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Робота присвячена розробці замкнутої системи керування електрогідротранспортною системою зі 

стабілізацією тиску та її вивчення на математичній моделі. Обґрунтовано доцільність застосування замкнутої 

системи керування електрогідротранспортної системи зі стабілізацією тиску як найбільш перспективного 

шляху ресурсозбереження при експлуатації насосних комплексів. Запропоновано реалізацію замкнутої системи 

стабілізації тиску при використанні дискретного програмного регулятора. Дослідженнями параметричної 

чутливості замкнутої системи стабілізації тиску підтверджена висока робастність запропонованого рішення. 

При вирішенні поставлених завдань використовувалися загальні методи фізики, гідравліки, математичного 

аналізу та обчислювальної математики. Чисельне рішення рівнянь математичної моделі і візуалізація 

отриманих результатів виконані в середовищі MATLAB®/Simulink. Показана неможливість реалізації системи 

стабілізації тиску на основі класичного ПІД-регулятора, що обумовлено впливом хвильових процесів у 

трубопровідній системі із розподіленими параметрами. Реалізована замкнута система стабілізації тиску із 

застосуванням дискретного програмного регулятора, показана її стійкість і робастність у широкому діапазоні 

зміни параметрів регулятора. Обґрунтовано можливість реалізації замкнутої системи стабілізації тиску 

електрогідротранспортної системи, запропонована методика розрахунку дискретного програмного регулятора 

тиску, заснована на регресійному аналізі результатів математичного моделювання. 
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Работа посвящена разработке замкнутой системы управления электрогидротранспортной системой со 

стабилизацией давления и ее изучению на математической модели. Обоснована целесообразность применения 

замкнутой системы управления электрогидротранспортной системы со стабилизацией давления как наиболее 

перспективного пути ресурсосбережения при эксплуатации насосных комплексов. Предложена реализация 

замкнутой системы стабилизации давления при использовании дискретного программного регулятора. 

Исследованиями параметрической чувствительности замкнутой системы стабилизации давления подтверждена 

высокая эффективность предлагаемого решения. При решении поставленных задач использовались общие 

методы физики, гидравлики, математического анализа и вычислительной математики. Численное решение 

уравнений математической модели и визуализация полученных результатов выполнено в среде 

MATLAB®/Simulink. Показана невозможность реализации системы стабилизации давления на основе 

классического ПИД-регулятора, что обусловлено влиянием волновых процессов в трубопроводной системе с 

распределенными параметрами. Реализована замкнутая система стабилизации давления с применением 

дискретного программного регулятора, показана ее устойчивость и производительность в широком диапазоне 

изменения параметров регулятора. Обоснована возможность реализации замкнутой системы стабилизации 

давления электрогидротранспортной системы, предложена методика расчета дискретного программного 

регулятора давления, основанная на регрессионном анализе результатов математического моделирования. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Більше половини 

світового енергоспоживання припадає на 

електропривод різноманітних технологічних 

установок і комплексів. Незважаючи на значні 

успіхи у підвищенні енергетичних показників 

електричних двигунів, досягти максимальної 

енергоефективності систем електропривода 

неможливо без врахування особливостей роботи 

робочих механізмів, які приводяться у дію. Серед 

них особливе місце за обсягами електроспоживання 

(20–25 % [1]) займають турбомеханізми 

(вентилятори, компресори та насоси). Останні 

набули широкого розповсюдження у багатьох 

галузях господарства та промисловості, зокрема в 

системах водопостачання гірничо-збагачувальних 

комбінатів [2]. 

Переважна більшість електрогідравлічних 

комплексів має низьку надійність та 
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енергоефективність. Це пов’язано із 

понадстроковою експлуатацією трубопроводів, 

моральною застарілістю та великим ступенем зносу 

електромеханічного та гідравлічного обладнання, а 

також недостатньою ефективністю способів 

регулювання технологічних параметрів. Такий 

негативний стан приводить не лише до значних 

грошових втрат, а й до порушення норм 

водопостачання та підвищення аварійності. 

Діючі на підприємствах методи регулювання у 

багатьох випадках не є енергоефективними, а також 

не в усіх випадках дозволяють досягти потрібних 

технологічних вимог. Тому Міжнародною водною 

асоціацією (IWA) сформульовано актуальну 

проблему: «Регулювання витрат води при 

постійному тиску за умови мінімальних втрат» [3].  

