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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ 

 

ЕОМ  - Електронно-обчислювальна машина 

СНиП – Система норм и правил (Система норм та правил) 

ВНС – Водонапірна насосна станція 

РЧВ – резервуар чистої води 

САК – система автоматичного керування 

ККД – коефіцієнт корисної дії 

ПЛК – програмований логічний контролер 

ПІ – пропорційно-інтегральний 

GSM - Global System for Mobile Communications (Глобальна система для 

мобільних комунікацій) 

SMS - Short Message Service (служба коротких повідомлень) 

ПІД – пропорційно-інтегрально-диференціальний 

ЦЕОМ – Цифрова електронно-обчислювальна машина 

СУБД – система управління базами даних 

SQL - structured query language (мова структурованих запитів) 

ASP.NET - Active Server Pages (активні серверні сторінки, платформа 

розробки веб-сайтів) 

GPRS - General Packet Radio Service (служба загальних радіо пакетів) 

RS-485 – Recommended Standard 485 (рекомендований стандарт передачі 

даних, EIA-485) 

Modbus RTU – відкритий протокол передачі даних по мережам RS-485, RS-

232 та інш. 

ARM – Advanced RISC Machine (розширена машина зі скороченим набором 

інструкцій) 

USB – Universal Serial Bus (універсальна послідовна шина) 

HDMI – High Definition Multimedia Interface (високоякісний мультимедійний 

інтерфейс) 

SSH – Secure Shell (захищена оболонка) 
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TCP – Transmission Control Protocol (протокол контролю передачі) 

VNC - Virtual Network Computing (служба віддалених робочих столів) 

АРМ – Автоматизоване робоче місце 

UART – Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (універсальний 

асинхронний прийомо-передавач) 

АЦП – Аналогово-цифровий перетворювач 

ШІМ – Широтно-імпульсна модуляція 

AVR - Advanced Virtual RISC (Розширена віртуальна машина зі скороченим 

набором команд)  

Gcc – GNU C Compiler (сімейство компіляторів) 

ППП – пристрій плавного пуску електродвигуна 

ДБН – державні будівельні норми 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В Україні розвиваються державні програми з 

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 систем керування 

водопостачанням, які б виконувала поставлену задачу і задовольняла 

потребам державних будівельних стандартів. 

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. Ці 

дослідження направлені на створення систем керування водопостачанням, які 

забезпечують раціональне розподілення водних потоків, мінімізацію витоків 

води, енергозбереження процесу водопостачання та захист обладнання від 

значних перенавантажень. 

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, витрату енергії на керування. Аналіз систем 
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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 у перехідному режимі. 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. Реалізації 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 » 

(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 перемикання якого визначається на основі відхилення значення 

функції Гамільтона від максимуму. 

Досягнення поставленої мети вимагає постановки та вирішення таких 

основних задач: 

1. Визначити з умов стійкості межі допустимих параметрів насосних 

станцій та трубопроводів у системі водопостачання, враховуючи розподілену 

структуру системи. 
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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 систем водопостачання. 
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Наукова новизна отриманих результатів. В роботі отримані наступні 

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. 

2. Розроблена математична модель системи водопостачання зі змінною 

структурою регулятора, а також з використанням розривних функцій у 

сигналі керування у перехідному режимі і змінного коефіцієнта 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 
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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 вклад 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 в усталеному режимі стану [96]; для 

вирішення питання 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 [16]; 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 
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у сервера збору даних. Запропоновано використовувати одноплатний 

комп’ютер з операційною системою на точці збору сигналів [36]; побудовано 

систему керування водопостачанням зі змінною структурою та параметрами, 

що реалізує оптимальний за швидкодією алгоритм керування у перехідному 

режимі та мінімізує функціонал якості в усталеному режимі стану системи 

водопостачання [104]. 

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 – 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 
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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 154 

сторінки, з яких 10 сторінок містять 3 додатків. Дисертація містить 55 

рисунків 5 таблиці. Список використаних джерел містить 106 найменувань та 

викладений на 12 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ 

ВОДОПОСТАЧАННЯМ  

 

В даному розділі проведено аналіз технологічного процесу 

водопостачання. Виконано огляд систем керування водопостачанням та 

розглянуто функції системи водопостачання. Показано, що системи 

водопостачання вимагає створення оптимальної системи керування. 

Розглянуто типову систему керування водопостачанням на прикладі реальної 

системи у місті Мала Виска Кіровоградської області. Описані існуючі 

системи керування насосними станціями, методи стабілізації тиску у 

контрольних точках та принципи диспетчерського керування системою 

водопостачання. Розглянуто функціональну схему системи керування 

водопостачанням, що використовуються для аналізу автоматизованих систем 

керування водопостачанням. На основі аналізу визначено недоліки існуючих 

систем керування та сформульовано напрямки досліджень дисертаційної 

роботи. 

 

1.1 Аналіз технологічного процесу водопостачання 

 

Типова система водопостачання   складається з насосної станції, яка 

виконує забір води з джерела та перекачує воду, розподіленої мережі 

трубопроводів, запірної арматури, резервуарів та споживачів. Насосна станція 

обладнується станцією автоматичного керування насосним агрегатом з 

частотним перетворювачем, що здійснює стабілізацію тиску води у 

трубопроводі та забезпечує задану подачу води в залежності від характеру 

споживання.  

Задачею систем водопостачання  є забезпечення водою всіх споживачів 

з заданим тиском та об’ємом, при чому необхідно мінімізувати витоки води, 
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навантаження на обладнання та знизити витрати енергії передачі та 

розподілення води. Напір який необхідно підтримувати регламентується ДБН 

[1], а саме вільний напір у кожній точці споживання не повинен бути меншим 

ніж 10 м і не більшим ніж 45 м. На кожен поверх багатоповерхового будинку 

приймають додаткові 4 м напору.  

В дисертаційній роботі розглянуто об’єкт водопостачання: район міста 

Мала Виска, Кіровоградська область, населення близько 3 тис. чоловік. 

Забезпечення водою здійснюється з однієї артезіанської свердловини, в яку 

занурено відцентровий насос потужністю 2,2 кВт, номінальною подачею води 

15 м
3
/год., номінальними обертами 2800 об./хв.. та номінальним напором у 

100 м. Подача води відбувається безпосередньо в мережу. Пікове споживання 

води по місту – 15 м
3
/год., мінімальне 1-2 м

3
/год. В точці на виході з насоса 

підтримується задане значення тиску на рівні 1,8 атм. Геодезичний перепад 

висоти не більше 4 м. Максимальна висота будівель 3 поверхи. У нічний час 

при мінімальному споживанні система переходить у режим сну. Згідно ДБН 

та гідравлічних розрахунків існуючої системи обраний тиск 1,8 атм, який 

повністю задовольняє потреби усіх підключених споживачів, а максимальне 

споживання не перевищує  максимальну подачу насосу. 

Згідно задачі до системи водопостачання регламентованих 

документами [2, 3] підібрано відцентровий насос, що задовольняє потребам 

ефективності, продуктивності та надійності.  

Насоси обрано таким чином, щоб задовольнити потреби споживачів 

згідно ДБН на питну воду, санітарні потреби та потреби на пожежогасіння в 

пікові години споживання. Для підтвердження теоретичних досліджень у 

системі водопостачання  району міста Мала Виска обрано контрольну точку 

на відстані 300 м від насосної станцій. Згідно ДБН (раніше СНиП) [1] 

контрольна точка – це точка водоспоживання, яка має найбільшу геодезичну 

висоту. Вільний напір в даній точці повинен становити 10 м. На етапі 

проектування контрольну точку зв’язують з напором на насосній станції. 

Тобто визначають, який тиск необхідно підтримувати на насосній станції, 



16 

 

щоб у контрольній точці був вільний напір у 10 м. На практиці вибір точки 

контролю і ступінь регулювання водних потоків виконується на основі 

досвіду експлуатації водопровідних мереж. Отже визначено, що при значенні 

тиску на насосній станції у 1,8 бар – тиск у контрольній точці становить 1 

бар, тобто задовольняє потребам споживачів. 

Розглянемо гідравлічну-принципову схему забору води системи 

водопостачання (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1 – Гідравлічна-принципова схема забору води з артезіанської 

свердловини 

 

Гідравлічна схема включає в себе: насосний агрегат, клапан зворотний, 

водомір, манометр, фільтр, засувку та електричний перетворювач тиску. 

Приводом насоса у насосному агрегаті є електричний двигун. За 

допомогою керування двигуном можливо досягти зміни характеристики 

насоса. Напірна характеристика насоса H – Q  будується для номінального 

режиму його роботи, але змінюючи швидкість обертання двигуна, можливо 

змінити напірну характеристику насоса. Зміна характеристики насоса, при 

зміні частоти обертів відбувається за законами подібності [4].  
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Найбільш поширеним двигуном у системах водопостачання є 

трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором. Системи 

керування даним типом двигуна складніші, ніж для двигунів постійного 

струму, хоча габарити його менші у порівнянні з постійними, а строки 

експлуатації більші [4]. У водопостачанні частіше використовуються 

трифазні двигуни змінного струму, хоча у деяких випадках встановлюють 

однофазні двигуни змінного струму малої потужності.  

Основним способом регулювання швидкості двигуна у сучасних 

системах керування асинхронними двигунами змінного струму є регулю-

вання шляхом зміни частоти і напруги на обмотках статору [4, 5, 6, 7, 8]. 

Частота і напруга є двома сигналами керування, які принципово можуть 

регулюватися незалежно один від одного. Зазвичай за незалежний вплив 

приймається частота, а значення напруги при даній частоті визначає вид 

механічної характеристики, значення пускового і критичного моментів. 

Такий спосіб регулювання асинхронним двигуном називається частотним 

(система скалярного керування), а характер узгодження напруги і частоти – 

законом частотного регулювання.  

Для вимірювання тиску у трубопроводі застосовують датчики тиску: 

механічні манометри, реле тиску або перетворювачі тиску з вихідним 

сигналом по току або по напрузі.  

Зворотний клапан захищає насос від зворотного потоку води та 

запобігає витоку води знову у свердловину. Засувки використовують для 

обмеження потоку у трубопроводі та ручного регулювання тиску. 

