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Ощадне споживання електроенергії насосними 

станціями 1 підйому п’яти міських водозаборів при 
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нерівномірному споживанні води в місті Полтава 

забезпечується агрегатами різної продуктивності з 

частотно-регульованими електроприводами. 

Авторами проведені розрахунки, виконаний 

вибір складових електроприводу насосної станції 7 

свердловини 5 водозабору міста з врахуванням роботи 

електроприводу в енергоощадному режимі [1] та 

модернізована система автоматичного керування 

частотно-регульованим електроприводом [2]. 

 Розглянуті можливості використання в системі 

автоматичного керування П та ПІ регуляторів. 

Використання методу частотних характеристик 

(логарифмічної амплітудно-фазової частотної 

характеристики (ЛАЧХ) та логарифмічної 

фазочастотної характеристики (ЛФЧХ)) дозволило 

встановити факт достатнього запасу стійкості системи 

автоматичного керування електроприводом насосної 

станції свердловини водозабору, до складу якої 

входить ПІ-регулятор. Разом з тим, використання ПІ-

регулятора практично усуває сигнал на резонансній 

частоті, збільшуючи тим самим демпфуючу здатність 

електропривода. Отже, автоматична система 

керування, в якій використаний ПІ-регулятор 

задовольняє обслуговуючий персонал водоканалу як 

за динамічними характеристиками, так і по запасу 

стійкості. 

Дослідження можливостей оптимізації 

споживання електроенергії електроприводами 

виконане шляхом моделювання динамічних процесів 

асинхронного двигуна електроприводу відцентрового 
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насосу з використанням принципу технічних 

обчислень MATLAB і його додатку Simulink [3].  

Модель частотного пуску електродвигуна 

відцентрового насосу станції першого підйому води 

водозабору, що зібрана у середовищі Matlab 

представлена у вигляді окремих блоків (див. рис.1) 

суттєво полегшує контроль за характеристиками 

електроприводу. Функціональне призначення кожного 

з блоків пояснене в [3]. 

Моделювання дало можливість отримати 

графічні залежності перехідних процесів в 

електроприводі. Встановлено, що збільшення моменту 

навантаження на вал відцентрового насосу на 20 % 

негативно впливає на пульсацію а також амплітуду 

роторних і статорних струмів електродвигуна та 

збільшує час перехідного процесу автоматичної 

системи керування електроприводом насосної станції. 

Аналіз отриманих графічних залежностей шляхом 

моделювання вказує на те, що обраний двигун 

успішно долає непередбачуване навантаження. 

Збільшення швидкості зміни напруги частотного 

перетворювача на 20% значно зменшує час першого 

узгодження по швидкості і час пускових струмів 

статора і ротора електродвигуна з короткозамкненим 

ротором що позитивно позначається на його 

експлуатаційних характеристиках. 

Для побудови логарифмічної амплітудно-фазової 

частотної характеристики (ЛАЧХ) та логарифмічної 

фазочастотної характеристики (ЛФЧХ) використана 

система лінійного аналізу Linear analysis в підсистемі 

Simulink середовища Matlab. 
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Рисунок 1. Математична модель в Simulink частотно-

регульованого електропривода на основі асинхронного двигуна 

з короткозамкненим ротором  

 

Аналіз отриманих діаграма Боде (Diagram Bode) 

дозволяє зробити висновок про достатній запас 

стійкості модернізованої системи автоматичного 

керування електроприводу насосної станції. 
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