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ВСТУП

Актуальність роботи. В даний час, як в промисловості, так і в

забезпеченні життєдіяльності людства в цілому важливе місце займають

питання транспортування рідких речовин, за допомогою насосних установок

і комплексів. Їх електромеханічні системи є одними з основних споживачів

вироблюваної енергії.

За різними оцінками споживання насосним обладнанням усієї світової

вироблюваної електроенергії коливається в діапазоні 20-25%. Проте у деяких

галузях такий показник може сягати 50% і більше. До таких галузей

відноситься як нафтовидобування, нафтоперероблення, хімічна, целюлозно-

паперова промисловістю, так і водопостачання та водовідведення, де до 85%

з витрат на експлуатацію насосного обладнання складають витрати на

електроенергію [1].

Отже, досить актуальною є задача підвищення рівня енергетичної

ефективності даних технологічних систем за рахунок зниження витрат на

переміщення рідин в гідросистемах, що сприяє суттєвому підвищенню

техніко-економічних показників як механізму, так і технологічного

комплексу в цілому.

Не менш важливою задачею в системах водопостачання є забезпечення

постійного рівня напору (тиску) в гідравлічній мережі відповідно до

необхідної величини, зумовленої як вимогами конкретного промислового

технологічного процесу, так і необхідністю забезпечення відповідного рівня

побутових умов населення.

Відсутність стабілізації напору, як правило, призводить до зриву

технологічного процесу, сприяє виникненню аварійних ситуацій, до

зниження рівня експлуатаційної надійності елементів гідравлічної системи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Магістерська дисертація виконана на кафедрі «Автоматизації

електромеханічних систем та електроприводу» Національного технічного

університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського »відповідно до одним з
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наукових напрямків робіт кафедри і погоджено з планом підготовки

магістрів.

Мета роботи і задачі досліджень. Метою роботи є підвищення рівня

енергетичної ефективності та надійності функціонування насосних

комплексів за рахунок каскадної схеми включення двох насосів за умови

стабілізації необхідного напору в гідравлічній мережі.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1) Виконати аналіз науково-технічної літератури і визначити основні

напрямки робіт для реалізації поставленої мети.

2) Виконати синтез системи керування для випадків одноагрегатної і

каскадної схем побудови насосних станцій. Зробити розрахунок і

вибір їх елементів.

3) На підставі отриманої математичної моделі розробити моделі для

дослідження статичних та динамічних властивостей

електромеханічних систем.

4) Провести дослідження характеру стабілізації напору в гідравлічній

мережі для двох випадків побудови насосних станцій при варіації

заданого тиску.

5) Адаптувати інтелектуальну систему оцінювання ККД, побудованої

на базі нейронної мережі.

6) Провести дослідження рівня втрат енергії в розглянутих

електромеханічних системах в умовах стабілізації напору для

статичних режимів в межах одного циклу. Виконати порівняльний

аналіз отриманих результатів.

7) Розробити рекомендації щодо використання отриманих результатів

роботи.

Об’єкт дослідження. Енергозберігаючі режими роботи насосних

комплексів в умовах стабілізації тиску.

Предмет дослідження. Електромеханічні системи автоматизації

насосних комплексів при різній конфігурації підключення насосних

агрегатів.
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Методи досліджень. У роботі використані фундаментальні положення

теорії електроприводу, теорії автоматичного керування, проектування систем

електроприводів, інтелектуального керування, дослідження системи

моделювання при використанні пакету прикладних програм

MATLAB/Simulink.

Наукова новизна. Отримано подальший розвиток принципів побудови

енергоефективних електромеханічних систем насосних комплексів при

забезпеченні необхідного рівня напору.

Отримана модель каскадної схеми побудови насосної станції, що

дозволяє виконати дослідження її характеристик в статичних і динамічних

режимах.

Практична цінність. Розроблені моделі дозволяють проводити

дослідження режимів роботи насосних систем в межах робочого циклу при

зміні опору гідравлічної мережі.

Дослідження каскадних схем побудови насосних комплексів

дозволяють істотно знизити втрати енергії та підвищити техніко-економічні

показники комплексу водопостачання в цілому.

Апробація результатів роботи. Результати досліджень доповідались

на ХІ, ХІІ Міжнародних науково-технічних конференціях молодих вчених,

аспірантів та студентів ФЕА «Сучасні проблеми електроенерготехніки та

автоматики» (Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігор Сікорського»), ХVІ Міжнародній

науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів (Кременчук,

КрНУ), Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі

знань «Електротехніка та електромеханіка» (Кам’янське, ДДТУ, нагороджено

дипломом першого ступеня).

Публікації. За даною темою магістерської дисертації опубліковано 5

наукових робіт.