Для забезпечення заданих показників технологічного процесу системи 

водопостачання оснащують автоматизованими системами керування. До 

задач системи керування водопостачанням входять стабілізація тиску та 

подачі води, рівнів у резервуарах, які довільно змінюються під дією 

випадкових факторів, оптимізація режимів роботи насосних станцій 

(зменшення витрати енергії, збільшення моторесурсу та ін.), реакція на 

аварійні ситуації і т.д. Важливими факторами, при автоматизації системи 
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водопостачання [9] є: 

- високий ступінь відповідальності; 

- робота системи в умовах змінного навантаження; 

- розподілена у просторі система та необхідність координації із центру; 

- складність технологічного процесу водопостачання, обумовленого 

стохастичним споживанням води, запізненням сигналу керування, 

недостатністю інформації про стан об’єкту; 

- необхідність забезпечення економної роботи насосних агрегатів; 

- необхідність збереження функціонування системи в цілому у випадках 

аварій окремих ланок. 

Технологічні параметри, які підлягають вимірюванню та контролю 

повинні відповідати вимогам [1]. Технологічні параметри, які включено до 

системи автоматизації обрано на основі ступеня автоматизації об’єкта, їх 

важливості у процесі роботи системи та можливості збору даних з 

встановленого обладнання. До переліку технологічних параметрів, які 

підлягають контролю віднесено: 

- тиск на напірних водоводах; 

- витрата води по напірному водоводу; 

- витрата електричної енергії; 

- оберти двигунів свердловинних насосів; 

- струм двигунів свердловинних насосів. 

Розглянемо системи керування, які використовуються у сучасних 

системах водопостачання об’єктів сільського та міського водопостачання. 

Перша система складається з шафи керування, насосного агрегату, 

зворотного клапану та засувки. Шафа керування включає автоматичний 

вимикач, силовий трифазний пускач та електричну схему, що дозволяє 

вмикати та вимикати двигун у заданий час по таймеру. При ввімкнені 

пускача асинхронний двигун комутується на трифазну мережу 380 В/50 Гц і 

працює на номінальних обертах. Оператор за допомогою засувки регулює 

подачу води у трубопровід і контролює тиск у трубопроводі. Для підтримки 



19 

 

необхідного тиску у системі іноді використовують напірні резервуари типу 

башт Рожновського [10] або гідроаккумулюючі баки. Недоліком такої 

системи є те, що велика частина енергії витрачається на подолання 

гідравлічного опору, а також відсутній зворотній зв'язок по тиску. Така 

система має статичну подачу тиску та не враховує зміну характеру 

споживання. Електрична-принципова схема даної системи керування 

представлена на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2 – Електрична принципова схема пуску асинхронного двигуна 

насосного агрегату 

 

За допомогою кнопок "стоп" та "пуск" оператор за режимною картою 

вмикає або вимикає пускач, який комутує асинхронний двигун до 

електричної мережі.  

Для подолання недоліків вказаної системи до шафи керування вводять 

частотний перетворювач та замість манометра використовують 

перетворювач тиску з уніфікованим вихідним сигналом. Вихідний сигнал 

тиску є зворотним зв’язком для системи керування. Сучасні технічні рішення 

дозволили розробити абсолютно інший підхід до водопостачання населених 
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пунктів, аграрних та промислових підприємств [11, 12, 13, 14, 15]. Це 

частотно-регульовані насосні станції. Застосування регуляторів частоти 

обертання насоса дозволяє повністю позбутися від водонапірної башти як 

регулюючого ланки. Це на третину дешевше, ніж реконструкція старої і на 

70% - ніж покупка і монтаж нової водонапірної башти. Експлуатаційні 

витрати мінімальні і зводяться до профілактичного огляду. 

Перетворювач частоти (частотний перетворювач, або регулятор частоти 

обертання) являє собою електротехнічний пристрій, що перетворює трифазну 

напругу мережі в трифазну напругу змінної амплітуди і частоти. До входу 

частотного перетворювача підключається мережа живлення, до виходу 

підключається двигун насоса. Коли необхідно обертання двигуна на малих 

обертах, перетворювач подає на нього низьку напругу (і, відповідно, 

потужність). У міру зростання навантаження двигуна, інвертор підвищує 

напругу і частоту живлення двигуна до номінальних. Таким чином він 

здатний регулювати продуктивність насоса від нуля до його паспортного 

значення. 

У режимі регулювання тиску перетворювач частоти по сигналу датчика 

тиску керує продуктивністю насоса. Керування відбувається шляхом 

автоматичної зміни частоти обертання насоса в залежності від відхилення 

заданого і реального тисків у напірному трубопроводі. 

На початку роботи частотний перетворювач починає плавно 

збільшувати частоту електродвигуна насосного агрегату, що дозволяє 

уникнути стрибка струму та  гідравлічного удару. Як тільки тиск досягає 

заданого значення, перетворювач частоти підтримує поточну частоту 

обертання. Як правило, при цьому насос працює на частоті, дещо меншій, 

ніж його паспортна частота і споживає менше електроенергії. Якщо під час 

роботи витрати води збільшиться (наприклад у вечірній час, коли мешканці 

повертаються в будинки), то перетворювач частоти по сигналу датчика тиску 

відстежить тенденцію до падіння тиску і підвищить продуктивність насоса. І 

навпаки, в нічний час частота обертання насоса автоматично знизиться. 
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Функціональна схема системи керування насосною станцією 

представлена на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3 – Функціональна схема системи керування насосною станцією 

з використанням частотного перетворювача. 

 

Недоліком такої системи є те, що при використанні потужних двигунів 

застосування частотного перетворювача економічно недоцільне, через його 

високу вартість, крім того не враховується стохастичне споживання води. 

Для подолання такого недоліку створено системи каскадного типу. Для 

подачі води використовують не один, а декілька насосних агрегатів. Один з 

яких комутується з частотним перетворювачем, а інші до мережі 

електропостачання напряму, або за допомогою пристроїв плавного пуску 

(ППП). При збільшенні споживання води вмикаються додаткові насоси, а 

регулювання виконується за допомогою зміни обертів асинхронного двигуна, 

який під’єднано  до частотного перетворювача. Таким чином система є 

гнучкою та не вимагає значних капітальних вкладень на купівлю потужного 

частотного перетворювача.  

Спрощена електрична-принципова схема такої системи наведена на 

рис. 1.4. 
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Рис. 1.4 – Спрощена електрична-принципова схема шафи керування 

системи водопостачання каскадного типу 

 

Функціональна схема такої системи наведена на рис. 1.5. 

 

Рис. 1.5 – Функціональна схема системи водопостачання з керуванням 

каскадного типу 

 

Розглянемо докладніше існуючі рішення провідних виробників 

насосних станцій та систем керування для них [9, 11, 14]. В номенклатурних 
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рядах різного виконання можна виділити п'ять основних схем побудови 

систем керування насосними станціями: 

1. Електродвигуни насосів у станції підключено напряму до трифазної 

електричної мережі через пускачі. При потужності двигунів більше 4 кВт 

пуск здійснюється за схемою зірка/трикутник. Контур регулювання 

виконаний на зовнішньому контролері. До нього ж підключається датчик 

тиску напірного і всмоктуючого колектора, а також котушки пускачів. 

2. Один з насосів у станції оснащений вбудованим децентралізованим 

перетворювачем частоти. Контур регулювання виконаний на базі зовнішнього 

контролера з ПІ - регулятором, який змінює продуктивність головного насоса 

по шині зв'язку. При збільшенні заданої подачі води регулятор за допомогою 

вбудованих реле контролера комутує котушки пускачів додаткових насосів. 

Якщо потужність електродвигунів більше 4 кВт, запуск проводиться за 

схемою зірка/трикутник. 

3. Всі насоси станції оснащені вбудованим перетворювачем частоти. 

Контур регулювання виконаний на базі ПІ-регулятора одного з 

перетворювачів частоти. Регулятор по шині зв’язку здійснює підключення і 

відключення підлеглих перетворювачів частоти, а також формує для них 

завдання швидкості обертання насосного агрегату. 

4. У системі керування присутній зовнішній перетворювач частоти, 

який має  додаткову можливість перемикання на будь-який з електродвигунів 

насосів станції за допомогою комутації пускачів силових вихідних ланцюгів. 

Контур регулювання виконаний на програмному ПІ-регуляторі. Котушки 

пускачів додаткових насосів комутуються від декількох реле перетворювача 

частоти. Якщо потужність електродвигунів більша 4 кВт підключення і 

відключення додаткових двигунів здійснюється за схемою зірка / трикутник. 

5. Всі електродвигуни насосів керуються від зовнішніх перетворювачів 

частоти. Контур регулювання виконаний на базі ПІ-регулятора одного з 

перетворювачів частоти. Регулятор здійснює підключення і відключення 

підлеглих перетворювачів частоти, а також по шині формує для них завдання 
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швидкості обертання насосного агрегату. 

Розглянемо функції, які виконують сучасні системи керування. 

Для керування насосними агрегатами на об’єкті встановлюють станцію 

автоматичного керування (САК). Використана САК у місті Мала Виска 

призначена для керування та індикації режиму роботи насосної станції, у якій 

встановлено частотний перетворювач, призначений для керування насосним 

агрегатом. Система замкнена по зворотному зв'язку від датчику тиску. 

Станція автоматичного керування підтримує заданий тиск у трубопроводі 

шляхом зміни частоти обертання асинхронного двигуна. 

Оскільки характер споживання води у місті є стохастичним, то система 

керування водопостачанням враховує коливання споживання. У випадках, 

коли у системі водопостачання споживання мінімальне, станція керування 

свердловинними насосами знижує оберти двигуна до мінімального значення. 

Оскільки розбору води в системі немає – зростає тиск у трубопроводі. 

Система керування переводить насосні станції у режим сну для зменшення 

енергоспоживання. Після того, як споживання зростає, станція виходить із 

режиму сну та починає збільшувати оберти насоса до тих пір, поки тиск у 

трубопроводі не стабілізується. Таким чином система є повністю 

автоматичною і враховує різні режими споживання води: від мінімального до 

максимального.  

