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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сушіння є найбільш відповідальною та енергоємною 

операцією післязбиральної обробки зерна. Суттєве зростання цін на енергоносії 

вимагає вдосконалення відомих та розробку нових конструкцій зерносушарок. 

Дослідження, проведені такими вченими як Баскаков А.П., Тодес О.М.,  Мухльонов 

І.П., Резчиков В.А., Романков П.Г., Рашковська Н.Б. та ін.. довели високу 

потенційну ефективність сушіння зерна у киплячому стані. Ступінь наближення 

ефективності сушіння у такому стані до потенційно можливої визначається тим, на 

скільки зміна фактичної вологості матеріалу під час сушіння наближається до 

теоретичної кривої сушіння при однакових витратах ресурсу та однаковому 

початковому стані матеріалу для сушіння. 

Одним з головних чинників впливу на миттєве значення вологості матеріалу у 

зерносушарці з киплячим шаром (ЗКШ) є висота такого шару. При надто малій 

висоті матеріалу на каскаді відбувається його пересушування, а при надто великій – 

навпаки, недосушування. Отже, існує висота шару матеріалу, при якій ефективність 

сушіння максимально наближена до потенційно можливої для заданого матеріалу та 

його початкової вологості. 

Вивчення конструкцій зерносушарок з киплячим шаром показало, що в них 

спостерігаються нерегулярні коливання висоти киплячого шару, а відповідно і 

ефективності сушіння. Причина такого явища пов’язана, з одного боку з 

випадковими коливаннями кількості зерна у псевдозрідженому шарі, а з іншого – з 

недоліками системи автоматичної стабілізації його висоти.  

Випадкові коливання кількості зерна виникають як наслідок дії цілої низки 

збурень, визначальними серед яких є зміна розміру часток матеріалу, зміна 

вологості часток  під час сушіння, співударяння зернин та турбулентність потоку 

теплоносія. 

Недоліки системи автоматичної стабілізації висоти киплячого шару пов’язані 

зі складністю ЗКШ як багатовимірного об’єкта керування з розподіленими 

параметрами та чистим запізненням, який функціонує в умовах неідеального виміру 

регульованих величин та дії багатовимірних випадкових збурень. 

Таким чином, виконання досліджень, спрямованих на максимізацію точності 

стабілізації висоти киплячого шару в умовах дії випадкових збурень та завад, є 

складним та актуальним науково-прикладним завданням, успішне виконання якого 

дозволить підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва України. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалась на кафедрі автоматизації виробничих процесів Центрально-

українського національного технічного університету (ЦНТУ) згідно з планами 

ЦНТУ і Міністерства освіти і науки України в межах науково-дослідної роботи 

«Автоматизація процесу керування сушінням в зерносушарці з киплячим шаром» 

(Державний реєстраційний №0113U004565), а також внесена в плани 

держбюджетної теми КНП№1Б115 «Методологія проектування робастно-

оптимальних систем автоматичного керування складними технологічними 
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об’єктами та комплексами» (№ДР0115U0003101), що відповідає 

пріоритетним напрямкам розвитку агропромислового комплексу в галузі переробки 

зернових.  

Мета роботи полягає у підвищенні ефективності сушіння насіння у 

зерносушарці з киплячим шаром за рахунок максимізації точності стабілізації 

висоти такого шару. 

Об‘єктом дослідження є процес керування висотою киплячого шару у 

зерносушарці каскадного типу. 

Предметом дослідження є методи та засоби максимізації точності стабілізації 

висоти киплячого шару насіння в умовах зміни розміру насінин, зміни вологості 

насіння під час сушіння, співударяння насінин та турбулентності потоку теплоносія. 

Задачі дослідження. Для досягнення мети поставлено та розв’язано загальну 

науково-прикладну задачу максимізації точності стабілізації висоти 

псевдозрідженого шару насіння у ЗКШ експериментально-аналітичним методом. В 

процесі її розв’язання сформульовано та виконано ряд часткових завдань: 

1. декомпозиція зерносушарки з киплячим шаром; 

2. ідентифікація моделей динаміки сигналів, які діють на входах та виходах 

каскадів зерносушарки; 

3. ідентифікація динаміки зерносушарки та збурень, які діють на каскадах; 

4. синтез системи оцінювання висоти киплячого шару за даними про вологість 

матеріалу на виході сушарки; 

5. компенсація запізнень; 

6. синтез оптимальної багатовимірної системи стабілізації;  

7. аналіз якості системи стабілізації висоти киплячого шару. 

Методи дослідження  – в даній дисертації застосовані методи теорії 

ймовірностей та математичної статистики для визначення моделей динаміки 

сигналів «вхід-вихід» ЗКШ, сучасної теорії керування для врахування чистого 

запізнення, оптимального спостереження за висотою киплячого шару та синтезу 

оптимальної багатовимірної системи стабілізації зазначеної висоти, статистичної 

динаміки систем керування для розв’язання задачі аналізу якості розробленої 

системи. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що у дисертації  

визначено, поставлено та розв’язано задачу максимізації точності стабілізації висоти 

киплячого шару над каскадами ЗКШ як багатовимірного об’єкта керування з 

розподіленими параметрами та чистим запізненням в умовах дії стаціонарних 

багатовимірних збурень. В процесі розв’язання цієї задачі отримано ряд нових 

наукових результатів: 

 обґрунтована нова модель динаміки зерносушарки з киплячим шаром, яка, 

на відміну від відомих, описує динаміку багатовимірного об’єкта з 

розподіленими параметрами множиною систем звичайних диференціальних 

рівнянь постійного порядку зі змінними параметрами. Таке представлення 

дозволяє поширити дію методів синтезу оптимальних багатовимірних 

систем стохастичної стабілізації на випадок об’єкта з розподіленими 

параметрами;  
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 вперше знайдені функції зв’язку параметрів моделей динаміки 

