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За допомогою системного підходу синтезовано за критеріями ефективності та надійності цільові функції ба-

гатоцільової задачі оптимізації режимів функціонування складного об’єкта керування - нафтоперекачувальної 

станції, у залежності від витрати робочої рідини її насосних агрегатів. Визначено вагові коефіцієнти важливості 

і кути «неузгодженості» локальних цільових функцій та відповідні екстремальні значення глобальної цільової 

функції в різних (зокрема маловитратних) режимах роботи. Для знаходження глобального оптимуму усталеного 

режиму роботи агрегатів залучено методи багатоцільової оптимізації. Встановлено поліоптимальне значення 

витратного навантаження електроприводного насосного агрегату та відповідної адитивної цільової функції за 

критеріями ефективності та надійності.  
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тимізація, автоматичне керування, критерії оптимальності.  
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С помощью системного подхода синтезированы по критериям эффективности и надежности целевые функ-

ции многоцелевой задачи оптимизации режимов функционирования сложного объекта управления - нефтепере-

качивающей станции, в зависимости от расхода рабочей жидкости ее насосных агрегатов. Определены весовые 

коэффициенты важности и углы «несогласованности» локальных целевых функций и соответствующие экстре-

мальные значения глобальной целевой функции в различных (в том числе малорасходных) режимах работы. 

Для нахождения глобального оптимума установившегося режима работы агрегатов привлечено методы много-

целевой оптимизации. Установлено полиоптимальное значения расходной нагрузки электроприводного насос-

ного агрегата и соответствующей аддитивной целевой функции по критериям эффективности и надежности.  

Ключевые слова: электрический двигатель, центробежный насос, нефтеперекачивающая станция, много-

целевая оптимизация, автоматическое управление, критерии оптимальности. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Нафтоперекачувальна 

станція (НПС) магістральних нафтопроводів є склад-

ним об’єктом керування, в якому одночасно відбува-

ються технологічні процеси різної фізичної природи, 

якими треба керувати: електричні, магнітні, механіч-

ні, гідравлічні та теплові. Оптимальний режим роботи 

такого об’єкта характеризується комплексом критері-

їв (ефективності, надійності, якості тощо), які зазви-

чай суперечливі, оскільки досягнення оптимальних 

рішень за будь-яким одним критерієм спричиняє 

погіршення інших. В цьому випадку визначення оп-

тимального розв’язку можливе лише шляхом засто-

сування евристичних процедур та системного підходу 

[1] із визначенням параметрів рішень на основі мето-

дології багатоцільової оптимізації (БО).  

У більшості випадків на НПС магістральних наф-

топроводів встановлено чотири електроприводні 

насосні агрегати (НА) – відцентрові насоси (ВН), які 

приводяться в рух синхронними або асинхронними 

електродвигунами (ЕД). Однак у зв’язку зі зменшен-

ням обсягів перекачування зазвичай працює лише 

один НА. Тому особливо актуальним є вирішення 

задачі БО режимів роботи НА НПС, спрямованого на 

підвищення показників основних критеріїв, а саме 

надійності та ефективності їх роботи у недовантаже-

них експлуатаційних режимах.  

Аналіз досліджень і публікацій. Електричні, ме-

ханічні і гідравлічні підсистеми НПС утворюють 

складний об’єкт керування, який потребує застосу-

вання системного підходу для комплексного аналізу 

його режимів роботи [2]. НПС притаманні ознаки 

складної технічної системи з ієрархічною структу-

рою, яка має енергетичний взаємозв’язок між підси-

стемами різної фізичної природи та потребує узго-

дження їх сумісної роботи шляхом реалізації поліоп-

тимального керування за множиною критеріальних 

цільових умов [3].  

Відомо [4], що цільова функція – це аналітична 

залежність між критерієм (критеріями) оптимальнос-

ті і параметрами, що підлягають оптимізації, зі вка-

зівкою напряму екстремуму. При дослідженні режи-

мів роботи НПС, встановлено [5], що основними 

критеріями оптимальності є ефективність та надій-

ність підсистем НА. Тут цільові функції відповідно 

для ВН та ЕД формалізовані у вигляді поліномів 

третього степеня за критеріями ефективності (φ1, φ2) 

та надійності (φ3, φ4) залежно від витратного наван-

таження агрегату Q. 
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де φ1, φ2  - відповідно цільові функції за критеріями 

ефективності  ВН та ЕД; φ3, φ4 - відповідно цільові 
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функції за критеріями режимної надійності  ВН та 

ЕД; а1, а2, а3 , а4; b1, b2, b3, b4; c1, c2, c3, c4; d1, d2, d3, d4 - 

коефіцієнти апроксимації характеристик ефективнос-

ті та надійності ВН та ЕД.  