До складу системи керування водопостачанням входить система 

диспетчерського контролю, яка дозволяє  оператору в режимі реального часу 

оперативно отримувати інформацію про стан системи водопостачання, 

задавати необхідний тиск у трубопроводах і у випадках нештатних ситуацій 

виконувати невідкладні дії по їх ліквідації.  

Однією із задач системи керування насосною станцією є підтримка 

роботи системи у робочій точці, де ККД насоса буде максимальним. Між тим 

допускається незначне відхилення робочих параметрів насосів від значень, 

вказаних в довідниках. Вихід за межі нормальної роботи насоса призводить 

до роботи з низьким ККД та можливості виникнення кавітації та помпажа. 
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Характеристика H – Q  деяких насосів може перетинати характеристику 

системи одразу у двох точках (коли характеристика не монотонна). Тоді 

насос працює змінно у двох робочих точках одразу, при цьому система стає 

нестійкою, змінюється навантаження на агрегат, виникають гідравлічні 

удари. 

Розробкою та впровадженням систем керування насосними станціями 

займається ряд зарубіжних та вітчизняних компаній: Grundfoss, Schneider 

Electric, Siemens, General Electric, ABB, Wilo, Динамо-Континент, Novus 

Cybernetic, Атом, Техно-Конт та інші. Характерними ознаками систем 

керування насосними станціями є використання контролерів з 

мікропроцесорним ядром. Крім того, розвиток силової електроніки дозволив 

створити швидкі та потужні транзисторні ключі, які використовують для 

частотного регулювання насосними агрегатами.  

Розглянемо типову функціональну схему системи керування 

водопостачанням на прикладі артезіанської насосної станції міста Мала 

Виска (рис. 1.6).  

 

Рис. 1.6 – Функціональна схема системи керування водопостачанням 
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Функціональна схема включає в себе: насосний агрегат (основний і 

резервний), клапан зворотний, водомір, манометр, фільтр, засувку, 

комутатор, перетворювач частоти та електричний перетворювач тиску. 

Задачею системи керування насосною станцією є підтримка заданого тиску 

безпосередньо на насосній станції.  

Типова система керування насосною станцією провідних фірм 

виробників складається з [16, 17, 18]: 

- шафи керування, яка включає в себе спеціалізований 

мікропроцесорний контролер, побудований по модульному принципу; 

- силової шафи керування насосним агрегатом; 

- датчику тиску після засувки; 

- засувок. 

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 з електричною мережею напряму, а 

моменти ввімкнення на вимкнення насоса обираються за допомогою таймера 

або по сигналу з електромеханічного манометра. Розглянуті станції 

автоматичного керування насосами можуть підключати два або більше 

насосів і комутувати їх у мережу водопостачання в залежності від 

споживання води. Алгоритм керування реалізується за допомогою 

частотного перетворювача або  програмованого логічного контролера (ПЛК). 

Підключення насосів відбувається в каскадному режимі, тобто декілька 

насосів качає воду у один колектор. Іноді одна насосна станція може 

керувати незалежними ланками системи водопостачання і підтримувати 

різний тиск у різних трубопроводах. 

Для забезпечення керування системою водопостачання у реальному 

часі застосовують системи диспетчерського керування. Такі системи за 

допомогою апаратури телемеханіки дозволяють отримувати інформацію про 
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стан технологічного процесу водопостачання та повідомляти оператора у 

випадку аварійних ситуацій. 

Типова структура схеми диспетчерського контролю системою 

водопостачання наведена на рис. 1.7.   

 

Рис. 1.7 – Структурна схема диспетчерського контролю системи 

водопостачання 

 

Система включає три рівні. Нижній рівень виконує функції збору 

інформації з первинних перетворювачів: манометрів, витратомірів, тощо. 

Потім дані передають на середній рівень. Середній рівень оснащений 

контролером, який отримує інформацію та передає її до сервера, іноді 

виконує керуючі функції по забезпеченню заданих показників 

технологічного процесу. Часто для передачі даних на великі відстані в таких 

системах використовують мережу GSM [19, 20, 21], а також глобальну 

мережу Інтернет [22]. Для забезпечення захисту інформації дані шифрують 

[21, 23, 24]. Дані, які збирає система диспетчерського контролю, 
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використовують в процесі автоматизованого керування насосними 

станціями. 

 

1.2 Стабілізація тиску у контрольних точках систем керування 

водопостачанням 

  

При регулюванні водних потоків в мережі водопостачання виникає 

проблема встановлення контрольних точок тиску. На практиці вибір       

точки контролю і ступінь регулювання водних потоків виконується на основі 

досвіду експлуатації водопровідних мереж і не завжди є вдалим [9, 25, 26, 

27]. Вибір точок регулювання проводять на основі гідравлічного розрахунку 

мережі. Контрольна точка обирається таким чином, щоб характеризувати 

роботу окремої частини мережі водопостачання, тобто   якщо змінюються 

параметри у даному відрізку мережі, то це обов’язково буде відображено і на 

контрольній точці. У зв’язку із нерівномірним випадковим споживанням 

води у системі водопостачання виникають стрибкоподібні зміни тиску, це 

призводить до зміни режиму роботи  системи в цілому. На рис. 1.8 наведено 

графік зміни тиску у трубопроводі на прикладі впровадженої нами системи 

водопостачання (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.8 – Графік зміни тиску на підкачуючій насосній станції 

«Мікрорайон» (м. Мала Виска, Кіровоградська обл.) протягом 48 годин 
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Стрибкоподібні зміни тиску мають циклічний характер і 

спостерігаються на протязі всього часу роботи системи водопостачання. 

Причиною коливань є не тільки характер споживання води, а і параметри 

мережі трубопроводів. Кожен новий споживач підключає до мережі 

додаткову частину трубопроводу. Трубопровід має відповідну довжину і тиск 

по ньому поширюється не миттєво. Тобто при зміні кількості споживачів 

змінюється і його сумарна довжина, що призводить до зміни сумарної сталої 

часу? мережі трубопроводів. Існує така критична сумарна довжина 

трубопроводів l, при якій система водопостачання стає нестійкою, а 

коливання тиску невпинно зростають. При побудові системи керування 

водопостачанням необхідно враховувати зміну параметрів трубопроводу, 

оскільки вони вносять додаткове запізнення у систему керування. За 

допомогою контрольних точок можна визначити динаміку коливань тиску у 

всіх точках трубопроводу. Для більш точного аналізу необхідно отримувати 

інформацію про стан системи у реальному часі. Суттєвим недоліком 

більшості систем керування водопостачанням є те, що вони не враховують 

коливання тиску у контрольних точках трубопроводу в реальному часі. 

Фірма Grundfos розробила систему керування, яка позбавлена даного 

недоліку і підтримує тиск у заданій точці трубопроводу. 

Ядром системи є блок керування CU354 – пристрій, який отримує 

інформацію про поточний стан системи за допомогою манометрів та 

витратоміра, а також приладу передачі даних CIU250. На основі стану 

системи водопостачання блок керування CU354 видає сигнал уставки на 

перетворювач частоти і таким чином змінює тиск на насосній станції. Дані з 

датчика тиску у контрольній точці передаються по SMS. Недоліком 

наведеної системи є занадто довгий час оновлення даних. Функціональна 

схема такої системи наведена на рис. 1.9. 
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Рис. 1.9 – Функціональна схема системи керування водопостачанням у 

віддаленій точці мережі; розробник – фірма Grundfoss 

 

На рис. 1.10 зображено коливання тиску у заданій контрольній точці до 

впровадження системи керування фірми Grundfoss. 

 

Рис. 1.10 – Графік коливання тиску у заданій точці трубопроводу 

 

Із графіку видно, що коливання відбуваються у великому діапазоні 

значень тиску. В основу системи керування покладено алгоритм динамічної 

зміни уставки тиску для насосної станції. Залежно від об’єму води, який 

подається у мережу та необхідного тиску у контрольній точці, система 

керування підбирає таку уставку на насосній станції, при якій тиск у заданій 
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контрольній точці стабілізується. Значення уставки підбирається поступово з 

інтервалом в одну годину. Приклад динаміки налаштування системи 

наведено на рис. 1.11. 

 

Рис. 1.11 – Графік налаштування системи стабілізації тиску у 

віддаленій точці мережі 

 

Графік показує, що на початку роботи системи керування 

спостерігаються коливання тиску, поступово система керування зменшує 

уставку тиску на насосній станції, причому тиск стабілізується та поступово 

знижується до заданого значення.  

 

1.3 Аналіз систем керування водопостачанням  

 

Аналіз існуючих систем керування показав, що системи керування 

водопостачанням провідних виробників побудовані використовують 

регулятори з постійною структурою [6, 7, 8, 10, 12].  

Система водопостачання як об’єкт керування зображена на рис. 1.12 

[28, 29].  
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Рис. 1.12 – Структурна схема системи водопостачання як об’єкта 

керування. p(t) – зміна тиску у контрольній точці трубопроводу з часом, Н(t) 

– зміна напору насоса з часом,  (t) – зміна кутової частоти валу 

асинхронного двигуна у часі, fПЧ(t) – зміна частоти струму статора 

асинхронного двигуна з часом, U(t) – виміряне значення напруги з 

перетворювача тиску у часі, ε(t) – відхилення виміряного значення напруги 

від заданого, Uзад. – задане значення напруги, пропорційне заданому тиску, 

pзад. – задане значення тиску, яке необхідно стабілізувати 

 

Якщо ввести такі позначення: 

yзад. = Uзад. – задане значення напруги, пропорційне задачі тиску води у 

контрольній точці трубопроводу; 

y(t) = U(t) – виміряне значення напруги з перетворювача тиску, 

пропорційне тиску у контрольній точці трубопроводу у часі; 

ε(t) = Uзад. – U(t), - відхилення виміряного значення напруги від 

заданого з часом; 

u(t) = fПЧ(t) – сигнал керування на вході насосного агрегату; 

x(t) = 

1

2

( )

( )

( )n

x t

x t

x t

 
 
 
  

 – вектор-стовпчик стану системи водопостачання. 