На сьогодні не підлягає сумніву, що 

впровадження частотно-регульованого приводу 

(ЧРП) за системою ПЧ-АД є найбільш  поширеним 

напрямком підвищення енергетичної ефективності 

систем водопостачання. Але сучасний стан 

впровадження цих систем характеризується досить 

широким діапазоном не лише кількісних, а й якісних 

показників. Рівень впровадження ЧРП прийнято 

характеризувати трьома етапами [2]. Пер-ший етап: 

установка на одну діючу насосну станцію одного 

ЧРП. У випадку забезпечення постійного тиску 

використовується  ПІД-регулятор і робота по тиску 

на виході станції за умови установки задатчика в 

безпосередній близькості від пристрою. 

Економічний ефект в таких системах незначний, 

оскільки діапазон зміни тиску, як правило, складає 

8–10 % при зміні подачі від 50-ти до 100 % 

номінальної подачі. 

На перших етапах впровадження ЧРП в 

основному вирішувалася проблема підвищення 

надійності роботи систем водопостачання за 

рахунок зменшення їх аварійності та зносу 

насосного устаткування, а також витоків води. 

Загострення енергетичних проблем, зокрема 

постійне зростання вартості електричної енергії, 

стимулювало активний розвиток енергоефективних 

систем, що стало основним напрямком модернізації 

систем водопостачання на наступних етапах 

впровадження ЧП. Відбувалася заміна старих на 

нові із покращеними техніко-економічними 

параметрами, впроваджувалися більш гнучкі 

технології каскадного регулювання, системи з 

установкою ЧРП на кожному насосі. Незважаючи на 

зростання капітальних вкладень і зростання термінів 

окупності цей напрямок розвитку систем 

водопостачання знайшов поширення, особливо в 

промислово розвинених країнах.  

Третій етап впровадження ЧП характеризується 

інтеграцією ЧП в АСУТП для комплексного 

вирішення задач автоматизації та енергозбереження. 

Поступове зниження вартості та збільшення 

функціональності систем передачі даних 

стимулювали розробку принципово нових вимог до 

алгоритмів та  систем керування. Серед них: значне 

віддалення датчиків параметрів регулювання на 

значну відстань, використання різноманітних 

засобів зв’язку, вироблення керуючих сигналів на 

основі аналізу групи параметрів, одержуваних з 

різних місць системи, та їх дистанційна зміна тощо. 

Розробка і впровадження цих революційних ідей та 

технологій в системах водопостачання знайшли 

активний розвиток в ряді закордонних фірм, серед 

яких одне з провідних місць належить фірмі 

Danfos [4]. 

Класифікація технологічних методів керування і 

електромеханічних систем автоматичного керування 

насосними установками надана в [5]. Розглянуто 

великий спектр існуючих підходів – від простих 

систем з дроселюванням до сучасних кібернетичних 

екстремальних та інтерактивних систем із ігровим 

підходом. Серед них найбільш поширеними є 

системи стабілізації тиску при постійній зміні 

продуктивності насосних станцій. 

Проблема підтримки постійного тиску за умови 

мінімальних втрат була сформована вченими 

міжнародної водної асоціації (IWA). Були 

сформовані наступні підходи до її вирішення [3]. 

1. Керування тиском за допомогою 

регулювання приводу насоса слід розглядати в 

контексті не тільки підвищення енергоефективності, 

а й стабілізації тиску.  

2. Додаткова економія (до 50 %) можлива при 

заміні застарілих насосних агрегатів на сучасні 

рішення. 

3. Перспективними способами керування 

тиском є інтелектуальні системи керування та 

редукційні клапани (PRV). 

4. Використання технологій для постійного 

моніторингу тиску та подачі в мережі. Для цього 

використовуються спеціальні регістратори даних, 

які передають отримані значення через мережу GSM 

або GPS, використовуючи SMS-повідомлення або 

більш швидкі способи. Отримана інформація 

використовується в інтелектуальному підході до 

розробки систем керування, тобто налагодження 

алгоритму адаптивного керування. 

У наведеному контексті тема даного 

дослідження є актуальною. Її актуальність значно 

підсилюється в умовах України, для промисловості 

якої є характерним високий рівень 

енергоспоживання при низькому рівні 

енергоефективності. 

