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ВСТУП 
 

Цикл лекцій з дисципліни “Ідентифікація і моделювання об'єктів 

автоматизації” в обсязі 36 годин призначений для студентів спеціальності 

7.092501 - автоматизоване управління технологічними процесами. 

Дисципліна “Ідентифікація і моделювання об'єктів автоматизації” є 

складовою частиною спеціальної підготовки  за спеціальністю 6.092500 – 

автоматизоване управління технологічними процесами. 

Дисципліна “Ідентифікація і моделювання об'єктів автоматизації” 

охоплює питання побудови математичних моделей технологічних об'єктів як 

об'єктів керування, питання пов'язані з проведенням експериментів при 

побудові експериментальної моделі, питань перевірки адекватності моделі і 

питання ідентифікації. 

Дане коло задач вирішується при побудові систем керування 

технологічними процесами і тісно пов'язаний із задачами моделювання. 

Використання сучасних засобів моделювання динамічних систем дозволяє 

полегшити роботу при проектуванні і розглядати достатньо складні задачі.  

 

При побудові моделі об'єкта вирішуються такі задачі: 

1. Визначення виду моделі; 

2. Побудова теоретичної моделі; 

3. Проведення  досліджень із метою побудови експериментальної 

моделі; 

4. Розробка алгоритму ідентифікації; 

5. Моделювання об'єкта. 

 

Дані питання і складають утримання дисципліни. Істотний вплив на 

структуру дисципліни робить  необхідність аналізу типових методів побудови 

моделі, що визначає значна увага відведене побудові математичних моделей 
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в отриманих рівняннях переходять до відносин зміни параметрів до часу 
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Нелінійні диференціальні рівняння, яким відповідають безперервні 

статичні характеристики з більшим радіусом кривизни, линеаризуют.  
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У лінійній або линеаризованной математичної моделі об'єкта від 

абсолютних значень вхідних і вихідних величин переходять до їхніх приростів. 

Останні, у свою чергу, заміняють безрозмірними величинами, які являють 

собою відносини абсолютних приростів цих величин до їх довільно обраних 

базисних значень. У якості таких звичайно використовують значення величин у 

рівноважному стані до нанесення впливу, що обурює.  

 

Базисні значення позначають тими ж буквами, що й самі змінні, але з 

індексом нуль. 

 Отримані рівняння приводять до загальноприйнятої форми шляхом 

групування в лівій частині всіх членів, що містять вихідну величину об'єкта і її 

похідні, а в правій частині - всіх членів, що містять вхідну величину об'єкта і її 

похідні. Остання операція складається в діленні всіх членів отриманих рівнянь 

на постійний коефіцієнт при безрозмірної вихідній (або вхідний) величині. 

По отриманих рівняннях знаходять передатні функції об'єкта. 
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Лекция 9 

 

ТИПОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ І ЇХНІ 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ 

ВИМІРЮВАЛЬНИХ УСТРОЇВ. 
 

 

 

9.1. Складання математичного опису об'єкта 

 

Складання математичного опису об'єктів містить наступні етапи: 

1. Визначаються структурні особливості об'єкта, виконується його 

схематичне креслення й визначаються вихідні й вихідні потоки Fi. . 

Знаходять рівняння  матеріального або енергетичного балансів. 
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Виявлення кінетичних закономірностей, гідродинамічних умов і т.п.  
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Для об'єкта формується збурювання при малому часі. 
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В отриманих рівняннях розкривають значення невідомих і виключають 

рівняння статики й проміжні змінні.  
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основних технологічних об'єктів галузі. Для цілісності викладу до складу 

дисципліни введений огляд сучасних алгоритмів ідентифікації. 

 

Структурно курс складається з таких поділів: 

1.  Методи побудови теоретичних моделей технологічних об'єктів. 

2.  Моделі типових технологічних об'єктів. 

3.  Ідентифікація об'єктів. 

4.  Алгоритми ідентифікації. 

 

Мета викладання дисципліни – набуття студентами вмінь і навиків, 

необхідних для побудови експериментальних моделей, перевірки адекватності 

отриманих моделей і вирішення питання ідентифікації. 
 

Задача дисципліни - вивчення і засвоєння студентами методів отримання 

математичних моделей технологічних об’єктів і використання їх при 

моделюванні на ЕОМ. 
 

Теоретичні основи курсу студенти освоюють у рамках інших дисциплін – 

математичного аналізу й теорії автоматичного управління. Тому основною 

формою проведення занять повинне бути виконання студентами практичних 

завдань на аналогових та цифрових комп'ютерах. Оптимальним 

представляється виконання ними ряду завдань, починаючи від самостійної 

розробки найпростіших математичних моделей, і закінчуючи використанням 

готових програмних комплексів для використання сучасних методів 

моделювання та ідентифікації.  
 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

1. будувати математичні моделі технологічних об'єктів; 

2. провадити ідентифікаційний експеримент; 

3. вибирати алгоритм ідентифікації.  
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Місце дисципліни у навчальному процесі. 
 

Вивчення  даного  курсу  ґрунтується  на  навчальному матеріалі, що  

викладається  в курсах "Вища  математика", "Електротехніка", "Фізика", 

"Обчислювальна техніка і програмування", “Спеціальні розділи математики”, 

“Теорія автоматичного управління”, “Електроніка и мікросхемотехніка”.    

Знання і навички,  отримані  в  результаті  вивчення даної  дисципліни, 

використовуються  в  процесі  виконання  курсових  і дипломних робіт. 

При проведенні лабораторних занять передбачається використання 

обчислювальної техніки для розрахунків по аналізу, синтезу та  опрацюванню 

інформації  і т.д. 

Підготовка до контрольних робіт і екзамену здійснюються протягом 

усього семестру шляхом вивчення лекційного матеріалу, оформлення 

протоколів лабораторних занять, написання реферату.  

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

1. види моделювання, 

2. методи побудови теоретичної моделі, 

3. постановку задачі оптимального керування, 

4. математичні моделі типових об'єктів, 

5. методику проведення ідентифікаційного експерименту, 

6. основні алгоритми ідентифікації.   
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 Розглянемо отриману в лекції 5 математичну модель змішувача. 

 

 

 

T1
dt

cd∆
 + c∆ =  K1 1G∆  +  K2 ∆c2 + K3∆  G2 – K4∆  m – K5∆  H – T2 dt

Hd∆  , 

 T3 dt
Hd∆  +∆  H = K6 1G∆  +  K7 ∆G2 + K8∆  m – K4∆  m – K9∆  c – T4 dt

cd∆  , 
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У випадку  стаціонарності A( A(t), B ( B(t), Г ( Г(t), C ( C(t)  і Q ( Q(t).  Для 

випадку Г=0 і Q=0, система представляється у вигляді наведеному на рис. 8.1. 

 

 

 
 

Рис. 8.1. Багатомірна система. 

          

 

 

Матриця об'єкта A пов'язана з рухом системи при відсутності керування й 

збурювань  u=0,   

 d = 0 і визначає опис  автономного руху об'єкта  x'=A(t)x  у просторі 

станів  X . 

        З матрицею об'єкта зв'язані основні характеристики об'єкта стійкість 

і його частотні характеристики. 

  

 

 

 

Математична модель змішувача як модель у просторі станів. 

 

 7

Лекция 1 

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ І МОДЕЛЮВАННЯ, ВИДИ 

МОДЕЛЮВАННЯ, МОДЕЛІ. КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ. 
 

   

1.1. Основні поняття й термінологія 

 

Кібернетика вивчає найбільш загальні закони управління й перетворення 

інформації з метою керування. Реалізує алгоритми: одержання, передачі й 

обробки інформації. 
 

Будь-яка система керування з погляду функціонування включає три 

основних етапи: 

1. Збір і передачу інформації про керований об'єкт; 

2. Переробку інформації; 

3. Видача керуючих впливів на об'єкт управління. 
 

Кібернетика складається з 3 частин: 

1. Теорії інформації – передача, зберігання й використання 

інформації; 

2. Теорії автоматичного регулювання – вивчає загальні принципи 

побудови АСР методи їхнього дослідження незалежно від фізичної природи 

процесів, що  протікають у цих системах; 

3. Теорії виконання елементарних математичних операцій – засобу 

обчислювальної техніки. 
 

Ідентифікація – це процес побудови математичної моделі об'єкта, 

адекватної об'єкту з точністю до заданого критерію. Під ідентифікацією у 

вузькому значенні розуміють оцінювання параметрів математичної моделі при 

заданій структурі моделі за результатами вимірів вхідних і вихідних сигналів. 
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Під ідентифікацією в широкому значенні розуміють як побудова самої моделі 

об'єкта, так і визначення її параметрів. Це більш складна задача. 

Об'єктом ідентифікації називається те, що пізнається в результаті 

обробки вимірів і не залежить від методів і засобів самих вимірів. 

Об'єкти класифікуються в такий спосіб. Вони бувають (мають відповідні 

ознаки): 

– статичними й динамічними (у часі); 

– лінійними й нелінійними (по вхідному сигналі й параметрам); 

– безперервні й дискретні; 

– стаціонарні й нестаціонарні; 

– детерміновані й стохастичні; 

– з розподіленими й із зосередженими параметрами; 

– із запізнюванням і без; 

– сталі й несталі; 

– з одним виходом (входом) і з декількома й т.д. 

Ціль ідентифікації: на підставі спостережень за вхідним u(t) і вихідним 

y(t) сигналами на якімсь інтервалі часу визначити вид оператора, що зв'язує 

вхідний і теоретичний вихідний сигнал. 

Відзначимо, що при експериментальному визначенні параметрів моделі 

необхідно забезпечити:  

– підбор адекватної структури моделі; 

– вибір такого вхідного сигналу, щоб за результатами експерименту 

можна було знайти оцінки всіх параметрів моделі.  

Найбільше просто задача визначення параметрів вирішується для 

лінійних об'єктів, для яких виконується принцип суперпозиції. З урахуванням 

вище викладеного уточнимо поняття ідентифікації.  

Під ідентифікацією динамічних об'єктів розуміють процедуру 

визначення структури й параметрів їхніх математичних моделей, які при 

однакових вхідних сигналах об'єкта й моделі забезпечують близькість виходу 

моделі до виходу об'єкта при наявності якогось критерію якості. 
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Лекция 8 

 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ МНОГОМЕРНЫХ СИСТЕМ.  

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ У ПРОСТОРІ СТАНІВ. 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗМІШУВАЧА ЯК МОДЕЛЬ 

БАГАТОМІРНОЇ СИСТЕМИ В ПРОСТОРІ СТАНІВ. 

ПЕРЕДАТОЧНА МАТРИЦЯ. 
 

 

 

 

Багатомірні системи 

 

          Простором станів  називається  метричний простір кожний елемент  

якого повністю визначає стан розглянутої системи (процесу). 

      Детермінована керована  система  описується  в просторі станів 

диференціальними рівняннями у формі Коші.  У загальному випадку вихідний 

вектор системи може не збігатися з вектором станів, і  система визначається 

парою: 

 

).,,(
),,(
t
t

uxy
uxfx

ϕ=
=&  

       

Даний опис об'єкта є досить загальним але при реальному проектуванні 

прагнуть одержати лінійну модель. Для одержання лінійної моделі  права 

частина рівнянь нелінійної моделі заміняється першими наближеннями. 

Після лінеаризації опис лінійної багатомірної динамічної  системи в 

просторі станів приймає вид: 
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Отже, ванна матеріальної машини як об'єкт регулювання концентрації в 

лінійному наближенні є аперіодичною ланкою 1-го порядку. Стосовно 

регулюючого впливу передатна функція такого об'єкта 

 
Таку ж форму має передатна функція по відношенню й до інших 

збурювань. Оскільки підкріплювальний розчин підводить у ванну в одному 

місці, то поширення області підвищеної концентрації, обумовлене 

інтенсивністю перемішування рідини, буде відбуватися з кінцевою швидкістю. 
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Звичайно ідентифікація - багатоетапна процедура.  

Основні її етапи наступні: 

 Структурна ідентифікація – полягає у визначенні структури 

математичної моделі на підставі теоретичних міркувань. 

 Параметрична ідентифікація – містить у собі проведення 

ідентифікуючого експерименту й визначення оцінок параметрів моделі за 

експериментальним даними. 

 Перевірка адекватності – перевірка якості моделі в значенні обраного 

критерію близькості виходів моделі й об'єкта. 

У зв'язку з різноманіттям об'єктів і різних підходів до їхнього 

моделювання існує множина варіантів рішення задачі параметричної 

ідентифікації. 

Потреба в рішенні задачі ідентифікації виникає тоді, коли прагнуть 

поліпшити якість продукції, що випускається, що,  і підвищити продуктивність 

праці шляхом зниження витрат на технологічний процес. 
 

Об'єкт регулювання — технологічний процес або технологічне 

устаткування, у якому відбувається зміна регульованого параметра в 

результаті керуючих впливів; 

Регульований параметр — технологічний параметр, якому необхідно 

підтримувати в заданих межах відповідно до технологічних вимог;  

Управління — процес вироблення й здійснення керуючих впливів; 

Регулювання — управління, ціль якого полягає в забезпеченні близькості 

поточного значення одного або декількох параметрів (координат) об'єкта до 

їхнього заданого значення; 

Циклічні системи – працюють по програмі, інформація для мети 

контролю; 

Ациклічні системи – є деякі умови вибору найкращого управління 

системою; 
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Автоматика – прикладна наука, використовує принципи й закони 

керування для перетворення не автоматичних систем в автоматичні. 