Тоді процес водопостачання можна описати за допомогою системи 

диференціальних рівнянь: 

                                   
     

  ( )

x t Ax t Bu t

y t Cx t

 







,                                           (1.1)           

де A  - матриця, розміром (2х2); 

B – матриця, розміром (2х1); 

С – матриця, розміром (1х2) ; 
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Перетворювач частоти формує сигнал керування u(t) на об’єкт в 

залежності від відхилення ε(t), який може включати похідні та інтеграли від 

відхилення ε(t). Підбором коефіцієнтів ПІД регулятора досягають заданих 

характеристик якості перехідного та усталеного режиму. Структурна схема 

системи керування водопостачанням у просторі станів, при нульових 

початкових умовах наведена на рис. 1.13.  

 

Рис. 1.13 – Структурна схема системи керування водопостачанням 

 

Задача системи керування водопостачанням полягає в тому, щоб 

зміною керуючого сигналу 
задy  мінімізувати похибку, тобто різницю між 

виміряним та необхідним сигналом [30]: 

                                     .( ) ( ) minзадt y y t                                        (1.2) 

Якість системи керування водопостачанням можливо оцінити за 

допомогою різних критеріїв [31, 32, 33, 34]. Широке розповсюдження для 

систем водопостачання набув квадратичний функціонал якості виду  ,J u : 

За допомогою такого функціоналу можливо розробити систему 

керування водопостачанням, оцінити та порівняти її з існуючими 

                 
0

1 1
, d

2 2

tk

T T

u

T

k k

t

sJ L Lu t Q t u t Ru t t t S t L               (1.3) 

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

швидкості тиску і ін.; u – вектор керування; R - додатньо визначена матриця, 
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( u
T
(t) Ru(t) )  >  0; при u ≠ 0; Q, S – додатньо напіввизначені матриці; ( ε

T
(t) 

Qε(t) ) ≥ 0; ( ε
T
(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 описується членом 

    
0

1
d

2

k

T

t

t

L t Q t t      . 

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 

   
1

2

T

uL u t Ru t dt  . 

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. 

Тобто цей член розглядається тоді, коли величина  t  в кінцевий 

момент часу дуже важлива. Під станом системи водопостачання розуміють 

значення тиску у контрольних точках, витрати електроенергії на живлення 

насосних станцій, рівні у резервуарах, подачу води та ін. Для кожного 

випадку функціонал задається окремо, враховуючи вимоги до системи 

керування водопостачанням. 

Розглянутий математичний апарат побудови  функціоналу  ,J u  для 

системи керування наведеної на рис. 1.13 справедливий для монотонної 

траєкторії руху динамічної системи, але у реальних системах водопостачання 

виникають коливальні процеси, як показано у пункті 1.2. При коливальному 
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характері тиску p(t) система керування водопостачанням  з постійною 

структурою  (див. рис. 1.13) не може досягти мінімуму функціоналу (1.3). 

Для стабілізації коливань у такому випадку в усталеному режимі доцільно 

використати інтегральний закон, а на ділянках різкої зміни тиску (рис. 1.10) 

застосувати пропорційно-інтегральний. Таким чином, для досягнення 

заданих характеристик перехідного та усталеного процесу водопостачання 

необхідно змінювати не тільки параметри регулятора, а і його структуру. 

Зміна структури регулятора пов’язана не тільки зі зміною параметрів системи 

водопостачання, а й зі зміною мети керування у даному режимі. Зміна мети 

змінює і структуру функціоналу  ,J u . Це пояснюється тим, що при 

перехідному режимі необхідно за мінімальний час повернутися до усталеного 

режиму, а при усталеному режимі необхідно мінімізувати витрати 

електроенергії на керування та величину перерегулювання. 

Аналіз систем керування показує, що питанню впливу параметрів 

трубопроводів на економічні та технологічні показники системи керування 

водопостачанням приділено недостатньо уваги. Гідравлічна мережа 

характеризується наявністю транспортного запізнення, що показано у [35] та 

у [29]. Запізнення виникає за рахунок немиттєвого розповсюдження тиску у 

трубопроводі. В залежності від відстані l між точкою подачі води та 

споживачем води величина запізнення   змінюється. Час запізнення залежить 

також від об’єму трубопроводу та матеріалу з якого він зроблений. Аналіз 

стійкості системи керування водопостачанням показує, що існує критичне 

значення запізнення, при якому система водопостачання стає нестійкою. 

Таким чином вплив трубопроводу ускладнює динаміку системи 

водопостачання [36], що показано на основі моделей [37, 38]. Фактори, які 

впливають на стійкість системи водопостачання розглянуто у роботах [39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46]. Крім того зауважимо, що регулятори зі змінною 

структурою дозволять досягти заданих показників якості перехідного та 

усталеного процесу. Але враховуючи [47], вони не можуть бути 



36 

 

оптимальними в принципі, оскільки для досягнення оптимальної траєкторії 

динамічної системи, при керуванні необхідно  застосовувати крім 

неперервних і розривні функції у сигналі керування, що показано у роботах 

[47, 48].  

 

Висновки 

 

Порівняльний аналіз технологій та систем керування водопостачанням 

дозволяє зробити такі висновки: 

1. Система керування водопостачанням повинна враховувати 

розподілену структуру системи водопостачання та підтримувати задані 

значення тиску у контрольних точках. 

2. Ефективність системи керування водопостачанням оцінюють за 

допомогою функціоналу, що відображає економічні та інженерні вимоги. 

Зміна виду функціоналу пов’язана з впливом параметрів трубопроводу та 

нерівномірного споживання на динаміку роботи системи водопостачання. У 

різних режимах роботи системи водопостачання мета керування також 

змінюється, тим самим змінюючи функціонал.  

3. Оскільки регулятори в існуючих системах керування 

водопостачанням мають постійну структуру, то вони не можуть врахувати 

зміну функціоналу, що характеризує мету керування у часі. Таким чином 

виникає задача створення регулятора зі змінною структурою. 

4. Регулятори, що використовуються у системах керування 

водопостачанням не можуть досягти екстремуму функціоналу якості у 

перехідному режимі, оскільки не використовують в сигналі керування 

розривні функції. 

5. Необхідно розробити програмно-апаратні засоби системи 

автоматизованого керування водопостачанням з використанням сучасних 

обчислювальних систем і засобів дистанційного зв’язку.  
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РОЗДІЛ 2  

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ДИНАМІКИ 

ПРОЦЕСІВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД ПАРАМЕТРІВ НАСОСНИХ 

СТАНЦІЙ ТА ТРУБОПРОВОДІВ 

 

В цьому розділі описується загальна методика визначення динаміки 

процесів водопостачання від параметрів насосних станцій та трубопроводів. 

Основною задачею системи керування водопостачанням є забезпечення 

споживачів водою з заданим об’ємом та тиском. Тому з метою створення 

системи керування водопостачанням, яка б забезпечувала мінімізацію 

функціоналу якості керування, необхідно визначити залежність динаміки 

процесів водопостачання від параметрів насосних станцій та трубопроводів 

за наступною методикою: 

1. Дослідити методи зміни напору та подачі води у системі 

водопостачання, з метою забезпечення оптимальних режимів роботи 

насосних агрегатів за критерієм якості. Визначити умову зміни режиму 

роботи системи водопостачання на основі залежності тиску у трубопроводі 

від подачі води. 

2. Виконати аналіз динаміки процесу водопостачання. Визначити 

структуру системи водопостачання та передатні функції її блоків. 

3. Обрати структуру та параметри регулятора, що  забезпечують 

мінімізацію функціоналу якості керування у перехідному режимі та в 

усталеному режимі. 

4. Виконати аналіз залежності стійкості системи керування 

водопостачанням від довжини трубопроводів.  

На основі запропонованої методики у роботі розглянуто способи зміни 

напору та подачі води у системі  водопостачання. Показано, що система 

водопостачання є розподіленою стохастичною системою, режими роботи 

якої змінюються завдяки різким змінам споживання води. Визначити зміну 

режиму роботи системи водопостачання можна за зміною робочої точки. 
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Визначено, що для зміни робочої точки у системі водопостачання доцільно 

використовувати частотно-регульовані приводи насосних агрегатів, які 

забезпечують найкращу точність та швидкість регулювання. Показано, що 

системи керування водопостачанням з постійною структурою та 

параметрами регулятора не можуть оптимізувати функціонал якості системи 

керування, тому що для різних режимів роботи системи водопостачання вид 

функціоналу різний, що потребує різних підходів до керування.  

 

2.1 Дослідження методів зміни напору та подачі води у системі 

водопостачання  

 

Згідно загальної методики визначення динаміки процесів 

водопостачання від параметрів насосних станцій та трубопроводів необхідно 

дослідити методи зміни напору та подачі води та обрати найкращий за 

критерієм енергоефективності та швидкодії, а також визначити умову зміни 

режиму роботи системи водопостачання на основі залежності тиску у 

трубопроводі від подачі води. Напір та подача характеризують насос що 

входить до складу об’єкта керування. 

Для дослідження параметрів об’єкта керування розглянемо насосний 

агрегат та мережу трубопроводів. Насосний агрегат складається з двигуна, 

насоса та допоміжного обладнання. З [49] відомо, що насос 

характеризуються напором H та подачею Q. 

Напір насоса (H) – це лінійна величина, що характеризує питому 

(віднесену до одиниці ваги) механічну енергію рідини в даній точці потоку. 

Зв'язок між напором та тиском задається за допомогою рівняння: 

,
p

H z
g

 

 

де z – геометрична висота, яка розраховується від заданої точки; p – 

тиск у рідині; ρ – щільність рідини; g – прискорення вільного падіння. 

Насос характеризується напірною характеристикою – це залежність  
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напору насоса H від його подачі Q. Напірна характеристика показує як 

змінюється напір насоса, при зміні подачі. В загальному випадку від 

характеристики H – Q залежить характеристика H – N (напір – число обертів), 

тобто потужність насоса не статична, а динамічно змінюється в залежності 

від споживання. Напірну характеристику визначає виробник при 

проектуванні насоса і підтверджує її натурними випробуваннями. 