Метою роботи є синтез законів автоматичного 

керування електроприводом відцентрового насосу, 

які забезпечують стабілізацію тиску при зміні 

технологічної продуктивності насосної станції, 

вивчення режимів роботи системи стабілізації тиску 

з урахуванням впливу динамічних властивостей 

електрогідротранспортної системи (ЕГТС) на 

математичній моделі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Слід зазначити, що з позиції збереження 

електроенергії підтримка постійного тиску не є 

найкращим рішенням. Як видно з рис. 1 найвищий 
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рівень економії енергії має місце при регулюванні 

частоти обертання, в якому тиск змінюється 

одночасно з подачею. При стабілізації тиску 

економія енергії зменшується, але при дросельному 

регулювання вона взагалі відсутня. Таким чином 

потенціальне зменшення економії енергії є 

своєрідною «платою» за технологічну вимогу 

стабілізації тиску. 

 

 

a)     б)     в)  

Рисунок 1 – Енергозбереження при різних системах керування подачею насосів: 

a) регулювання дроселюванням; б) регулювання кутової швидкості зі стабілізацією тиску;  

в) регулювання лише кутової швидкості 

 

Електрогідротранспортну систему (ЕГТС) можна 

збільшено уявити як об’єкт керування (рис. 2). 

Hydro-transportation 

system

ν

Q

H

 

Рисунок 2 – Гідротранспортна система  

як об’єкт керування 

 

Продуктивність ЕГТС Q є випадковою 

величиною і відноситься до збурюючої дії, джерело 

якої знаходиться поза досліджуваною системою. 

Кутова швидкість насоса ν є керуючим впливом, що 

забезпечує стабілізацію вихідного сигналу – тиску 

на виході насоса H. 

Нижче наведені основні технічні характеристики 

реальної ЕГТС, що знаходиться в промисловій 

експлуатації. У ЕГТС використовується насос типу 

ЦНС-300-420, технічні характеристики якого 

наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Параметри насоса ЦНС-300-420 

Характеристика Значення 

Q, м³/год 300 

H, м 420 

N, об/хв 1500/1000 

η, % 70 

Число ступенів 7 

P, кВт 500 

 

В якості електроприводу насоса 

використовується асинхронний електродвигун з 

короткозамкненим ротором типу ВАО 560 LA4 

потужністю 800 кВт, технічні характеристики якого 

наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 – Технічні характеристики асинхронного 

двигуна ВАО 560 LA4 

Тип електродвигуна ВАО-560 LA4 

P, кВт 800 

U, В 6000 

n, об/хв 1490 

η, % 95,7 

cos φ 0,9 

kI 5,5 

kM 2 

 

Навантаження насоса являє собою горизонтальну 

ділянку трубопроводу довжиною L = 1200 м і 

діаметром d = 0,17 м. Дальній кінець трубопроводу 

закритий регульованою засувкою, зміна положення 

якої призводить до зміни продуктивності насосного 

агрегату. 

Для дослідження режимів роботи 

електрогідротранспортної системи з замкнутою 

системою стабілізації тиску використано 

математичне моделювання. Експериментальні 

дослідження електрогідротранспортної системи на 

математичній моделі висувають високі вимоги до її 

адекватності. В [7] обґрунтовано доцільність 

застосування MATLAB з бібліотекою Hydraulics для 

моделювання електрогідротранспортних систем. 

Найважливішою перевагою математичного 

моделювання ЕГТС є можливість реєстрації тиску і 

продуктивності в довільному перерізі 

трубопровідної системи, здатність дослідження 

складних розгалужених трубопровідних систем. 

Розроблена в MATLAB/Simulink з бібліотекою 

Hydraulics математична модель ЕГТС зображена на 

рис. 3. За допомогою цієї моделі були досліджені 

режими запуску і регулювання кутової швидкості 

ЕГТС. На рис. 4 наведено отримані діаграми роботи 

ЕГТС, які підтверджують адекватність роботи 

наведеної на рис. 3 моделі. 
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Рисунок 3 – Математична модель ЕГТС в MATLAB/Simulink з бібліотекою Hydraulics 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Рисунок 4 – Діаграми роботи ЕГТС при регулюванні 

кутової швидкості електроприводу: 

а) продуктивність ЕГТС на початку трубопроводу  

і на навантаженні; б) тиск на початку трубопроводу; 

в) фазні струми статора; г) частота обертання 

двигуна; д) електромагнітний момент двигуна 

 

Для реалізації замкнутої автоматичної системи 

управління ЕГТС зі стабілізацією тиску в 

математичну модель (рис. 3) необхідно додати 

необхідні зворотні зв’язки і регулятор тиску. 