Автоматика не враховує роль людини в процесі управління, і не враховує його 

як окрему ланку автоматичної системи; 

Автоматичні системи – працюють без участі людини; 

Автоматизовані системи – людина бере участь у вузькому колі 

управління; 

Система автоматичного управління створюється з метою підтримки 

постійного значення вихідних координат об'єкта управління (системи 

автоматичної стабілізації).  

При розробці, аналізі й синтезі АСР користуються принциповими, 

функціональними й структурними схемами. 

Принципова схема АСР, показує принцип дії всіх пристроїв, що входять 

у систему, і встановлює зв'язки між окремими пристроями. 

У принциповій схемі АСР для регулювання рівня рідини в резервуарі 

(рис. 1.1. а) рівень рідини (ОР) контролюється поплавцем -1, що через передачу 

2 пов'язаний із дросельним клапаном 3. При підвищенні рівня рідини 

дросельний клапан прикривається, і навпаки. Крайнє нижнє значення рівня 

визначається положенням поплавця при повністю відкритому дросельному 

клапані, а крайнє верхнє значення - положенням поплавця при повністю 

закритому клапані. Завдання визначається крапкою підвісу 5 поплавкового 

пристрою. 

Як збурювання в схемі виступає відбір рідини Q0 через трубопровід 6 на 

технологічні потреби, а як перешкода — зміна тиску рідини в трубопроводі 4. 

Принципові схеми необхідні при розробці, настроюванні й експлуатації 

АСР. 

Функціональна схема АСР, на якій регулятор представлений у вигляді 

функціональних елементів. Основними функціональними елементами 

регулятора є: вимірювальне 1 (рис.1.1.б), що регулює 2 і виконавче 3 пристрої. 

 
 

Тоді для кисловочной ванни витрата кислоти з ванни дорівнює 

 
У сталому режимі Мo = No. У несталому режимі кількість накопиченої 

речовини у ванні за час (l дорівнює (( М-М-(N) (t; воно приводить до зміни 

концентрації робочого розчину (Ср. При об'ємі ванни V можна записати 

 

 
Тоді, розглядаючи Qн як регулюючий вплив, а зміна інших параметрів як 

збурювання, одержимо: 

 
Підставимо ці вираження в рівняння (218) і перейдемо до відносних 

одиниць:  

φ= ∆Ср/Ср, — відносна зміна концентрації розчину; µ= ∆Qп/Qпо  — 

відносна зміна припливу підкріплювального розчину; f1, f2, f3, і f4 — ті ж 

відносні одиниці, як і у випадку об'єкта регулювання рівня; f5 = ∆Сп/Спо — 

відносна зміна концентрації підкріплювального розчину. Тоді рівняння об'єкта 

регулювання після перетворень прийме форму 
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Порівн. н-концентрація робочої речовини, при якому визначається сорбція 

речовини тканиною, г/л), у перекнсной ванні. 

 

 
 

 

 

Рис. 7.2. Регулювання   концентрації розчину: 

а — схема матеріальної машини як об'єкта регулювання; б — взаємовплив 

вхідних і вихідних величин при одночасній зміні С и h, в — гідравлічна схема 

об'єкта регулювання 
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Структурна (алгоритмічна) схема АСР, на якій регулятор і об'єкт 

регулювання представлені й виді елементів з відомими залежностями вихідних 

величин від вхідних, із вказівкою зв'язку між цими елементами й точок 

прикладення  впливів. Так, для АСР рівня рідини можна встановити 

 

 
Рис. 1.1. Схеми автоматичної системи регулювання рівня рідини в ємності;      

а – принципова; б — функціональна; в и г — структурні (алгоритмічні) 

 

Установивши залежність (2) або (3), можна представити систему у 

вигляді структурної схеми АСР (рис. 1.1, в и г — елемент порівняння показаний 

у вигляді кола з перехресними лініями, а сигнали — у вигляді стрілок). 

Структурна схема є найбільш зручною формою подання АСР для 

визначення статичних і динамічних характеристик, а також для дослідження 

властивостей систем регулювання. 

У розглянутих схемах АСР передача впливів здійснюється в одному 

напрямку. Ця властивість називається детектуванням. 

Елементами спрямованої дії — називаються елементи вихідна величина 

яких залежить від значення вхідної величини, але вхідна величина не залежить 

безпосередньо від значення вихідної величини. 
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1.2.  Особливості математичних моделей  САР. 

 Всі системи діляться на системи з розімкнутим ланцюгом впливів, із 

замкнутим ланцюгом впливів і комбіновані. 

Функціональна схема системи з розімкнутим ланцюгом впливів (рис. 1.2, 

а) включає пристрій попередньої обробки інформації 1, що формує сигнал, 

порівнюваний із сигналом що задає або програмного пристрою 2. Сигнал 

неузгодженості після елемента порівняння проходить послідовно через 

пристрій формування команд управління 3, підсилювально-перетворювальний 

пристрій 4 і виконавчий пристрій 5. На виході останнього формується 

керуючий вплив на об'єкт регулювання 6. Значення регульованої величини ОР 

на виході оцінюється контролюючим пристроєм 7. 

 

 
Рис. 1.2. Функціональні схеми автоматичних систем з розімкнутим 

ланцюгом впливів (а) і з регулюванням по збурюванню (б) 

 

Різновидом систем з розімкнутим ланцюгом впливів є система 

регулювання по збурюванню (рис. 1.2, б). У зазначеній системі виміряється, 

перетвориться й формується керуючий вплив по збурюванню, що діє на ОР. 

Таке регулювання одержало велике поширення в текстильній промисловості, 

особливо для регулювання лінійної щільності й товщини продукту (типовим є 

регулювання товщини полотен педальним регулятором). 
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функція стосовно керуючого впливу ∆Q.  

 

 
 

Після підстановки значень W1(p), W3(p) і W4(p) знайдемо значення Wo 

(p), що відповідає його значенню, одержуваному з рівняння (204). 

Передатна функція стосовно збурювання 

 

 
 

Підстановка значенні передатні функції дає Wf (p), що відповідає його 

значенню, одержуваному з рівняння (205). 

 

 

7.2. Ванна матеріальної машини як об'єкт регулювання концентрації 

розчину. 

 

Розглянемо ванну в яку надходить тканина просочена водою, рис. 7.2. 

G і V - маса погонного метра тканини і її швидкість, m - вологість,  З - 

концентрація робочого розчину, Q - потік, H - рівень розчину у ванні. 

Баланс речовини у ванні складається із припливу живильного розчину 

М=QпCп ,  віднесення речовини просочується тканью, Що, CpGVm2/ρo і 

додаткова витрати К. Тоді: 
 

QпCп = CpGVm2/ρп +К. 

Для кислотної ванни: 

 K= GVm2α/ρв , витрачається на нейтралізацію лугу.  

У лужній ванні K= CpGVS/100Cp ( S-S- коефіцієнт сорбції робочої 

речовини тканиною, % від маси сухої тканини;  
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має розмірність термічного опору (°З,кВт),  

 

 
 

Запишемо рівняння (192) і (194) в операторной формі при нульових 

початкових умовах: 

 
 

Вирішивши цю систему рівнянь шляхом підстановки значення ∆Qст   із 

 рівняння (195) у рівняння(196), одержимо: 

 

 
де 

 
 

Системі рівнянь (206) і (207) відповідає структурна схема мал. 7.1. б, у 

якій є контур з позитивним зворотним зв'язком по параметрі А 6р. Передатна 
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В автоматичних системах регулювання з розімкнутим ланцюгом впливів 

відсутній контроль за дійсним значенням регульованої величини, відхилення 

якої різні при різних збурюваннях. 

Функціональна схема системи із замкнутим ланцюгом впливів показана 

на рис. 1.3. У ній можна виділити що задає, або програмне, пристрій 2, пряму 

ланцюг від елемента порівняння до виходу ОР (5-6) і ланцюг зворотного зв'язка 

від виходу ОР до елемента порівняння, у яку входять вимірювальний пристрій 

7 і пристрій попередньої обробки інформації 1. 

Тому що керуючий вплив на ОР у таких системах АСР визначається 

відхиленням регульованої величини від заданого значення, то АСР називаються 

системами, побудованими на принципі відхилень. 

Залежно від технологічних задач АСР за принципом відхилень 

підрозділяються на системи стабілізації, системи програмного регулювання й 

системи, що стежать. 

 

 
Рис. 1.3. Функціональна схема АСР із замкнутим ланцюгом впливів 

 

Якщо задачею системи є підтримка регульованої величини на виході ОР 

на заданому рівні, то АСР ставиться до систем стабілізації.  

 

1.3. Приклади реалізації  систем автоматичного регулювання. 

 

Так, наприклад, на мойно-матеріальних машинах оздоблювального 

виробництва здійснюється стабілізація рівнів оздоблювальних розчинів АСР із 

пьезометричним датчиком. 

Принцип роботи такий АСР полягає в наступному. Стиснене повітря 

після очищення й осушки у фільтрі 3 (рис. 1.4, а) підводить до вхідного 
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штуцера блока живлення 2 і редукується від тиску 200—500 кН/м2 до тиску 

80—100 кН/м2. Потім він надходить у пьезометричену трубку 1 і барботирует 

(проходить пухирцями через розчин). При барботаже повітря на виході блока 

живлення створюється тиск, пропорційне глибині занурення пьезометричній 

трубки, тобто відхиленню рівнів. 

При зміні рівня оздоблювального розчину у ванні змінюється рвых , яке 

надходить на вхід регулятора тиску 4. Останній управляє регулювальним 

клапаном 5 на лінії подачі розчину у ванну. 

 

 

 
 

Рис. 1.4. Принципові схеми АСР: а - стабілізації рівня оздоблювальних 

розчинів з пьезометрическим датчиком; 6 - програмної з манометричним 

термометром; в - схема, що стежить при намотуванні синтетичних ниток на 

бобинажио-мотальній машині 

 

 

Якщо задачею системи є зміна регульованої величини на виході ОР по 

заздалегідь відомому законі, то АСР ставиться до систем програмного 

регулювання. Так, наприклад, для періодичного процесу фарбування широко 

застосовується програмне регулювання температурно-тимчасового режиму. 

На рис. 1.4, б наведена схема автоматичного програмного регулятора для 

рідинної й теплової обробки тканини в барках на базі манометричних 

терморегуляторів. Терморегулятор 3 постачений кулачковим диском 4, 

установленим на вихідному валу механізму пересування діаграми. Програмне 
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 Втрата Q”6 нелінійно залежить від температури, але в певному інтервалі 

температур у лінійному наближенні Q”6 ≈A2Θ p-A3. Теплові потоки, показані на 

рис. 7.1. а, визначають  у кілоджоулях на секунду (кДж/с). Для цих потоків тг 

же, як і для наведених вище  виразів: Θст, Θп,Θр, Θв, Θт і Θo — температура 

відповідно стінок  змійовика,  й розчинів, що підливається води, тканини й 

навколишнього середовища,  °З; сп, ст    

с р и с р1  — питома теплоємність підкріплювального розчину, тканини, 

робочого розчину й розчину,  яким просочена вступник тканина, кДж/(кг-°З); α 

-коефіцієнт теплопередачі від стінок змеевика до  рідини, до Вт/(м 2-2-°З); 

S — зовнішня поверхня трубок, м2. У подальших  викладеннях для 

спрощення приймемо: 

  сп, ≈ст ≈з р=4,19 кДж/(кг-°З). 

У несталому режимі приплив або витрата тепла змінюється, у результаті 

чого теплова енергія ванни накопичується або убуває. Для несталого режиму 

проводимо лінеаризацію виразів окремих теплових потоків. 

 Регульована величина — Θр, що регулює вплив — витрата пари g. За 

збурювання приймемо зміну масової швидкості тканини um. 

Тепловий потік, внесений пором Q == g (io - iк), де iк  — єнтальпія 

конденсату, що видаляється зі змійовика. При зміні подачі пари, що гріє (Q 

зміниться температура стінок змійовика Θст  тепловий потік ∆Q1 і температура 

Θр. Заповнений пароводяною сумішшю змійовик має теплоємність Ci (кДж/°З). 

Процес зміни температури стінок бет можна виразити рівнянням 

 

 
Зміна теплового потоку ∆Q1 і масової швидкості вхідної тканини ∆Um і 

приведе до зміни ∆Q5 і теплових потоків ∆Q4 і ∆Q5 , внесених вступника й 

уносимых вихідною тканиною, а також до зміни втрати тепла ванною в 

навколишнє середовище ∆Q6 . Тоді 
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Рис. 7.1. Ванна матеріальної машини як об'єкт регулювання температури: 

а — схема теплових потоків;  б — структурна математична модель процесу 

регулювання температури розчину. 

 

 

 

В останнім виразі 

 

 
 

площа поверхні боків і дна ванни й відповідні їм коефіцієнти теплопередачі. 
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регулювання температури здійснюється в такий спосіб. Програму задають 

наклеюванням на ізольований кулачковий диск 4 лекала 2 із провідного 

матеріалу. При підйомі температури стрілка 1 приладу зрушується на диск 4, 

що викликає розрив ланцюга реле 2РП і закриття клапана 11 подачі пари в 

барку. При зниженні температури стрільця пересувається на лекало, у 

результаті чого замикається ланцюг стрільця - лекало, включається проміжне 

реле 2РП і відбувається відкриття клапана 11. 