Враховуючи те, що система трубопроводів та запірна арматура також 

мають свою характеристику H – Q (гідравлічну характеристику), яка впливає 

на роботу системи водопостачання, насос обрано таким чином, що б тиск у 

системі у пікові години задовольняв потребам усіх споживачів. Гідравлічна 

характеристика будується на основі експериментальних даних і включає в 

себе інформацію про трубопроводи та споживачів. 

Точка перетину напірної характеристики насоса та гідравлічної 

характеристики системи дає робочу точку. Робота системи водопостачання в 

околі робочої точки задовольняє потребам усіх споживачів у воді з заданим 

тиском, при чому ККД насосного агрегату в такому випадку є максимальним.   

Із рис. 2.1 можна побачити, що залежність напору насоса H від об’єму 

перекачаної рідини Q  має нелінійний характер, який можна побачити на  

рис. 2.1 на прикладі насоса фірми NSCF 250-400 Lowara. 

Відомо, що система водопостачання завжди працює у робочій точці [4]. 

Доведено, що система водопостачання завжди прямує до робочої точки і 

робота з іншими параметрами, поза межами робочої точки, тривалий час 

неможлива. 
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Рис. 2.1 – Залежність напору (H) насоса NSCF 250-400 (Lowara) від 

подачі (Q) при номінальних обертах та потужності 

  

Вибір робочої точки системи водопостачання виконується на основі 

гідравлічних розрахунків. Для задоволення потреб абонентів підбирають 

насос, подача якого задовольняє інженерним вимогам. Максимальна подача 

насоса повинна бути не менша, ніж пікове значення потреби користувачів. 

Подача розраховується виходячи з конкретної системи, її типу, кількості 

користувачів, витрат на протипожежні заходи та ін. [49]. Крім подачі також 

обирають необхідний напір у контрольних точках. Мінімальний вільний 

напір у контрольній точці повинен бути не менше ніж 10 метрів, плюс 3 

метри на кожний поверх, якщо це багатоповерхова будівля. Контрольна 

точка дозволяє охарактеризувати систему в цілому, якщо в контрольній точці 

напір задовольняє умовам щодо яких проектувалася система, тоді у всіх 

споживачів є вода у заданому об’ємі та з заданим напором. Для прикладу 

розглянемо алгоритм підбору насоса по його напірній характеристиці. 

Напірна характеристика насоса та гідравлічної системи зображена на рис. 2.1.  
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Із каталогу проектувальник системи водопостачання обирає насос 

таким чином, щоб у робочій точці насос видавав необхідний напір H з 

заданою подачею Q, причому його ККД повинно бути максимальним. 

Нормальний режим роботи насоса вважають у діапазоні від 0.7 Q робочої до 

1.2 Q, при виході робочої точки з нормального режиму спостерігається 

зниження ККД, що призводить до невиправданих енергетичних витрат на 

керування (рис. 2.2). Напірна характеристика насоса змінюється з часом: 

фізично обладнання зношується та не може видавати номінальний напір та 

подачу.  

 

Рис. 2.2 – Залежність ефективності (E) насоса NSCF 250-400 (Lowara) 

від подачі (Q) при номінальних обертах та потужності 

 

Для забезпечення заданих режимів роботи системи водопостачання, 

використовують два методи: зміну характеристики гідравлічної системи та 

зміну напірної характеристики насоса. 

Перший метод полягає в тому, щоб зміною напірної характеристики 

гідравлічної системи змінити робочу точку. На практиці це досягається за 

допомогою зміни отвору у засувках, що змінює загальний гідравлічний опір. 

Таким чином, частина енергії води витрачається на подолання збільшеного 

гідравлічного опору запірної арматури. Оператор задає тиск у системі 

водопостачання, який відповідає вимогам технологічного процесу. 

Використання електромеханічного приводу для засувки з контролером 

вирішує проблему оперативності керування, але все ж таки не збільшує 

ефективність методу. Значна частина енергії при такому управлінні тиском 

витрачається даремно.  
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Розглянемо приклад зміни робочої точки за рахунок зміни гідравлічної 

характеристики системи. Для переходу з точки R (рис. 2.1) у точку R  

необхідно зменшити отвір у засувці, збільшивши таким чином гідравлічний 

опір. При цьому нова характеристика системи менш крута, що дозволяє 

зменшити тиск у системі, при одночасному збільшені подачі води. Хоча 

метод зміни характеристики системи дозволяє досягти заданої робочої точки, 

але економічно він є неефективним, оскільки велика частина енергії 

витрачається на подолання гідравлічного опору запірної арматури. 

Метод зміни напірної характеристики насоса дозволяє позбутися 

недоліків методу зміни характеристики гідравлічної системи. Але його 

використання накладає ряд обмежень на обладнання і потребує використання 

частотних перетворювачів або багатошвидкісних двигунів.  

Розглянемо зміну характеристики на прикладі відцентрових насосів. Із 

законів подібності для відцентрових насосів [4] відомі рівняння:  

;x x x
x

Q n n
Q Q

Q n n
  ,           (2.1)

2 2

;x x x
x

H n n
H H

H n n

   
    
   

 ,                 (2.2) 
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P n n
P P

P n n

   
    
   

 ,        (2.3) 

де Q  – номінальна подача насоса; xQ  – подача подібного насоса; xn  – 

кількість обертів для подібного насоса;  n – номінальні оберти насоса; H  – 

номінальний напір насоса; xH - напір подібного насоса; P  - номінальна 

потужність насоса; xP  - потужність подібного насоса. 

Закони подібності насосів вказують на залежність між початковими 

робочими характеристиками насоса та характеристиками, які описують насос 

при зміні обертів. Із залежностей    (2.1) видно, що при зміні обертів насоса 

необхідна потужність на валу насоса xP  має кубічну залежність від обертів xn . 

При регулюванні обертів насоса xn  можлива робота системи у широкому 
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діапазоні характеристик, що дозволяє дуже точно підтримувати технологічні 

параметри системи водопостачання. Закони подібності відцентрових насосів 

показують, що насос, який працює на знижених обертах, еквівалентний 

насосам з номінальними обертами, але меншим за габаритами. Отже, за 

допомогою зміни обертів насоса можливо змінити і його напірну 

характеристику. Залежність напірної характеристики насоса від швидкості 

обертів на прикладі насоса з номінальною потужністю P = 7,5 кВт  наведено 

на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3 – Залежність напору (H), подачі (Q) та потужності (P) від 

частоти обертів, при номінальних параметрах: N = 1500 об./хв., Hном. = 20 м, 

Qном. = 20 м
3
/год., Pном. = 7.5 кВт. 

 

Зміною напірної характеристики насоса можливо змінити робочу точку 

системи водопостачання з меншими витратами енергії на подачу води ніж 

при зміні характеристики системи. Керування обертами в такому випадку 

виконують за допомогою тиристорних або транзисторних частотних 

перетворювачів [6, 50]. Перевагою даного методу є також оперативність, 

точність керування та  мінімізація витрат енергії. 
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Розглянемо принципи ефективного керування насосним агрегатом за 

допомогою перетворювача частоти. Ефективність насосного агрегату 

характеризується його повним ККД. Максимум ККД насосного агрегату 

досягається при нормальному режимі роботи, тобто режимі, для роботи в 

якому спроектовано його конструкцію. 

Повне ККД насоса складається з таких складових: 

- гідравлічного ККД насоса, який показує різницю між ідеальним 

напором та реальним; втрати напору виникають за рахунок втрат на тертя в 

насосі, гідравлічних ударів у робочих частинах та інше; 

- об’ємного ККД насоса, який показує різницю між ідеальною і 

реальною подачею: втрати виникають при витоках рідини через корпус та 

між елементами; 

- механічного ККД насоса: втрати виникають за рахунок тертя 

механічних частин насоса, а також тертя деталей з водою; 

- ККД приводного двигуна: для електродвигуна втрати виникають за 

рахунок електричного опору обмоток ротора та статора, втрати на токи Фуко, 

механічні витрати на тертя. 

При виході параметрів насоса за межі нормального режиму система 

працює зі зниженим ККД. Для розрахунку і створення системи керування 

насосним агрегатом потрібно знати, яким чином змінюється характеристика 

насоса при зміні швидкості обертання його валу. 

Розглянемо процес регулювання обертами насоса більш детально. 

Систему частотного регулювання насосного агрегату в системах 

водопостачання розглянуто у [5, 6, 10, 50]. На основі виконаного 

дослідження виявлено, що у системах водопостачання частотний привід 

використовується відносно недавно, а переважна більшість встановлених 

двигунів не розрахована на частотне керування. Це зумовлено тим, що 

міцність електричної ізоляції обмоток застарілих моторів не розрахована на 

велике значення напруги, яку продукує частотний перетворювач. 
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На основі проведеного аналізу частотних перетворювачів для систем 

водопостачання провідних фірм Danfoss, ABB, Hitachi, Siemens, Schneider 

Electric виявлено наступні функції ПЧ, що використовуються у системах 

водопостачання: 

- плавний пуск і зупинка насоса; 

- резервне управління та захист насосного агрегату; 

- автоматичне відключення / включення в заданий час; 

- захист по сухому ходу; 

- індикація поточних значень - струму, напруги, частоти, тиску в 

системі водопостачання; 

- діагностику несправностей, як електродвигуна насоса, так і 

перетворювача частоти (журнал аварійних відключень з кодами подій); 

- комплексний захист електродвигуна від перекосу фаз, 

перевантаження по струму, холостого ходу, обриву фази, короткого 

замикання в ланцюзі електродвигуна. Комплексний захист перетворювача 

частоти від перенапруги, короткого замикання, перевантаження по струму, 

температурі. 

При підборі електричних двигунів необхідно враховувати їх фізичні 

характеристики та можливість роботи в різних діапазонах швидкостей. 