ЕГТС як об’єкт управління включає в себе як 

нелінійні дискретні елементи (асинхронний двигун 

із перетворювачем частоти), так і окремі елементи з 

розподіленими параметрами (трубопровідна 

система). 

 

Так як динамічні процеси в трубопроводах 

описуються нелінійними диференціальними 

рівняннями в частинних похідних, аналітичне 

проектування регуляторів і дослідження стійкості 

замкнутої системи управління ЕГТС зі стабілізацією 

тиску ускладнено. 

Як показано в [8], при певних припущеннях 

передавальна функція комунікаційної мережі може 

бути представлена у формі: 

 

 

2 3 3
3

2 2

s s

KC s s

th s e e
W

th s e e

  

  

     
         

, (1) 

де L C  , L – довжина трубопроводу;  

C – швидкість звуку в середовищі, м/с. 

Структура цієї передавальної функції демонструє 

існування в складі передавальної функції ЕГТС 

елементів типу транспортного запізнювання. 

Синтез регуляторів для об’єктів управління з 

транспортним запізненням є одним із найскладніших 

завдань сучасної теорії автоматичного управління, 

яке не має строгого теоретичного обґрунтування і 

аналітичного рішення. 

Звичайною інженерною практикою в подібних 

випадках, коли інформація про структуру і 

параметри об’єкта управління є неповною і 

недостовірною, є застосування стандартного  

ПІД-регулятора, що налаштовується за допомогою 

одного з відомих інженерних методів [9]. 

На рис. 5 представлена модель ЕГТС, доповнена 

замкнутою системою керування тиском із 

класичним ПІД-регулятором (блок PID H). Заданий 

тиск 63 10 PaRH    порівнюється із поточним 

тиском 0P , означеного в моделі символом P0. 

Отриманий на виході ПІД-регулятора сигнал 

управління подається на вхід перетворювача 

частоти Converter. 

На рис. 6 наведені діаграми роботи ЕГТС з  

ПІ-регулятором тиску при регулюванні положення 

засувки. 
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Рисунок 5 – Математична модель замкнутої САР ЕГТС зі стабілізацією тиску в MATLAB 

 

 

 
а)     г) 

  
б)     д) 

 
в)     е) 

Рисунок 6 – Діаграми роботи ЕГТС з ПІ-регулятором 

тиску при регулюванні положення заслінки: 

а) продуктивність ЕГТС на початку трубопроводу  

і на навантаженні; б) тиск на початку трубопроводу; 

в) відносна похибка стабілізації тиску; г) фазні 

струми статора; д) частота обертання двигуна; 

е) електромагнітний момент двигуна 

 

Аналіз отриманих результатів показує, що 

показники роботи, замкнутої САР тиску з  

ПІД-регулятором незадовільні. Точність стабілізації 

тиску підтримується на досить високому рівні 

(помилка стабілізації менше 5 %). Однак вплив 

хвильових процесів в трубопровідній системі 

призводить до того, що електропривод насоса 

безперервно працює в динамічному режимі. Це 

супроводжується неприпустимо великими струмами 

статора і енергоспоживанням насосної установки. 

Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є 

використання системи автоматичного керування 

швидкістю АД з обмеженням максимального 

прискорення двигуна. Це забезпечить загальне 

зниження рівня хвильових процесів у 

трубопровідній системі та їх впливу на роботу 

системи стабілізації тиску. 

Покажемо можливість вирішення завдання 

створення системи стабілізації тиску без 

необхідності застосування додаткових регуляторів у 

контурі керування кутовою швидкістю 

електроприводу, із застосуванням принципів 

програмного керування. 

Програмне керування (program control) – 

принцип управління, при якому значення керуючих 

і/або керованих координат вироблюваних системою 

автоматичного керування, застосовують для 

цілеспрямованої зміни його режиму роботи або 

стану. 

Розглянемо теоретичне обґрунтування реалізації 

програмного керування швидкістю насосного 

агрегату за напірними характеристиками. 

Для стабілізації тиску насосного агрегату на 

необхідному рівні RH  необхідно виробити закон 

управління кутовою швидкістю насоса в формі 

 R R Cf H ,Q  . 

