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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність роботи. В Україні розвиваються державні програми із 

залученням зарубіжних інвестицій, основними цілями яких є підвищення якості життя 

та добробуту населення. Важливим напрямом розвитку на 2010-2020 роки згідно 

закону України «про енергозбереження» від 1994 року, поточна редакція 2015 рік, є 

впровадження  енергозберігаючих технологій; розробка  і  виробництво  менш  

енергоємних  машин  та технологічного обладнання. При цьому великого значення 

набуває вдосконалення систем водопостачання,  з використанням сучасного 

обладнання на всіх етапах технологічного процесу,  для контролю та керування якими 

використовується сучасна обчислювальна техніка. Реалізація поставлених задач 

потребує розробки системи керування водопостачанням, яка б виконувала поставлену 

задачу і задовольняла потреби державних будівельних норм.  

Значний внесок у питання побудови систем керування водопостачанням вклали 

роботи А.А. Євдокімова, І. С. Егільського, Б.С. Лезнова. На сучасному етапі 

проводяться дослідження широким колом вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема 

Н.А. Автушенком, П.В. Шуліком, В.В. Ілюшенком, К.Г. Гриценком, С.О. Бур’яном, 

М.М. Мошнорізом, А.Н. Горюновим, Т.В. Кореньковою, Г. Є. Кікачейшвілі, Г.С. 

Попковичем з проблем водопостачання. Ці дослідження направлені на створення 

систем керування водопостачанням, які забезпечують раціональне розподілення 

водних потоків, мінімізацію витоків води, енергозбереження у процесі водопостачання 

та збільшення ресурсу роботи обладнання. 

Для оцінки систем водопостачання  використовують критерій, який 

відображений узагальненим функціоналом якості системи керування. Узагальнений 

функціонал якості керування включає штрафи за відхилення значення тиску води у 

перехідному режимі, відхилення координат від заданої точки в усталеному режимі та 

витрату енергії на керування. Аналіз систем керування водопостачанням показує, що 

вони не можуть досягти мінімуму функціоналу якості керування оскільки 

використовують регулятор з постійними параметрами та структурою, що не дозволяє 

реалізувати оптимальну стратегію керування у різних режимах роботи системи 

водопостачання. Крім того, застосування лише неперервних функцій в алгоритмі 

керування не дозволяє мінімізувати час перехідного процесу. При використані тільки 

неперервних функцій в процесі керування відкидається широкий клас розривних 

функцій, а саме їх використання необхідне для побудови оптимальних за швидкодією 

систем керування. Реалізація методів розробки систем автоматизованого керування 

водопостачанням, що мінімізують функціонал якості системи керування та враховують 

вплив параметрів трубопроводів, а також нерівномірність споживання води є 

актуальною задачею. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалась у рамках тематичних планів науково-дослідних робіт 

Кіровоградського національного технічного університету за темою: «Автоматизована 

система керування водопостачанням з артезіанських свердловин» (реєстраційний 

№0116U001903). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розв’язання 

актуальної науково-технічної задачі підвищення якості роботи системи 

водопостачання за допомогою впровадження системи керування зі змінною 

структурою, що використовує кусочно-неперервний сигнал керування, момент 
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перемикання якого визначається на основі відхилення значення функції Гамільтона від 

максимуму. 

Досягнення поставленої мети вимагає постановки та розв’язання таких основних 

задач: 

1. Визначити з умов стійкості межі допустимих параметрів насосних станцій та 

трубопроводів у системі водопостачання, враховуючи розподілену структуру системи. 

2. Визначити залежність динаміки процесу водопостачання від параметрів та 

структури регулятора, враховуючи стохастичний характер споживання води. 

3. Визначити умову зміни режиму роботи системи водопостачання на основі 

залежності тиску у трубопроводі від споживання води. 

4. Визначити момент перемикання кусочно-неперервного сигналу керування на 

основі відхилення значення функції Гамільтона від максимуму. 

5. Розробити спосіб розрахунку коефіцієнта підсилення системи керування з 

метою його реалізації на мікроконтролері в усталеному режимі. 

6. Провести математичне моделювання запропонованих методів та алгоритмів 

системи керування водопостачанням. 

7. Провести технічну реалізацію результатів теоретичних та експериментальних 

досліджень  системи керування водопостачанням. 

8. Розробити програмне забезпечення автоматизованої системи керування 

водопостачанням із застосуванням кусочно-неперервних функцій у сигналі керування.  

Об’єктом дослідження є процес водопостачання.  

Предмет дослідження – способи та засоби підвищення ефективності 

автоматизованого керування водопостачанням  на основі теорії оптимального 

керування.  

Методи дослідження використані в роботі базуються на положеннях теорії 

автоматичного керування при дослідженні та аналізі систем керування, на теорії 

оптимального керування для вирішення завдання покращення якості керування в 

усталеному режимі та мінімізації часу перехідного режиму, на теорії диференціального 

та різницевого числення для опису і дослідження моделі системи водопостачання. 

Наукова новизна отриманих результатів. В роботі отримані такі наукові 

результати: 

1. Вперше створено систему керування водопостачанням, яка передбачає зміну 

структури і параметрів регулятора і забезпечує підвищення якості керування. 

2. Вперше запропоновано умову зміни структури і параметрів регулятора у 

системі водопостачання, яка ґрунтується на залежності тиску у трубопроводі від 

споживання води і забезпечує підтримку тиску води на заданому рівні.  

3. Отримав подальший розвиток метод знаходження оптимальних режимів 

функціонування системи водопостачання на основі використання кусочно-

неперервного сигналу керування і визначення моменту перемикання за допомогою 

значення відхилення функції Гамільтона від максимуму. 

4. Отримав подальший розвиток метод розрахунку коефіцієнта підсилення 

системи керування в усталеному режимі системи водопостачання, що забезпечує 

мінімізацію функціоналу якості системи керування. 