Якщо задачею системи є зміна регульованої величини на виході ОР за 

довільним законом відповідно до зміни керуючого впливу, то АСР належить до 

систем, що стежать. система, Що Стежить, повинна як можна точніше 

змінювати регульовану величину (здійснювати спостереження) відповідно до 

закону зміни керуючого впливу. 

На рис. 1.4, у наведена схема системи, що стежить, бобинажно - 

мотальної машини для перемотування синтетичних ниток, що забезпечує 

спостереження по кутовій швидкості електропривода М.2 бобіни залежно від 

діаметра D пакування при намотуванні нитки. Нитка кілька разів охоплює 

фрикційний циліндр 1, що одержує обертання з постійною швидкістю від 

синхронного електродвигуна Ml. Після фрикційного циліндра нитка зі 

швидкістю Vл проходить через підпружений блок 2, переміщення осі якого у 

вертикальній площині пов'язане із движком регулюючого потенціометра 3. 

Напруга з потенціометра 3 через підсилювач 4 управляє кутовою швидкістю 

приводу постійного струму М2. При збільшенні діаметра D пакування 5 під час 

намотування нитки лінійна швидкість намотування й. зростає. За рахунок 

різниці швидкостей Vн – Vл створюється зусилля, що перевищує зусилля 

пружини. Остання розтягується й блок 2 опускається долілиць. При цьому 

напруга з регулюючого потенціометра 3 знижується, що в остаточному 

підсумку приводить до зменшення кутової швидкості бобіни. Процес 

спостереження в системі забезпечує Vн = Vл. 
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1.4. Об'єкт управління, модель об'єкта управління. 
 

Для розглянутих прикладів реалізації систем автоматичного регулювання 

виділяються два основних структурних елементи - об'єкт управління й властиво 

система, що управляє рухом об'єкта (рис. 2б).  Природно в основі проектування 

лежать знання  властивостей - характеристик об'єкта управління. Для 

можливості пророчити поводження об'єкта при різних впливах необхідно мати 

його адекватне - точний опис. Це опис, що дозволяє визначити або розрахувати 

поводження об'єкта називається моделлю. 

Модель може являти собою опис властивостей - феноменологическая 

модель, зручну для вивчення копію об'єкта - фізична модель або математичні 

співвідношення - математична модель. 

По методу одержання модель може бути експериментальної - отриманої 

на основі аналізу експериментальних даних або теоретична модель - отримана 

на основі загальних закономірностей властивих об'єкту. 

Статичні характеристики визначають стан об'єкта в сталих 

(рівноважних) режимах роботи. Статична характеристика —  графічне 

подання рівняння статики елемента автоматичної системи. 

Рівняння статики — рівняння яке описує залежність між вхідною й 

вихідною величиною елемента в сталому режимі Хвых = F(Хвх). 

Статична характеристика лінійного елемента має вигляд: Хвых = a + k Хвх. 

Розглянемо статичні характеристики найбільше що часто зустрічаються 

нелінійних елементів: характеристика з насиченням (рис. 1.5, а) властива 

багатьом електричним елементам, наприклад електромашинним пристроям 

автоматики, електронним і магнітним підсилювачам і ін.; 
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Лекция 7 

 

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ІЗ ТРАНСПОРТНИМ 

ЗАПІЗНЮВАННЯМ. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВАННИ 

МАТЕРІАЛЬНОЇ МАШИНИ.  МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 

ТРУБОПРОВОДУ. 
 

 

 

7.1.  Ванна як об'єкт регулювання температури розчину 
 

 

Ванна (рис. 7.1.) обігрівається за допомогою змійовика (або обігрівальної 

сорочки), у який подається пара з витратою g (кг/с) і питомої ентальпией iо 

(кДж/кг). У ванну надходять також віджата в попередній машині волога 

тканина з масовою швидкістю їм (кг/с)  і живильний розчин Gg (кг/с). Рівень 

розчину підтримується на заданому значенні Але регулятором рівня, що подає 

воду Gв (кг/с), а концентрація розчину регулюється регулятором концентрації 

або дозуючим пристроєм. 

Для стану рівноваги рівняння теплового балансу запишемо у вигляді: 

 
де Q1 = а (Θcт—Θр) — тепловий потік, внесений пором у розчин від 

зовнішніх стінок змійовика; Q2 = GпCпΘп — тепловий потік, внесений 

живильним розчином; Q3 = GвCвΘв — тепловий потік, внесений водою; Q4 = 

um(CT+ C1 M1) Θ т-тепловий потік, внесений тканиною, що поступає; 

Q5 = um(CT+ CP M2) Θp  — втрати тепла із тканиною, що йде; Q6 = Q'6 + Q”6 - 

втрати тепла ванною в навколишнє середовище шляхом теплопередачі Q'6 і на 

випар з поверхні рідини Q”6. 
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Якщо розкид між середніми медіанними значеннями великий, то цей 

фактор значимо і його необхідно використовувати для побудови математичної 

моделі. Порівняння розкид береться стосовно точності виміру факторів. 

Звичайно використовується інтервал пробної помилки. 

Надалі будують таблицю спостережень, що відповідає планам ПФЭ. 

Особливістю такої таблиці може виявитися, що кількість паралельних досвідів 

у кожному рядку буде різним. Надходять у такий спосіб: відбирають у кожному 

рядку однакова кількість спостережень, не користуючись критерієм Стьюдента 

r . 

n
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yYir
1−

−
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У цьому випадку виходить такий план проведення експерименту, що є 

оптимальним. Далі мат модель будується відповідно до звичайних методів.  

У випадку якщо звести до однакової кількості досвідів у кожному рядку 

неможливо, оптимальність плану порушується. Побудова по цьомуе модель 

вимагає оцінки адекватності й визначення значимості з обліком не 

симетричності плану. 

Для визначення оптимальних параметрів моделі в ході експерименту 

використовують метод найменших квадратів. 
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Рис.1.5. Статичні характеристики нелінійних елементів 

 

 

характеристика з обмеженням вихідної величини (рис. 1.5, б) властива 

пневматичному й гідравлічному виконавчому механізмам, у яких обмеження 

виражається повністю відкритим або закритим станом регулювального органа, 

а також електричним виконавчим механізмом з кінцевими вимикачами, що 

обмежують переміщення регулювальних органів; 

характеристика із зоною нечутливості (рис. 1.5, в) типова для 

гидропневмопривода із золотниковим підсилювачем, де зона нечутливості 

визначається перекриттям поршнем золотника прохідних отворів для робочої 

рідини, електродвигунів з постійним навантаженням і ін.; 

неоднозначна характеристика (рис. 5, г) властива елементам із сухим 

тертям або люфтом; 

характеристики, наведені на рис. 1.5, д, е, типові для релейних елементів, 

сигнал на виході яких приймає постійне значення після досягнення граничного 

значення вхідного сигналу (сигнал спрацьовування реле). 

Гладкі статичні нелінійні характеристики при малих відхиленнях змінних 

щодо сталих значень заміняються линеаризованными, коефіцієнт підсилення 

яких визначається в такий спосіб:  k = ∆Xвых/∆Xвх = tgα. 

Лінеаризація здійснюється по дотичній у даній точці Хвх0, (рис. 1.6, а) 

або на відрізку при яскраво вираженому криволінійному характері статичної 
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характеристики (рис. 1.6, б). Вибір способу лінеаризації залежить від кожного 

конкретного випадку. 

 

 
Рис. 1.6. Лінеаризація гладких статичних характеристик;  

а - по дотичній; б - на відрізку 

 

Залежно від властивостей системи в сталому режимі розрізняють статичні 

й астатические АСР. В основі такого ділення лежить точність підтримки 

сталості регульованої величини при наявності впливу. 

 

 
Рис. 1.7. Принципова схема статичної АСР (а) і її характеристика (б) 

 

Статичним називається  об'єкт, у якому регульована величина 

визначається залишковим (статичним) відхиленням і залежить від величини 

впливу. Прикладом статичної АСР може бути система стабілізації рівня рідини, 

принципова схема якої наведена на рис. 1.7, а. У сталому стані кількість рідини, 

що випливає, Q0 дорівнює кількості вступника Qп. При зміні витрати рідини 

встановлюється новий рівноважний стан (рис. 7, б), що визначається статичним 

відхиленням і характеризується статизмом системи 

 

S = (xзад -xн)/xзад 
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⇒> 71.7F kp  модель адекватна. Де: 

R2 – число від. св. для знаменника = N = 4. 

r1 - число від. св. для чисел f = 1.  N - B = 1. 

Проведення пасивного експерименту. 

У ряді випадків у робочому стані об'єкта проводити активний 

експеримент не можна, у цьому випадку проводять пасивний експеримент. 

Як відомо кожний параметр установлюється й змінюється в певних 

границях. Максимально припустиме значення величин становлять у 

відповідності + 1, а найменшому - 1. Проводиться спостереження за вихідними 

параметрами й будують діаграму розсіювання для факторів. 
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              Х1           Х2         Х3            Х4 

 

Для кожного рівня, відхилення в + або - визначається середнє медіанне 

значення. 
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де  хзад — задане значення регульованої величини;  

хн— значення регульованої величини при даному навантаженні. 

 

Статизм  — величина, зворотна загальному коефіцієнту підсилення 

(передачі) системи. 

 

 

 
Рис. 1.8. Принципова схема астатичної АСР 

 

Астатичним називається такий об'єкт, що у сталому режимі працює без 

залишкового відхилення. Регульована величина в цій системі не залежить від 

впливу. Прикладом астатичної АСР може бути система стабілізації рівня 

рідини, принципова схема й характеристика якої наведені на мал. 8. Рівновага 

системи має місце при єдиному значенні регульованої величини, рівній 

заданому. 

 

Динамічні характеристики  об'єкта управління. 

Динамічними характеристиками об'єкта управління називається опис 

вихідних величин при зміні вхідних, тобто рівняння динаміки описують 

поводження системи при зміні вхідних впливів. У відмінності від статичних 

характеристик, які являють собою алгебраїчні рівняння, динамічні 

характеристики описуються диференціальними рівняннями.  
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1.5. Види моделей і їхньої форми. 

 

Розрізняють фізичні й абстрактні моделі  

Фізичні моделі – утворяться із сукупності матеріальних об'єктів 

(установка, пристрій, пристосування що  дозволяє досліджувати системи 

шляхом записуючого досліджуваного фізичного процесу подібним йому 

процесом тої ж або іншої  фізичної природи.) 

Розрізняють  натуральної, масштабні, моделі аналог 

Натуральні моделі – це реальні досліджувані системи або їхні частини. 

Застосовуються для дослідження систем, натуральні моделювання яких 

обходитися дешевше, ніж створення й дослідження моделей - більше високого 

рівня або вже існуючих систем для яких потрібно уточнення характеристик або 

одержанні підтвердження. Натуральні моделі відрізняє повна адекватність 

реальність системи й обумовлена цим висока  точність і вірогідність результатів 

моделювання. Тому процес проектування кінчається етапом натуральних 

випробувань системи. 

Масштабні  моделі – використовуються при дослідженні складних 

систем, для яких  неможливо або складно дати досить точний  математичний  

опис фракціонування, а натурних зразків ще не існує, або експерименти, що 

доставляють відомості, що цікавлять, пов'язані з ними не припустимі 

(дослідження граничних режимів роботи при дії більших збурювань, аварійних 

режимів і т.д.). У цьому випадку використовується модель тої ж  фізичної 

природи, що й досліджувана система, що відрізняється від натурального образа 

масштабами. 

Теоретичною основою  масштабного моделювання є теорія подоби, що 

передбачає  дотримання геометричної подоби оригіналу й моделі відповідних  

масштабів для параметрів. Для цього натуральні значення параметрів 

ураховуються на конкретних подобах. 

Аналогові  моделі – відрізняються від натуральних і масштабованих 

моделей тим, що процеси вихідної системи вивчаються на процес – аналогу  
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Оцінка дисперсії відтворюваності 
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Практика Планування й обробка експерименту 

 

Задано таблицю ПФЭ. 5 паралельних досвідів. 

Серія 

Досвідів 

N 

 

I 

 

Yj  

 

S j

2  
 

Yp 

1 100,100,99,98,99 99,2 0,7 100,5 

2 97,99,100,98,99 98,6 1,3 97,3 

3 100,98,97,99,99 98,6 1,3 97,3 

4 92,93,94,93,92 92,4 0,7 94,1 
 

 

Лінійна регресія 3.1max 2 =S j
                     ububbY 22110 ++=  

Визначимо середнє значення функції відгуку  
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Визначимо оцінку дисперсії для кожної серії 
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        0,8  0,8   0,2  1,2  0,2 

 

4
8,2  

 

       1,6  0,4  1,4  0,6  0,4 

 

4
2,5  

       1,4  0,6  1,6  0,4  0,4  ÷÷÷ 

        0,8  0,2  1,2  0,2  0,8  ÷÷÷ 
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іншої фізичної природи. Обов'язковою умовою є виконання фізичної подоби - 

однозначна відповідність  між параметрами вивчаючого об'єкта і його моделей 

безрозмірних математичних описів, що виражається в тотожності, процесів, що 

протікають у них. Сходственные величини, що характеризують процеси, що 

відрізняють тільки масштабами й по характеристиках, отриманим на моделі, 

можна  однозначно визначити з характеристикою оригіналу. 