Відомо, що електромагнітний момент M асинхронної машини є функцією 

кутової частоти напруги статора ω1 та струмів ротора ω2 = ω1 – ω. При 

фіксованій кутовій частоті напруги статора ω1 електромагнітний момент М в 

залежності від кутової частоти струмів ротору ω2 має два екстремуми [51]: 
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Під час аналізу властивостей електродвигуна прийнято розглядати 

залежність моменту не від кутової частоти струмів ротора ω2, а від швидкості 

обертання ротора M(ω) – механічної характеристики. При постійній 

амплітуді і частоті напруги статора електромагнітний момент М є нелінійною 
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залежністю від кутової частоти струму ротора ω2. Регулювання 

електромагнітного моменту M при постійній амплітуді і частоті напруги 

статора може бути виконано за рахунок введення додаткових індуктивностей 

та опорів у колі ротора. Для регулювання швидкості обертання ротора 

енергетично не ефективно змінювати параметри кіл статора. Більш 

прийнятне регулювання швидкості обертів за рахунок зміни параметрів 

напруги підведеної до обмоток статору. Параметрами синусоїдальної 

напруги статора є діюче значення напруги U1 та кутова частота ω1. Таким 

чином керувати величиною електромагнітного моменту М можливо за 

рахунок зміни U1 та (або) ω1. При зміні діючого значення U1 при постійній 

кутовій швидкості ω1 критичний момент асинхронного електродвигуна Mk 

змінюється пропорційно квадрату напруги U1, при цьому критичне ковзання 

sk залишається незмінним. Зміна кутової частоти живлення ω1 при постійній 

діючій напрузі U1 приводить до зміни критичного моменту та слабко впливає 

на значення критичної частоти струму ротора. 

В свою чергу глибоке регулювання частоти обертів двигуна за рахунок 

зменшення напруги статора призводить до збільшення частоти струму 

ротора. При високій частоті струмів ротора втрати потужності зростають. 

Глибоке регулювання швидкості асинхронного двигуна за рахунок 

зменшення частоти напруги обмотки статора призводить до зростання 

струму намагнічування та втрат енергії у обмотках статора. Таким чином 

забезпечення високої енергетичної ефективності роботи асинхронного 

електродвигуна потребує сумісного керування амплітудою та частотою 

напруги на обмотці статора. Таким чином існує кілька методик регулювання 

асинхронного двигуна. 

В стаціонарному режимі сумарні втрати електричної потужності у 

обмотках статора та ротора електродвигуна: 

     2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 2 02 0 2 01 /еP m R I R I M T T T             
  . 
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Звідси видно, що активні втрати потужності залежать від кутової 

частоти струмів ротора і мають при: 

 2 2

2 2 0 0 01/ 1/ 2min T T T       

мінімум: 

2 2 2

02 0 0 02 / 2 2 /еminP M T T T M T        . 

Максимальне значення показника енергетичної ефективності 

асинхронного двигуна з коротко замкнутим ротором визначається виразом: 

   0 1 2 0/ / 2 /2 2 2max minE M P L R R T        . 

Відомо, що максимальне значення показника енергетичної 

ефективності асинхронного електродвигуна 0 0 2/E T . Тому максимальне 

значення для асинхронного електродвигуна з коротко замкнутим ротором 

визначається так: 

0/ 1/ 2maxk E E  . 

Якщо вважати магнітне коло електричної машини лінійним, то ω2min 

константа, яка не залежить від навантаження. Якщо враховувати нелінійність 

характеристики намагнічування сталі, то основну сталу часу T0 потрібно 

розглядати як функцію струму намагнічування. При великих значеннях 

струму намагнічування основна стала T0 зменшується, а отже, величина ω2min 

зростає. З отриманих виразів для визначення втрат у обмотках асинхронного 

електродвигуна видно, що при частотах струмів ротора більших за ω2min, 

електричні втрати зростають пропорційно частоті струмів ротора. Крім того, 

при зростанні частоти струмів ротора зростають втрати у магнітопроводі 

ротора. Звідси витікає, що керування електромагнітним моментом M і 

частотою обертання ротора ω2 енергетично ефективне лише при частотах 

струмів ротора, які розташовуються у межах значення ω2min.  

Для забезпечення максимальної енергетичної ефективності 

використання асинхронного електродвигуна з коротко замкнутим ротором 

необхідно підтримувати сталу кутову частоту струму ротора ω2 = ω2min. 
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Таким чином, алгоритм формування електромагнітного моменту М, який 

забезпечує максимальну енергетичну ефективність, полягає у наступному: 

1. Стабілізувати кутову частоту струмів ротора на рівні ω2min за рахунок 

зміни кутової частоти напруги живлення так, що ω1 = ω  + ω2min; 

2. Забезпечити заданий електромагнітний момент за рахунок зміни 

напруги на обмотках статора. 

Алгоритм керування при постійному струмі намагнічування отримав 

найбільше поширення і полягає у наступному: 

1. Стабілізувати струм намагнічування статора на рівні номінального 

значення, який визначається як: 

   
22

01 1 01 01/ /н н нI U R L U L       

за рахунок впливу на вектор U1. 

2. Забезпечити заданий момент за рахунок впливу на кутову частоту 

напруги живлення ω1. 

Метод підтримки постійного струму намагнічування дозволяє 

отримати статичні характеристики двигуна, які аналогічні електродвигуну 

постійного струму при постійному струмі збудження. Отже, для керування 

моментом сили асинхронного двигуна необхідно одночасно впливати на 

частоту та амплітуду симетричної трифазної системи напруги, підведеної до 

обмоток статора. Можливі два підходи до керування короткозамкнутим 

асинхронним двигуном. Перший полягає у формуванні такого керування, яке 

забезпечує мінімальні електричні втрати. Для реалізації цього алгоритму 

необхідно підтримувати постійну частоту струмів ротора ω2 = ω2min, а 

регулювання електромагнітного моменту виконувати зміною напруги 

статора. 

Другий підхід полягає у підтримці постійного струму намагнічування 

статора за рахунок впливу на амплітуду напруги. При цьому регулювання 

електромагнітним моментом виконується за рахунок впливу на частоту 

напруги статора. Перший алгоритм ефективніший ніж другий, але другий 
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алгоритм забезпечує регулювання у більш широкому діапазоні, а також є 

більш розповсюдженим. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що регулювання 

обертами електродвигуна можливе у широкому діапазоні частоти. Існує 

декілька методів регулювання частоти і кожен з них має свої переваги. 

Електромагнітний момент, при зміні обертів має нелінійний характер, що 

потрібно враховувати при побудові системи автоматичного керування 

двигуном. Використовуючи наведені алгоритми керування можливо 

змінювати оберти насосного агрегату у широкому діапазоні швидкостей без 

втрати стійкості електромеханічної системи, а також без перегрівання 

двигуну. Отже для системи водопостачання підтримка робочої точки у 

заданому діапазоні повинна виконуватись шляхом зміни частоти обертання 

асинхронного двигуна з’єднаного з валом насоса, що дає змогу максимально 

ефективно виконувати керування з великою точністю та оперативністю. 

 

2.2 Аналіз динаміки процесу водопостачання  

 

Запропонована методика дисертаційного дослідження включає аналіз 

динаміки процесу водопостачання. Мета аналізу в тому, щоб побудувати 

передатну функцію об’єкту керування,  розглянути вплив трубопроводу на 

процес водопостачання та проаналізувати можливості переходу від 

розподіленої моделі трубопроводу у зосереджену для зменшення порядку 

передатної функції системи водопостачання. Для дослідження динаміки 

процесів розглянемо передатну функцію системи водопостачання, як об’єкта 

керування (рис. 1.12). До складу об’єкта входить насосний агрегат та 

трубопроводи. Насосний агрегат складається з насоса та електродвигуна.  

Структурна схема системи керування водопостачанням  наведена на 

рис. 2.4. 
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Рис. 2.4 – Структурна схема системи керування водопостачанням  

 

Передатна функція перетворювача частоти на транзисторах згідно [26] 

визначається як: 
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де пчT  – стала часу перетворювача частоти; пчk  - коефіцієнт  підсилення 

перетворювача частоти. Передатна функція асинхронного електричного 

двигуна згідно [51] 
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де двT  – електромеханічна стала часу електродвигуна; двk - коефіцієнт 

підсилення електродвигуна. В свою чергу двT  згідно [51] визначається як: 

                0 дв

п

J
T

М


 ,                                    

де 0 – кутова швидкість ротору при номінальній частоті живлення;  

 пМ  - пусковий момент двигуна.  

Синтез передатної функції електродвигуна висвітлено у роботі [51].  

Передатна функція відцентрового насоса згідно [29] має вигляд: 
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, 

де H – напір відцентрового насоса; 2 1 2 14( ) / ( ln( / ))н pT d d z d d   - стала 

часу насоса; 
1d - вхідний діаметр кругової гратки насоса; 

2d - вихідний 
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діаметр кругової гратки насоса;   - відносна швидкість руху рідини у між 

лопатковому просторі; pz  - число лопаток кругової гратки;  
нk - коефіцієнт 

підсилення насоса. 

Передатна функція тензометричного перетворювача тиску  описується 

коефіцієнтом підсилення   

 
( )

( )
пт пт

U p
W p k

P p
  , 

де kпт – коефіцієнт підсилення перетворювача тиску; U – вихідна 

напруга перетворювача, пропорційна сигналу тиску.  

Система водопостачання – це розподілена система: тиск у 

трубопроводах поширюється не миттєво і змінюється не тільки у часі, але і у 

просторі. Процеси в системі водопостачання з трубопроводами описують 

диференціальними рівняннями у часткових похідних  виду [52, 53, 54] 
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                (2.4) 

де p – середній тиск по перерізу; u – швидкість потоку рідини; t – час,    

x – координата по довжині трубопроводу; ρ – густина рідини;  

11 1

2

(1 )
E Ed

c
E 

   – швидкість звуку у рідині з урахуванням пружності 

стінок трубопроводу; E1 – об’ємний модуль пружності рідини; E2 – модуль 

пружності матеріалу труби; d – внутрішній діаметр трубопроводу;                    

δ – товщина стінки трубопроводу; Ф(u, x) – нелінійна функція в’язкого тертя. 