 

Практичне значення одержаних результатів.  
1. Визначено з умов стійкості вплив параметрів трубопроводів на процес 

керування системою водопостачання, сформовано вимоги до проектування. 
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2. Розроблена математична модель системи водопостачання зі змінною 

структурою регулятора, а також з використанням розривних функцій у сигналі 

керування у перехідному режимі і змінного коефіцієнту підсилення в усталеному 

режимі. 

3. Запропоновано систему керування зі змінною структурою регулятора для 

системи водопостачання, що реалізує автоматичне перемикання регуляторів на основі 

вимірювання значення тиску на вході у трубопровід.  

4.  Розроблено програмне забезпечення автоматизованої системи керування з 

використанням розривних функцій у сигналі керування для забезпечення мінімального 

часу керування від поточного значення тиску до заданого.  

Практичні результати підтверджені наступним: 

- науково-дослідна робота “Автоматизована система керування 

водопостачанням з артезіанських свердловин” (№ ДР №0116U001903)  -  підтверджено 

звітом з НДР, дисертант Буравченко К.О. – виконавець НДР, керівник НДР – проф. 

Сидоренко В.В.; 

- впроваджено систему керування водопостачанням з природних джерел на КП 

УМР “Узинводоканал” (акт від 07.06.2016 р.); 

- впроваджено систему керування процесом водопостачання з артезіанських 

свердловин на КП “Поліське управління водного господарства” (акт від 10.09.2016 р.); 

- впроваджено систему керування водопостачанням з природних джерел на ТОВ 

“Протеїн-продакшн” (акт від 08.09.2015 р.). 

Методи, запропоновані в роботі, є універсальними і їх використання можливе і 

в аналогічних системах. 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати, які виносяться до 

захисту, отримані автором самостійно. У наукових статтях, які опубліковано у 

співавторстві, дисертанту належить наступне: розроблено метод розрахунку 

коефіцієнта підсилення системи керування водопостачанням для мінімізації 

функціоналу якості у режимі стабілізації стану [1]; для вирішення задачі побудови 

системи керування запропоновано використати регулятор зі змінними параметрами та 

структурою. Крім того зауважено, що регулятор зі змінною структурою та 

параметрами дозволить досягти заданих показників якості роботи системи, але не 

досягти екстремуму функціоналу у перехідному режимі, тому що при керуванні не 

використовує розривних функцій [2]; розроблено спосіб організації захищеного каналу 

передачі даних про стан об’єкта водопостачання у реальному часі з використанням 

бездротових технологій. Продемонстровано можливість роботи системи 

диспетчеризації  з використанням лише однієї глобальної статичної ip-адреси у сервера 

збору даних. Запропоновано використовувати одноплатний комп’ютер з операційною 

системою на точці збору сигналів [4,7]; побудовано систему керування 

водопостачанням зі змінною структурою та параметрами, що реалізує оптимальний за 

швидкодією алгоритм керування у перехідному режимі та мінімізує функціонал якості 

у режимі стабілізації стану системи водопостачання [5]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

були використані у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні 

інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем» (м. 

Кіровоград, 2013); Науково-практичній конференції «Інформаційні технології та 

комп’ютерна інженерія» (м. Кіровоград, 2014); у доповіді на 10-й міжнародній 

науковій практичній конференції «Ресурсозбереження та висока якість послуг – 
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стратегічне завдання розвитку житлово-комунального господарства України» (м. 

Яремче, 2015); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформаційна 

безпека Держави, суспільства та особистості» (м. Кіровоград, 2015); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Комп’ютерні технології та інформаційна безпека» 

(м. Кіровоград, 2015); 7-й науково-практичній конференції «Електроніка та 

інформаційні технології» (м. Львів, м. Чинадієво, 2015); The 5th International Scientific 

Conference of Students and Young Scientists “Theoretical and Applied Aspects of 

Cybernetics” (м. Київ, 2015). 

Публікації. Результати дисертаційних досліджень повною мірою подано у 12 

опублікованих працях, з яких 5 статей у провідних фахових виданнях України та 

закордонних періодичних виданнях, 6 тез доповідей в збірниках матеріалів 

конференцій та 1 стаття, що не є фаховою. З них 6 статей включені до міжнародних 

наукометричних баз: CrossRef, UK; E-Library, Russia; WorldCat, USA; Base Academic 

Search Engine, Germany; Google Scholar, USA; Index Copernicus, Poland; РИНЦ, Росія; 

Directory of Research Journals Indexing, India; ResearchBib, USA; Directory of Open 

Access Journals, Sweden; Cite Factor, USA; Ulrich’s Periodicals Directory, USA; EBSCO 

Databases, USA; DRIVER, USA; arxiv.org, USA 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’ятьох розділів, 

висновків і 3 додатків. Повний обсяг дисертації складає 150 сторінки, з яких 5 сторінок 

містять 3 додатків. Дисертація містить 66 рисунків та 3 таблиці. Список використаних 

джерел містить 106 найменувань та викладений на 12 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Вступ включає в себе обґрунтування вибору теми дисертаційної роботи, її 

актуальність, розкриває значущість для господарства України, зв’язок теми з 

науковими програмами. У вступі ставиться мета і завдання дисертації, визначається 

об’єкт, предмет та методи дослідження. Показано наукову новизну отриманих 

результатів, наведено кількість публікацій, конференцій та особистий внесок 

здобувача. 

У першому розділі проведено аналіз технологічного процесу водопостачання. 

Виконано огляд систем керування водопостачанням  та розглянуто функції системи 

водопостачання. Показано, що система водопостачання вимагає створення 

оптимальної системи керування. Головним завданням системи водопостачання є 

забезпечення водою споживачів у заданому обсязі з мінімальними витратами енергії на 

керування та безперервну подачу води з заданим тиском. Безперервна подачі води з 

заданим тиском досягається за допомогою керування насосними станціями. Розглянуто 

засоби керування насосними станціями та проведено їх аналіз. Виявлено, що широке 

розповсюдження отримали методи регулювання обертами насосних агрегатів з 

використанням частотних перетворювачів за їх ефективність і точність в усталеному 

режимі. Типова станція керування насосами передбачає два режими роботи: основний 

та резервний. В основному режимі насосна станція подає на двигун напругу різної 

частоти з частотного перетворювача і за допомогою зміни продуктивності насоса 

підтримує заданий тиск у системі. У резервному режимі роботи двигун комутується до 

електричної мережі напряму. Розглянуті станції автоматичного керування насосами 

можуть підключати два або більше насосів і комутувати їх у мережу водопостачання в 
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залежності від об’єму споживання води. Підключення насосів відбувається в 

каскадному режимі автоматично.  