каскадів зерносушарки та збурень, які діють на псевдозріджений шар 

насіння над ними, з відстанню між шибером завантаження та каскадом;  

 поширена дія методу синтезу оптимального спостерігача у частотній області 

на випадок спостереження за зміною висоти киплячого шару насіння, що 

дозволило розробити новий спосіб виміру цієї висоти за даними про 

вологість насіння на виході сушарки; 

 вперше отримано аналітичний опис зв’язків висоти шару насіння в 

киплячому стані між каскадами, що дозволяє, вимірюючи регульовану 

величину на одному з каскадів, виконувати керування процесом на іншому; 

 вперше визначені функціональні залежності між параметрами матриці 

передаточних функцій оптимального регулятора та обмеженнями на 

дисперсії зміни положення шиберу завантаження та зміни температури 

теплоносія, які дозволяють знаходити відповідні параметри без виконання 

додаткових розрахунків.  

Практична цінність роботи полягає в наступному: 

 результати розв’язання задачі максимізації точності стабілізації висоти 

псевдозрідженого шару насіння являють собою науково обґрунтовану 

методику створення (модернізації) системи стабілізації багатовимірних 

об’єктів з розподіленими параметрами та чистим запізненням, які призначені 

для функціонування в умовах дії центрованих векторних стаціонарних 

випадкових збурень з дробово-раціональними матрицями спектральних 

щільностей; 

  розроблений комплекс програм, необхідних для автоматизації виконання 

ідентифікації моделі динаміки ЗКШ, розрахунку матриць передаточних 

функцій: системи спостереження, випереджувача Сміта та оптимального 

багатовимірного регулятора системи стабілізації; 

 побудовані графічні номограми зміни параметрів математичних моделей 

об’єкта, спостерігача та оптимального регулятора, які дають змогу 

здійснювати переналагодження спостерігача, випереджувача та регулятора 

при зміні конструкції об’єкта керування; 

 застосування перелічених методологій та програм дозволило розробити 

структурну та принципову схему оптимального багатовимірного регулятора, 

увімкнення якого в систему значно підвищує точність стабілізації висоти 

киплячого шару та збільшує ефективність сушіння, оскільки 

середньоквадратичні відхилення  висоти шару насіння та його вологості від 

заданих значень зменшились у майже 20 та 5 разів відповідно.  

Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів. Основні 

теоретичні, практичні та експериментальні результати досліджень, що містяться у 

дисертаційній роботі, отримані здобувачем особисто. 

 В роботах, опублікованих у співавторстві, автору дисертації належать ряд 

наукових результатів та положень, а саме: експериментальні дослідження впливу 

параметрів зерносушарки каскадного типу на показники її роботи [1, 28, 33]; на 

основі проведеного теоретичного аналізу описано зерносушарку з киплячим шаром 
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як  об’єкт автоматизації [2] та визначені моделі переносу тепла, зміни 

шпаруватості та руху насіння по каскадам [29, 30, 31]; в роботі [3] виконана 

ідентифікація сигналів зерносушильної установки з киплячим шаром в реальних 

експлуатаційних умовах; в публікаціях [5, 12, 13] визначено математичну модель 

зерносушарки з киплячим шаром як багатовимірного об’єкта з розподіленими 

параметрами із запізненням; обґрунтовано та захищено патентом [32] спосіб 

визначення зміни висоти дисперсного матеріалу в киплячому шарі та описано 

методику вибору датчика вологості [6, 11, 22]; в статтях [8, 9, 20, 34] виконана 

компенсація запізнення в структурі зерносушарки із застосуванням випереджувача 

Сміта; отримано структуру і параметри багатовимірних регуляторів для оптимальної 

системи стабілізації та проаналізовано якість стабілізації від їх впровадження [17, 

18, 19]; досліджена робастна стійкість зерносушарки [10, 24, 25]; змодельована 

робота зерносушарки в умовах близьких до експлуатаційних [7, 16, 23]; обране 

обладнання для практичної реалізації синтезованої оптимальної системи стабілізації 

висоти киплячого шару [26, 27].  

Апробація результатів дисертації. Отримані результати досліджень та 

висновки по роботі висвітлені на науково-технічних конференціях: 5-та міжнародна 

науково-практична конференція «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих 

процесів», Хмельницький 17-19 травня 2007 року; Міжнародна наукова конференція 

«Інтелектуальні системи прийняття  рішень та проблеми обчислювального інтелекту 

(ISDMCI’2008)», м. Євпаторія 19-23 травня 2008 року; 15-та міжнародна 

конференція з автоматичного управління «АВТОМАТИКА-2008», м. Одеса 23-26 

вересня 2008 року; Міжнародна науково-практична та науково-методологічна 

конференція «Енергозбереження в електроприводі АПК», присвячена 55-річчю 

кафедри, м. Харків 24-25 квітня 2008 року; Міжнародна наукова конференція 

«Інтелектуальні системи прийняття  рішень та проблеми обчислювального інтелекту 

(ISDMCI’2009)», м. Євпаторія 18-22 травня 2009 року; Міжнародна наукова 

конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових 

технологій «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості»,  

13-16 жовтня 2014 року м. Київ, НУХТ; ХІІ Міжнародна конференція «Контроль і 

управління в складних системах (КУСС-2014)», 14-16 жовтня 2014, ВНТУ (м. 

Вінниця); ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених 

(Відновлювальна енергетика, новітні автоматизовані електротехнології в 

біологічних системах АПК, м. Київ) 16-17 жовтня 2014 р; Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК 

України», 6-7 листопада 2014 року, ХНТУСГ ім.. Петра Василенка (м. Харків); І-ша 

Всеукраїнська науково-технічна конференція (Автоматизація, контроль та 

управління: пошук ідей та рішень), 25-29 травня 2015 року (м. Красноармійськ); VI 

Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена пам’яті академіка І.І. 