Отримані в [5, 6, 7] результати доводять, що ці-

льові функції (1) досягають максимуму при різних 

значеннях витрати нафти Q, що вимагає залучення 

методів БО для отримання компромісного рішення.  

Метою роботи є БО усталених режимів електроп-

риводної  НПС на основі методології системного 

підходу за критеріями ефективності та надійності 

роботи її електричної та гідравлічної підсистем.   

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Пе-

рекачування нафти магістральними нафтопроводами 

є складним технологічним процесом, в якому беруть 

участь електроприводні магістральні насоси НПС. У 

межах досліджуваної технологічної ділянки НПС 

зазвичай використовують послідовне сполучення 

чотирьох ВН (система перекачування із «насоса в 

насос»). Структурна схема НПС, яка поєднана зі схе-

мою її електропостачання, наведена на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структурна схема технологічної ділянки 

НПС, суміщена зі схемою електропостачання 

 

Для приводу магістральних насосів на НПС засто-

совують високовольтні синхронні та асинхронні ЕД 

потужністю до 8000 кВт. Режими роботи всіх ВН 

взаємопов'язані, тому взаємозалежними є також ре-

жими ЕД. Таким чином, при оптимізації технологіч-

ного процесу перекачування, ЕД та ВН технологічної 

ділянки слід розглядати як компоненти єдиного тех-

нологічного процесу, що утворюють структуру НПС.  

Взаємозв’язки елементів системи НА відображені 

у функціональній схемі системи автоматичного керу-

вання (САК) НА (рис. 2). Очевидно, що перекачуван-

ня нафти є сукупністю трьох взаємодіючих підсис-

тем: електричної, механічної та гідравлічної. Режими 

їх роботи і вихідні параметри Хе, Хм , Хг залежать від 

керуючих впливів Yе ,Yм, Yг та різноманітних збу-

рюючих факторів Zе, Zм, Zг, які мають випадковий 

характер. Ця обставина веде до виникнення складних 

електрогідромеханічних процесів, які впливають на 

показники енергоефективності та надійності роботи 

НПС. 

 

 
Рисунок 2 – Функціональна схема системи  

автоматичного керування насосного агрегату 

 

Згідно з рис. 2 керуючими впливами електричної 

підсистеми є відповідно вхідні параметри режиму - 

значення напруги та струмів обмоток статора та рото-

ра ЕД, які змінюються одночасно з вхідною частотою; 

механічної - значення швидкості обертання валу НА; 

гідравлічної – значеннями витрати та тиску на вході  

насосу. Перелічені параметри створюють вектор ке-

рувальних дій.  

Збурюючи фактори, які характеризують якість 

електроенергії та фізичні властивості рідини 

(в’язкість та густина) – формують вектори збурень. 

Відповідно значення потужності на валу ЕД, тиску і 

витрати на виході з насоса та віброшвидкості підшип-

никових вузлів НА формують вектор вихідних пара-

метрів режиму агрегату.  

Для розв’язання поставленої задачі БО необхідні 

математична модель НА НПС, цільові функції і опти-

мізаційний алгоритм.  

З метою адекватного відображення процесу пере-

качування нафти НА НПС та керування ним в [5] 

сформовано математичні моделі ВН та ЕД, які опи-

сують поведінку підсистем НПС в різних режимах 

роботи. Математичні моделі побудовані в системі 

відносних одиниць, яка дає змогу значно спростити 

дослідження роботи електричних та гідравлічних 

машин та встановити закономірності їх поведінки за 

різних умов роботи. Особливістю цієї системи є те, 

що вона дає змогу сформувати узагальнені залежнос-

ті, зумовлені аналогією фізичних процесів у підсис-

темах НПС. Оскільки вибір критеріїв оптимізації та 

формування цільових функцій є однією з найважли-

віших проблем БО, то для їх визначення та формалі-

зації застосуємо дані математичні моделі.  