У зв’язку із нерівномірним випадковим споживанням води у системі 

водопостачання виникають стрибкоподібні зміни тиску (рис. 1). Проведений аналіз 

систем водопостачання  дозволив визначити два відмінні режими роботи: режим 

переходу з одного значення тиску P0 у заданий P1 (перехідний режим) та режим 

стабілізації тиску (усталений режим). Перехідний режим виникає за рахунок 

стохастичного споживання води та підключення великих споживачів.  

Виконані дослідження показують, що існуючі системи керування мають 

постійну структуру регулятора, тому в умовах зміни режимів роботи не можуть 

забезпечити роботу системи керування з мінімальними енерговитратами. Постає 

завдання розробити таку систему керування, яка б ефективно працювала у перехідному 

та усталеному режимі системи водопостачання. 

 
Рис. 1 – Графік зміни тиску на підкачуючій насосній станції «Мікрорайон» (м. 

Мала Виска, Кіровоградська обл.) протягом 48 годин 

 

Для оцінки системи керування запропоновано використати інтегральний 

критерій якості, відображений функціоналом  J(ε,u). За допомогою такого функціоналу 

можливо розробити систему керування водопостачанням, оцінити та порівняти її з 

існуючими 
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де Q, R, S – симетричні матриці; ε – вектор відхилення тиску, зміни швидкості 

тиску і ін.; u – вектор керування; R - додатньо визначена матриця, (uT(t)Ru(t)) > 0, при 

u ≠ 0, Q, S – додатньо напіввизначені матриці; (εT(t)Qε(t)) ≥ 0, (εT(t)Sε(t)) ≥ 0; при ε ≠ 0. 

Кожен член функціоналу задає інженерні та економічні вимоги до системи 

водопостачання.  

Відхилення тиску та їх похідні в усталеному режимі описуються членом 
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Оскільки Q – додатньо напіввизначена матриця – цей член невід’ємний при усіх 

значеннях ε(t) та рівний нулю при ε(t) = 0.  

Енергетичні витрати на керування задаються членом 
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Оскільки матриця R – додатньо визначена матриця, то вартість керування 

додатна при будь-якому значенні u(t) ≠ 0.  

Відхилення у кінцевій точці перехідного процесу визначається доданком 

   
1

2

T

s k kL t S t  , 

мета мінімізації даного члену функціоналу – мінімальне відхилення у точці tk.  

Напрями дослідження обрано на підставі аналізу задачі створення системи 

автоматизованого керування водопостачанням, що забезпечує подачу води з заданим 

тиском та об’ємом, мінімізує заданий функціонал якості керування (1) та враховує і 

ліквідує недоліки існуючих регуляторів. 

Другий розділ присвячено загальній методиці визначення залежності динаміки 

процесу водопостачання від параметрів насосних станцій та трубопроводів. 

Досліджено методи зміни напору та подачі води; виконано аналіз динаміки процесу 

водопостачання; проведено аналіз залежності стійкості системи керування 

водопостачанням від довжини трубопроводу.  

Оскільки система водопостачання є стохастичною системою, режими її роботи 

змінюються внаслідок різким змінам споживання. Виявлено, що визначити зміну 

режимів роботи системи водопостачання можна по зміні робочої точки. Робочу точку 

системи водопостачання визначає перетин напірної характеристики насосу та 

характеристики гідравлічної системи. Робота системи водопостачання в околі робочої 

точки задовольняє потребам усіх споживачів у воді із заданим тиском, при цьому ККД 

насосного агрегату в такому випадку є максимальним. Тому більш конкретизована 

задача автоматизованої системи керування водопостачанням є підтримка робочої 

точки у заданих межах. Робоча точка змінюється внаслідок підключення споживачів, 

залежить від їх кількості та потужності. Приклад залежності напору насосу H від подачі 

Q, а також зміна положень робочої точки R зображена на рис. 2.   

Однією з головних задач системи керування водопостачанням є стабілізація 

робочої точки R, що дозволяє забезпечити максимальний коефіцієнт корисної дії 

складових насосної станції. Аналіз систем керування водопостачанням  показав, що 

найбільш енергетично ефективним методом керування робочою точкою R є керування 

швидкістю обертів насоса за допомогою частотного перетворювача з векторним 

алгоритмом керування.  

Виявлено, що за допомогою вимірювання залежності тиску у трубопроводі від 

подачі води можливо слідкувати за положенням робочої точки R. При стрімкому  

виході робочої точки R за задане значення (зона між RI та RII) можливо визначити 

перехідний режим, інакше, коли робоча точка знаходиться у заданих межах, це 

визначається як усталений режим. 

Дослідження підтвердили, що трубопроводи значно впливають на якісні 

показники роботи системи водопостачання, а саме вносять запізнення. Показано, що 

мережу трубопроводів можна представити у вигляді еквівалентного трубопроводу, при 

цьому величини запізнення окремих ланок необхідно скласти. Визначено критичну 

довжину трубопроводу. Показано, що трубопровід вносить запізнення у систему 

керування, що може призвести до втрати стійкості системи керування. На основі 

проведених досліджень залежність між критичною величиною запізнення τ та 



 

7 
 

довжиною трубопроводу l визначено за допомогою співвідношення lкр = τкрv, де v – 

швидкість поширення пружних хвиль у воді. 