У якості  процес аналогів  використовуються механічні, гідравлічні, 

пневмонічні процеси, але найпоширеніші електричні аналогові моделі. 

Аналогові обчислювальні машини (АВМ) – спеціально сконструйовані 

математичні системи (моделі), призначені для модулювання деякого класу 

відповідностей між вимірюваними фізичними величинами аналогами 

відповідних вихідних математичних змінних у розв'язуваних задачах. Залежно 

від фізичного процесу, що лежить в основі моделі, розрізняють: електричні, эл. 

механічні, гідравлічні, пневматичні й т.д. АВМ, у якості змінних у яких 

виступають відповідно напруги й струми, кутові або лінійні переміщення, 

тиски у відповідності із середовищем і т.д. 

Достоїнства АВМ: простота, відносно мала вартість висока швидкодія, 

можливість рішення задач як у реальності в масштабі часу.  

Недоліки: порівняно низька точність. 

Абстрактні моделі – це опис об'єкта дослідження на якій-небудь мові. 

Абстрактність моделі проявляється в тім, що її компоненти є, зрозумілі не 

фізичні елементи (умовно описувані, креслення, схеми, графіки, таблиці, 

алгоритми  або програми математичні описи) серед абстрактних моделей 

розрізняють: гносеологічні, інформаційні (кібернетичні); сенсуальні (чутливі); 

концептуальні; математичні. 

Гносеологічні моделі, спрямовані на вивчення об'єктивних законів 

природи (моделі сонячної системи, біосфери, світового океану, катастрофічні 

явища природи). 

Інформаційні моделі описують поводження об'єкта оригіналу, але не 

копіюють його. 
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Сенсуальні моделі – моделі, яких – те почуттів, емоцій, або моделі 

почуття, що роблять вплив на, людини музика живопис поезія. 

Концептуальні моделі – це абстрактна модель, що виявляє причинно 

слідчі зв'язки, властивому досліджуваному об'єкту й істотні в рамках певного 

дослідження. Основні значення концептуальної моделі - виявлення набору 

причинно-наслідкових зв'язків, облік яких необхідно для одержання 

необхідного результатів. Той самий об'єкт може представлятися різними 

концептуальними моделями, які будуються залежно від мети дослідження (одна 

відображає тимчасові об'єкти функціонування, інша - виявлення відмов на 

працездатність системи). 

Математична модель – абстрактна модель представлена мовою 

математичних відносин. Вона має форму функціональних залежностей між 

параметрами, з огляду на відповідною концептуальною моделлю. Ці залежності 

конкретизують причино - слідчі зв'язки, виявлені в концептуальній моделі, і 

характеризують їх кількісно. 

Математичні моделі підрозділяються на: 

Моделі із зосередженими параметрами - вимір основних змінних у часі. 

Математичний опис включає алгебраїчне рівняння або диференціальне 

рівняння першого порядку для нестаціонарних процесів. 

Моделі з розширеними параметрами – основні змінні процеси 

змінюються як у часі, так і в просторі, або якщо зазначені зміни відбуваються 

тільки в просторі. Їхній математичні опис включає звичайне диференціальне 

рівняння в частинних похідних, або звичайне диференціальне рівняння у 

випадку стаціонарних процесів з однієї просторової змінної. 

Статичні моделі - відбивають роботу об'єкта в стаціонарних умовах, 

(параметри процесу не міняються в часі). Математичний опис у статичних 

моделях не включає час як змінну й складається з алгебраїчних рівнянь або 

диференціальних рівнянь у випадки об'єктів з розподіленими параметрами. 

Динамічні моделі - відбиває зміни об'єкта в часі. Математичний опис 

таких моделей обов'язково включає похідну часу. Часто динамічну модель 
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де t – значення критерію оптимальності при відомому числі ступенів волі 

f , пов'язане з оцінкою дисперсії SY

2  

 

Якщо перевірка показала, що коефіцієнт регресії не значимо, то 

відповідний план можна виключити з рівняння. 

Одержавши рівняння регресії, варто перевірити його адекватність, тобто 

здатність досить добре описувати поверхня відгуку й прогнозувати результати 

досвідів. Для перевірки адекватності обчислюють оцінку дисперсії 

адекватності. 

 

У тому випадку, якщо модель виявилася не адекватної, то переходять до 

планів більше високого порядку: 

1. якщо це припустимо, знижують довірчу ймовірність. 

2. переходять до не лінійної моделі, тобто враховують взаємовплив 

факторів . 

3.При не ефективності перших двох методів роблять новий експеримент, 

для якого вибирають нові нульові точки, нові інтервали варіювання. Це 

значить, що в першому  експерименті був не вірно обраний факторний простір. 

 

Після коректування моделі або факторного простору знову проводять 

експеримент і оцінюють значимість коефіцієнтів і адекватність моделі. 

 

Якщо модель лінійна, то довірчий інтервал береться однаковим для всіх 

коефіцієнтів, якщо – нелінійна, те довірчий інтервал для кожного коефіцієнта 

вважають окремо. У ряді випадків як довірчий інтервал вибирають 

 

 ∆у=3∆0. 
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Деякі з коефіцієнтів регресії можуть виявитися пренебрежимо малими – 

незначними. Значимість коефіцієнта визначається обчисленням оцінки його 

дисперсії. 

Дисперсія адекватності моделі: 

 

=S АДЭК

2 ∑
=

−n

i

расч

i

экс

i

f
yy

1

2)(
        

 

де  

UiU − - погрішність моделі в цьому досвіді 

Ν - число досвідів 

f = N - число ступенів волі 

У - число регресії значимих коефіцієнтів 

Знаючи дисперсію відтворюваності досвідів Sадэк, перебувають 

розрахункові значення критерію Фишера. 

Рівняння регресії (моделі) уважається адекватним якщо 

             
S

SF
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АДЭК
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2

=                                  виконується умова:  
ff p

≤
    де f-

f- табличне значення критерію  Фишера. 

Отримане за допомогою ПФЭ рівняння регресії служить не тільки 

математичною моделлю на процесі, але використовується й для його 

оптимізації. 

n
SS y

b

2
2 =   

Уважаючи, що за результатами ПФЭ всі коефіцієнти визначаються з 

однаковою погрішністю. Прийнято вважати, що коефіцієнт регресії значимо, 

якщо виконуються умови:   

                                      tb Sb ⋅≥  
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об'єкта будують у вигляді виробничих процесів передатних функцій, що 

зв'язують вихідні й вхідні параметри змінні (подання динамічних моделей 

особливо зручно для цілей управління об'єктом). 
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Лекция 2 

 

МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТЕОРЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ.  МОДЕЛІ ТИПОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ. 
 

 

2.1. Види об'єктів хімічної технології, їхній математичний опис 
 

Будучи невід'ємною частиною АСУ або АСР, кожний об'єкт являє собою 

динамічну систему зі своїми вхідними й вихідними величинами. До вхідних 

величин об'єктів відносять регулюючі впливи x (потоки рідин, газів або 

сипучих твердих речовин і теплові потоки), які за допомогою виконавчих 

пристроїв можна змінювати, а також різноманітні впливи, що обурюють, z 

(зміна параметрів вихідної сировини й енергетичних агентів, стану 

технологічної апаратури, атмосферних умов ,і ін.). 

Одним з істотних збурювань є зміна навантаження об'єкта. Під 

навантаженням об'єкта (розуміють кількість речовини (або тепла), що 

проходить через об'єкт в одиницю часу. Так, навантаженням резервуара є 

витрата  рідини, що протікає через нього, навантаженням теплообмінника-

кількість тепла, переданого в одиницю часу від більше нагрітої речовини до 

більше холодного. Величина навантаження визначає розміри апарата, а також 

типорозміри первинних перетворювачів і виконавчих пристроїв АСР. 

Вихідні величини об'єктів-регульовані величини у - характеризують 

протікання хіміко-технологічного процесу в об'єкті. Такими величинами 

можуть бути температура, тиск і витрата рідини, газу або пари, рівень рідини 

або сипучого матеріалу, зміст одного з компонентів у газовій суміші, 

концентрація розчинів, рН водяного розчину, щільність і в'язкість рідин, 

вологість газів або сипучих матеріалів і ін. Поточні значення регульованих 

величин визначають протікання процесу в об'єкті в цей момент часу. Під 
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тобто такий план володіє великий повторимостью досвідів. Їх можна 

скоротити за рахунок несуттєвої інформації, при побудові лінійних моделей, 

але при цьому бажано зберегти оптимальні властивості матриці планування. 

Такий план називається дробовим ФУ системи досвідів дробовими репліками 

факторів.   

Якщо сукупність факторів діє на об'єкт по-іншому, чим дія кожного 

фактору окремо, у модель уводиться взаємодія факторів як новий фактор 

лінійності моделі. 

Якщо  K= 2      Y=b0 + b1U1 + b2U2 + b12U1U2 

      Або              Y = b0 + b1U1 + b2U2 + b3U3 

 

План ПФЭ буде мати вигляд: 

Номер 

досвіду 
U0 U1 U2 U3(U1U2) Y 

1 1 -1 -1 +1 Y1 

2 1 +1 -1 -1 Y2 

3 1 -1 +1 -1 Y3 

4 1 +1 +1 +1 Y4 

 

Коефіцієнти моделей можуть бути наведені з досвідів по формулах. 
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                            Sy
2 = ∑

=

n

j
S

n 1

1
j
2 

 

З нею зв'язане число ступенів волі.  )1( −= knf  

Оцінку дисперсії середнього значення розраховують по формулі. 

 

                            S
k

Sy
y

22
=  

Потім знаходять відношення найбільшої з оцінок дисперсії до суми всіх 

оцінок дисперсії. 

 

                           Gp =
∑
=

n

j
j

j

S
S

1

2

2max
  

 

Величина Gp називається розрахунковим значенням критерію Кохрена. 

Критичне значення критерію Кохрена  G наведено в таблиці.  

Для знаходження G необхідно знати загальне число n оцінок дисперсії й 

число ступенів волі f = k-k- 1. Досвіди вважаються відтвореними, якщо Gp ≤  G . 

Якщо досвіди невідтворені, то можна спробувати застигнути 

відтворюваності шляхом виявлення й усунення джерел нестабільності 

експерименту, а також за рахунок використання більше точних вимірювальних 

приладів. 

Якщо ж ніякими способами неможливо забезпечити відтворюваність, то 

математичні методи планування до такого експерименту приймати не можна. 

Або змінюючи інтервали варіювання факторів і положення нульових точок.  

Якщо це не забезпечує однорідності, то переходять до планів більше 

високого порядку, що знижує точність математичної моделі через збільшення 

кількості факторів і зростанні факторного простору. 

Кількість досвідів у ПФЭ значно перевершує число обумовлених 

коефіцієнтів лінійної моделі. 
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впливом що обурюють і регулюють впливів регульовані величини змінюються 

в часі. Число вхідних величин об'єкта звичайно перевищує число вихідних. 

Математичні моделі. Процеси, що протікають в об'єктах можуть бути 

формалізовані, тобто з достатнім ступенем точності описані за допомогою 

математичних залежностей. Сукупність математичних рівнянь, що 

відображають взаємозв'язок вихідних і вхідних величин об'єкта, доповнена 

обмеженнями, що накладаються на ці величини умовами їх: 

фізичній реалізації й безпечній експлуатації, являють собою математичну 

модель (математичний опис) об'єкта. 

Математична модель повинна відбивати особливості об'єкта, істотні з 

погляду його управління, бути адекватної об'єкту, що моделюється  (досить 

точно відбивати його властивості кількісно і якісно), а також бути по 

можливості більше простій. 

Математична формалізація об'єкта дозволяє використовувати для його 

дослідження, а також для рішення задачі управління цим об'єктом методи 

математичного моделювання, які звичайно реалізують із застосуванням засобів 

обчислювальної техніки. 

Відповідно до фізичної сутності процесів, що протікають в об'єкті, 

математичні моделі ділять на детерміновані й стохастичні. 

 У детермінованих моделях значення вихідних величин однозначно 

визначаються значеннями вхідних величин. Для їхнього рішення 

використовують методи класичного аналізу й чисельні методи.  

Детерміновані моделі з успіхом використовують для дослідження щодо 

простих систем.  

У стохастичних моделях відсутнє чітка відповідність між значеннями 

вхідних і вихідних величин, взаємозалежність між ними описується 

випадковими функціями часу. Для їхнього рішення використовують апарат 

теорії імовірності й математичної статистики. Стохастичні моделі застосовують 

при Дослідженні більших хіміко-технологічних систем. 

Поводження об'єкта в сталому стані описується статичною моделлю, а в 
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нерівновагій-динамічній. 

Статична модель містить рівняння зв'язку між вхідними й вихідними 

величинами об'єкта в рівноважному стані 

 

y = f(x,y)                                                                                       (2.1) 

 

Динамічна модель зв'язує вхідні й вихідні величини об'єкта в 

нерівновагих станах 

 

y = f(x,y,z),                                                                                   (2.2) 

 

а також обмеження, що накладаються на окремі величини, наприклад: 

 

ymin ≤  y≤  ymax                xmin ≤  x≤  xmax                                                                        (2.3)  

 

 

Класифікація об'єктів проводиться по ряду ознак. Розрізняють 

одномірні й багатомірні об'єкти.  