Напірна характеристика насоса з регульованою 

частотою обертання може бути апроксимована 

наступним рівнянням [6]: 

 2
RH aQ bQ c    .  (2) 

З рівняння (2) нескладно отримати вираз для 

визначення кутової швидкості, необхідної для 

отримання тиску RH  при поточній продуктивності 

C
Q : 
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R
R

C C

H

aQ bQ c
 

 
.  (3) 

Вираз (3) можна розглядати як найпростішу 

реалізацію закону керування регульованого 

електроприводу насосного агрегату. 

Безпосереднє застосування цього виразу не 

завжди можливо, тому що розташування датчика 

тиску в реальній промисловій установці заздалегідь 

невідомо. 

За допомогою математичної моделі (рис. 2) були 

отримані й зареєстровані залежності тиску на виході 

насосної станції і продуктивності ЕГТС при зміні 

частоти напруги живлення в діапазоні від 10 Гц до 

50 Гц і положення засувки в діапазоні від 0,2 до 1, 

де значення 1 відповідає повністю відкритому стану 

засувки. 

Отримані результати приведені на рис. 7. 

 
Рисунок 7 – Результати вимірювань (точки) тиску  

і продуктивності ЕГТС і апроксимуюча поверхня 

другого порядку 

 

В результаті обробки отриманих на 

математичній моделі експериментальних даних була 

отримана регресійна модель залежності керуючого 

впливу ν від продуктивності насосної установки Q 

та її тиску, який вона розвиває, P в наступному 

вигляді: 
5

2 5
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6 793 140 7 1 302 10

0 02 494 7 3 411 10
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, , Q , H

, , Q , HQ ,

, H







    
 
      
 
  
 

   (4) 

яка і дає нам шуканий закон управління кутовою 

швидкістю. Для отримання необхідного тиску RH  

при змінній продуктивності 
C

Q  обчислюємо за 

наведеним виразом необхідне завдання на кутову 

швидкість електроприводу. 

Однак програмне керування тиском за наведеним 

законом керування не усуває проблему впливу 

хвильових процесів в трубопровідній системі на 

процеси керування в системі стабілізації тиску. 

Для обмеження такого впливу пропонується 

використовувати дискретну систему управління 

тиском. Період дискретизації необхідно вибирати 

досить великим для згасання хвильових процесів у 

трубопровідній системі. Також необхідно 

забезпечити зупинку процесу регулювання при 

досягненні заданої точності стабілізації тиску. 

На рис. 8 наведено алгоритм роботи 

пропонованого регулятора тиску. 

 

Begin

current_time, uu,
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step, threshold

error > threshold

End
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Рисунок 8 – Алгоритм роботи програмного 

регулятора тиску 

 

У блоці 3 обчислюється відносне відхилення 

заданого значення тиску від виміряного error. Тут 

же обчислюється проміжок часу dt, що минув після 

обчислення керуючого сигналу на попередньому 

кроці управління. У блоці 6 реалізується 

функціональна залежність (3). Блоки 7, 8, 9, 10 

реалізують обмеження вихідного сигналу 

регулятора в діапазоні від 1 до 0. 

Запропонований програмний регулятор тиску 

був реалізований за допомогою блоку Matlab 

Function (рис. 9). 

На входи регулятора подаються сигнали 

відповідно виміряного тиску P0 і продуктивності QL 

ЕГТС, а також задане значення тиску HR. 
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Рисунок 9 – Реалізація дискретного програмного 

регулятора тиску в MATLAB. 

Модель замкнутої програмної системи 

стабілізації тиску представлена на рис. 10. 

На рис. 11, 12 наведені діаграми, що пояснюють 

роботу системи запропонованої системи стабілізації 

тиску ЕГТС. 

 

 
 

Рисунок 10 – Математична модель замкнутої програмної системи стабілізації тиску 

 

 
Рисунок 11 – Діаграми роботи замкнутої програмної 

системи стабілізації тиску при закриванні засувки  

(t = 35 c; Ctrl :1 → 0,3) та її відкриванні  

(t = 65 c; Ctrl :0,3 → 0,8): а) продуктивність ЕГТС на 

початку трубопроводу і на навантаженні; б) тиск на 

початку трубопроводу; в) відносна похибка 

стабілізації тиску; г) фазні струми статора; 