Технологічний режим роботи НПС є оптимальним, 

якщо він забезпечує екстремум (максимум чи міні-

мум) цільової функції при виконанні системи обме-

жень, які відображають умови протікання технологіч-

ного процесу перекачування і вимоги, що ставлять до 

нього. При цьому глобальна цільова функція запису-

ється у вигляді (2) 

 

max))((  QФM i , (2) 
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де M - глобальна цільова функція; φі(Q) - і-та локаль-

на цільова функція за критеріями оптимальності за-

лежно від витрати нафти Q. 

При експлуатації ВН його технічний стан зміню-

ється внаслідок зносу деталей та вузлів. Швидкість 

втрати роботоздатності ВН та його елементів визна-

чається індивідуальними особливостями насоса, по-

чатковим станом та режимом його роботи. Це в свою 

чергу впливає на зміну віброшвидкості елементів 

конструкції ВН, яка є індикатором його надійності. 

Внаслідок зносу зростають всі види втрат, що спри-

чиняє зниження ККД. Згідно [8] зниження ККД від-

носно базових значень говорить про необхідність 

ремонту НА. Таким чином критерії ефективності та 

надійності роботи НА є взаємозалежними. Графіки 

цільових функцій  перелічених критеріїв від наванта-

ження НПС для НА  «СТД-2500-2 та НМ-3600-230» 

зображено на рис. 3 [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Графіки локальних цільових функцій 

надійності та ефективності ЕД та ВН  у залежності 

від витратного навантаження Q для НА типу   

«СТД-2500-2 та НМ-3600-230» 

 

Результати отримані для  НА типу «СТД-2500-2 та 

НМ-3600-230», коефіцієнти апроксимації характерис-

тик ефективності та режимної надійності ВН та ЕД 

наведені у [5].  

Як видно з рис. 3, оптимальні режими ЕД та ВН не 

співпадають, що вимагає прийняття компромісного 

рішення на основі методології БО.  

При розв’язанні задач БО режимів функціонування 

НПС необхідно виконувати процедуру ранжування лока-

льних цільових функцій за критеріями оптимальності, 

оскільки вони можуть мати різні розмірності. Тому всі 

локальні цільові функції зведено до однієї розмірності 

шляхом застосування системи відносних одиниць.  

На основі аналізу існуючих методів БО [4] для за-

дачі (2) застосуємо метод скалярного синтезу. Лока-

льні цільові функції за критеріями оптимальності 

об`єднаємо в глобальну цільову функцію М, для згор-

тки якої застосуємо адитивний підхід (3)  

 

)(
1

QМ i

n

i
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 , (3) 

 

де 0i   вагові коефіцієнти, які дають у кількісній 

шкалі перевагу i-го критерію оптимальності у порівнян-

ні з іншим ( 1
1




n

i
i ), n – кількість цільових функцій.  

Для вибраних нами чотирьох критеріїв оптималь-

ності глобальну цільову функцію БО представимо у 

вигляді (4) 

 

44332211  М , (4) 

 

де 4321 ,,,  - вагові коефіцієнти важливості для 

критеріїв ефективності та надійності ВН та ЕД відпо-

відно.  

Графіки глобальних цільових функцій БО режимів 

роботи НА НПС при різних значеннях вагових коефі-

цієнтів важливості наведено на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Глобальні цільові функції багатоцільової 

оптимізації режимів роботи НА НПС при різних  

значеннях вагових коефіцієнтів важливості 

 

Зокрема у табл. 1 наведено 5 характерних варіан-

тів, які уможливлюють визначення поліоптимального 

значення витратного навантаження М та максималь-

ного значення цільової функції Q
max

. Ці варіанти да-

ють змогу окремо дослідити вплив цільових умов за 

критеріями ефективності (варіант 1) або надійності 

(варіант 1) НА, зробити визначальними об’єктами 

досліджень лише ВН (варіант 3) або ЕД (варіант 4), 

чи НА загалом (варіант 5) за умови рівнозначимості 

обраних цільових умов. 

 

Таблиця 1 – Результати розрахунку максимальних 

значень глобальних цільових функцій та відповідного  

витратного навантаження НА  при різних значеннях 

вагових коефіцієнтів важливості 

Варіанти 

Значення вагових  

коефіцієнтів важливості 

1  2  3  4  M ,% 
maxQ

, в. о. 