Одномірні об'єкти мають одну вихідну величину й описуються одним 

рівнянням статики й одним рівнянням динаміки. Прикладом одномірного 

об'єкта може служити резервуар для рідини (рис. 2.1), вхідними величинами 

якого є прихід F-Пр і витрата Fр рідини, а вихідною величиною-рівень рідини 

L. Збільшення (зменшення) Fпр або Fр викликає зміна рівня L. Запишемо 

рівняння статики цього об'єкта L = f ( Fпр, Fр) і рівняння його динаміки L = 

f(Fпр, Fр,t). 

Багатомірні об'єкти містять по двох, трьох і більше вихідні величини. 

Число рівнянь (2.1) і (2.3) повинне відповідати числу вихідних величин. 

Найбільш простими з багатомірних об'єктів є двомірні об'єкти. Їхні вихідні 

величини можуть впливати або не впливати одна на іншу. 
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         1 Y11 Y12   . . . Y1k          Y 1           S1
2 

 

         2 Y21 Y22  . . . Y2k          Y 2            S2
2 

         3 Y31 Y32   . . . Y3k         Y 3           S3
2 

       . . . . . .   . . .   . . .   . . .        . . .       . . .            

         J Yj 1 Yj2  . . . Yjk       Y j            Sj
2 

       . . . . . .   . . .   . . .    . . .            . . .          . . . 

            

        N Yn1 Yn2   . . . Yn3       Y nk            Sn
2 

 

 

Для кожної серії паралельних досвідів обчислюють середнє арифметичне 

функції відгуку 

 

                                         Yj = ∑
=

k

i

Yji
k 1

1̀         де  j = n,1  

 

k-k- Число паралельно проведених досвідів при однакових умовах. 

Потім обчислюють оцінку дисперсії для кожної серії.  
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Серед всіх оцінок дисперсії Sj
2 знаходять найбільшу max Sj

2. 

Оцінки дисперсії декількох серій можна усереднить і знайти оцінку 

дисперсії відтворюваності 

                            . 

Номер 

досвідів 

Результати паралельних 

досвідів 

Середнє 

значення 

Оцінка дисп.
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                                ∑
=
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n
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Uij
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0             J= 1.2. k n-n- число досвідів  

 

 - нормированность. Наслідок сум квадратів елементів кожного стовпця 

дорівнює числу досвідів. 

 

                                         NUij
n

i

=∑
=1

2  

 

- ортогональность матриці планування наслідок сум добутків будь-яких 

двох вектор-стовпців матриці = 0.  

 

                                         ∑
=

=
n

i

UijUmi
1

0   ,     mj ≠ ,    kjm 1=   

 

- рототабельность плану, отже, точність пророкувань значень параметрів 

моделі однаково не рівних відстаней від центра експерименту й не залежить від 

напрямку. 

На першому етапі планування експерименту можна вибрати алгебраїчний 

поліном першого ступеня - лінійну модель. Ступінь полінома звичайно 

послідовно підвищують, поки не буде знайдена адекватна модель 

Відтворюваність досвідів. Перш ніж приступити до планування 

експерименту, необхідно переконатися в тім, що досвіди відтворені, тобто 

результати досвідів, проведених в однакових умовах близький друг до друга. 

Для цієї мети проводять кілька серій паралельних досвідів. Умови реалізації 

досвідів кожної серії - однакові, з різних серій відмінні (хоча б за часом).  

Результати цих досвідів зводяться в таблицю. Кількість досвідів у всіх 

серіях повинне бути однаково. 
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У багатомірних об'єктах з незалежними вихідними величинами зміна 

кожної із вхідних величин приводить до зміни тільки своєї вихідної величини. 

Такі об'єкти можна розбити на кілька одномірних об'єктів і розглядати їх 

незалежно один від іншого. Наприклад, апарат, у якому здійснюється випар 

однокомпонентної рідини при безперервному відборі парової фази (мал. 2-2), 

можна при деякій ідеалізації віднести до двомірних об'єктів з незалежними 

величинами. Тепловий потік, що проходить через апарат, що представляє 

собою різниця між притоками тепла q1 і його втратами в навколишнє 

середовище q2, визначає витрата пари F, тобто зміна швидкості нагрівання 

змінює лише швидкість утворення пари. Тиск же в системі Р визначає 

температуру Т процесу випару. Цей об'єкт описується двома рівняннями 

статики F=f(q1,q2)    Т=f(Р) і двома рівняннями динаміки F=f(q1,q2,t)    Т=f (Р,t) 

 

 

 
Рис.2.1. Схеми резервуара для рідини (а) і його динамічних каналів (б). 

 

У багатомірних об'єктах із взаємозалежними вихідними величинами 

зміна вхідних величин приводить до одночасної зміни декількох вихідних 

величин, що пояснюється наявністю в таких об'єктах каналів перехресних 

зв'язків. 

Прикладом двомірного об'єкта з перехресними зв'язками є безперервно 

діючий екзотермічний реактор ідеального перемішування. Схеми реактора і 

його динамічних каналів наведені на мал. 2-3. Реактор має п'ять вхідних 

величин (концентрація Qн і температура Tн реагентів на вході в реактор, 

витрату реагентів у реактор F, а також тепло, що відводиться з реактора 
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системою охолодження й обумовлене витратою холодоагенту Рс і його 

температурою Тс). Вихідними величинами є концентрація продуктів реакції Q і 

температура в реакторі Т. 

Для стабілізації температури Т у реакторі змінюють витрату холодоагенту 

Fс, а для забезпечення сталості складу 

 

 
 

Рис. 2.3. Схеми хімічного реактора ідеального перемішування (о) і його 

динамічних каналів (б).продуктів реакції Q - витрата F реагентів, що подаються 

в реактор. 

 

При цьому зміна витрати холодоагенту Fc викликає також зміна складу 

продуктів реакції Q, а коливання витрати вихідних реагентів F приводить до 

зміни температури Т реакційної маси в реакторі. Крім цього, вихідні величини 

реактора (Q і Т ) залежать від концентрації Qн і температури Tн вхідного 

продукту, а також від температури холодоагенту Tс. Крім прямих розглянутий 

об'єкт має й перехресні канали проходження сигналів. Вихідні величини такого 

реактора знаходять із рівнянь динаміки 

 

Q = f1 (F, Fc,  Qн, Tн, Tc,  t)     T = f2 (F, Fc,  Qн, Tн, Tc,  t) 

 

Таким чином, обидві вихідні величини реактора зазнають впливу від всіх 

його вхідних величин. Проходження сигналів по кожному каналі може бути 

виражено своїм рівнянням динаміки або своєю передатною функцією. Об'єкти 

можуть мати зосереджені й розподілені параметри. 
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Номер досвіду               U1                 U2                   Y 

            1             - 1             - 1                Y1 

            2            + 1            - 1                Y2 

            3             - 1             + 1                Y3 

            4             + 1             + 1                Y4 

 

Матриця ПФЭ  для  трьох векторів і двох рівнів варіювання містить вісім 

досвідів: 

 

Номер досвіду        U1         U2          U3          Y 

         1        - 1         - 1         + 1           Y1 

         2        - 1         + 1         - 1           Y2 

        3        + 1         - 1         - 1           Y3 

         4        + 1         + 1         + 1           Y4 

         5         - 1         - 1          - 1           Y5 

         6         + 1         + 1          - 1           Y6 

         7         + 1         - 1          + 1           Y7 

         8         - 1         + 1          - 1           Y8 

 

Геометричне зображення повного факторного експерименту  23 може 

бути  представлене у вигляді куба в тривимірному просторі. 

Планування експерименту виконується для того, щоб одержати модель, 

що володіє деякими оптимальними властивостями. Це значить, що оцінки 

коефіцієнтів моделі повинні бути найкращими й точність параметрів 

оптимізації не повинна залежати від напрямку у факторному просторі. 

 

ПФЭ має наступні властивості: 

- симетричність щодо центра експерименту, отже, сум елементів вектор-

стовпця  кожного фактору = 0 
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План оптимального експерименту будується в такий спосіб:  

Для кожного фактору вибирають інтервал варіювання. Цей інтервал ∆Ui   

за апріорною інформацією вибирають у тій області, де вихідний параметр буде 

оптимальним. Установлюється крок варіювання й нульова точка. 

                         О - середина  інтервалу 

                         +1 – max значення фактору Ui  

                         -1 – min значення фактору  Ui  

для спрощення запису умов експерименту масштаби варіюються шляхом 

введення нових (кодованих) змінних U: 

згідно формули: 

                                      
Ui

UiUiUi 0−
=    

де Ui - кодоване значення  

 

Експеримент, у якому реалізуються всі можливі сполучення рівнів 

факторів, називається повним факторним експериментом. Якщо число кожного 

фактору дорівнює двом, то є повний факторний експеримент типу 2к. 

Матриця планування повного факторного експерименту (ПФЕ) для двох 

факторів виглядає в такий спосіб: 
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Об'єкти із зосередженими параметрами, До них ставляться об'єкти, 

регульовані величини яких мають одне числове значення в цей момент часу 

(рівень рідини в апарату, тиск газу в газгольдері й ін.). Типовими 

представниками об'єктів із зосередженими параметрами є резервуар для рідин, 

випарник, хімічний реактор. 

Динаміка об'єктів із зосередженими параметрами описується звичайними 

диференціальними рівняннями з постійними коефіцієнтами. Ці рівняння 

повинні бути доповнені початковими умовами. 

Об'єкти з розподіленими параметрами. До них ставляться об'єкти, 

регульовані величини яких (температура рідини по довжині теплообмінника, 

концентрації компонентів по висоті ректифікаційної колони й ін.) мають різні 

числові значення в різних точках об'єкта в цей момент часу. Прикладами 

об'єктів з розподіленими параметрами можуть служити: апарати типу «труба в 

трубі», у яких здійснюється теплообмін між рідинами, масообміні апарати 

колонного типу (ректифікаційні колони, екстрактори, абсорбери, десорбери), 

барабанні сушарки для сипучих матеріалів, трубчасті реактори для 

перетворення речовини й багато хто інші. 

Динаміка об'єктів з розподіленими параметрами описується 

диференціальними рівняннями в частинних похідних, доповненими 

початковими й граничними умовами. Розв'язання рівнянь у частинних похідних 

більш складно, ніж розв'язання звичайних диференціальних рівнянь. Тому при 

складанні математичного опису об'єктів з розподіленими параметрами їх часто 

розбивають на ряд послідовно з'єднаних елементів із зосередженими 

параметрами, кожний з яких описується звичайним диференціальним 

рівнянням. Точність такого опису тим вище, ніж на більше число елементів був 

розбитий досліджуваний  об'єкт. Тому далі будуть розглянуті об'єкти із 

зосередженими параметрами. 
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2.2. Властивості об'єктів і їхні перехідні процеси 
 

Вид перехідного процесу в об'єкті залежить від величини у форми 

впливів, а також від його динамічних властивостей. 

Властивості об'єкта необхідно знати при складанні схеми автоматизації, 

виборі закону роботи регулятора й визначенні оптимальних значень його 

настоюваних параметрів. Правильний облік властивостей об'єктів дозволяє 

створювати АСР, що мають значно більше високі показники якості перехідного 

процесу; недооцінка ж властивостей об'єктів може привести до того, що навіть 

складні схеми регулювання не зможуть забезпечити необхідної якості 

перехідного процесу. Основними властивостями об'єктів регулювання є 

самовирівнювання (саморегулювання), ємність і запізнювання. 

Самовирівнювання об'єкта характеризує його стійкість. 

«Самовирівнюванням називають властивість стійкого об'єкта самостійно 

встановлюватися в рівноважне стан після зміни своєї вхідної величини. В 

об'єктах із самовирівнюванням східчаста зміна вхідної величини приводить до 

зміни вихідної величини зі швидкістю, що поступово зменшується до нуля, що 

пов'язане з наявністю внутрішнього негативного зворотного зв'язка. Кількісно 

ця .характеристика визначається ступенем самовирівнювання р, під якою 

розуміють відношення зміни вхідної величини об'єкта (х, г} до зміни вихідної 

величини по досягненні об'єктом рівноважного стану в∞  . 

 

п =ρ  x/в∞     або  =ρ z/в∞      

 

Чим більше ступінь самовирівнювання, тим менше відхилення вихідної 

величини від первісного положення. 

Ємність об'єкта є властивістю, властивим всім динамічним об'єктам. 

Вона характеризую їх інерційність - ступінь впливу вхідної величини на 

швидкість зміни вихідний. Навіть східчаста зміна вхідної величини об'єкта 

приводить до зміни вихідної величини з кінцевою швидкістю. Під ємністю 
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Для опису об'єкта ідентифікації використовується математична модель у 

вигляді рівняння 

 

Вихідна змінна Y-Реакція об'єкта на вхідні впливи, називається функцією 

відгуку. Входи об'єкта дослідження U1.U2..Uk – називаються факторами. 

Кожний фактор може приймати деяке число різних значень, називаних 

рівняннями. Сполучення заданих рівнянь всіх факторів визначає взаємне 

сполучення об'єкта ідентифікації;  

Сукупність всіх можливих станів – складність об'єкта дослідження й 

загальне число можливих досвідів. 

Якщо для всіх факторів число їхніх рівнянь однаково й дорівнює Р, то 

число різних станів об'єкта дорівнює Рк. 