Мартиненка («Енергозабезпечення технологічних процесів в АПК України»), 10-14 

червня 2015 року (м. Мелітополь);  Міжнародна науково-практична конференція 

«Техника и технология. Научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика» 29-

30 июня 2015 (Польща, м. Гданськ); ІІ Міжнародна науково-технічна INTERNET- 

конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення 

систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами» 25 
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листопада 2015 (м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція 

«Техника и технология. Научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика» 29-

30 ноября 2015 (Польща, м. Сопот); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

молодих вчених 17-18 грудня 2015 р, м. Київ, НУБіП; IV Міжнародна науково-

практична конференція 21-22 листопада 2016 р, м. Київ, НУБіП; ІІІ Міжнародна 

науково-технічна Internet-конференція, 23 листопада 2016 р., м. Київ, НУХТ та 

щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Центрально-

українського національного технічного університету (2006-2017 р.р.) 

Публікації. По темі дисертації опубліковано 34 роботи, з них 17 друкованих 

праць у фахових виданнях (3 з яких у наукометричній базі цитування РІНЦ), 16 

робіт у збірниках праць конференцій та 1 патент. 

Структура і зміст роботи. Дисертація складається із вступу, 5-ти розділів, 

висновків, списку літератури з 144 найменувань і 125 сторінок додатків. Повний 

обсяг дисертації складає 276 сторінок, з яких 135 сторінок основного тексту, 31 

рисунок та 19 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і задачі 

дослідження, визначено об’єкт та предмет дослідження, подано наукову новизну і 

практичне значення отриманих 

результатів, наведено інформацію щодо 

апробації роботи, її структури та обсягу, 

розкрито особистий внесок здобувача 

У першому розділі в результаті 

вивчення літературних джерел 

встановлено, що однією з головних 

причин зменшення ефективності сушіння 

насіння у ЗКШ є наявність суттєвих 

коливань висоти киплячого шару та, як 

наслідок, флуктуацій кількості насіння у 

зоні сушіння.  

Для зменшення впливу цієї причини 

на ефективність сушіння пропонується 

мінімізувати дисперсію відхилень висоти 

киплячого шару насіння від заданого 

значення у результаті постановки та 

розв’язання наступної задачі синтезу 

оптимальної системи стабілізації.  

Нехай сушарка (рис. 1), яка має n 

каскадів, функціонує в усталеному режимі, 

тому вважається, що температура 

теплоносія на вході до сушарки, швидкість 

руху насіння по каскадах та висота 

киплячого шару є стаціонарними 

випадковими процесами. В такому разі, Рис. 1  ЗКШ з системою координат 
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динаміку зерносушарки доцільно характеризувати множиною з n 

лінеаризованих систем звичайних диференціальних рівнянь 

kkkkk uMxP  ,     (1) 

де Рk  – поліноміальна матриця розміру 2х2, елементи якої є поліномами від 

оператора диференціювання p=d/dt ( k  – номер каскаду); xk – вектор сигналів на 

виході k-того каскаду (вектор регульованих величин) 










w

h
x

k
k ;       (2) 

hk – відхилення висоти киплячого шару над каскадом від заданого значення; w – 

відхилення вологості насіння на виході сушарки 2; Мk– поліноміальна матриця 

розміру 2х2, елементи якої можуть мати чисте запізнення; uk – вектор сигналів 

керування (регулюючих величин) 










T

S
u

h
k ;       (3) 

Sh – відхилення положення шиберу завантаження 3 від математичного сподівання; T 

– відхилення температури агента від номінального значення; ψk – вектор 

неконтрольованих збурень, які виникають в результаті коливань розміру зернин, їх 

вологості, швидкості руху, турбулентності потоку агенту сушіння та ін. 

Якщо вважати доступними для виміру сигнали w, Sh та T, то структурна 

схема системи стабілізації висоти киплячого шару може бути представлена як 

наведено на рис.2, а завдання синтезу оптимальної системи стабілізації зводиться до 

того, щоб за відомою конструкцією дослідного зразку ЗКШ та виміряними даними 

про компоненти векторів (2) та (3) визначити моделі динаміки об’єкта керування та 

збурень, які діють на нього в усталеному режимі; синтезувати структуру та 

параметри матриці  оптимальних передаточних функцій спостерігача Fk, регулятора 

WРЕГ, а також випереджувача Сміта Sm; оцінити ефект від впровадження системи 

стабілізації висоти киплячого шару насіння.  

 
Рис. 2  Структурна схема системи стабілізації висоти киплячого шару насіння 

за неповними вимірами  

Завершує перший розділ формулювання змісту та взаємозв’язків між етапами 

розв’язання поставленої задачі досліджень. 
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Другий розділ присвячений розробці методики максимізації точності 

стабілізації висоти киплячого шару. Розроблена методика визначає постановку, 

вихідні дані, алгоритми  та програми автоматизованого виконання усіх часткових 

завдань дослідження, перелічених вище. 

При цьому завдання ідентифікації моделей динаміки сигналів, які діють на 

входах та виходах каскадів зерносушарки полягає у тому, щоб за визначеними у 

результаті активного експерименту записами компонентів векторів сигналів 

керування (3) та вихідних сигналів (2) усіх каскадів знайти множини матриць їх 

спектральних щільностей (МСЩ) Suu, Sxkxk та матриць взаємних спектральних 

щільностей Suxk  











TTTS

TSSS
uu SS

SS
S

h

hhh/ ; 









wwwh

whhh

xx SS

SS
S

k

kkk

kk

/ ; 









TwwS

ThhS

ux SS

SS
S

h

kkh

k

/ ; (4) 

де «'» – знак транспонування; SShSh – спектральна щільність сигналу Sh; STT  - 

спектральна щільність сигналу T; SТSh, SShT  – взаємні спектральні щільності між 

компонентами вектору (3); Shkhk, Sww – спектральні щільності компонентів вектору 

(2), які вказані в якості індексів; Swhk, Shkw – взаємні спектральні щільності між 

компонентами вектору (2); SShhk, SThk, SShw, STw – взаємні спектральні щільності між 

відповідними компонентами векторів (2), (3). Для розв’язання поставленого 

завдання на основі алгоритму Блекмана-Тьюкі та методу типових логарифмічних 

характеристик розроблені методика та сценарій обчислень у середовищі Matlab. 

