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Реферат

В магістерській роботі   розглянута актуальна науково-практична задача

підвищення енергоефективності та зниження аварійності насосної установки з

важкими умовами пуску шляхом формування заданих пускових характеристик

комп’ютеризованою  системою  керування.  Доведено,  що  для  частотно-

регульованих  електроприводів  технологічних  механізмів  з  підвищеним

моментом рушання, доцільно застосувати програмні пристрої, що дозволяють

формувати  підвищений  пусковий  момент  і  алгоритми  передстартової

підготовки.  Обгрунтована  доційльність  застосування  експертних

інтелектуальних систем керованого  рушання. Для таких систем запропоновано

алгоритми й структура системи керування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Турбомеханізм, насос, електропривод, перетворювач

частоти, експертна система, комп’ютеризована система керування.

In  the  master's  work,  the  actual  scientific  and  practical  task  of  increasing

energy efficiency and reducing the accident rate of a pump installation with difficult

start-up  conditions  by  forming  predetermined  starting  characteristics  of  a

computerized control system is considered. It is proved that for frequency-controlled

electric drives of technological mechanisms with an increased starting torque, it is

advisable  to  use  programmable  devices  that  allow  to  form  an  increased  starting

torque  and  prelaunch  preparation  algorithms.  The  expediency  of  using  expert

intelligent  systems  of  controlled  pulling  is  substantiated.  For  such  systems,

algorithms and the structure of the control system are proposed.

TURBOMECHANISM,  PUMP,  ELECTRIC  DRIVE,  FREQUENCY

CONVERTER, EXPERT SYSTEM, COMPUTERIZED CONTROL SYSTEM