При плануванні експерименту включають всі істотні фактори, які можуть 

впливати на процес, однак якщо їхнє число більше 15, то необхідно відітнути 

несуттєві фактори. 

До факторів пред'являються наступні вимоги: 

1. Керованості й однозначності. Керованість фактором це можливість 

підтримувати його постійним або міняти по заданій програмі в плині досвіду. 

2. Фактор повинен бути визначений - заміряний з необхідною точністю. 

3. Відсутність лінійної кореляції між факторами, що входять в 

експеримент. Установка величини  одного фактору не повинна впливати на 

інші.  

Перш ніж приступитися до планування експерименту, необхідно вибрати 

локальну область факторного простору. Цей етап планування експерименту 

збігу неформальним і зв'язку з ретельним аналізом апріорної інформації про 

досліджуваний об'єкт.  

 

)...2.1( UkUUfY =
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Лекция 6 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА.  

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ХІМІЧНОГО РЕАКТОРА 
 

 

Для побудови математичної моделі промислового об'єкта необхідна 

інформація, що може бути отримана в режимі його нормальної роботи або при 

подачі на об'єкт тестових впливів різного виду. 

Планування експерименту пропонує активне втручання в процесі й 

можливість вибору в кожному досвіді тих рівнів зміни вхідних змінних, які 

становлять інтерес. Тому такий експеримент називається активним.  Активний 

експеримент – такий експеримент, який передбачає активне втручання в 

процес. 

Об'єкт, що дає можливість проведення активного експерименту, 

називається  керованим.   

Планування експерименту – це процес вибору числа й умов здійснення 

досвідів, необхідних і достатніх для вирішення поставленої задачі з необхідною 

точністю. При цьому виконуються наступні умови: 

–  загальне число досвідів мінімально, 

– повинне здійснюватися одночасна зміна по всім змінного, 

визначального процесу за спеціальними правилами – алгоритмам, 

–  необхідно використовувати математичний апарат, що формалізує дію 

експериментів, 

 – повинна бути обрана чітка стратегія, що дозволяє приймати 

обґрунтоване рішення після кожної серії експериментів. 

Одні з найпростіших методів планування експериментів є метод Боксу-

Уильсона. Він дозволяє одержати статичні математичні моделі процесів при 

використанні факторного планування, регресійного аналізу й, руху по 

градієнту, що необхідно для вирішення задачі оптимізації. 
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розуміють така зміна вхідної величини, що приводить до зміни його вихідної 

величини на одиницю за одиничний відрізок часу 

 

c= )dt/dy(x ÷   

 

Чим більше ємність, тим менше швидкість зміни вихідної величини 

об'єкта, і навпаки. 

Запізнювання об'єкта виражається в тім, що його вихідна величина 

починає змінюватися не відразу після нанесення збурювання, а тільки через 

деякий проміжок часу τ , називаний часом запізнювання. Всі реальні об'єкти 

мають запізнювання, тому що зміна потоків речовини або тепла поширюється в 

об'єктах з кінцевою швидкістю й потрібен час для проходження сигналу від 

місця нанесення збурювання до місця, де фіксується зміна вихідної величини. 

Позначивши цю відстань через l, а швидкість проходження сигналу через s, 

виразимо час запізнювання в такий спосіб: 

 

s/l=τ /3 

 

Залежно від виду диференціального рівняння динаміки реального об'єкта 

хімічної технології доцільно розрізняти об'єкти першого, другого й високого 

порядків. 

По здатності відновлювати рівноважний стан при кінцевій зміні вхідних 

величин можна підрозділяти об'єкти на нейтральні,   стійкі   й   нестійкі (рис. 

2.2). 

Об'єкти 1-го порядку широко поширені в хімічній промисловості. До них 

ставляться збірники рідини, бункери для сипучих матеріалів, газові 

акумулятори, рідинні змішувачі, теплообмінники змішання й т. д У всіх цих 

апаратах кількість речовини або тепла укладено в одному резервуарі. Такі 

об'єкти мають здатність акумулювати (накопичувати) минаючі через них 

речовина або тепло в перехідному режимі. Це виражається в тім, що 
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неузгодженість потоків на вході й виході при зміні, наприклад, навантаження 

викликає зміна кількості речовини або тепла в об'єкті, а отже, і вихідної 

величини об'єкта. При цьому швидкість зміни вихідної величини об'єкта 

залежить від здатності, що акумулює, або інерційних властивостей об'єкта. 

 

 
 

Рис 2.4 Перехідні характеристики нестійкого (/), нейтрального (2) і стійкого (3) 

об'єктів. 

 

Нейтральні об'єкти 1-го порядку. У нейтральних об'єктах вхідні 

величини впливають на вихідні, а останні не впливають на вхідні величини, 

тобто внутрішній зворотний зв'язок відсутній. 

Як приклад такого об'єкта розглянемо резервуар (див. рис. 2.1), з якого 

насосом відбирається рідина, причому продуктивність Fp постійна. 

 

 

 
 

Рис 2.5. Перехідна характеристика центрального об'єкта першого порядку 

 

Для знаходження залежності рівня рідини в апарату L від вхідних 

величин Fпр і Fр (у м3/с) складемо рівняння матеріального балансу апарата: 
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Як керуючі впливи можуть бути ∆G1,  ∆G2 і ∆m. При будь-якій комбінації 

керуючих впливів кожне з них впливає на обидві регульовані величини. Крім 

того, існує зв'язок через об'єкт між регульованими величинами (С и (Н. 

Якщо інерційність об'єкта керування по розглянутих каналах істотно 

різна, то вплив їхній один на одного невелике й система автоматичного 

регулювання по цих каналах можуть функціонувати обособлено. Якщо ж 

інерційність об'єкта по згаданих каналах регулювання близька, то автоматичні 

системи регулювання по цих каналах будуть взаємно обурювати один одного й 

обособленно функціонувати не зможуть. 

 

5.3. Забезпечення автономної роботи АСР на змішувачі 

 

При одночасній роботі двох і більше систем автоматичного регулювання 

на одному об'єкті нерідко при близької інерційністі його каналів керування 

можливо, як уже згадувалося, істотний вплив однієї системи на іншу. Суть 

взаємного збурювання систем регулювання полягає в тім, що керуючий вплив 

однієї системи служить впливом, що обурює, для іншої. Такі системи 

регулювання зв'язані між собою через об'єкт управління. 

Для забезпечення автономної (незалежної) роботи цих систем необхідно 

увести додаткові зв'язки між системами регулювання, покликані компенсувати 

шкідливі зв'язки між ними через об'єкт управління. 

Змішувач має дві вихідні (регульовані) величини С и Н і трохи вхідних. 

Взаємозв'язок між входами й виходами в змішувачі можна представити на 

підставі рівнянь (5.9) у вигляді схеми, зображеної на рис.5.1. 
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де F - площа поперечного перерізу змішувача. 

Отримані рівняння динаміки (5.8) є нелінійними диференціальними  

рівняннями, тому що Н и с є безсумнівно змінними. Допустимо, що крім них 

змінними є також G1, G2, c2 і m. Линеаризуем рівняння динаміки на околицях 

статичного режиму, обумовленого рівняннями (5.7): 

  

G1 ∆c1 + G2 ∆c2 + c2 ∆G2 – cv3 ρH  c∆  m -  cv3m ρH ∆  c - 
ρ
ρ

H
mccv

2
3  ∆H - 

ρH
mcHcv

2
3 ∆ ρ  =   FH(

dt
dcρ  + c

dt
dρ  ) + F ρ  c

dt
dH  , 

  

∆G1 + ∆G2 – cv3 ρH ∆  m -
ρH

mHcv

2
3 ∆ ρ  - 

ρ
ρ

H
mcv

2
3  ∆H = F ρ

dt
dH  + FH

dt
dρ  . 

 

Перетворимо отриману систему рівнянь до нормального виду, 

урахувавши (5.6): 

 

T1
dt
dc

 + c∆ =  K1 1G∆  +  K2 ∆c2 + K3∆  G2 – K4∆  m – K5∆  H – T2 dt
dH  , 

 T3 dt
dH  +∆  H = K6 1G∆  +  K7 ∆G2 + K8∆  m – K4∆  m – K9∆  c – T4 dt

dc  , 

 

     

(5.9)

 

 

де 

 

T1 =  
B

acFH )( +ρ ; B = cv3m ρH  + 
ρH

macHcv

2
3 ; K1 = 

B
c1 ; K2 = 

B
G2 ;           K4 = 

ρ
ρ

H
Hccv

2
3 ; K3 = 

B
c2 ; K5  = 

ρ
ρ

HB
mccv

2
3 ; T2 = c

B
Fρ ; T3 = c

D
Fρ ;  D = 

ρ
ρ

H
mcv

2
3 ; K6 = 

K7 = 
D
1 ; K8 = D

HcV ρ3  ; K9 = 
ρHD

mHacV

2
3 ; T4 =  .

D
THa  

 

 

(5.10) 
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Fпр dt =d+Fр                                                               (2.4) 

 

де V-Об'єм рідини в апарату, м3; T-Час, з.  

 

Звідси швидкість зміни об'єму рідини в апарату: 

 

d/ dt = Fпр-Fр                                                               (2.5) 

 

Швидкість зміни рівня рідини L, якщо площа горизонтального перетину 

апарата А (у м2) незмінна по висоті 

 

d / dt=( Fпр-Fр)/A                                                        (2.6) 

 

Таким чином, швидкість зміни рівня в резервуарі пропорційна різниці 

потоків рідини на вході й виході. Рівень рідини приймає постійні значення в 

часі (швидкість d/dt=0) тільки при відсутності неузгодженості потоків Fпр і Fр. 

Проінтегруєм рівняння (2.6) у межах від 0 до t 

L=1/A ∫ +−
t

Ldt)FрFпп(
0

0                                               (2.7) 

Отже, вихідна величина об'єкта пропорційна інтегралу від зміни його 

вхідних величин. При східчастій зміні навантаження об'єкта на величину 

F∆ рівень рідини L змінюється по залежності (рис. 2.5): 

 

                     L=   (  F∆ / A ) t + L0                                                         (2.8) 

 

Як треба з рівняння (2.8), швидкість зміни вихідної величини при 

східчастому збурюванні F∆  постійна й дорівнює 

 

d / dt = F∆ / A                                                                 (2.9) 
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При розрахунках систем автоматизації рівняння динаміки об'єкта 

представляють у відносних величинах. Припускаючи, що Fпр є збурюванням, а 

Fр — регулюючим впливом (див. рис. 2.1), маємо 

 

                       L/Ly ∆= 0   F/Fрx ∆= 0 F/Fппz ∆= 0                      (2.10)    

 

де Lо й Fо - значення відповідних величин при рівноважному стані об'єкта. 
Записавши рівняння (2.6) у приростах і ввівши відносні величини, 

одержимо рівняння динаміки: 

 

       AL0/F0∗  dy/dt = z - x                                                                  (2.11) 

 

З рівняння (2.11) видно, що відношення AL0/F0  має розмірність часу. 

Його називають часом розгону об'єкта й позначають через Т. ε  Під цим 

терміном розуміють час, протягом якого вихідна величина об'єкта в, 

змінюючись із постійною швидкістю, досягає значення вхідної величини z. Час 

розгону Т ε  прямо пропорційно ємності об'єкта й характеризує його інерційні 

властивості. 

Заміняючи коефіцієнт у лівій частині рівняння (2.11) через Т ε  , одержимо 

рівняння динаміки нейтрального об'єкта першого порядку в загальному виді 

 

Т ε  dy / dt = z - x                                                   (2.12) 

 

Інтегруючи рівняння (2.12), знайдемо  

∫ −ε=
t

dt)xz(T/y
0

1                                                 (2.13) 

 

У нашім випадку x=0. Величину, зворотну Т ε , часто називають 

швидкістю розгону об'єкта ε , під якою розуміють швидкість зміни вихідної 
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G3 = c3 m ρH  , (5.4)

 

де с3 – коефіцієнт витрати; m – ступінь відкриття регулювального органу; 

ρ  - щільність суміші в змішувачі. 

Щільність суміші ρ  можна для невеликого діапазону зміни концентрації 

завжди виразити лінійною залежністю 

 

ρ  = а з + ρ 0 (5.5) 

  

або в приростах: 

 

ρ∆ = а ∆ з (5.6) 

   

де а – коефіцієнт пропорційності; ρ 0 – щільність суміші на початку 

ділянки лінеаризації. 

З урахуванням (5.4) систему рівняння (5.3) можна записати: 

 

G1c1 + G2c2 – cv3m ρH  c = 0 

G1 + G2 – cv3m ρH  = 0 

 

(5.7)

 

Урахувавши акумуляцію в змішувачі відповідно цікавить нас компонент і 

загальна кількість суміші, рівняння статики (5.7) перетворимо в рівняння 

динаміки 

 

G1c1 + G2c2 – cv3m ρH  c = F
dt

cHd )( ρ  , 

G1 + G2 – cv3m ρH  = F 
dt
Hd )( ρ , 

 

(5.8)
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Рис. 5.1. Розрахункова схема для моделювання процесу змішання потоків рідин. 

 

У змішувач подається два потоки G1 і G2, що  містять розчин однакової 

речовини з концентраціями відповідно З1 і З2. Після змішання в змішувачі й на 

виході встановлюється концентрація речовини С.  

