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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ
ПРОЦЕСОМ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Рассматривается принцип построения и основные функциональные возможности
системы автоматического управления технологическим процессом водоснабжения.
Приведена структурная схема такой системы и описано назначение ее основных
составляющих. Обоснован выбор способа связи и протокола для обмена информацией
между объектами системы. Даны рекомендации относительно возможности
расширения структуры и функциональных возможностей АСУ ТП.
Розглядається принцип побудови та основні функціональні можливості системи
автоматичного управління технологічним процесом водопостачання. Наведено
структурну схему такої системи та описано призначення її основних складових.
Обґрунтовано вибір способу зв'язку та протоколу для обміну інформацією між
об'єктами системи. Подані рекомендації щодо можливості розширення структури та
функціональних можливостей АСУ ТП.
Вступ
Для України, яка забезпечена власними паливними енергоресурсами лише на 48 %
від потреб, проблема енергоресурсозабезпечення вкрай важлива. Актуальною в цьому
плані є задача розробки і впровадження енергоефективних систем теплопостачання,
водопостачання в житлово-комунальному господарстві (ЖКГ) України. Значний резерв
в підвищенні енергоефективності систем тепло- і водопостачання на підприємствах
ЖКГ криється в модернізації систем насосних станцій [1–2].
Найбільш ефективним засобом економії є модернізація електроприводів
турбомеханізмів на базі частотно-регульованих напівпровідникових перетворювачів
частоти з асинхронними електродвигунами, а також оптимізація електромеханічних
систем насосних станцій. Впровадження регульованого електроприводу на насосних
станціях та застосування оптимізаційних алгоритмів автоматичного керування дасть
змогу зекономити близько 40% спожитої електроенергії (за даними фірми Danfoss),
а також суттєво знизити виробничі витрати в ЖКГ. Для забезпечення високонадійної
роботи нового обладнання та оптимізації режимів роботи станцій водопостачання
актуальною є задача створення автоматизованої системи управління процесом подачі
води.
За участю авторів статті така система була створена та впроваджена у роботу в
кінці 2012 р. у м. Коломия. Нижче описані особливості та функціональні можливості
такої системи.
Технологічна схема водоподачі
Джерелом води слугує ріка Прут, звідки вода по короткому каналу поступає у
приймальний колодязь-ківш водозабірної станції ВНС1 (рис.1).
У ковші встановлені два вертикальні занурені фекальні насоси виробництва
Wilo, котрі перекачують воду у три басейни відстійники. Продуктивність кожного
з насосів складає 2400 м3/год.
Насоси оснащені асинхронними двигунами
потужністю 75 кВт. Для обмеження пускових струмів двигунів та забезпечення
плавності процесів пуску та гальмування насосів використані пристрої плавного
пуску серії ATS22 виробництва Schneider-Electric. Керування насосними
агрегатами відбувається з пульта керування, котрий встановлений у приміщенні
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ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɫɬɚɧɰɿʀ. ɉɭɥɶɬ ɨɫɧɚɳɟɧɢɣ ɫɟɧɫɨɪɧɨɸ ɨɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɨɸ ɩɚɧɟɥɥɸ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɢɦ
ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ Ɍɟɫɨ. Ʉɨɧɬɪɨɥɟɪ ɨɬɪɢɦɭɽ ɬɚ ɨɛɪɨɛɥɹɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɿɞ ɞɜɨɯ
ɜɢɬɪɚɬɨɦɿɪɿɜ ɜɨɞɢ, ɞɚɜɚɱɿɜ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɭ ɛɚɫɟɣɧɚɯ ɬɚ ɤɨɜɲɿ, ɞɚɜɚɱɿɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɨɛɦɨɬɨɤ
ɞɜɢɝɭɧɿɜ, ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ ɧɚɫɨɫɿɜ ɬɚ ɞɚɜɚɱɿɜ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɿɣ ɤɚɦɟɪɿ ɧɚɫɨɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɮɨɪɦɭɽ ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɚ ɩɭɫɤ ɬɚ ɡɭɩɢɧɤɭ ɧɚɫɨɫɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɭ. ɋɯɟɦɨɸ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɹɤ ɦɿɫɰɟɜɟ, ɬɚɤ ɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɪɭɱɧɟ ɚɛɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚɫɨɫɿɜ
ȼ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɨɛɨɬɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ min/max ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɭ
ɛɚɫɟɣɧɚɯ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚɯ. Ⱦɥɹ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɡɚ ɫɩɨɠɢɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ
ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɫɨɫɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭ ɧɿɱɧɿ ɝɨɞɢɧɢ, ɤɨɥɢ ɞɿɽ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɬɚɪɢɮ.