1 0,5 0,5 0 0 92 1,0 

2 0 0 0,5 0,5 64,4 0,88 

3 0 0,5 0 0,5 96,05 0,1 

4 0,5 0 0,5 0 93,4 0,89 

5 0,25 0,25 0,25 0,25 77,8 0,88 

 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ. ЕНЕРГЕТИКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1/2018 (108) 

18 

Для знаходження поліоптимального значення ади-

тивної цільової функції (3) необхідно правильно ви-

значити величину вагових коефіцієнтів важливості 

локальних цільових функцій, що дає можливість дати 

числову оцінку вкладу відповідного критерію в кін-

цевий результат. Для цього використовують різні 

підходи, в рамках яких розроблено декілька методів 

[9]: метод Сааті або метод аналізу ієрархій (МАІ), 

метод ранжування критеріїв, метод Уея, метод Когге-

ра і Ю, метод шкали Фішберна, принцип нечіткої 

більшості, метод найменших квадратів, тощо. Проте 

перелічені способи визначення вагових коефіцієнтів 

важливості при розв’язанні задач БО базуються на 

підходах попарного порівняння. Тому для визначення 

вагових коефіцієнтів важливості λі  використаємо 

метод експертних оцінок шляхом залучення групи 

експертів чисельністю від 15 до 25 чоловік (спеціалі-

стів енергетичного, електротехнічного, механічного 

відділів підприємств та науковців в даній галузі).  

Для ранжування цільових функцій оптимальності 

роботи НА НПС було задіяно 16 компетентних у 

сфері транспортування нафти експертів, а саме голо-

вних інженерів, енергетиків, механіків системи магіс-

тральних нафтопроводів України. Ними проведено 

аналіз цільових функцій критеріїв оптимізації за 4-х 

бальною шкалою. Результати ранжування наведено в 

табл. 2. 

Групова оцінка може вважатись достовірною 

тільки за умови узгодженості відповідей фахівців. 

Тому статистична обробка інформації, отримана від 

експертів, повинна включати в себе оцінку ступеня 

узгодженості думок експертів і виявляти причини їх 

неоднорідності. З цією метою в роботі використано 

коефіцієнт конкордації Кендала W - загальний 

коефіцієнт рангової кореляції для групи, що 

складається з m експертів, який вимірюється в 

діапазоні від 0 до 1. Групова оцінка, визначена згідно 

(5), вважається достовірною, коли W  0,7 [10] 
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12
32 nnm

S
W


 , (5) 

де  n - кількість цільових функцій; S - сума квадратів 

відхилень, яка визначається згідно (6) 
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де λij – ваговий коефіцієнт важливості, що надається 

j-м експертом i-й локальній цільовій функції; λср - 

середнє значення вагових коефіцієнтів важливості (7) 
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1
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Якщо будь-який експерт не може присвоїти цільо-

вим функціям різні вагові коефіцієнти і присвоює їм 

однакові значення, то коефіцієнт конкордації W роз-

раховують за формулою (8) 

 







m

i
iTmkkm

S
W

1

32 12)(

12
; 

(8) 

 

 
it

iii ttT )(
12

1 3 . (9) 

 

де ti – кількість однакових вагових коефіцієнтів важ-

ливості для i – ї цільової функції. 

Відповідно до отриманих даних коефіцієнт конко-

рдації для всієї сукупності критеріїв оптимальності 

(n=4) є достовірним, оскільки складає W=0,75, що 

свідчить про наявність узгодженості думок експертів.  

Оскільки кількість цільових функцій критеріїв оп-

тимальності роботи НА НПС n<7, то для оцінки зна-

чимості отриманих результатів використаємо крите-

рій Персона χ
2
 (10) [11]  

 

Wnm )1(2  . (10) 

 

Таблиця 2 – Результати опитування експертів 

Цільові функції за критеріями 
Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ефективності ВН, 1  4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 

ефективності ЕД, 2  3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 

надійності ВН, 3  2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 

надійності ЕД, 4  1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 

 

Розраховане та критичне (для одновідсоткового 

рівня значимості та ступеня свободи f = n-1) значен-

ня критерію Пірсона складають відповідно χ
2
 =36,04 

та  χкр
2
= 11,34. Оскільки χ

2
>χкр

2
, то думки експертів 

узгоджені.   