 
Рис. 2– Залежність напору (H) насоса NSCF 250-400 (Lowara) від подачі (Q), при 

номінальних обертах та потужності 

  

В роботі отримана передатна функція системи водопостачання, яка включає в 

себе перетворювач частоти, асинхронний двигун, насос, трубопровід та перетворювач 

тиску. 

 
( 1)( 1)( 1)

пч н тр пт
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k k k k k
W p

T p T p T p


  
,               (2) 

де kпч – коефіцієнт підсилення перетворювача частоти; kдв – коефіцієнт 

підсилення асинхронного двигуна; kн – коефіцієнт підсилення відцентрового насосу; 

kтр – коефіцієнт підсилення трубопроводу; kпт – коефіцієнт підсилення перетворювача 

тиску; Тдв – стала часу асинхронного двигуна; Тн – стала часу відцентрового насосу; Ттр 

– стала часу трубопроводу. 

Існуючі системи керування водопостачанням з використанням регулятора з 

постійною структурою можливо покращити, використавши регулятор  зі змінною 

структурою. Принцип роботи системи керування такий: при увімкненні регулятора 

система керування використовує регулятор перехідного режиму, блок порівняння на 

вході отримує відхилення тиску від заданого значення. Якщо відхилення прямує до 

нуля, то блок порівняння формує сигнал на блок перемикання регуляторів (регулятор 

перехідного режиму перемикається на регулятор усталеного режиму). У перехідному 

режимі доцільно використовувати ПД-регулятор для забезпечення максимальної 

швидкодії, а в усталеному режимі ПІ-регулятор для забезпечення точності та 

ефективності.  

Але аналіз показав, що застосування регуляторів тільки з використанням 

неперервних функцій у сигналі керування системи водопостачання  не дозволяє 

забезпечити мінімальний час перехідного режиму, тому що велике збільшення 

пропорційного коефіцієнта призведе до нестійкої роботи системи. В усталеному 
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режимі такий регулятор не мінімізує заданий функціонал (1). Тому можна зробити 

висновок, що регулятор, який має змінну структуру та параметри, дозволяє досягти 

заданих показників якості в перехідному та усталеному режимах, але наслідком його 

застосування є недостатня швидкість реакції на зміну режимів роботи системи 

водопостачання, що в свою чергу затягує перехідний процес. 

Третій розділ присвячено теоретичним дослідженням методів та алгоритмам 

керування режимами роботи системи водопостачання.   

Так як у системі водопостачання визначено два режими роботи, необхідно 

розробити регулятор зі змінною структурою з метою мінімізації заданого функціоналу 

якості (1).  

У перехідному режимі важливо забезпечити мінімальний час переходу з 

поточного значення тиску у заданий. Із теорії оптимального керування відомо, що для 

забезпечення оптимального за швидкодією перехідного процесу недостатньо 

використовувати клас тільки неперервних функцій у сигналі керування, а необхідно 

використати сигнал керування з розривами 1-го роду. Крім того, для аналізу таких 

систем керування, що використовують функції з розривами, необхідно перейти із 

розгляду руху динамічної системи у часовій області до фазового простору. Для 

дослідження лінійних та нелінійних систем широке розповсюдження знаходить метод 

фазових траєкторій. Метод фазових траєкторій полягає у тому, що поведінка 

досліджуваної системи розглядається і описується не в часовій області (у вигляді 

рівнянь процесів у системі), а в фазовому просторі системи (у вигляді фазових 

траєкторій). Тоді поведінка системи водопостачання описується з використанням 

фазових координат (тиск, швидкість зміни тиску і т.д.), які задають вектор стану 

системи у фазовому просторі.  

Введення функцій розриву у сигнал керування у перехідному режимі вимагає 

вирішення задачі розрахунку моментів перемикання. Найбільше розповсюдження  

знайшли такі методи визначення моменту перемикання: аналітичний метод, метод 

побудови поверхні перемикання у фазовому просторі та визначення моментів 

перемикання на основі функції Гамільтона.  

Аналітичне знаходження необхідного моменту перемикання для нелінійних 

систем та систем вищих порядків пов’язані з необхідністю використання чисельних 

методів для розв’язування диференціальних рівнянь відносно часу. В такому випадку 

падає точність керування, а фазова траєкторія стає квазіоптимальною. Перевагами 

даного методу є можливість обчислення моменту перемикання при наявності ЕОМ у 

складі системи керування. 

Перевагою методу побудови поверхні перемикання у фазовому просторі є 

графічне представлення  траєкторії руху системи, але для систем порядків вище 

третього наглядне зображення траєкторії руху системи у фазовому просторі 

ускладнене. В загальному випадку побудова поверхні перемикання є складною 

задачею і виконується на основі ітераційних алгоритмів (наприклад таких, які 

запропоновані Нейштадтом та Ітаном). 

Оскільки аналітичний метод та метод знаходження поверхні перемикання мають 

високу обчислювальну складність та труднощі при проектуванні систем керування 

високих порядків, то в роботі запропоновано використати функцію Гамільтона, що дає 

можливість дослідження поведінки складних лінійних та нелінійних систем у фазовому 

просторі. Постановка задачі формулюється таким чином чином: 



 

9 
 

Нехай зміна стану системи водопостачання описується системою 

диференціальних рівнянь у векторному вигляді 

0 1( , , ), [ , ]X F X U t t t t  ,             (3) 

де X(t) – вектор стану системи у фазовому просторі;  

F(X, U, t) - задана векторна функція; 

U(t) - вектор керуючого впливу; 

t – відрізок часу на якому реалізується керування, причому t0 ≤ t ≤ tk;  

де  t0, tk  - початковий і кінцевий час переходу з одного стану в інший. 

