛЕКС, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ,СИСТЕМА
КЕРУВАННЯ,



                                                    ABSTRACT

      Master certification work contains 93 p., 47 fig., 3 tab., 26 sources.
The object of research - the processes of management of pumping complexes.
    The subject of the study is a the model of the automatic control system that
provides the analysis of the energy parameters for each component of the complex
and the formation of control influences.
In the course of research, methods based on the use of a generalized analysis of
modern literary sources, management methods, modeling of dynamic systems in
specialized software packages are used.
The purpose of the work is to increase the energy efficiency of pump systems
of water supply and drainage systems by means of automatic control.
Pumping stations of industrial and urban water supply, sewage systems are
characterized by high energy intensity, significant ranges of flow and pressure
variations, inefficient methods of regulation of technological parameters, low
controllability in emergency situations.
In the work the analysis of the properties of the complexes of the pump unit -
the water supply network and its characteristics in the typical modes, the choice of
the structure of the extreme control system for pump systems with frequency
controlled electric drive, the criterion of the quality of the control system.
The development of a general model of the system of extreme control with the
search of the energy-efficient mode and the provision of a technological task is
fulfilled.
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