На рис. 5 наведено графічне представлення ре-

зультатів ранжування, виконаного 16-ма експертами 

з метою встановлення «ваги» кожного критерію для 

визначення їх впливу на оптимальність режимів 

роботи НА НПС. 

 

 
 

Рисунок 5 – Вагові коефіцієнти важливості цільових 

функцій оптимальності режиму НА 
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Результати аналізу показали, що у сукупності ві-

дібраних критеріїв найбільший вплив на величину 

глобальної цільової функції мають критерії ефекти-

вності (φ1, φ2)  та менший вплив характерний для 

критеріїв надійності (φ3, φ4).  

Другим способом візуалізації задачі БО є пред-

ставлення цільових функцій )(Qi  у вигляді прос-

торових векторів на координатних площинах, пере-

тин яких формує вісь корисності lк (рис. 6), що має 

зазвичай розмірність однієї з грошових одиниць або 

безрозмірна, а друга вісь
i

l має розмірність i-ї ці-

льової функції.  

 

 
 

Рисунок 6 – Візуалізація процесу скаляризації задачі 

векторної оптимізації 

 

В загальному випадку кількість площин дорівнює 

кількості цільових функцій n, однак вона може бути 

меншою, якщо декілька цільових функцій мають 

однакову розмірність. У нашому випадку маємо дві 

площини, утворені віссю корисності lк з ося-

ми
2,1

l і
4,3

l з розмірностями цільових функцій φ1, φ2 

(критерії ефективності) та φ3, φ4 (критерії надійнос-

ті).  

Тоді  глобальну цільову функцію М, для згортки 

якої застосований адитивний підхід, можна предста-

вити у вигляді вектора М  на осі корисності lк, мо-

дуль якого (11) рівний сумі проекцій (модулів век-

торів Ni)  всіх цільових функцій на цю вісь 
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Очевидно, що вагові коефіцієнти λi - це косинуси 

кутів нахилу цільових функцій до осі корисності 

(12) 

 

ii  cos . (12) 

 

Ці кути, які змінюються в межах від нуля до 180 

градусів, називатимемо кутами «неузгодженості» 

цільових функцій, оскільки вони візуально характе-

ризують вклад кожної цільової функції в глобальну 

функцію корисності. Якщо кути гострі, то вагові 

коефіцієнти будуть додатні, зокрема для  γi= 0°  

маємо λi=1. Якщо γi= 90°, то λi = 0 і цільова функція 

взагалі не впливає на результуюче рішення, в той 

час як умова γi>90°визначає такі суперечливі цільові 

функції, зростання яких веде до зменшення глоба-

льного оптимуму (від’ємне значення вагових коефі-

цієнтів λi<0). Числові значення кутів «неузгоджено-

сті», отримані на основі результатів опитування 16-х 

експертів, наведені у табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Розрахункові значення кутів  

«неузгодження» 

Ваговий  

коефіцієнт λ, в.о. 
1  2  3  4  

0,4 0,34 0,16 0,1 

Кут  

«неузгодженості» 

γ, град 

1  
2  3  

4  

66,4 70,1 80,8 84,3 

 

Сформована адитивна глобальна цільова функція 

дає можливість представити задачу БО у вигляді 

одноцільової задачі математичного програмування. 

Розв’язком її є поліоптимальне значення витрати Q
опт

, 

яке забезпечує максимальну величину глобальної 

цільової функції М при дотриманні умов стійких 

режимів функціонування НПС. Даний розв’язок, не 

будучи оптимальним ні для одного з часткових кри-

теріїв, має бути компромісним для глобальної ці-

льової функції М. Така ситуація зумовлена наявніс-

тю суперечливості між переважною більшістю 

окремих локальних цільових функцій φі(Q), оптима-

льності режимів роботи НПС, бо максимум для 

кожного з них досягається в різних точках. 