При зміні вхідних або вихідних потоків у змішувачі змінюється  рівень H 

суміші. У зв'язку із цим для забезпечення ефективної роботи змішувача 

необхідно також забезпечити підтримка рівня рідини в змішувачі при 

оптимальному ступені його заповнення, що становить звичайно 0,7...0,8 усього 

об'єму.  

Тому що в цьому випадку об'єкт має дві вихідні (регульовані) величини, 

то при математичному моделюванні необхідно одержати по двох рівняння 

статистики й динаміки, з огляду на для одного рівняння вихідну величину - 

концентрацію З, а для іншого - рівень Н. 

Рівняннями статики будуть відповідно рівняння матеріального балансу по 

речовині, концентрація якого регулюється, і рівняння загального матеріального 

балансу: 

 

G1 c1 + G2 c2 – G3 c = 0 

G1 + G2 – G3 = 0 

(5.3) 

 

Самовирівнювання має місце лише по вихідному потоці G3. Виразимо 

витрату G3 через визначальні його параметри:  

 

 35

величини в при попередній східчастій зміні вхідної величини z, рівному 

одиниці. 

Дійсно, при одиничному східчастому збурюванні z-x=1(t) зміна вихідної 

величини в підкоряється залежності: 

 

h(t)=y=1/T ε•  t                                                      (2.14) 

 

Передатна функція нейтрального об'єкта першого порядку: 

 

W(p)=1/T ε p                                                        (2.15) 

 

У динамічному відношенні такий об'єкт являє собою інтегруючу ланку. 

Нейтральним об'єктам першого порядку властиві тільки ємнісні 

(інерційні) властивості, що виражається, наприклад при регулюванні рівня L, 

ступенем впливу величини Fпр-Fр на швидкість d/dt . Цей вплив залежить від 

площі поперечного переріза апарата. При більшому значенні А швидкість зміни 

рівня менше й навпаки (див. мал. 2-5). 

Для розглянутого вище апарата ємність дорівнює      

 

C=( Fпр-Fр)/(d/dt)                                                        (2.16) 

 

З порівняння рівнянь (2.6) і (2.16) треба, що ємність резервуара чисельно 

дорівнює площі його горизонтального перетину. Одиницею виміру ємності в 

цьому випадку є м2. 

Ємність об'єктів залежить від протекающих у них ^процесів. Так ємність 

теплових об'єктів, у яких здійснюється теплообмін при регулюванні в них 

температури, знаходять по зміні теплового потоку ∆ q, Вт, що викликає приріст 

температури Т на 1 °С у плин 1 год: 

 

C=∆  q/ (d/dt)                                                            (2.17) 
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Ємність апарата залежить від теплоємності Ст, що перебуває в ньому 

продукту. Одиницею виміру ємності теплового об'єкта є Дж/°С. 

Стійкі об'єкти 1-го порядку. Якщо рідина з розглянутого вище 

резервуара не відбирать насосом, а відводити самопливом по трубопроводу, на 

якому є додатковий гідравлічний опір, наприклад вентиль, то при 

неузгодженості потоків на вході й виході регульована величина (рівень) буде 

самостійно встановлюватися в новому рівноважному стані 

 

 

 
Рис 2.6. Графічна зміна Fлр і Fp у стійкому об'єкті первою) порядку (а) і 

його перехідна характеристика (б) 

 

 

у свою чергу збільшить витрату рідини з апарата -Fр; його залежність від 

рівня L: 

gLAFp 2α=                                                                          (2.18) 

 

де -αкоефіцієнт витрати вентиля; А-Площа його прохідного перетину; g-

прискорення вільного падіння. 

С збільшенням Fp величина збурювання FpFnpF −=∆ , а, отже, і 

швидкість зміни рівня зменшуються. Згодом витрата рідини поступово досягне 

поточного значення притоки, підвищення її рівня, що змінюється по 

експоненті, припиниться й наступить новий рівноважний стан об'єкта, але при 
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Якщо прийняти витрату й концентрацію цього компонента у вхідних 

потоках відповідно G1  , C1  і G 2  , C 2  , а у вихідному потоці G 3  і C, то рівняння 

статики можна представити у вигляді 

 

G GcGc −+ 2211 03 =c  (5.1) 

 

Урахувавши зміну акумульованого в розглянутому об'єкті керування 

кількості речовини концентрацію якого потрібно підтримати, можна записати 

рівняння динаміки процесу змішання: 

 

,*),(
32211 dt

cGdcGcGcG =−+  (5.2) 

 

де G - кількість суміші, що перебуває в об'єкті управління; c* - 

концентрація компонента, що цікавить нас, у змішувачі, при наявності гарного 

змішування з* = с. 

Нерідко в спеціальних змішувачах, крім концентрації, виникає 

необхідність регулювати й інші параметри, наприклад, рівень - у рідинних 

мішалках або тиск - у газових змішувачах.  

У цьому випадку будемо мати об'єкт із двома регульованими 

параметрами. 

Розглянемо моделювання таких об'єктів на прикладі процесу 

перемішування в жидкофазной мішалці з регульованою концентрацією й 

рівнем. Розрахункова схема такого об'єкта представлена на рис. 5.1.       
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технологічних параметрів називають алгоритмічним. Він усе ширше 

впроваджується в практику керування промисловими процесами, особливо для 

аналізу складів технологічних середовищ у зв'язку з найбільшим дефіцитом 

цього типу вимірників.  

Регулювання складу або концентрації речовин у змішувачах звичайно 

виробляється шляхом дозування (зміни витрати) потоків їхніх складових. 

Особливістю АСР складу або концентрації речовин є їх висока інерційність і 

взаємозв'язок з іншими АСР. Зміна складу речовин у технологічних об'єктах 

відбувається відносно повільно, що й пояснює інерційність об'єктів керування й 

АСР. Змішання речовин виробляється, як правило, у якійсь ємності. При цьому 

на АСР складу або концентрації речовин будуть впливати АСР інших 

технологічних параметрів. Якщо, наприклад, змішання виробляється в рідкій 

фазі, то в об'єкті звичайно, крім концентрації речовин, підтримується й рівень 

рідини. Якщо на об'єкті встановлені АСР концентрації й рівня, вони обов'язково 

будуть впливати один на одного, що може привести до їхньої нестійкості або до 

поганої якості регулювання. 

При проведенні змішання в газовій фазі, крім концентрації, звичайно 

стабілізується тиск у ємності. АСР концентрації й тиски також будуть зв'язані 

через об'єкт керування. Для забезпечення якісної роботи АСР необхідно 

домогтися їхньої незалежної роботи, тобто забезпечити їхня автономність. 

Розглянемо моделювання об'єкта із двома взаємозалежними параметрами 

й забезпечення автономної роботи двох АСР на прикладі об'єкта з 

регульованою концентрацією й рівнем. 

 

5.2. Процес змішання речовин як об'єкт управління 
 

Змішання рідин або газів може вироблятися в трубопроводах або 

спеціальних змішувачах. Основними статичними або динамічними 

залежностями в цьому випадку є рівняння матеріального балансу по компонент, 

концентрацію якого потрібно забезпечити в процесі змішання [3].  
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більше високому значенні рівня L∞  . Аналогічним образом при східчастому 

зменшенні Fпр рівень L почне знижуватися, що обумовить зменшення витрати 

Fр, внаслідок зменшення гідростатичного напору. Згодом між витратою й 

припливом рідини відновлюється рівність, але при більше низькому рівні. 

Стійкість об'єктів пояснюється наявністю в них негативного зворотного 

зв'язка. Зокрема, у розглянутому об'єкті зворотний зв'язок визначається 

рівністю (2.18). 

Для знаходження передатної функції ланки зворотного зв'язка 

лінеаризуем залежність (2.18), розкладаючи її в ряд Тейлора в околиці крапки з 

координатами (L0,Fро) 

 

)LL(
L

gAFpoFp 0
02

12 −⋅⋅α+=   

звідки 

0

0

2
2

L
LgLA

Fp ∆∆ ⋅
α

=  

З огляду на рівності (2.10) і (2.18), остаточно одержимо: 

 

 x=kocy                                                                  (2.19) 

де kос= 1/2. 

Таким чином, у цьому випадку зворотний зв'язок відповідає 

підсилювальній ланці з коефіцієнтом підсилення 1/2. 

Структурна схема стійкого об'єкта 1-го порядку наведена на рис. 2.7. 

Інтегруюча ланка з передатною функцією 1/T ε  р охоплюється ланкою 

негативного зворотного зв'язка з передатною функцією kос. Передатна функція 

такого об'єкта має вигляд 
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                                                        (2.20) 
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де 
ock

k 1
=  коефіцієнт підсилення об'єкта; Те=Т ε  / kос - постійна часу 

об'єкта, під якою розуміють час, протягом якого вихідна величина досягла б 

свого нового сталого значення, якби вона змінювалася з постійною швидкістю, 

рівної швидкості її зміни в початковий момент часу.  

При t=Те вихідна величина становить 63% нового сталого значення. 

Постійна часу об'єкта визначається як проекція на вісь часу відрізка дотичній 

до експоненти, укладеного між крапкою торкання й крапкою перетинання 

дотичній з лінією сталого значення вихідної величини (див. рис. 2.6,б). 

Довжина цієї проекції однакова для дотичних, проведених до будь-якої крапки 

експоненти. 

Постійна часу об'єкта Те визначає його динамічні властивості. Чим вона 

більше, тим повільніше протікає перехідний процес в об'єкті, і навпаки. 

Відповідно до передатної функції (2.20) рівняння динаміки стійкого 

об'єкта першого порядку має вигляд 

 

kzyT dt
dy =+0                                                                        (2.21) 

 

Перехідна характеристика цього   об'єкта аналогічно вираженню (1.28) 

буде дорівнює 

)e(ky)t(h T
t
01

−
−==                                                      (2.22) 

 

Таким чином, розглянутий об'єкт являє собою аперіодичну ланку 

першого порядку, коефіцієнт підсилення k якого дорівнює величині, зворотної 

коефіцієнту підсилення зворотного зв'язка, а постійна часу Tо - відношення часу 

розгону інтегруючої ланки до коефіцієнта підсилення зворотного зв'язка. 
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- в інших приладах фізико-хімічного аналізу. Всі прилади фізико-хімічного 

аналізу, в остаточному підсумку, забезпечують вимір концентрації одного або 

декількох компонентів речовин. 

Вимірники концентрації є звичайно досить складними приладами й, як 

правило, мають відносно низкою точністю (клас точності 1,0...5,0) [1; 8]. 

Технологічне середовище, склад якого аналізується, уводитися в порожнині 

датчика або первинного перетворювача, для чого забезпечується потік її через 

перетворювачі. У зв'язку із цим дані, отримані при зміні складу технологічного 

середовища, звичайно не відповідають тим її значенням, які мають місце в 

технологічному процесі. Не відповідність пояснюється транспортним 

запізнюванням потоку подаваної на аналіз суміші в лінії подачі і ємнісним 

запізнюванням вимірника. Нерідкі випадки, коли виміру проводяться 

періодично. При цьому приймається звичайно, що склад речовин між вимірами 

залишається незмінним. Слід зазначити, що промислові аналізатори складу 

речовин володіють звичайно вузької вибірковістю, тобто можуть аналізувати 

лише суміші, які містять відомі заздалегідь компоненти з певним діапазоном 

зміни. У зв'язку із цим склад речовин не завжди може бути обмірюваний 

автоматичними приладами. За допомогою лабораторного аналізу одержують ще 

менш адекватні дані, і тому для оперативного керування або регулювання цей 

метод використовуватися звичайно не може. Застосування обчислювальної 

техніки на виробництвах дозволяє поліпшити інформаційне забезпечення 

систем регулювання й керування. По-перше, ЕОМ або мікропроцесор на 

підставі певної математичної моделі дозволяє за даними періодичного аналізу 

прогнозувати поточне значення параметра, що цікавить, і використовувати його 

для оперативного керування. По-друге, ЕОМ або мікропроцесор дозволяють на 

підставі вимірюваних технологічних параметрів робити оперативне обчислення 

незмінних параметрів, зокрема, складу речовин. Для цього складається 

алгоритм розрахунку незмінного технологічного параметра по вимірюваним і з 

певною частотою, що визначається задачами керування, виробляються 

обчислення й висновок на індикатори необхідних даних. Такий метод контролю 
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Лекция 5 

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗМІШУВАЛЬНОГО БАКА. 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АПАРАТА ПІД ТИСКОМ.  
 

 

5.1. Характеристика технологічного процесу змішування. 

 

Процес змішання в промислових умовах поширений досить широко. Це 

готування певних розчинів і газових сумішей - у хімічних виробництвах, 

дозування палива й повітря - у теплоенергетиці й т.д.  

Склад речовин, отриманий у результаті змішання, звичайно виражається 

в концентрації одного або декількох компонентів у суміші. Найчастіше 

концентрацію відносять до співвідношення масових складових, але вона може 

виражатися й через об'ємні складові. Концентрацію виражають у частках 

одиниці або у відсотках. При відношенні якогось компонента до загального 

числа суміші, наприклад 2:10, концентрацію записують як 0,2 або 20%. При 

масовому співвідношенні звичайно ніяких додаткових відомостей не 

повідомляється. При об'ємних - про це додатково вказується.  