д) частота обертання двигуна; е) електромагнітний 

момент двигуна 

 
Рисунок 12 – Діаграми роботи замкнутої програмної 

системи стабілізації тиску під час запуску ЕГТС: 

а) продуктивність ЕГТС на початку трубопроводу  

і на навантаженні; б) тиск на початку трубопроводу; 

в) відносна похибка стабілізації тиску;  

г) фазні струми статора; д) частота обертання 

двигуна; е) електромагнітний момент двигуна 
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Діаграми роботи замкнутої програмної системи 

стабілізації тиску на рис. 11 були отримані при 

стабілізації тиску на рівні HR = 3 MПа з точністю 

 δ = 2 % з інтервалом дискретизації роботи 

регулятора тиску Δt = 5 c. 

Отримані дані наочно демонструють стійкість 

роботи замкнутої програмної системи стабілізації 

тиску. У сталому режимі роботи замкнутої системи 

стабілізації робота електроприводу відбувається зі 

струмами, близькими до номінального. 

Процес стабілізації тиску має коливальний 

характер, що особливо чітко видно при запуску 

ЕГТС (рис. 12). 

Робота замкнутої програмної системи 

стабілізації тиску має характер, близький до роботи 

САР з класичною пошукової архітектурою. 

Для вивчення параметричної чутливості 

розробленої замкнутої програмної системи 

стабілізації тиску були проаналізовані режими її 

роботи при стабілізації тиску для рівнів HR = 2 MПa; 

2,5 MПa та 3 MПa для трьох значень інтервалу 

дискретизації роботи регулятора тиску Δt = 5 c, 7,5 с 

та 10 с. Отримані результати підтверджують стійкість 

роботи запропонованого регулятора тиску при різних 

параметрах роботи ЕГТС. 

Зменшення інтервалу дискретизації роботи 

регулятора тиску Δt призводить до підвищення 

швидкодії системи регулювання, проте може 

супроводжуватися підвищенням її коливальності. 

Зменшення інтервалу Δt призводить до зниження 

швидкодії системи регулювання, проте підвищує 

робастність замкнутої системи управління, 

стабільність її роботи 

Важливою перевагою запропонованої 

архітектури програмного регулятора тиску є 

теоретична можливість забезпечення наперед 

заданої точності стабілізації тиску. 

ВИСНОВКИ. Обґрунтовано доцільність 

застосування замкнутої системи керування 

електрогідротранспортною системою зі 

стабілізацією тиску як найбільш перспективного 

шляху ресурсозбереження при експлуатації 

насосних комплексів. Запропоновано реалізацію 

замкнутої системи стабілізації тиску при 

використанні дискретного програмного регулятора. 

Дослідженнями параметричної чутливості замкнутої 

системи стабілізації тиску підтверджена стійкість і 

висока робастність запропонованого рішення в 

широкому діапазоні зміни параметрів. 
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Purpose. The work is devoted to the development of a closed-loop control system of hydraulic transport system 

with pressure stabilization and its research on a mathematical model. Originality. The expediency of application of a 

closed-loop control system of electric water transport system with pressure stabilization as the most promising way of 

resource saving in the operation of pumping complexes is substantiated. The realization of the closed-loop pressure 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 4/2021 (56) 

33 

stabilization system using a discrete program regulator is proposed. The studies of parametric sensitivity of the closed-

loop pressure stabilization system have confirmed the high robustness of the proposed solution. Methodology. General 

methods of physics, hydraulics, mathematical analysis and computational mathematics were used to solve the tasks. 

Numerical solution of mathematical model equations and visualization of obtained results were performed in 

MATLAB®/Simulink environment. Results. The expediency of using closed-loop control systems of pumping units 

with pressure stabilization as the most promising way of resource saving in the operation of pumping complexes is 

substantiated. The impossibility of implementing the pressure stabilization system based on the classical PID controller 

is shown, which is caused by the influence of wave processes in the pipeline system with distributed parameters. The 

closed-loop pressure stabilization system with the use of a discrete program regulator is realized, its stability and 

robustness in a wide range of changes in the regulator parameters is shown. Practical value. The possibility of 

implementing a closed-loop pressure stabilization system of electric hydrotransport system has been substantiated; a 

method of calculating the discrete program pressure regulator based on the regression analysis of the results of 

mathematical modeling has been proposed. Figures 12, tables 2, references 9. 

Key words: electric hydrotransport system, closed-loop pressure stabilization system, software control, discrete 

control system. 
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