Для круглого трубопроводу 

( , ) ,
2

u x u u
d


   

де λ – коефіцієнт гідравлічного опору, який залежить від числа 

Рейнольдса, 
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,
ud

v
   

де v – кінематична в’язкість рідини. 

Для спрощення аналізу та синтезу систем керування запропоновано 

замінити розподілену частину рівняння (2.4), а саме трубопровід на ланку 

чистого запізнення за допомогою перетворень [26, 55, 56] за умови, що 

трубопровід є магістральним та не має значних відгалужень, які значно 

впливають на його динамічні  властивості 
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           (2.5) 

де  Gh – передатна функція трубопроводу по напору; GQ – передатна 

функція трубопроводу по подачі; 
2(1/ ) ( / )j j

l
v

gS gS c
 , – швидкість 

поширення сигналу; j – j-й шматок трубопроводу; S – площа поперечного 

перерізу трубопроводу; d – діаметр трубопроводу; l – довжина шматка 

трубопроводу; λ – безрозмірний коефіцієнт опору трубопроводу. Системи 

керування з чистим запізненням розглянуті у роботах [57, 58, 59]. 

Якщо контрольна точка встановлена на деякій відстані по 

трубопроводу крім запізнення сигналу, ми також отримаємо деяке падіння 

тиску, яке залежить від опору трубопроводу, швидкості руху рідини [52]. На 

основі цього коефіцієнт підсилення трубопроводу визначають за допомогою 

рівняння   

тр

vS
k

p
  , 

де  kтр. – коефіцієнт підсилення трубопроводу; Q

S
   - швидкість руху 

рідини у трубопроводі; p - тиск на кінці трубопроводу; S  - площа 

поперечного перерізу трубопроводу. Тепер передатну функцію трубопроводу 

можна представити так: 
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Оскільки в системі водопостачання з довгим трубопроводом виникає 

чисте запізнення, то для керування необхідно забезпечити стійкість системи 

керування. Якщо врахувати те, що довжина трубопроводу не перевищує 

критичного значення, і система є стійкою, спостережною та керованою, то, 

враховуючи [26], передатну функцію трубопроводу можливо описати за 

допомогою аперіодичної ланки першого порядку: 
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. 

Оскільки в подальших дослідженнях використовується розімкнута 

система керування, то передатна функція розімкнутої системи керування 

водопостачанням  набуває такого вигляду: 
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.      (2.6) 

Передатна функція об’єкту (2.6) має четвертий порядок, що ускладнює 

дослідження і побудову систем керування, тому запропоновано замінити 

передатну функцію перетворювача частоти на коефіцієнт підсилення, 

зважаючи на те, що використовується векторний метод керування 

асинхронним двигуном. Тоді об’єкт керування приймає остаточний вигляд  
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.       (2.7) 

Передатна функція об’єкту водопостачання (2.7) має третій порядок і 

використовується у подальших дослідженнях. 

 

2.3 Вибір структури та параметрів регулятора  

 

Для забезпечення підвищення якості керування процесом 

водопостачання необхідно обрати структуру та параметри регулятора, що  

забезпечують мінімізацію функціоналу якості керування у перехідному 
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режимі та в усталеному режимі. Вплив параметрів та структури регулятора 

на процеси, які проходять у системі водопостачання відображений у роботах 

[60, 61, 62, 63]. 

Для визначення якості системи керування необхідно дослідити існуючі 

регулятори, що використовуються у системах водопостачання. 

Методика проведення дослідження включає в себе такі кроки: 

1. Дослідження впливу пропорційного коефіцієнта на динаміку роботи 

системи стабілізації тиску. 

2. Дослідження впливу інтегрального закону регулювання ліквідує 

статичну похибку в усталеному режимі. 

3. Дослідження впливу похідної у законі регулювання на систему 

стабілізації тиску. 

4. Визначення необхідної структури регулятора для забезпечення 

роботи системи водопостачання у перехідному та усталеному режимі. 

5. Дослідження системи керування на стійкість при включенні 

трубопроводу. 

 Дослідимо вплив пропорційного коефіцієнта на динаміку роботи 

системи стабілізації тиску. Диференціальне рівняння насосного агрегату з 

пропорційним регулятором на основі передатної функції описується як 

                        
2

2

2 1 02

d

d

y dy
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    ,                        (2.8)  

де x  – уставка тиску; y  – вихідна величина тиску;  f t  – зовнішній 

влив. Пропорційний регулятор описується рівнянням: 

регx k y  

Якщо параметри системи такі, що  
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   ,                      

то корені будуть дійсними, а перехідний процес аперіодичним. 

При збільшуванні коефіцієнта підсилення регулятора 
регk , тобто 
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  ,                            (2.9) 

перехідний процес буде коливальним. 

Час перехідного процесу визначається як: 3c at T .   

Отже, враховуючи (2.9), пропорційний коефіцієнт підсилення може 

призвести до коливань тиску у значному діапазоні, що призводить до 

небажаних результатів у системі водопостачання. 

Введення інтегралу в закон регулювання ліквідує статичну похибку в 

усталеному режимі. Рівняння регулятора приймає вигляд: 

                                                     регx k ydt  . 

Рівняння об’єкта регулювання з регулятором із    (2.8) перетворюється 

у  
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t
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     ,                          (2.10)                             

Продиференціюємо рівняння (2.10) 

3 2
2

2 1 03 2 рег

d y d y dy df
T T k k y

dt dt dt dt
     . 

Статична похибка   стy  дорівнює нулю, оскільки похідна від  константи 

df

dt
 є нуль. Оскільки введення інтегрального закону у регулятор затягує 

перехідний процес, то потрібно перевірити систему на стійкість. 

Використаємо для цього критерій Гурвіца. 

1) Всі коефіцієнти характеристичного рівняння додатні 

                                 0 1 2 3                                     a a a a      

                       
2

2 1 0        0;     0;   1  0        0регT T k k    . 

Добуток середніх коефіцієнтів більше ніж добуток крайніх 
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1 2 0  регT T k k     
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                                   (2.11) 

З  рівняння               (2.11) визначаємо множину значень коефіцієнта 

регулятора при якому система є стійкою. 
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Введення інтегрального закону ліквідує статичну помилку у 

усталеному режимі, але може призвести до нестійкої роботи системи 

водопостачання (див. рис. 2.11). 

При використані похідної у законі регулювання покращується стійкість 

системи автоматичного регулювання. Дослідимо вплив похідної у законі 

регулювання на систему стабілізації тиску. При введені похідної в закон 

регулювання рівняння регулятора приймає вигляд: 

                           рег

dy
x k

dt

 
  

 
.                                (2.12) 

Тоді із    (2.8) та (2.12) динаміка процесу регулювання:  
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.                        

Отримаємо характеристичне рівняння системи водопостачання: 

 2 2 2 2

2 1 0 2 1 0    1 ( )     1 ( )рег регT p T p k k p f t T p p T k k f t         . 

Введення похідної у закон регулювання збільшило сталу часу при p, що 

в свою чергу посилює затухання перехідного процесу.  

Введення похідної у регулятор призводить до збільшення стійкості 

системи стабілізації тиску, але при цьому збільшується тривалість 

перехідного процесу, оскільки збільшується стала часу при p [60]. 

Для досягнення кращих показників якості системи автоматичного 

регулювання водопостачанням інтегральний закон комбінують з 

диференційним [61]. При введенні похідної і інтеграла у закон регулювання 

рівняння регулятора приймає вигляд: 

                                            рег

dy
x k ydt

dt

 
  

 
 .                                         

(2.13)    

Замінивши x у    (2.8) на (2.13), отримаємо: 

                             
2

2

2 1 02

d
( )

t
рег

d y y dy
T T y k k ydt f t

dt d dt

 
     

 
 .    (2.14) 

Диференціюючи (2.14), отримаємо: 
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3 2 2

2

2 1 0 03 2 2рег рег

d y d y dy d y ft
T T k k k k y

dt dt dt dt dt
     , 

або  
3 2

2

2 1 0 03 2
0рег рег

d y d y dy
T T k k k k y

dt dt dt
     .                           

Характеристичне рівняння має вигляд: 

 2 3 2

2 1 0 0 0рег регT p T k k p p k k     . 

Перевіримо систему регулювання на стійкість, використавши критерій 

Гурвіца: 

1) Всі коефіцієнти характеристичного рівняння додатні 

                            2

2 1 0 00;   0;1  0;  0 рег регT T k k k k     . 

2) Добуток середніх коефіцієнтів більше ніж добуток крайніх. 

                                        2 2

1 0 2 0 0 2 11рег регT k k T k k k T T      

                                          
 

1

2

0 2

     
1

рег

T
k

k T



    .                         (2.15) 

Із (2.15) видно, що збільшуючи коефіцієнт регулювання ми збільшуємо 

стійкість системи регулювання. 

На основі проведеного дослідження виявлено, що регулятори, які 

застосовують у системі стабілізації тиску, дозволяють змінити якісні 

показники перехідного процесу, ліквідувати статичну помилку, підвищити 

стійкість системи регулювання. Крім того, введення похідної і інтеграла у 

регулятор призводить до затягування перехідного процесу. Розглянемо вплив 

параметрів та структури регулятора на процеси, які проходять у системі 

водопостачання. 