Графік глобальної цільової функції оптимальнос-

ті, побудований на основі визначених експертами 

вагових коефіцієнтів важливості, зображено на рис. 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Глобальна цільова функція залежно  

від витратного навантаження НА 

 

Традиційно для НА обирають таке витратне на-

вантаження, яке відповідає номінальному режиму 

роботи ВН (Q
ном 

=1). Як видно з рисунку, поліопти-

мальний режим роботи НПС, обладнаної НА  

«СТД2500-2 та НМ-3600-230», в малозавантажених 

режимах досягається при меншому значенні витра-

ти, яке складає Q
опт

 =0,86, для якого максимальне 

значення адитивної цільової функції за критеріями 

ефективності та надійності ВН та ЕД складає 
опт.

maxM =72,17%.  
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Для розрахунку економічної ефективності робо-

ти НА для визначеного поліоптимального значення 

витрати Q
опт

 необхідно цільову функцію М подати у 

вигляді функції корисності, яка має вартісну розмі-

рність. Такий перехід має завжди суб’єктивний ха-

рактер і вимагає додаткових досліджень, оскільки це 

потребує визначення ціни уступки за кожною цільо-

вою функцією у грошовому еквіваленті. Особливо 

складно це зробити для цільових функцій за крите-

рієм надійності, так як в літературі зазвичай відсутні 

експериментальні дані щодо таких досліджень. 

ВИСНОВКИ.  

1. Формалізовано глобальну цільову функцію ба-

гатокритеріальної задачі оптимального керування в 

маловитратних режимах за критеріями ефективності 

та надійності роботи НА НПС.  

2. На основі опитування експертів встановлено 

вагові коефіцієнти важливості цільових функцій та 

визначено їх вплив на оптимальність малозаванта-

жених режимів роботи НА НПС.  

3. З використанням апарату багатоцільової опти-

мізації проведено згортання глобальної цільової 

функції адитивним методом та визначено поліопти-

мальне значення витрати рідини при недовантаже-

них режимах роботи НПС Q
опт

 =0,86, яке відрізня-

ється від номінальної витрати ВН Q
ном 

=1.  

4. Візуалізацію процесу скаляризації задачі век-

торної оптимізації режимів роботи НА здійснено за 

допомогою розгляду кутів «неузгодженості» прос-

торових векторів цільових умов.  

5. Розрахунок економічної ефективності роботи 

НА НПС для визначеного поліоптимального зна-

чення витрати рідини вимагає проведення додатко-

вих довготривалих експериментальних досліджень 

на діючих станціях магістральних нафтопроводів. 
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MULTI-OBJECTIVE  OPTIMIZATION OF STEADY OPERATING MODES  

OF ELECTRIC OIL PUMPING STATION 
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Ivano-Frankivsk National Technical University Oil and Gas  

vul. Karpatska, 15, Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine. E-mail: yaremak_iryna@ukr.net  

Purpose. To research multi-objective optimization of steady operating modes of electric oil pumping station basing 

on system approach by criteria of efficiency and reliability of electric and hydraulic subsystems. Methodology. Accord-

ing to the criteria of efficiency and reliability were synthesized target function of the multi-objective task of optimiza-

tion of operating modes of a complex control object such as oil pumping station (OPS) depending on the flow rate of 

working fluid of its pumping units (PU). It gave the opportunity to research operating modes of electric PU in underload 

conditions. Results. By using system approach, global target function of multi-objective task of optimal control in 

steady operating modes of PU of OPS has been formalized. Basing on expert polls weight coefficients of significance of 

target functions and their impact on optimality of low-duty operating modes of electric PU have been determined. It was 

found that polioptimal values of flow rate in underload operating modes differ from nominal flow rate of centrifugal 

pump. Originality. For the first time on the basis of system approach global target function of multi-objective optimiza-

tion of operating modes of PU of OPS was synthesized by the criteria of efficiency and reliability of electric motor and 

centrifugal pump. Visualization of the scalarization process of the problem of vector optimization of operating modes of 

PU is accomplished by considering the angles of "inconsistency" of spatial vector of target conditions. The polyoptimal 

value of flow rate duty of electric PU and corresponding additive target function have been determined by criteria of 
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efficiency and reliability of the electric and hydraulic subsystems of PU. Practical value. Multi-objective optimization 

of operating modes of electric OPS gives opportunity to determine the polyoptimal operating mode of PU of OPS by 

criteria of efficiency and reliability of work without conducting expensive field experiments. 

Key words: electric motor, centrifugal pump, oil pumping station, multi-objective optimization, automatic control, 

optimality criteriа. 
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