Диференціальне рівняння (3) перетворюють у систему однорідних 

диференціальних рівнянь першого порядку: 
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               (4) 

Вектор X містить фазові координати (стани) об’єкту керування у фазовому 

просторі. В процесі керування фазові координати об’єкта змінюються і описують 

траєкторію. Згідно принципу максимуму вводять допоміжну систему, стан якої  у 

фазовому просторі описується вектором Ψ(t). Функція Гамільтона зв’язує координати 

Xi, допоміжні координати Ψi, початкові умови та вектор керування U таким чином: 

         0 0 0 1 1
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           (5) 

Зв'язок між диференціальними рівняннями основної та допоміжної систем 

встановлюється за допомогою системи Гамільтона  
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          (6) 

Сполучена система диференціальних рівнянь зв’язана з основною системою 

таким чином, що функція Гамільтона H має постійне значення протягом всього часу 

керування (тобто не залежить від часу). Функція Гамільтона H дозволяє перейти від 

розгляду динамічної системи у часовій області у фазовий простір. Із теорії 

оптимального керування відомо: для того щоб фазова траєкторія динамічної системи 

на інтервалі t0 ≤ t ≤ tk, доставляла мінімум заданому функціоналу якості, необхідне 

існування допоміжної функції Ψ(t) і сталої Ψ0 таких, що функція Гамільтона H досягає 

свого максимуму на множині mU R  при оптимальному керуванні u*(t), тобто 

            *

0 0max , , , ,   , , , ,H X U t H x t u t t     , .mU R           (7) 

Система диференціальних рівнянь (4) та принцип максимуму (7) в загальному 

випадку ставлять крайову задачу, вирішення якої дозволяє реалізувати оптимальну 

стратегію керування системою водопостачання  та забезпечити мінімальний час 

переходу з одного стану в інший.  

Показано, що для практичних задач розрахунок моменту перемикання  на основі 

принципу максимуму є не досить прийнятним. Складність обчислень вимагає шукати 

інші способи визначення моментів перемикання сигналу керування. У роботі 
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запропоновано автомат, який залежно від вектору координат системи водопостачання 

X(t) визначає значення функції Гамільтона H та на основі відхилення від максимуму 

перемикає сигнал керування.  

Проведені дослідження показують, що у реальних умовах інформація про тиск у 

системі водопостачання та динаміка його зміни дозволяють побудувати функцію 

Гамільтона без використання допоміжної системи. На її основі можна забезпечити 

оптимальний за швидкодією план роботи у перехідному режимі не виконуючи 

складних чисельних обчислень, а зміну знаку керування u(t) отримувати автоматично. 

Показано застосування запропонованого методу для системи керування 

водопостачанням. Із передатної функції (2) диференціальне рівняння системи 

водопостачання  можна записати так:   

                                        0 1 2 3 1a y a y a y a y k u    ,      (8) 

де a0 = TдвTдвTтр ; a1 = TдвTн + TдвTтр + TнTтр; a2 = Tдв + Tдв + Tтр; a3 = 1; k1 = 

kдвkнkтрkпт.  

Перетворимо диференціальне рівняння (8) у систему рівнянь першого порядку. 

При цьому будемо вважати, що воно побудовано для похибки x = g0 – y; g0 – задане 

значення тиску у системі водопостачання; y – поточне значення тиску. Крім цього, 

покладемо x = x1, 1 2 2 3,x x x x  ; а диференціальне рівняння (8) перетворимо у 

однорідну систему диференціальних рівнянь першого порядку 

1 2

2 3

3 1 2 2 1 3 1
3

0

,

,

.

x x

x x

a x a x a x k u
x

a


 



    
 


               (9) 

Складемо функцію Гамільтона на основі (5): 

3 1 2 2 1 3 1
1 2 2 3 3

0

( )
a x a x a x k u

H x x
a

  
   

   . 

З принципу максимуму відомо, що функція Гамільтона є сталою незалежно від 

часу, а сигнал керування у задачі оптимальної швидкодії повинен мати три інтервали 

для системи третього порядку та два моменти перемикання. Постає завдання лише 

визначити моменти перемикання. У функції Гамільтона лише третій доданок залежить 

від u. Тому задача зводиться до того , щоб слідкувати за знаком третього доданку і при 

зміні його знаку перемикати сигнал керування, тобто оптимальний сигнал керування із 

функції Гамільтона визначається так: 

3 1 2 2 1 3 1

0

* ( )
a x a x a x k

u
a

   
 . 

Функція H досягає максимуму залежно від знака доданку: 

                
3 1 2 2 1 3 1

ma

0

*

x( ) . 
a x a x a

u
x k

sign u
a

 
 

 
           (10) 

Коефіцієнти a0, a1, a2, a3 визначаються на основі початкових умов і враховують 

сталі інтегрування. 
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Задачу мінімізації функціоналу якості (1) в усталеному режимі системи 

водопостачання розв’язано на засадах теорії оптимальної стабілізації та аналітичного 

конструювання регуляторів. На відміну від перехідного режиму системи 

водопостачання на сигнал керування u(t) не накладено обмежень. В усталеному режимі 

виникло завдання знайти такий алгоритм зміни u(t), який підтримував би стан системи 

на заданому рівні та мінімізував функціонал (1). 

Показано, що постановка задачі приводить до потреби розв’язання 

алгебраїчного рівняння типу Ріккаті: 

       
10 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).T TP t A t A t P t P t B t R B t P t Q t        (11) 

Матриця P(t) визначається із розв’язку алгебраїчного рівняння типу Ріккаті при 

крайових умовах P(tk) = S. Вирішуючи матричне рівняння, при заданих крайових 

умовах, отримаємо оптимальне керування на відрізку t0 ≤ t ≤ tk, яке залежить від 

фазового стану: 
* 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ).Tu t R t B t P t x t   

Позначаючи 

        
1( ) ( ) ( ) ( ),TK t R t B t P t             (12) 

отримаємо, що оптимальне керування визначається як 

   *     ( ).u t K t x t  

Отже для забезпечення мінімуму функціоналу якості (1) в усталеному режимі 

системи водопостачання необхідно знайти вектор K(t), який задовольняє умові (11).  