Ɋɢɫ. 1. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ ɭ ɦɿɫɬɨ
ȼɨɞɚ ɡ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ ɩɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɫɚɦɨɩɥɢɜɨɦ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɲɿɫɬɶ
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ. Ɂ ɰɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɲɚɪ ɩɿɫɤɭ ɩɨɫɬɭɩɚɽ ɧɚ ɩɿɞɡɟɦɧɭ ɝɚɥɟɪɟɸ, ɡ
ɹɤɨʀ ɜɨɧɚ ɫɚɦɨɩɥɢɜɨɦ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɣ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɱɢɫɬɨʀ ɜɨɞɢ ɫɬɚɧɰɿʀ ȼɇɋ-2. ɍ ɤɨɥɨɞɹɡɿ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɜɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɢɯ ɧɚɫɨɫɚ ɮɿɪɦɢ Wilo ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 900 ɦ3/ɝɨɞ. ɀɢɜɥɟɧɧɹ
ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɧɚɫɨɫɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɞɜɨɯ ɲɚɮ, ɨɞɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɩɪɢɫɬɪɨɽɦ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɭ
ATS22, ɚ ɿɧɲɚ – ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɟɦ ɱɚɫɬɨɬɢ ATV61. ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɨɞɢɧ ɧɚɫɨɫɧɢɣ ɚɝɪɟɝɚɬ,
ɚ ɿɧɲɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɪɟɠɢɦɿ "ɝɚɪɹɱɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ". Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɦɨɬɨɪɟɫɭɪɫɭ ɧɚɫɨɫɿɜ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɚ ɡɦɿɧɚ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɿɜ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɥɨɜɨɝɨ
ɤɨɦɭɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɤɨɠɟɧ ɡ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɧɚɫɨɫɿɜ ɦɨɠɟ ɩɿɞ’ɽɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɞɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ
ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɞɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɚ ɱɚɫɬɨɬɢ [3]. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚɫɨɫɿɜ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɡ ɨɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɭɥɶɬɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɟɧɫɨɪɧɨʀ ɩɚɧɟɥɿ, ɬɚɤ ɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ
– ɡ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ.
ȼɨɞɚ ɡ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ȼɇɋ-2 ɩɟɪɟɤɚɱɭɽɬɶɫɹ ɭ ɞɜɚ ɛɚɫɟɣɧɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɭ
ɇɉɋ-2. ɉɿɫɥɹ ɯɿɦɨɛɪɨɛɤɢ ɜɨɧɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɦɿɫɬɨ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɞɜɨɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 870 ɦ3/ɝɨɞ ɤɨɠɧɢɣ. Ʉɨɠɟɧ ɡ ɩɪɢɜɨɞɧɢɯ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɢɯ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɧɚɫɨɫɿɜ
ɨɬɪɢɦɭɽ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɚ ɱɚɫɬɨɬɢ ATV61, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɟ, ɡɝɿɞɧɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɪɭɱɧɟ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɜ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ.
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚɦɤɧɟɧɨɸ ɋȺɊ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɉȱȾ- ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɚ ɱɚɫɬɨɬɢ. ɍ ɫɤɥɚɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɯɨɞɢɬɶ ɬɚɤɨɠ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ Ɍɟɫɨ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɢɫɤɭ,
ɨɛɪɨɛɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɚɜɚɱɿɜ ɪɿɜɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɭ ɛɚɫɟɣɧɚɯ, ɜɢɬɪɚɬɨɦɿɪɿɜ ɜɨɞɢ,
ɤɨɬɪɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɦɿɫɬɨ, ɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɿɜ ɱɚɫɬɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɭ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɫɯɟɦɚ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Ⱥɋɍ Ɍɉ
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɡɚ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ (ɪɢɫ. 2):
– ɧɢɠɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ – ɰɟ ɪɿɡɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɚɜɚɱɿ (ɬɢɫɤɭ, ɪɿɜɧɹ – ɮɿɪɦɢ Wika, ɜɢɬɪɚɬ –
Siemens) ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ (ɱɚɫɬɨɬɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɿ, ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɭ –
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ɮɿɪɦɢ Schneider Electric);
– ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɢɯ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ (ɉɅɄ) ɮɿɪɦɢ
Teco. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢɯ ɡ ɞɚɜɚɱɿɜ ɿ ɜɢɞɚɱɚ ɤɟɪɭɸɱɢɯ
ɤɨɦɚɧɞ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ. Ⱦɥɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɤɭɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨ-ɦɚɲɢɧɧɢɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ;
– ɜɟɪɯɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ – ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɡɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ
SCADA - ɫɢɫɬɟɦɢ Reliance ɤɨɦɩɚɧɿʀ Geovap. ɐɟɣ ɪɿɜɟɧɶ Ⱥɋɍ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɛɿɪ, ɚɪɯɿɜɚɰɿɸ
ɞɚɧɢɯ ɜɿɞ ɉɅɄ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ.