Завдання ідентифікації динаміки зерносушарки та збурень, які діють на 

каскадах, визначене як таке, що полягає у знаходженні за відомою множиною 

транспонованих матриць спектральних і взаємних спектральних щільностей (4) 

множини пар поліноміальних матриць Mk, Pk з системи рівнянь (1), а також 

множини матриць спектральних щільностей збурень Sψkψk, які мінімізують 

дисперсію похибки ідентифікації.  

Для його виконання на основі відомого методу професора Блохіна Л.М. 

розроблено методику та комплекс програм, які дозволяють визначити  множину 

матриць передаточних функцій (МПФ) Фk вигляду 

 kkkkk PMPФ   11 ,     (5) 

де Ψk – матриця передаточних функцій фільтру, який формує випадковий процес 

зміни неконтрольованого збурення k-ого каскаду з вектору δ-корельованого білого 

шуму одиничної інтенсивності, та дозволяє знайти транспоновану матрицю 

спектральних щільностей збурень 

*
/

kk
kk

S 


.     (6) 

Наступне завдання досліджень спрямоване на оцінювання зміни висоти 

киплячого шару без порушення його аеро-гідро-динаміки та визначення місця 

розташування датчика вимірювальної інформації. Для досягнення цієї мети 

обґрунтовано новий спосіб виміру зміни висоти киплячого шару, заснований на 

наявності перехресних зв’язків між компонентами w та  hk векторів xk, а також 

методику його застосування. Основу методики складає адаптований до умов 

загальної задачі дослідження метод синтезу матриці Fk на основі заданої матриці 
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передаточних функцій датчика вологості K (рис. 2) та ідентифікованої множини 

матриць Pk і S
/
ψkψk, яка доставляє мінімум функціоналу 

  dsRStr
j

e
j

j
k

kk






 )(

1
0  ,     (7) 

де  
kS  – транспонована МСЩ похибок оцінювання вихідних сигналів ЗКШ, що 

розраховується за формулою: 

                  1*
1

0
11

*0*00























k
k

kk
k

kk
k

kk
k

k
k PSPFSPPSFFSFS , 

а ψ0 – вектор сигналів на вході спостерігача (рис. 1). 

Алгоритм знаходження матриці передаточних функцій спостерігача  для k-ого 

каскаду Fk , яка забезпечує мінімум функціоналу (7), наступний: 
1

0
1

)(





 kkkk DTTGF ,     (8) 

де Gk – результат лівосторонньої вінеровської факторизації вагової матриці Rk, 

сформованої для відповідного каскаду.  

kkk RGG *       (9) 

Dk – результат правосторонньої факторизації матриці  

 
*00 kk

k DDS 


 ,      (10) 

де 

         












 SKPSPKS k

k
k

k
*

1
*

1
00 .     


S – транспонована МСЩ завади вимірювань (визначається за паспортними 

даними датчика вологості); kTT )( 0   – дробово-раціональна матриця зі стійкими 

полюсами, яка знайдена у результат сепарації наступного добутку матриць 

  1
*0

1
0 )(








 k

k
kkkkk DSPGTTTT ,    (11) 

де       *
1

*0 KPSS k
kk 






, Tk- - дробово-раціональна матриця з нестійкими 

полюсами. 

Якість оцінювання зміни висоти киплячого шару для кожного з каскадів 

визначається за показником якості (7), а номер каскаду k для встановлення датчика 

вологості обирається з умови мінімального значення показника якості (7). 

Завдання компенсації запізнень сформульоване як таке, що полягає у 

визначенні структури та параметрів матриці передаточних функцій Sm (рис. 2) 

випереджувача Сміта за умови наявності декількох запізнень у компонентах вектору 

керування. В основу методики пошуку розв’язку цієї задачі покладено 

декомпозицію об’єкта керування з декількома запізненнями на декілька об’єктів з 

одним запізненням, побудову моделі кожного з об’єктів у просторі станів та 

розрахунок випереджувача Сміта для кожного з таких об’єктів. Для впровадження 

визначеного принципу пропонується знайти МПФ послідовного з’єднання каскаду з 

номером k, датчика вологості та спостерігача  

kkkc MKPFW 1 .      (12) 
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В результаті видалення полюсів ліворуч необхідно представити дробово-

раціональну матрицю (12) у вигляді добутку поліноміальних матриць 

ccc MPW 1 . 

Знайдену поліноміальну матрицю c
M  із запізненнями можна представити у 

вигляді суми 





v

i

s

cic
ieMM

1


,     (13) 

розкласти матрицю Wc  на складові 
s

cicci
ieMPW
 1 ,     (14) 

де Mci поліноміальна матриця при кожному запізненні, та поставити у відповідність 

знайденій матриці передаточних функцій (14) модель у просторі станів (четвірку 

матриць Ai, Bi, Ci, Di). 

Отриманий результат (14) дозволяє визначити матрицю передаточних 

функцій випереджувача Sm за формулою 

))()()(
0 00 00

1

0

321    
 



 










r
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r

j

s
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r

j

r

j

s
jj

l

i

l

i

s
ik

s
im eDDeBBeAsEeCS i

, (15) 

де k – розмір матриці Ai; 

Ek –одинична матриця розмірності k×k; iA  – числова матриця розмірністю k×k;  

jB – числова матриця розмірністю k×2; iC – числова матриця розмірністю 2×k; 

Dj – числова матриця розмірністю 2×2. 