Для реальних систем водопостачання визначення вектору K(t) є складною 

задачею. Це спричинено тим, що на вхідний сигнал впливає завада n(t). Залежно від 

рівня шуму N необхідно також змінювати коефіцієнти K(t). В такому випадку 

розв’язання рівняння Ріккаті необхідно проводити в реальному часі на обчислювальній 

машині, що вимагає великих обчислювальних ресурсів і може призвести до запізнень 

у сигналі керування.  Для зменшення обчислень запропоновано аналітичне визначення 

вектора K(t). 

Якщо вихідний сигнал з шумом описується рівнянням 

Z(t) = X(t) + n(t), 

а сигнал з виходу датчика має лінійний характер, тобто  

x(t) = a1 + a2, 

то оптимальний фільтр описується системою рівнянь: 

1 2 1 1 1 2 2 1 2( )[ ( ) ], (0) 0, ( )[ ( ) ], (0) 0.a a K t z t a a a K t z t a a       , 

Змінні параметри K(t) у загальному випадку визначають за виразами: 

11 12
1 2( ) ; ( ) ,

R R
K t K t

N N
   

де R11, R12 – визначаються розв’язками системи диференціальних рівнянь типу 

Ріккаті. Враховуючи, що розв’язання рівняння Ріккаті вимагає значних обчислень, 

запропоновано визначати параметри K(t) так: 
2

1 23 3
( ) ; ( )

3 3

t t
K t K t

N t N t

P P

 

 
, 

де P – дисперсія параметра a2. 
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Порівняльний аналіз показує, що визначення вектора K(t) за допомогою 

запропонованого рівняння потребує набагато менше обчислень ніж розв’язання 

рівняння типу Ріккаті чисельними методами та дозволяє реалізувати систему 

керування в режимі стабілізації стану у реальному часі. 

На основі запропонованих методів керування у різних режимах роботи системи 

водопостачання запропоновано структурну схему регулятора зі змінною структурою. 

Запропонований регулятор є оптимальним з точки зору швидкодії у перехідному 

режимі та мінімізує функціонал якості (1) в усталеному режимі. Блок-схема системи 

керування водопостачанням, що включає запропонований регулятор подана на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Блок-схема системи керування водопостачання зі змінною структурою 

регулятора 

 

На основі виходу системи блок визначення режиму роботи подає на комутатор 

сигнал, який перемикає сигнал керування залежно від режиму. Якщо визначено, що 

режим усталений, то використовується регулятор режиму усталеного. В перехідному 

режимі використовується регулятор перехідного режиму, який забезпечує найшвидше 

повернення в усталений режим. 

Визначення режиму роботи виконується на основі виміряних даних про 

положення робочої точки системи водопостачання. На основі експериментальних 

досліджень та потреб норм і стандартів водопостачання, для того щоб не виникали 

гідравлічні удари, блок перемикання режиму повинен забезпечити гістерезис для 

зменшення частоти перемикання регуляторів. Перевагою запропонованої структурної 

схеми є простота реалізації за допомогою компараторів, реле та операційних 

підсилювачів. 

Четвертий розділ присвячено експериментальним дослідженням, 

моделюванню та реалізації системи керування водопостачанням. Підтверджено 

доцільність використання регулятора зі змінною структурою та параметрами. 

Розроблено структурну схему та проведено моделювання системи керування 
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водопостачанням зі змінною структурою регулятора, що використовує тільки 

неперервні функції у сигналі керування (рис. 4).  

 
Рис. 4 – Структурна схема системи водопостачання  з регулятором зі змінною 

структурою, що використовує тільки неперервні функції у сигналі керування 

 

Хоча система керування наведена на рис. 4рис.  не є оптимальною, але вона може 

покращити існуючі системи керування не змінюючи суттєво апаратне та програмне 

забезпечення, тобто не витрачаючи додаткових коштів на модернізацію обладнання. 

Показано, що використання розривних функцій у сигналі керування дозволяє досягти 

екстремуму функціоналу якості на відміну від використання тільки неперервних.  

Аналіз функціоналу якості показує, що застосування запропонованого 

регулятора має значні переваги перед існуючими у водопостачанні. У перехідному 

режимі виконано моделювання чотирьох регуляторів (П, ПІ, ПІД та оптимального за 

швидкодією), які наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Результати моделювання роботи системи водопостачання у 

перехідному режимі 

 

№ 

 

Тип 

регулятора 

Характеристика перехідного процесу 

Час 

наростання, с 

Час 

регулювання, 

с 

Максимальне 

динамічне 

відхилення, 

% 

Функціонал 

якості, J 

1 П 0.0415 0.188 14.4 0.188 

2 ПІ 0.0267 0.0926 12.6 0.0926 

3 ПІД 0.184 0.569 8.74 0.569 

4 Оптимальний 

за 

швидкодією 

0.0017 0.0266 0 0.0266 

Визначено, що найменше значення функціоналу якості J у системи з 

оптимальним регулятором, що у 3,48 рази вище ніж у пропорційно-інтегрального 

регулятора.  
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В усталеному режимі виконано моделювання роботи ПІ – регулятора та 

регулятора, що мінімізує функціонал якості J. Результати моделювання при різних 

початкових умовах наведені у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Результати моделювання роботи системи водопостачання в 

усталеному режимі 

 

 

№ 

 

Початкові умови 

 

Значення функціоналу якості, J 

x10 x20 x30 ПІ, J1 Оптимальний регулятор 

усталеного режиму, J2 

Відношення 

J1/J2 

1 0,1 0,1 0 0,076 0,01 7,6 

2 0,2 0,2 0 0,3 0,04 7,5 

3 0,3 0,3 0 0,68 0,089 7,64 

4 0,4 0,4 0 1,21 0,158 7,66 

5 0,5 0,5 0 1,89 0,25 7,56 

6 0,6 0,6 0 2,72 0,35 7,77 

7 0,7 0,7 0 3,71 0,49 7,57 

8 0,8 0,8 0 4,85 0,64 7,58 

9 0,9 0,9 0 6,13 0,8 7,66 

10 1 1 0 7,57 1 7,57 

 

Аналіз моделювання показав, що застосування оптимального регулятора в 

усталеному режимі дозволяє покращити якість керування в середньому у 7,6 разів. 