Ɋɢɫ. 2. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ Ⱥɋɍ Ɍɉ
ɇɚ ɤɨɠɧɿɣ ɿɡ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥɿɜ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɬɢɩɭ LU9GC3
ɚɛɨ TWDXCA3RJ ɮɿɪɦɢ Schneider Electric ɭɬɜɨɪɟɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɦɿɠ
ɫɨɛɨɸ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ɚɛɨ/ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɭ ɬɚ ɉɅɄ [4]. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ Modbus RTU, ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ, ɹɤɢɣ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ ɰɿɣ
ɦɟɪɟɠɿ ɝɨɥɨɜɧɢɦ, ɨɩɢɬɭɽ ʀɯɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ (ɫɬɪɭɦ, ɧɚɩɪɭɝɚ, ɱɚɫɬɨɬɚ, ɬɨɳɨ) ɬɚ ɮɨɪɦɭɽ ɤɨɦɚɧɞɢ
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɡɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɞɚɜɚɱɿɜ, ɦɚɫɲɬɚɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɞ ɜ ɞɿɣɫɧɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɞɭɸɜɚɥɶɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɉɅɄ. ɉɪɨɩɚɞɚɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɞɚɜɚɱɚɦɢ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɚɦɢ ɱɚɫɬɨɬɢ
ɚɛɨ ɡ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ.
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɳɨ ɡɚɩɢɫɚɧɿ ɜ ɉɅɄ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ
ɡɝɿɞɧɨ ɜɢɦɨɝ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɰɢɤɥɿɱɧɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɱɚɫɿ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɨɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɚɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɡɜɭɤɨɜɟ ɚɛɨ ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ
ɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ, ɹɤ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ, ɩɪɨ ɧɟɩɨɥɚɞɤɢ ɜ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ, ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɭ ɯɨɞɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɨ ɧɟɲɬɚɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɬɨɪ
ɨɬɪɢɦɭɽ ɬɚɤɨɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɤɨɠɧɭ ɩɨɞɿɸ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɶ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɿ ɨɛ'ɽɤɬɢ – ȼɇɋ1
(«ɫɢɪɚ ɜɨɞɚ»), ȼɇɋ2 («ɱɢɫɬɚ ɜɨɞɚ») ɬɚ ɇɉɋ2, ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɦɿɠ ɨɛ'ɽɤɬɚɦɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɪɚɞɿɨ ɦɟɪɟɠɿ GSM ɤɚɧɚɥɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ GPRS, ɳɨ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ.
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɫɟɪɜɟɪɧɨɸ ɫɬɚɧɰɿɽɸ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɿɣ, ɬɚ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ ȼɇɋ1 ɿ ȼɇɋ2, ɜ ɲɚɮɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɿɯ ɧɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
GPRS- ɪɨɭɬɟɪ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɮɭɧɤɰɿʀ DNS. DNS ɫɟɪɜɿɫ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɭɛɞɨɦɟɧɢ, ɹɤɿ
ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɿ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ SIM ɤɚɪɬɤɢ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢɱɧɨʀ ȱɊ-ɚɞɪɟɫɢ. ɉɪɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜ
ɫɟɪɜɿɫɿ DynDNS ɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɞɨɦɟɧɧɟ ɿɦ’ɹ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ɋɨɭɬɟɪ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɽ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ DNS ɫɟɪɜɟɪɭ ɫɟɪɜɿɫɭ DynDNS, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɱɢ ɩɪɨ ȱɊ-ɚɞɪɟɫɭ SIM
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ɤɚɪɬɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɜ ɪɨɭɬɟɪ. ɋɟɪɜɟɪ ɫɥɭɠɛɢ DynDNS ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɨɫɬɚɧɧɸ ȱɊ-ɚɞɪɟɫɭ, ɿ ɩɪɢ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɿ ɞɨ ɞɨɦɟɧɧɨɝɨ ɿɦɟɧɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɹɽ ɡɚɩɢɬɢ SCADAɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɰɸ ȱɊ-ɚɞɪɟɫɭ.