Завдання синтезу оптимальної багатовимірної системи стабілізації, 

сформульоване наступним чином: за визначеним на етапі досліджень номером 

каскаду  k, відомостями про структуру і параметри матриць Mk, P-1
k, K, F, Sm  та 

моделями динаміки збурень та завад у вигляді транспонованих матриць 

спектральних щільностей Sψkψk та Sφφ знайти МПФ WРЕГ, при якій замкнена система 

стабілізації (рис. 2) є стійкою та досягає мінімуму наступний показник якості 

CuuRxxe //  ,      (16) 

де <> – знак математичного сподівання; R, С – додатно визначені вагові матриці. 

Для розв’язання поставленої задачі визначені еквівалентні перетворення, які 

приводять структурну схему з рис. 2 до стандартної схеми (рис. 3) системи 

стабілізації з неідеальним виміром вектору вихідних сигналів. Зазначені 

перетворення визначають зв'язок матриць Me  та Pe з матрицями Mk, P-1
k, K, F, Sm  у 

вигляді наступних рівнянь 

NPFKP e
11   ; HPS em

1 ; HNMMe  ;  (17) 

де N та H поліноміальні матриці, знайдені у результаті однобічного видалення 

полюсів з відповідних дробово-раціональних матриць. На входах отриманої таким 

чином системи стабілізації діють вектори еквівалентних збурень ψn та завад 

вимірювання φn, транспоновані матриці спектральних щільностей яких 

визначаються як 

*NSNS
nn   ; *FSFS

nn   .    (18) 
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  Отриманий таким 

чином результат дозволив 

розробити методику  визна-

чення структури та параметрів 

матриці передаточних функцій 

Wрег , яка задовольняє вимогам 

задачі синтезу. Основу цієї 

методики склав відомий метод 

синтезу оптимальних багато-

вимірних систем стабілізації у частотній області.  

Відповідно до обраного методу  РЕГW визначається наступним виразом: 

  eUenUРЕГ PFMEFW
1

 ,     (19) 

де МПФ FU повинна бути знайдена як 
1

0
1 )( 


  DTTGFU ,       (20) 

G – результат вінеровської факторизації наступної суми матриць 

CMRPPMGG eeeе   1
*
1

* *
;     (21) 

)( 0 TT – стійкий результат сепарації дробово-раціональної матриці T, яка визначена 

з рівняння 
1
*

1
*

11
* )(

*




  DSRPPMGT eeе ,      (22) 

D – результат факторизації матриці спектральних щільностей узагальненого 

збурення  

*** eеп
PSPSDD
nnп   ,     (23) 

nE  – одинична матриця розмірності nхn. 

Завершує другий розділ методика аналізу якості системи стабілізації. 

Завдання аналізу полягає у визначенні значення показника якості (16) при різних 

вагових матрицях C. Основу цієї методики склав метод розрахунку дисперсії  

стаціонарного випадкового процесу у частотній області. 

Повторивши розроблену методику для різних значень вагової матриці С, 

можна отримати множини МПФ оптимальних регуляторів, серед яких обрати лише 

той, який доставляє мінімум показника якості стабілізації виду (16). 

Третій розділ дисертації присвячений дослідженню динаміки ЗКШ як 

багатовимірного об’єкта керування з розподіленими параметрами та чистим 

запізненням у сигналах керування.  

Декомпозиція зерносушарки на сім двовимірних об’єктів керування дозволила 

провести активний експеримент та отримати записи компонентів векторів «вхід-

вихід» кожного з каскадів ЗКШ.  

В результаті визначення оцінок взаємних кореляційних функцій між записами 

сигналів виявлена значна кореляція між компонентами векторів (2), (3), а також 

визначені запізнення в каналах об’єктів керування. Величини запізнень не є 

однаковими для каналів та залежать від відстані каскаду ЗКШ до шиберу 

завантаження (рис. 4). Ідентифікація сигналів, які діють на входах та виходах 

каскадів зерносушарки, дозволила визначити множину МСЩ (4). Аналіз цієї 

Рис. 3 Структурна схема системи стабілізації 
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множини показав, що елементи матриць (4) мають вигляд наступних дробово-

раціональних функцій комплексного 

аргументу s=jω та незмінну структуру для 

усіх каскадів 
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в той час як деякі їх  параметри kShhk, , ai, bj, 

dj, ui змінюються при зміні відстані від 

каскаду до шиберу завантаження. 

Отримані таким чином матриці 

спектральних щільностей (4) дозволили ідентифікувати структуру та параметри 

поліноміальних матриць Pk та Mk  множини систем звичайних диференціальних 

рівнянь (1), перетворених за Фур’є,  у вигляді  
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де aij, αij, ωij, γij – змінні параметри; 1  - запізнення між сигналами зміни положення 

шиберу та зміни висоти псевдозрідженого шару над каскадом k (рис. 4); 2 – 

запізнення між сигналами зміни положення шиберу та зміни вологості насіння на 

виході ЗКШ; 3 - запізнення між сигналами зміни температури повітря та вологості 

насіння. 

Множина транспонованих матриць спектральних щільностей збурень (6) 

також визначена в результаті ідентифікації і описується співвідношенням 
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,     (25) 

де 11 – середньоквадратичне відхилення висоти киплячого шару викликане 

неконтрольованим збуренням; γ - змінний коефіцієнт, що характеризує 

співвідношення між інтенсивністю збурень за зміною вологості та зміною висоти 

киплячого шару насіння;  - коефіцієнт взаємної кореляції збурень; S̃ij – 

інтенсивність збурень за відповідним вихідним сигналом вектору xk. 