Важливо зазначити те, що результати не залежать від початкових умов.   

Створено математичну модель  системи водопостачання з регулятором зі 

змінною структурою та параметрами, яка використовує тільки неперервні функції у 

сигналі керування. Для доведення доцільності використання розривних функцій 

створено математичну модель системи водопостачання  зі змінною структурою  

регулятора. В такій системі регулятор перехідного режиму забезпечує мінімальний час 

переходу в усталений режим. Регулятор усталеного режиму забезпечує стабілізацію 

стану системи водопостачання та мінімальні витрати енергії на керування. Момент 

перемикання регуляторів обирається на основі відхилення робочої точки системи 

водопостачання від заданого значення більше ніж на 10%. Перемикання кусочно-

неперервного сигналу керування u(t) отримано як за допомогою класичних методів 

оптимального керування, так і порівняно з запропонованим методом, що базується на 

основі застосування функції Гамільтона. 

Графік роботи системи водопостачання  при застосуванні даного регулятора 

показано на рис. 5. 
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Рис. 5 – Графік роботи системи водопостачання з використанням регулятора зі 

змінною структурою та параметрами з використанням розривних функцій у сигналі 

керування 

 

Результати моделювання показують, що значення функціоналу якості (1) у 

випадку використання оптимальних регуляторів у 7,6 рази зменшується порівняно з 

існуючими. 

У п’ятому розділі проведено узагальнення результатів теоретичних та 

практичних досліджень. На основі отриманих результатів створено програмно-

апаратний комплекс на базі сучасних засобів мікропроцесорної техніки, що включає в 

себе засоби збору інформації про стан системи водопостачання, модулі передачі даних, 

програмне забезпечення для обробки, зберігання та візуалізації даних у реальному часі. 

Це обумовлено тим, що практична реалізація системи керування водопостачанням  

неможлива без адекватної інформації в реальному часі про тиск у контрольних точках 

споживання, стану двигунів, напруги мережі та ін. В результаті проведених 

теоретичних та експериментальних досліджень створено регулятор зі змінною 

структурою і параметрами, який забезпечує мінімізацію функціоналу енерговитрат у 

перехідному та у режимі стабілізації стану системи водопостачання. Для реалізації 

такого регулятора запропоновано програмно-апаратний комплекс. Комплекс входить у 

склад системи керування водопостачанням з артезіанської свердловини і виконує такі 

функції: 

- збір інформації з перетворювача тиску; 

- розрахунок сигналу керування за заданим законом керування; 

- видачу керуючого сигналу для частотного перетворювача.  

Таким чином за допомогою виробничого стенду та створеного пристрою 

керування доведено можливість реалізації алгоритму мінімізації функціоналу 

енерговитрат керування у системі водопостачання. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, в якому вирішена 

актуальна наукова задача підвищення якості роботи системи водопостачання за 

допомогою впровадження системи керування зі змінною структурою, що використовує 

кусочно-неперервний сигнал керування, момент перемикання якого визначається на 

основі відхилення значення функції Гамільтона від максимуму. Практичним 

результатом дисертаційної роботи є створення системи керування водопостачанням, 

що забезпечує мінімальний час перехідного режиму та мінімізує функціонал 

ефективності в усталеному режимі. 

Основні наукові та практичні результати такі: 

1. Визначено з умов стійкості, що трубопровід довжиною 1000 метрів додає 

запізнення у систему керування у 0,9 секунд. При з’єднанні  трубопроводів послідовно 

величини запізнення додаються. 

2. Аналіз залежності динаміки процесу водопостачання від параметрів та 

структури регулятора показав, що необхідно використовувати регулятор зі змінною 

структурою та параметрами. Застосування регулятора зі змінною структурою, на 

відміну від регулятора з постійними структурою та параметрами,  дозволяє 

мінімізувати час перехідного режиму та забезпечити мінімізацію функціоналу якості 

керування в усталеному режимі. В такого регулятора значно зменшується час 

встановлення (за результатами моделювання у 3,48 разів порівняно з пропорційним 

регулятором) та збільшується ефективність (у 7,6 рази згідно моделюванню  порівняно 

з пропорційно-інтегральним регулятором). 

3. Визначено умову зміни режиму роботи системи водопостачання на основі 

залежності тиску у трубопроводі від споживання води. Відхилення тиску від заданого 

значення більше ніж на 0,1 бар можна розглядати як перехідний режим, що 

підтверджено результатами експериментальних досліджень. 

4. Визначено момент перемикання кусочно-неперервного сигналу керування на 

основі відхилення значення функції Гамільтона від максимуму. Оскільки система 

водопостачання є системою третього порядку, то у перехідному режимі необхідно 

забезпечити три інтервали та два перемикання сигналу керування.  

5. Розроблено спосіб розрахунку коефіцієнта підсилення системи керування з 

метою реалізації його на мікроконтролері. Спосіб дозволяє в реальному часі на 

мікроконтролері реалізувати оптимальний регулятор в усталеному режимі без 

необхідності вирішення рівняння типу Ріккаті чисельними методами. 

6. Проведене математичне моделювання запропонованих методів та алгоритмів 

системи керування водопостачанням. Результати моделювання та технічна реалізація 

теоретичних та експериментальних досліджень дозволили створити систему керування 

водопостачанням, що забезпечує покращення якості керування порівняно з існуючими 

системами від 10% і більше.   

7. Проведено технічну реалізацію результатів теоретичних та 

експериментальних досліджень.  

8. Розроблено програмно-апаратний комплекс, що реалізує автоматизовану 

систему керування зі змінною структурою на основі запропонованих методів 

оптимального керування. 
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АНОТАЦІЇ 

Буравченко К.О. Автоматизована система керування водопостачанням  з 

використанням кусочно-неперервних функцій у сигналі керування. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.13.07 – Автоматизація процесів керування. Кіровоградський національний 

технічний університет, 2017. 