Концентрація речовини може також виражатися числом його молів в 

одиниці об'єму (моль/дм 3  або кмоль/м) 3  [7]. Крім цього, у газових сумішах 

концентрація може бути виражена через парціальний тиск відповідної 

складової, що відповідає тиску, що вона робила б, займаючи весь об'єм газової 

суміші при температурі суміші. Парціальний тиск відбиває об'ємну 

концентрацію речовини. 

Концентрація речовини - досить складний для виміру параметр. 

Безпосередньо концентрацію речовин замірити не представляється можливим, і 

тому використовуються всілякі непрямі методи: вимір об'єму, тиску, 

температури й інших параметрів у газоаналізаторах; щільності, провідності 

електричного струму або світлового потоку, електричного потенціалу, в'язкості 
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Лекция 3 

 

ЗБУРЕННЯ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ У ЗБІЛЬШЕННЯХ. 

РОБОЧА ТОЧКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ. 

ГРАНИЧНИЙ ПЕРЕХІД І ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ 

МОДЕЛІ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ. 
 

 

 

3.1. Рівноважні й нерівноважні стани систем 

  

У промислових умовах автоматичні системи, а також їхні окремі 

елементи, можуть перебувати в рівноважні (статичних) і нерівновагих 

(динамічних) станах. Рівноважні стани характеризуються сталістю в часі 

вхідних, проміжних і вихідних величин. При експлуатації об'єктів хімічної 

технології рівноважні стани систем порушуються в результаті дії різних 

збурювань, при цьому вхідні, проміжні й вихідні величини систем змінюються 

в часі; такий їхній стан називають не рівноважним. При вивченні автоматичних 

систем основну увагу приділяють їхньому поводженню в цьому режимі. 

При побудові математичної моделі технологічного об'єкта необхідно 

враховувати вимоги, що задаються технологією. Тому що при нормальній 

роботі об'єкта необхідна підтримка стабільних параметрів технологічного 

процесу X* саме дана точка простору стану вибирається в якості вихідної – 

точки технологічного процесу. 

Дослідження систем у рівноважних і нерівновагих станах проводять за 

допомогою різних функціональних залежностей, що характеризують 

поводження систем. При цьому під вхідними й вихідними величинами 

звичайно розуміються відносні прирости.  
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3.2. Рівняння статики й динаміки. 

 

 Поводження системи в сталому стані визначається рівняннями статики, 

або статичними характеристиками. Під статичною характеристикою розуміють 

залежність між вхідний Хвх vs. вихідний Хвых величинами системи в 

рівноважному стані 

 

 
 

Звичайно рівняння статики є алгебраїчними. 

Поводження системи в нерівновагому стані або в перехідному процесі 

описується рівняннями динаміки. У загальному виді рівняння динаміки або 

динамічна характеристика системи із вхідний Xвх і вихідний Xвых  величинами 

являє собою залежність типу 

 

 
 

яка, як правило, являє собою диференціальне рівняння. Проходження сигналу 

по каналах системи характеризується своїми рівняннями статики й динаміки. 

 

3.3. Лінеаризація рівнянь.  

 

Поводження реальних систем звичайно описується нелінійними 

рівняннями. Рішення таких рівнянь досить складно, знаходження навіть 

наближеного чисельного рішення вимагає великого об'єму обчислень. Тому при 

інженерних методах аналізу й розрахунку реальних систем застосовують 

лінеаризацію рівнянь: нелінійні рівняння заміняють наближеними лінійними, 

вирішувати які значно простіше. 

Часто нелінійної буває лише статична характеристика системи або її 

елементів. Так, нелінійну характеристику має резервуар для газу, вхідною 
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ураховують за допомогою послідовного введення ланки запізнювання у 

відповідний канал проходження сигналу в об'єкті.  

Перехідні характеристики нейтрального (1) і стійкого (2) об'єктів 1-го 

порядку із запізнюванням показані на рис. 4.4, а. 

 
 

 
 

Рис 4.4. Перехідні характеристики нейтрального (1) і стійкого (2) об'єктів 1-го 

порядку із запізнюванням 
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Рис 4.3. Перехідна характеристика (а) і структурна схема (б)  

стійкого об'єкта 2-го порядку. 

 

  

Якщо тепло реакції буде перевищувати тепло, що відводиться системою 

охолодження, то температура в реакторі почне підвищуватися, при цьому 

зросте ступінь перетворення реагентів, що у свою чергу приведе до подальшого 

підвищення температури в реакторі, швидкість зміни якої буде рости. Таке 

поводження реактора в перехідному режимі пояснюється наявністю в ньому 

внутрішніх позитивних зворотних зв'язків. 

 

Об'єкти із запізнюванням. Раніше всі об'єкти розглядалися за умови, що 

їхня вихідна величина починає змінюватися відразу ж після нанесення на об'єкт 

збурювання. Однак здебільшого об'єкти хімічної технології мають 

запізнювання. Воно досягає досить більших значень (порядку декількох 

десятків мінут) в об'єктах, де протікають тепло- і массообмені процеси, і 

невелике (усього кілька секунд) в об'єктах, вихідні величини яких являють 

собою витрата або тиск рідин або газів. 

Прикладом об'єкта, що володіє запізнюванням, є стрічковий живильник 

сипучого матеріалу, схема якого наведена на рис. 4.3. Матеріал з бункера 1 

подається транспортером 3 у прийомний апарат 4. Вхідною величиною 

транспортера є надходження сипучого матеріалу на стрічку, кількість якого 

залежить від положення заслінки 2, а вихідний — скидання матеріалу в апарат. 

Запізнювання стрічкового транспортера  визначається відношенням довжини 

стрічки l до швидкості її руху. При розрахунках запізнювання в об'єктах 
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величиною якого є ступінь відкриття вентиля на лінії надходження газу, а 

вихідний-тиск газу в апарату. 

Безупинно дифференцируемую нелінійну статичну характеристику 

можна лінеаризувать, наприклад, по методу малих відхилень. Для цього 

функцію розкладають у ряд Тейлора в околиці крапки, що відповідає 

нормальному (заданому) режиму роботи системи, у цьому випадку це крапка-а 

з координатами Хвхо й -Увыхо (рис. 3.1). 

 

 
 

Відкидаючи члени ряду, що містять нескінченно малі величини другого й 

більше високих порядків, одержимо 

 

. 

 

 

 

Рис. 3.1. Лінеаризація статичної характеристики. 

 

Ця залежність являє собою рівняння прямої лінії, дотичної до 

линеаризуемой функції при значенні аргументу Хвх о. Увівши позначення 
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Деякі прості функції (добуток, частка від ділення змінних х, в і ін.) можна 

линеаризовать, підставивши в них замість змінних х, в. Виконавши математичні 

операції, що пропонуються лінеаризуемими функціями, і виключивши з 

отриманих залежностей що складаються, утримуючі* приросту другого й 

більше високих порядків, одержують шукану лінеаризовану функцію. 

Наприклад, лінеаризація добутку двох змінних проводиться в такий спосіб: 

 
 

 
Аналогічним образом линеаризуют і рівняння динаміки. Лінійні системи 

в статиці й динаміку описуються лінійними рівняннями. Такі системи 

підкоряються принципу суперпозиції, або незалежності збурювань. Він полягає 

в тім, що реакція системи на суму вхідних впливів дорівнює сумі реакцій на 

кожний із впливів окремо, тобто кожна вхідна величина системи створює свою 

складову вихідної величини незалежно від зміни інших вхідних величин. Це 

дозволяє розглядати поводження системи окремо по кожному каналі 

проходження сигналу. 

При формуванні моделі одержуємо з урахуванням збурювання рівняння в 

приростах: 
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Після ділення на час одержуємо: 
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він нейтральний. Перехідна характеристика нейтрального об'єкта 2-го порядки 

наведений на рис. 4.2, а. Пунктиром показана зміна рівня в1 у левом: апарату, а 

суцільною лінією — рівня в у правом. При підвищенні рівня в1 з'являється 

гідростатичний напір, під дією якого рідина перетікає по сполучному 

трубопроводі. Швидкість зміни рівня в у перший момент дорівнює нулю, а 

потім поступово підвищується й досягає постійного значення, рівного dу1/dt. 

Нейтральний об'єкт 2-го порядки може бути представлений послідовно 

з'єднаними інтегруючими й аперіодичним ланками 1-го порядку. 

Стійкі об'єкти 2-го порядки. Якщо рідина приділяється з об'єкта 

самопливом через гідравлічний опір. те об'єкт стійкий. Спочатку вихідна 

величина об'єкта змінюється з усе більше увеличивающейся швидкістю, а 

потім, внаслідок зменшення перепаду тиску на сполучному вентилі, швидкість 

зміни рівня в поступово зменшується до нуля. Такий об'єкт може бути 

представлений двома послідовно з'єднаними аперіодичними ланками першого 

порядку (рис. 4.3,б). 

Об'єкти високого порядку. З підвищенням порядку об'єкт реагує на 

збурювання усе більш уповільнено. Зміна вихідної величини в таких об'єктах 

при однаковому значенні ступеня самовирівнювання наведене на рис. 4.3. а. 

Їхнє поводження в динаміку ідентично поводженню ланцюжка послідовно 

з'єднаних аперіодичних ланок (рис. 4.3,6). 

 

 
 

Рис 4.2. Перехідна характеристика (а) і структурна схема (б) нейтрального 

об'єкта 2-го порядки. 
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Лекция 4 

               

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ З ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ. МЕТОДИКА Й ЕТАПИ ПОБУДОВИ 

МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

 
 

Об'єкти 2-го порядки. У таких об'єктах речовина або тепло укладена у 

двох об'ємах, розділених опором. Прикладами цих об'єктів є теплообмінник, у 

якому тепло передається через стінку від однієї рідини до іншої; два 

сполучених між собою судини з рідиною й т.д. 

Розглянемо систему, що складається із двох апаратів, з'єднаних 

трубопроводом, на якому встановлений, вентиль (рис. 4.1.).. 

 

 
 

Рис.4.1. Схема резервуара для рідини - об'єкта 2-го порядку 

 

Вхідними величинами цього об'єкта є потоки рідини Fпр і Fр, а вихідний 

— зміна рівня рідини L у правому апарату. При малому гідравлічному опорі 

вентиля на трубопроводі, що з'єднує апарати, рівні рідини в апаратах будуть 

змінюватися практично однаково, у таку систему можна розраховувати як 

об'єкт 1-го порядку, обсяг якого дорівнює сумі обсягів обох апаратів. При 

істотному опорі вентиля цю систему варто розглядати як об'єкт 2-го порядки 

Нейтральні об'єкти 2-го порядки. Якщо об'єкт складається із двох 

апаратів, звідки рідина приділяється насосом з постійною продуктивністю, то 
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Однак отримане рівняння має розмірність змінних, для того щоб 

одержати безрозмірні величини нормуємо на F*: 
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 Переходячи до нескінченно малих приростів і перепозначаючи змінні 

одержуємо: 
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Рівняння статики лінійної системи має вигляд 

 

вхвых КXX =   

де k= const-коефіцієнт підсилення, або коефіцієнт передачі системи. 
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Розрахунок лінійних систем у статиці складається у визначенні 

загального коефіцієнта посилення за значеннями k окремих її елементів або в 

знаходженні інших конструктивних або технологічних параметрів окремих 

елементів системи, необхідних для її розрахунку. 

 

3.4. Рівняння динаміки 

 

Рівняння динаміки лінійної системи 1-го порядку з однієї вхідної й 

однієї вихідний величинами це неоднорідне лінійне диференціальне рівняння з 

постійними коефіцієнтами: 

 

   3.1. 

У фізично реалізованих системах порядок лівої частини цього рівняння 

вище або дорівнює порядку правої частини рівняння, тобто п>=т. У лівій 

частині рівняння групують доданки, що містять вихідну величину і її похідні, а 

в правої-доданки із вхідною величиною і її похідними. При декількох вхідних 

величинах всі доданки, що містять вхідні величини і їхні похідні, записують у 

праву частину рівняння. При наявності декількох вихідних величин 

поводження системи в перехідному режимі описують системою рівнянь 

динаміки, число яких дорівнює числу вихідних величин. 

Рішення рівняння динаміки (3.1.) являє собою залежність зміни вихідної 

величини системи в часі при відомому вхідному впливі. По отриманому 

рішенню визначають якість перехідного процесу. 

Рівняння динаміки (3.1.) при yвх=0 має вигляд: 
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Це однорідне рівняння. Воно характеризує поводження системи, наданої 

самої собі, після зняття зовнішніх збурювань. Його називають рівнянням 

вільного руху системи. 

З рівняння динаміки (3.1) можна одержати рівняння статики системи, 

дорівнявши в ньому всі похідні нулю. Воно має вигляд рівняння (1.5), якщо 

k=bm/cм . 

Звичайно, вхідні й вихідні величини в рівняннях статики й динаміки 

записують у відносному виді. При цьому постійні коефіцієнти рівняння 

динаміки або безразмерны, або мають розмірність часу в ступені, рівної 

порядку похідній відповідного доданка. 

Для спрощення запису рівняння динаміки операцію диференціювання 

позначають символом р (тут р-алгебраїчна величина): 

 

 
Використовуючи ці співвідношення, одержимо наступний запис рівняння 

динаміки системи (I, 6): 

 
Заміняючи поліном у лівій частині рівняння через D(p) a у правій частині 

через ДО{р), остаточно одержимо 

 
де D(p) — поліном, що характеризує вільні коливання системи; ДО(р) -—

поліном, що характеризує зовнішнє збурювання. 

 