Встановлено, що на значення параметрів матриць (24), (25) здійснює вплив 

відстань від каскаду до шиберу завантаження та визначені відповідні функції (рис. 

5, табл.1). 

Врахування наявності перехресних зв’язків у матрицях (24) дозволило 

скористатися алгоритмом (8)-(11) та синтезувати структуру і параметри матриці 

передаточних функцій спостерігача F, який дозволяє оцінити зміну висоти 

киплячого шару на кожному каскаді за виміряним значенням кінцевої вологості 

насіння, у вигляді 

Рис. 4 Графік зміни запізнення між 

сигналами Sh та hk від відстані до 

шиберу завантаження 

згладжування 
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де коефіцієнт k11 залежить від відстані Δ (рис. 1) та дорівнює відношенню 

коефіцієнтів a11 та α11 матриць (24).  

 

 
Рис. 5. Зміна параметрів матриці Pk від відстані до шиберу  завантаження Δ 

Таблиця 1. 

Числові значення параметрів матриці спектральних щільностей збурень 

Отриманий результат (26) з урахуванням матриці (25) дозволив визначити, що 

найбільш точно може бути отримана оцінка зміни висоти киплячого шару над 

каскадом 7 за сигналом про зміну вологості насіння. Середньоквадратичне 

відхилення похибки оцінювання зміни висоти складає 14,9х10-6 м при вимірі за 

допомогою ємнісного датчика вологості та 0,092 м за допомогою мікрохвильового. 

Четвертий розділ дисертації присвячений компенсації запізнень у матриці Mk, 

синтезу оптимальної багатовимірної системи стабілізації висоти киплячого шару за 

даними про зміну вологості насіння на виході ЗКШ та аналізу якості оптимальної 

системи. В якості об’єкта керування обрано сьомий каскад сушарки, оскільки 

спостерігач, побудований для цього каскаду, має найвищу точність оцінювання 

висоти киплячого шару у порівнянні з іншими каскадами. 

Для компенсації запізнень використаний алгоритм формалізований виразами 

(12)-(15) та визначена МПФ випереджувача Сміта Sm 

каскад №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

11
~
S  600.2531 2159.8618 880.7052 502.409 333.7326 525.3413 235.2469 

12
~
S  -693.0027 -1698.0796 -598.7126 -288.985 -166.1905 -223.9115 -111.7276 

21
~
S  -693.0027 -1698.0796 -598.7126 -288.985 -166.1905 -223.9115 -111.7276 

22
~
S  800.0873 1335.0285 407.0186 166.250 82.8158 96.078 53.1146 

σ11 43.414 82.357 52.59 39.72 32.372 40.62 27.18 

σ22 50.1226 64.75 35.75 22.85 16.126 17.4 12.914 

γ 0.8667 0.7862 0.6798 0.5752 0.4981 0.4283 0.4752 

μ 1.000 0.99998 0.999928 0.99979 0.9996 0.99476 0.99949 
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Синтез оптимальної системи стабілізації висоти киплячого шару здійснено за 

моделлю еквівалентного об’єкта керування (рис. 3), поліноміальні матриці Me та Pe  

якої знайдені в результаті перетворень (17) у вигляді 
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увімкнення якого до системи керування не впливає на динаміку збурень і завад, що 

діють на сушарку в реальних експлуатаційних умовах. Розрахунок матриці 

передаточних функцій регуляторів Wрег з допомогою виразів (19)-(23) здійснено в 

умовах зміни обмежень на дисперсію сигналів керування в широких межах. 

Результат розрахунку показав, що МПФ оптимального регулятора має наступну 

структуру 















))(())((

))(())((

21222121

21122111

pspskbsbsk

gsgskasask
WРЕГ

0.01083)+(s

0.09519) + 0.454s +  (s2

;   (29) 

де 22211211 ,,, kkkk - передаточні коефіцієнти; 21212121 ,,,,,,, ppggbbaa  - частоти, 

значення яких залежать від вагової матриці C (табл. 2), яка задавалась у вигляді 

210 EC n ,       (30) 

де n – степінь обмеження на потужність сигналу керування,  2...3,4 n ; E2 – 

одинична матриця розміру 2×2. 

Таблиця 2.  

Зміна параметрів  МПФ регулятора при різних значеннях матриці 210 EC n  

n  
11k  

х106 

м/м 

12k  

х103 

°С/м 

21k  

х107 

м/% 

22k  

х103 

°С/% 

1a , 

 с-1 

2a ,  

с-1 

1b ,  

с-1 

2b , 

 с-1 

1g , 

 с-1 

2g , 

 с-1 

1p ,  

с-1 

2p ,  

с-1 

-4 1,157 8,005 101,2 0,2108 0,35 0,065 0,99 0,091 0,035 0,055 0,98 0,065 

-3 1,5375 7,100 21,12 0,1981 0,1 0,055 0,95 0,077 0,028 0,051 0,85 0,057 

-2 1,8841 5,320 8,01 0,3185 0,05 0,025 0,75 0,052 0,025 0,035 0,78 0,031 

-1 51,046 4,510 5,012 0,165 0,03 0,017 0,62 0,035 0,02 0,023 0,65 0,025 

0 352,6 3,345 1,6389 0,156 0,026 0,011 0,5277 0,026 0,011 0,0125 0,53 0,013 

1 512,37 3,395 1,3041 0,1612 0,020 0,009 0,515 0,028 0,012 0,0135 0,62 0,011 

2 961,22 3,301 1,01 0,152 0,016 0,0087 0,5 0,024 0,01 0,0112 0,53 0,015 



 14 

 Вибір варіанта 

налаштувань пара-

метрів МПФ регуля-

тора здійснено в 

результаті постановки 

та розв’язання завдання 

аналізу якості системи 

стабілізації. Значення 

показника степені n, 

при якому досягається 

компроміс між диспер-

сією сигналів керуван-

ня і ефективністю су-

шіння було визначено 

як глобальний мінімум 

кривої зміни показника 

якості (16), представ-

леної на рис.6.  