Ɂɜ'ɹɡɨɤ ɪɨɭɬɟɪɚ ɡ ɉɅɄ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ NAT (ɚɧɝɥ. Network Address Translation –
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɚɞɪɟɫ) ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜ ɦɟɪɟɠɿ Ethernet TCP/IP. Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɫɟɪɜɟɪɧɨɸ
ɫɬɚɧɰɿɽɸ ɬɚ ɲɚɮɨɸ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɇɉɋ-2, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɸ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɤɚɛɟɥɶɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ Ethernet TCP/IP.
ȼɫɹ ɡɿɛɪɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚɦɢ ɫɬɚɧɰɿɣ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɧɭ ɫɬɚɧɰɿɸ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɞɟ ɜɨɧɚ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ. Ⱥɪɯɿɜɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɋɍȻȾ Microsoft SQL Server 2008, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɪɯɿɜɭɜɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɨɪɬ ɿ ɪɟɡɟɪɜɧɟ
ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 24ɯ7ɯ365: 24 ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɞɨɛɭ, 7 ɞɧɿɜ ɧɚ
ɬɢɠɞɟɧɶ, 365 ɞɧɿɜ ɜ ɪɿɤ.
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɨɬɪɢɦɭɽ ɩɨɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɧɚɫɨɫɧɢɯ
ɫɬɚɧɰɿɣ. əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɪɢɫ. 3 ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɝɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɟɤɪɚɧɭ ɫɟɪɜɟɪɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ. ɇɚ ɰɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɬɚ ɪɟɠɢɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜɫɿɯ ɬɪɶɨɯ
ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɬɚɧ ɧɚɫɨɫɿɜ (ɭɜɿɦɤɧɟɧɢɣ/ɜɢɦɤɧɟɧɢɣ), ɨɫɧɨɜɧɿ ɛɿɠɭɱɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɿɜ (ɫɬɪɭɦ, ɧɚɩɪɭɝɚ), ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ, ɞɚɧɿ ɜɢɬɪɚɬɨɦɿɪɿɜ, ɬɢɫɤ ɧɚ
ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ ɇɉɋ2.

Ɋɢɫ. 3 Ƚɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɟɤɪɚɧɭ ɫɟɪɜɟɪɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɪɢɫɭɧɤɿɜ ɬɚ ɝɪɚɮɿɤɿɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:
– ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɯɚɪɚɬɟɪɢɫɬɢɤ;
– ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɿɜ (ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɤɚɥɢ, ɦɚɫɲɬɚɛɭɜɚɧɧɹ);
– ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɿɜ;
– ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɿ ɨɧ-ɥɚɣɧ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ;
– ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɶɧɢɰɶɤɿ ɮɿɥɶɬɪɢ;
– ɟɤɫɩɨɪɬ ɞɚɧɢɯ ɜ csv ɿ xls ɮɚɣɥɢ.

Висновки
За результатами впровадження та майже річного періоду експлуатації АСУ ТП
можна зробити такі висновки:
– має місце суттєве скорочення споживання електроенергії. Економія складає
порядку 28 %. Це досягнуто як за рахунок використання насосних агрегатів з
покращеними енергетичними характеристиками, так і завдяки раціональному вибору
режимів роботи насосів;
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– постійне ведення моніторингу роботи насосних станцій дозволяє запобігати
виникненню нештатних ситуацій, дисциплінує роботу чергового персоналу, а
автоматичний режим роботи насосних агрегатів взагалі усуває вплив так званого
"людського фактору";
На завершення, звернемо увагу на те, що використана промислова SCADA за своїм
потенціалом дозволяє суттєво розширити функціональні можливості реалізованої АСУ
ТП. Так наприклад, у майбутньому можна на її основі реалізувати диспетчеризацію
міської мережі підкачувальних станцій, створивши тим самим єдину АСУ ТП
водопостачання міста.
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The paper considers the principle for construction and main functional capabilities of
water supply process automated control system (ACS). It presents a diagram of such system
and describes its designated use and main components. It gives justification of the choice of
the method of communication and the protocol of information exchange among the objects of
the system. It gives recommendation regarding the possibility for extension of the structure
and functional capabilities of the process ACS.
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