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РЕФЕРАТ

    Об’єкт розробки – Комп’ютеризована система контролю 
параметрів роботи насосної станції в системі водопостачання 
міста (КСКНС).
    Мета розробки – полягає в створенні комп'ютеризованої 
системи контролю параметрів роботи насосної станції, 
забезпечення необхідного рівня води в резервуарі.
    В представленiй роботi розроблено комп’ютеризовану
систему контролю параметрів роботи насосної станції в 
системі водопостачання міста. Систему побудовано на 
сучаснiй елементнiй базi, функції контролю параметрів 
реалізовано за допомогою ЕОМ. Система контролює такі
параметри роботи насосної станції як: тиск на виході станції, 
тиск в контрольних точках, стан основного і допоміжних 
насосів. Результат контролю відображається на екрані 
монітора оператора і фіксуються в базі даних системи. 
Впроводження системи дозволило підвищити оперативність і
точність контролю параметрів роботи насосної станції і за 
рахунок цього підвищити ефективність її роботи.

КОМПЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА, КОНТРОЛЬ, НАСОСНА
СТАНЦІЯ, СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ.



ABSTRACT

    The property development - Computerized system for 
monitoring the parameters of the pump station operation in the 
city water supply system (CSMPS).
    The purpose of development - is to create a computerized 
system for monitoring the parameters of the pump station, 
providing the required level of water in the reservoir.
    In the presented work the computer-assisted checking of 
parameters of work of the pumping station system is developed in 
the water of city system. The system is built on a modern element 
base, the functions of control of parameters are realized by 
computer. The system controls such parameters of work of the 
pumping station as: pressure is on the output of the station, 
pressure in control points, state basic and auxiliary pumps. A 
control result is represented on the screen of monitor
of operator and fixed in a database system. Introduction of the 
system allowed to promote an operationability and exactness of 
control of parameters of work of the pumping station and due to it 
to promote efficiency of its work.

COMPUTERIZED SYSTEM, CONTROL, PUMP STATION, 
WATER SUPPLY SYSTEM.