В результаті імі-

таційного моделювання роботи оптимальної системи стабілізації (рис. 7) було 

доведено, що застосування розрахованого багатовимірного регулятора зменшило у 

порівнянні з існуючим прототипом ЗКШ середньоквадратичне відхилення висоти 

киплячого шару майже в 20 раз, а дисперсії зміни фактичної вологості насіння на 

виході ЗКШ відносно теоретичної кривої сушіння у 18  разів.  

 
 

Рис. 7. Порівняльні графіки зміни висоти киплячого шару та кінцевої вологості без 

регулятора і з застосуванням оптимального регулятора  

Рис. 6. Залежність загального показника якості е  

від степені n 
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Порівняння графіків зміни  висоти киплячого шару відносно заданого 

значення на сьомому каскаді в існуючій та оптимальній системах стабілізації ЗКШ 

(рис. 7) показує, що оптимальна стабілізація забезпечує суттєве зменшення не тільки 

амплітуди коливань зміни висоти киплячого шару, але  й частоти таких коливань. У 

зв’язку з цим стабілізується кількість насіння у киплячому шарі, а режим сушіння 

наближається до заданого. Таким чином, термодинамічна робота, фактично 

витрачена на сушіння, наближається до розрахункової, і як результат –  підвищення 

ефективності сушіння.  

П’ятий розділ дисертації присвячений розробці структурної, функціональної 

та принципової електричних схем системи автоматичної стабілізації висоти 

киплячого шару і вологості насіння на виході зерносушарки на основі визначених в 

попередніх розділах МПФ спостерігача, випереджувача та регулятора. В схемах за 

бажанням користувача може бути використано різного роду енергетичні установки 

(газова, електрична), а в якості датчика вологості – один з двох вимірювачів 

(ємнісний або мікрохвильовий) з відповідним інтерфейсним виходом. Датчиками 

температури слугують терморезистори ТСМ зі струмовим виходом. Переміщення 

шиберу завантаження відбувається за рахунок приводу з однооборотним 

електричним механізмом МЕО. Зміна положення шиберу контролюється датчиком 

положення. 

Економічний ефект від впровадження такої системи складає 59570 грн., а 

термін окупності 1,86 роки. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації поставлено і розв’язано актуальне науково-технічне завдання 

максимізації точності стабілізації висоти киплячого шару в умовах дії випадкових 

завад, що дозволило підвищити ефективність сушіння насіння у зерносушарці з 

киплячим шаром. Головними відмінними рисами отриманих результатів є заміна 

моделі багатовимірного об’єкта з розподіленими параметрами та чистим 

запізненням множиною моделей динаміки об’єктів з зосередженими параметрами та 

врахування перехресних зв’язків між каналами керування  у ЗКШ каскадного типу, 

яка функціонує в умовах дії багатовимірних випадкових збурень..  

 Результати досліджень, представлені у роботі, дозволяють зробити наступні 

загальні висновки. 

1. Головні причини зниження ефективності сушіння у зерносушарках з киплячим 

шаром відносно потенційно можливого рівня пов’язані з недоліками у технології 

розробки та впровадження системи стабілізації висоти киплячого шару.  До таких 

недоліків віднесені: складність моделей динаміки об’єкта стабілізації, відсутність 

моделей динаміки реальних збурень, що викликають коливання висоти киплячого 

шару, надто спрощений підхід до створення системи стабілізації як набору 

автономних регуляторів, а також використання результатів випробувань лише для 

уточнення параметрів моделей динаміки об’єктів та законів керування при їх 

незмінній структурі. 
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2. Спрощення моделі динаміки зерносушарки у режимі стабілізації 

доцільно здійснювати шляхом декомпозиції на окремі каскади, розташовані на 

фіксованій відстані від шиберу завантаження. 

3. При дії на входах ЗКШ стаціонарних випадкових процесів зміни положення 

шиберу завантаження та зміни температури теплоносія на виходах каскадів 

виникають стаціонарні випадкові коливання висоти киплячого шару. Спектральна 

щільність зазначених коливань має незмінну структуру, в той час як її параметри 

змінюються при зміні відстані від каскаду до шиберу завантаження. 

4. Динаміку каскадів ЗКШ характеризують системи лінеаризованих звичайних 

диференціальних рівнянь першого порядку з запізненнями у сигналах керування, 

параметри яких змінюються в залежності від відстані каскаду до шиберу 

завантаження. 

5.  Оцінка значення висоти киплячого шару насіння без порушення 

гідродинаміки місця заміру можлива за рахунок виміру вологості насіння на виході 

сушарки та обробки отриманих результатів  з допомогою оптимального 

спостерігача. 

6. Для синтезу оптимальної системи  стабілізації висоти киплячого шару за 

сигналом про вологість насіння на виході сушарки в якості об’єкта керування 

доцільно обирати каскад, який знаходиться найближче до місця встановлення 

датчика вологості. 

7.  Максимізація точності стабілізації висоти киплячого шару насіння за 

сигналами про зміну вологості на виході ЗКШ шляхом синтезу та застосування 

оптимальної системи стабілізації дозволяє суттєво зменшити відхилення кривої 

зміни вологості насіння (у вісімнадцять разів) від теоретичної та, як наслідок, 

підвищити ефективність сушіння. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Федотова М.О. Автоматизація процесу стабілізації висоти киплячого 

шару насіння у зерносушарці за неповними вимірами. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування. – Центрально-

український національний технічний університет, Кропивницький, 2017. 

Робота присвячена підвищенню ефективності сушіння насіння в зерносушарці 

з киплячим шаром.  