Робота присвячена вирішенню задачі підвищення якості роботи системи 

водопостачанням за допомогою впровадження системи керування зі змінною 

структурою, що використовує кусочно-неперервні функції, а також на основі 

відхилення значення функції Гамільтона від максимуму обирає момент перемикання 

сигналу керування.  

Для вирішення задачі проведені дослідження та аналіз впливу параметрів 

трубопроводів і насосних станцій на процес водопостачання. Доведено, що існуючі 

регулятори з постійною структурою та параметрами не можуть забезпечити 

мінімізацію часу перехідного режиму та мінімізувати функціонал якості в усталеному 

режимі системи водопостачання. 

На підставі результатів досліджень були запропоновані методи вирішення 

зазначених проблем, зокрема, задача автоматичного визначення моменту перемикання 

регуляторів в залежності від режиму роботи системи водопостачання, а також 

запропоновано у перехідному режимі застосувати принцип максимуму Понтрягіна для 

забезпечення мінімального часу перехідного режиму. У режимі усталеному 

запропоновано визначати коефіцієнт підсилення регулятора для забезпечення 

мінімізації функціоналу якості системи керування. Створено програмно-апаратний 

комплекс збору інформації у системі водопостачання , що дозволяє у реальному часі 

проводити аналіз технологічного процесу. Розроблено структурну схему, програмне та 
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апаратне забезпечення системи керування, що забезпечує мінімальний час перехідного 

режиму та мінімізує функціонал якості системи керування в усталеному режимі. 

Ключові слова: автоматизація процесу водопостачання, оптимальні системи 

керування, коефіцієнт підсилення системи керування, регулятор зі змінною 

структурою, функціонал якості керування, насосний агрегат, лінійна динамічна 

система. 

 

Буравченко К.О. Автоматизированная система управления водоснабжением 

с использованием кусочно-непрерывных функций в сигнале управления. – 

Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.07 - Автоматизация процессов управления. Кировоградский 

национальный технический университет, 2017. 

Работа посвящена решению задачи повышения качества работы системы 

водоснабжением за счет внедрения системы управления с переменной структурой, 

которая использует кусочно-непрерывные функции, а также на основе отклонения 

значения функции Гамильтона от максимума выбирает момент переключения сигнала 

управления. 

Для решения задачи были проведены исследования и анализ влияния параметров 

трубопроводов и насосных станций на процесс водоснабжения. Доказано, что 

существующие регуляторы с постоянной структурой и параметрами не могут 

обеспечить минимизацию времени переходного режима и минимизировать 

функционал качества управления в установившемся режиме системы водоснабжения. 

На основании результатов исследований были предложены методы решения 

указанных проблем, в частности, задачи автоматического определения момента 

переключения регуляторов в зависимости от режима работы системы водоснабжения. 

Режим работы системы водоснабжения определяется на основе положения рабочей 

точки. Отклонение рабочей точки на 10% от заданного значения определяет 

переходной режим. Выводы по определению рабочего режима сделаны на основе 

анализа нормативных документов водоснабжения, которые отражают требования к 

проектированию и эксплуатации таких систем. 

Для улучшения качества управления водоснабжением, в отличие от 

существующих, предложено в переходном режиме использовать регулятор 

переходного режима, а в установившемся режиме важно минимизировать затраты 

электрической энергии на управление, а также отклонения координат объекта от 

заданных значений. 

 В переходном режиме решена задача оптимального по быстродействию 

перехода из возмущенного состояния к установившемуся режиму, при этом 

перерегулирование должно быть минимальным. Решение задачи выполнено на основе 

использования кусочно-непрерывных функций в сигнале управления, а момент 

переключение сигнала управления определяется на основе отклонения функция 

Гамильтона от максимума. 

В режиме установившемся предложено определять коэффициент усиления 

регулятора для обеспечения минимизации функционала качества системы управления 

без необходимости решения нелинейного уравнения типа Риккати. 

Создан программно-аппаратный комплекс сбора информации в системе 

водоснабжения, позволяет в реальном времени проводить анализ технологического 

процесса. Разработана структурная схема, программное и аппаратное обеспечение 
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системы управления, обеспечивающей минимальное время переходного режима и 

минимизирует функционал качества системы управления в установившемся режиме. 

Ключевые слова: автоматизация процесса водоснабжения, оптимальные системы 

управления, коэффициент усиления системы управления, регулятор с переменной 

структурой и параметрами, функционал стоимости энергозатрат управления, насосный 

агрегат, линейная динамическая система. 

 

Buravchenko K.O. The automated control system of water supply using piecewise 

continuous functions. – Manuscript. The thesis for the degree of candidate of technical 

sciences, specialty 05.13.07 – Automation of control processes. Kirovohrad National 

Technical University, 2017. 

The work is dedicated to solving the problem of improving the quality of the water 

supply system by implementing control systems with the variable structure using piecewise 

continuous functions, and based on the deviation value of Hamilton function chooses the 

maximum time switch control signal. 

To solve the problem, it was analized the pipelines parameter’s influence  and pumping 

stations for water supply process. It is proved that the existing regulators with constant 

structure can not provide time minimizing in the transition mode and can’t minimize the 

quality of functional of a steady-state mode of the water supply system. 

Based on the results of research the methods have been proposed to solve these 

problems, including the problem of automatically determining the moment of switching 

regulators depending on the mode of operation of the water system, and proposed the 

Pontryagin maximum principle to ensure a minimum time transition mode. In steady-state 

mode it was determined the gain of the regulator for minimizing functional quality of the 

control system. A hardware and software system that are collecting information of water 

supply system in real-time to analyze the process have been constructed. The block diagram, 

software and hardware control system that ensures minimal time in transition mode and 

minimizes quality functional of the water supply system in the steady-state mode have been 

developed. 

Keywords: automation of water supply, optimal control system, system controller with 

variable structure and parameters, functional value of energy management, pumping unit, 

linear dynamic system. 
 


