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(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб ідентифікації параметрів гідросистеми з трубопровідною мережею складної конфігурації, що полягає у 
визначенні гідравлічних та енергетичних параметрів електрогідравлічного комплексу під час його експлуатації, 
представленні його еквівалентною електричною схемою заміщення, формуванні тестового сигналу напруги 

живлення  tuzad , дискретному вимірюванні поточної частоти обертання  tn  привідного двигуна насоса, 

визначенні відносної частоти обертання  tv  насосного агрегату, розрахунку сигналу продуктивності  tQp  на 

виході насосного агрегату, представленні сигналів  tn ,  tv ,  tQp  у вигляді тригонометричних рядів, 

складанні рівнянь енергобалансу для схеми заміщення електрогідравлічного комплексу, визначенні активних 
та індуктивних гідравлічних опорів насоса та трубопровідної мережі, який відрізняється тим, що гідросистема 

з трубопровідною мережею зі складною конфігурацією подається еквівалентною електричною схемою 
заміщення, яка містить m ділянок трубопровідної мережі, представлених R-L-С-ланцюгом; визначається 
кількість невідомих G параметрів електричної схеми заміщення електрогідравлічного комплексу та 
розраховується необхідна кількість N≥(G-1)/2 гармонік тестового сигналу; на вхід системи керування 
перетворювачем частоти насосного агрегату задається тестовий полігармонічний сигнал напруги живлення, 

що включає постійну U0 та змінні 


N

1n

nvarU  складові:    




N

1n

nvar0zad tncosUUtu , де Ω=2πf - кутова 

частота; f - частота зміни вхідного сигналу; φ - кут зсуву сигналу задання відносно початку координат; n, Ν - 

номер та число гармонік тестового сигналу напруги; вимірюється поточний сигнал частоти обертання  tn  

привідного двигуна насоса та визначаються сигнали відносної частоти обертання     nntntv   та 

продуктивності    tvQtQ pnp   на виході насосного агрегату, які містять постійні та змінні компоненти, де nn - 

номінальне значення частоти обертання електродвигуна насоса; Qpn - номінальне значення продуктивності 
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