В результаті аналізу конструкції та умов роботи сушарки була поставлена та 

розв‘язана загальна задача синтезу оптимальної багатовимірної системи стабілізації 

висоти киплячого шару насіння за сигналом про зміну вологості насіння на виході 

сушарки, що включає в себе ідентифікацію динаміки зерносушарки з киплячим 

шаром, визначення матриці передаточних функцій системи вимірювання, 

компенсацію запізнень в структурі зерносушарки та визначення моделі 

оптимального регулятора.  

Результати моделювання показали, що при майже однакових дисперсіях зміни 

сигналів положення шиберу та температури агента, суттєво зменшується дисперсія 

зміни висоти киплячого шару по відношенню до зміни висоти в системі без 

регулятора. При цьому зміна фактичної вологості матеріалу на виході із сушарки 

максимально наближається до теоретичної кривої сушки, тобто за рахунок 

максимізації точності стабілізації висоти насіння на каскаді ефективність сушіння 

значно підвищується. 

Ключові слова: зерносушарка з киплячим шаром, ефективність сушіння, 

спектральні щільності, оптимальна багатовимірна система стабілізації, спостерігач, 

випереджувач Сміта. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Федотова М.А. Автоматизация процесса стабилизации высоты кипящего 

слоя семечки в зерносушилке по неполным измерениям. – Рукопись.  

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.07 – автоматизация процессов управления. – Центрально-

украинский национальный технический университет, Кропивницкий, 2017. 

 Работа посвящена повышению эффективности сушки семян в зерносушилке 

с кипящим слоем. 

 В результате анализа конструкции и условий работы сушилки была 

поставлена и решена общая задача синтеза оптимальной многомерной системы 

стабилизации высоты кипящего слоя семян по сигналу об изменении влажности 

семян на выходе сушилки, включающая в себя идентификацию динамики 

зерносушилки с кипящим слоем, определения матрицы передаточных функций 

системы измерения, компенсацию опозданий в структуре зерносушилки и 

определения модели оптимального регулятора. 

 Результаты моделирования показали, что при почти одинаковых дисперсиях 

изменения сигналов положения шибера и температуры агента, существенно 
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уменьшается дисперсия изменения высоты кипящего слоя по отношению к 

изменению высоты в системе без регулятора. При этом изменение фактической 

влажности материала на выходе из сушилки максимально приближается к 

теоретической кривой сушки, то есть за счет максимизации точности стабилизации 

высоты семян на каскаде эффективность сушки значительно повышается. 

Ключевые слова: зерносушилка с кипящим слоем, эффективность сушки, 

спектральные плотности, оптимальная многомерная система стабилизации, 

наблюдатель, компенсатор Смитта. 
 

ABSTRACT 

 

Fedotova M.А. Automation of the process of stabilizing the height of the boiling 

layer of seeds in grain dryers according to incomplete measurements. – Мanuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of technical sciences in specialty 05.13.07 

– аutomation of control processes. – Central Ukrainian National Technical University, 

Kropyvnytskyi, 2017. 

The work is devoted to increasing the efficiency of drying seeds in a fluidized-bed 

dryer. 

As a result of the analysis of the design and operating conditions of the dryer, the 

general task of synthesizing an optimal multidimensional system for stabilizing the height 

of the boiling layer of sunflower seeds on the signal of changing the moisture content of 

the seed at the outlet of the dryer was set and solved. As a result of the application of the 

synthesized system, the change in the moisture content of the seed at the outlet of the dryer 

will as close as possible to the theoretical drying curve with limited resources on the 

control. The development of the stabilization system was accomplished by solving partial 

problems of decomposition, identification, synthesis and analysis. 

The solution of the decomposition problem allowed the presentation of a dryer with 

a boiling layer in the form of a plurality of multidimensional objects with a pure delay. 

The size of this set is determined by the number of cascades, and the dynamic 

characteristics of its elements depend on the distance of the sieve to the load shire. 

Application of Frequency Method of Structural Identification by Professor Blokhin 

L.M. Has allowed to estimate the model of dynamics of a dryer with a boiling layer in the 

form of a set of systems of linearized ordinary differential equations and the set of 

matrices of spectral density of disturbances. Each of the equation systems and each matrix 

of spectral density have the same structure and different parameters. The laws of changing 

the parameters depending on the distance to the loading shire are determined by the 

method of least squares based on the results of identification. 

A new method for estimating the change in the height of the boiling layer of the 

seed on each cascade was established, after the established bond of the final moisture with 

this height. As a result, the structure and parameters of the observation system were 

determined and the choice of location and location of the humidity sensor was obeyed. 

To compensate for latency, Smith's forwarding matrix has been defined and an 

equivalent structural diagram of an expanded control object, consisting of a cascade of a 

dryer, an optimum observer, and ahead of Smith, has been developed. 
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This made it possible to put up and solve the problem of synthesis of an optimal 

system of stabilization of the height of the boiling layer over the cascade on the signal of 

changing the moisture content of the seed at the output of the dryer in the frequency 

region. Among the set of received matrices of the transfer functions of the optimal 

regulators, one has the one that has the slightest error of stabilization of the height of the 

fluidized bed of the seed, with limited variances of the position change of the load shire 

and the temperature of the coolant. 

The simulation results showed that, with almost identical dispersion of the signal 

changes of the position of the shibber and the temperature of the agent, the dispersion of 

the change in the height of the fluidized bed in relation to the change in height in the 

system without a regulator is substantially reduced. At the same time, the change in the 

actual moisture content of the material at the outlet of the dryer is as close as possible to 

the theoretical drying curve, that is, due to the maximization of the accuracy of the 

stabilization of the height of the seed on the cascade, the efficiency of drying significantly 

increases. 

Keywords: grain dryer fluidized, bed drying efficiency, spectral density, optimal 

multidimensional stabilization system, an observer, predictor Smith. 
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