У роботі [29] показано, що система з трубопроводом характеризується 

трьома сталими часу. Коефіцієнт підсилення насосного агрегату залежить від 

кутової швидкості ω та подачі води Q. Динамічна зміна даних параметрів 

може призвести до непередбаченого перехідного процесу. Розглянемо 

можливість застосування регулятора у системі стабілізації тиску з 

урахуванням трубопроводу. Якість перехідного процесу визначимо за 

наступними показниками: максимальне динамічне відхилення, час 



58 

 

регулювання, час наростання сигналу та стійкість. Результати моделювання 

наведені у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Показники якості перехідного процесу при застосуванні регулятору в 

системі водопостачання з трубопроводом 

 

 

№ 

 , 

с 

 

 

П 

 

 

І 

 

 

Д 

 

Час 

наростання, с 

 

Час 

регулювання, 

с 

Максима- 

льне 

динамічне 

відхилення, 

% 

 

 

Стійкість 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,5 0,045518 - - 0,134 14,7 93,5 стійка 

2 0,5 0,10172 0,003936 - 0,856 2,93 5,64 стійка 

3 0,5 0,002392 0,029805 0 1,29 4,3 6,15 стійка 

4 1 0,0406 - - 0,146 61,4 104 стійка 

5 1 0 0,0154 - 2,38 7,77 4,91 стійка 

6 1 0,0010 0,016 0 2,17 7,33 5,86 стійка 

7 2 0,038 - - 0,149 332 105 стійка 

8 2 0 0,0083 - 4,41 13,7 3,78 стійка 

9 2 0,0018 0,0095 0 3,67 12,5 5,67 стійка 

10 4 0,038 - - 0,0228 2,15∙10
3
 105 стійка 

11 4 0 0,0045 - 7,85 25,8 4,76 стійка 

12 4 0,0002 0,0047 0 7,45 25,4 5,67 стійка 

13 8 0,0379 - - 0,328 1,56∙10
4
 106 стійка 

14 8 0 0,00226 - 16 49,9 3,74 стійка 

15 8 0 0,00239 0 14,7 49,9 5,57 стійка 

16 16 0,037 - - 0,204 - 106 стійка 

17 16 0 0,00113 - 32,3 97,7 3,27 стійка 

18 16 0,0008 0,0012 0 27,6 94,2 5,63 стійка 

19 32 0,037 - - 0,228 - 106 стійка 

20 32 0 0,00056 - 65 193 3,05 стійка 

21 32 0,000652 0,00063 0 55,2 188 5,63 стійка 

 

Дослідження показало, що застосування регулятора у системі 

керування водопостачанням з  трубопроводом показує прийнятні показники 

якості. В більшості випадків, коли не важливий час регулювання, 

застосування даного регулятора є доцільним. Найкращі результати у 

порівнянні з іншими показує регулятор, який включає в себе усі принципи 

регулювання (пропорційного, інтегрального та диференційного). 

Використання лише пропорційного закону не відповідає заданим критеріям 

якості. Використання ПІ- регулятора у порівнянні з ПІД, дозволяє зменшити 

максимальне динамічне відхилення, але і збільшує тривалість перехідного 

процесу.  
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Розглянемо можливість мінімізації узагальненого функціоналу якості 

системи керування водопостачанням (2.16). У першому розділі показано, що 

внаслідок стрибкоподібних коливань тиску у системі водопостачання 

необхідно застосувати регулятор зі змінною структурою. Блок-схема 

регулятора зі змінною структурою наведена на рис. 2.5. 

 

 

Рис. 2.5 – Блок-схема регулятора системи водопостачання зі змінною 

структурою 

 

Однією із задач синтезу регулятора водопостачання зі змінною 

структурою є вибір моментів перемикання між регулятором перехідного 

режиму та регулятором усталеного режиму. Це завдання в запропонованій 

блок-схемі виконує блок перемикання регуляторів.  Вихідний сигнал блоку 

перемикання є результатом застосування функції виду: 

         1 2( ,  , , )u t f y t t u t u t . 

Реалізацією функції перемикання є: 

      

      

1

2

   ,  0,

   ,  0,

u t u t t K

u t u t t K





   


  

 

де K  - емпірично підібраний коефіцієнт. У більш загальному випадку 

функція перемикання враховує не тільки відхилення тиску у даний момент 

часу, а і швидкість зміни відхилення тиску та похідні вищих порядків. 
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2.4 Аналіз залежності стійкості системи керування 

водопостачанням  від довжини трубопроводу 

 

При проектуванні систем автоматичного керування водопостачанням 

об’єкта використовують контури стабілізації тиску на виході з насосів, а 

систему водопостачання переважно розглядають, як систему з 

зосередженими параметрами [14]. У літературі недостатньо розглянуто 

питання впливу параметрів трубопроводів на перехідні процеси у системі 

водопостачання. Важливим завданням дослідження є підтвердження того 

факту, що, якщо довжина трубопроводу не перевищує критичного значення, 

то систему водопостачання можливо розглядати як зосереджену, а 

величиною запізнення можна знехтувати без зменшення величини якісних 

показників процесу керування. 

Гідравлічна мережа характеризується наявністю транспортного 

запізнення, що показано у [64] та [65]. Тому в передатну функцію вводять 

ланку запізнення: 

 .            (2.17) 

Використання в системі водопостачання трубопроводу призводить до 

того, що зміна тиску на кінці трубопроводу відбувається через деякий час  . 

Рівняння    (2.17) має множник 
pe 

, який є трансцендентною функцією 

оператора p, та має безліч коренів. Як показав Я.З. Ципкін, для дослідження 

стійкості систем з запізненням зручно застосовувати критерій стійкості 

Найквіста. Із теорії керування відомо [65, 67], що ланка із запізненням не 

змінює модуль А(ω) АФЧХ розімкнутої системи, а вносить лише додатковий 

негативний фазовий зсув ωτ, пропорційний частоті ω з коефіцієнтом 

пропорційності, рівним часу запізнювання  :  

          
e

jjj jW j e A e A e
      

       . 

 
 

 
p

тр тр

P p
W p k e

H p
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Для визначення критичного запізнення кр  та критичної частоти кр , 

при яких система стає нестійкою, тобто коли годограф передаточної функції 

проходить через точку (-1, j0), напишемо рівняння: 

         
1

кр кр кркр кр
jj

кр крW j e A e
    

 
        .     (2.18) 

З рівняння (2.18) для амплітуд і фаз напишемо:  

   1крA   ,        (2.19) 

 кр кр кр         .     (2.20) 

З рівнянь (2.20) знайдемо критичне запізнення:  

           кр

кр

кр

  





 .       (2.21) 

В рівнянні (2.21) чисельник  k    – це запас стійкості системи за 

фазою. 

Застосуємо частотний аналіз для передаточної функції об’єкта, який 

складається з насосного агрегату та магістрального трубопроводу. 

Передаточну функцію можна представити у вигляді двох ланок: аперіодична 

ланка другого порядку (2.6) та ланка чистого запізнення (2.17). 

Розкладемо аперіодичну ланку другого порядку на добуток двох 

аперіодичних ланок першого порядку: 

Тепер амплітуда визначається за виразом: 

2 2 2 21 1дв

дв тр

н

нk k k
A

T T 


 

 .      (2.22) 

Оскільки амплітуда не залежить від чистого запізнення  , 

використаємо умову (2.19) і знайдемо кр . Прирівняємо (2.22) до одиниці: 
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2 2 2 2
( )

1 1дв

дв н тр

кр

кр кн р

k k k
A

T T


 


 
  = 1 .    (2.23) 

З рівняння (2.23) визначаємо кр : 

   
2

2 2 2 2 2 2 2

1,2 2 2

4 (1 ( ) ) 

2

дв н дв н дв дв н трн

дв н

T T T T T T k k k

T T


     
  .  (2.24) 

З рівняння (2.24) маємо два значення кр . Для визначення кр  

використовуємо умову (2.21). З умови (2.21) бачимо, що на  кр впливає 

тільки кр ,  кр не залежить від амплітуди сигналу. Якщо запізнення в  

замкненій системі стає рівним або більшим ніж кр , то зворотний зв'язок 

змінює знак і призводить до розбіжності перехідного процесу. Це означає, що 

при використанні трубопроводів, розповсюдження тиску в яких запізнюється 

на величину більше ніж кр , можлива нестійка робота системи автоматичного 

керування водопостачанням. 

На основі проведеного аналізу промоделюємо систему водопостачання 

і знайдемо кр  та кр . Із довідника [4] візьмемо такі параметри насосного 

агрегату: k = 26,41, Tдв = 0,026, Tн = 0,231. Використовуючи (2.24)                  

1  = 3709,9. Другий корінь є від’ємним і ним нехтують, тому що частота 

вхідного сигналу завжди має додатний знак. Визначимо критичне запізнення 

кр : 

 кр

кр

кр

  





   

   (     ) 
0,0165 ( )

дв кр н кр

кр

arctg T arctg T
с

  



  
  . 

Побудуємо АФЧХ системи водопостачання за формулою (2.22): 
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Рис. 2.6 – Амплітудно-фазо-частотна характеристика насосного 

агрегату з трубопроводом 

 

Розрахунки, проведені у програмному забезпеченні Matlab (Додаток Б). 

За рахунок транспортного запізнення в системі фаза вихідного сигналу 

зміщена в порівнянні зі входом. Якщо величина запізнення та частоти 

наближається до критичної точки, то зворотній зв'язок змінює знак з 

від’ємного на додатний, і система стає нестійкою. Отже, враховуючи 

наведене, якщо запізнення у трубопроводі буде більшим ніж 0,0165 (с), то 

система керування стане нестійкою. 

Показано, що стійкість системи водопостачання залежить від 

критичного запізнення, яке вносить у систему трубопровід. У роботах [53] 

показано, що зміна тиску води у трубопроводі розповсюджується зі 

швидкістю звуку у воді. Швидкість розповсюдження звуку для рідин 

визначається як: 

1 E
v

 
  ,  

де:    = 1/E - коефіцієнт всебічного стискування середовища;                  

E – модуль Юнга;   – густина рідини. На основі критичного запізнення 
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можливо визначити і критичну довжину трубопроводу. Критична довжина 

трубопроводу – це довжина, при якій система керування водопостачанням 

стає нестійкою, і визначається як: 

               кр крl v .                                     (2.25) 

При дуже стрімкій зміні швидкості потоку рідини у трубопроводі 

виникає гідравлічний удар. Гідравлічний удар буває як додатний, при 

закритті клапана, так і від’ємний – при відкритті. Біля епіцентру гідроудару 

виникають ударні хвилі, які при розповсюдженні стискають рідину. 

Швидкість поширення ударної хвилі знаходиться в прямо пропорційній 

залежності від коефіцієнта стиснення рідини, величини деформації стінок 

трубопроводу, яка визначається модулем пружності матеріалу E, з якого він 

виконаний, а також від діаметра трубопроводу:  

     
.

1

1

уд

tr

E
C

p E D
k

E h





  ,                 (2.26) 

де: E - модуль Юнга;   – густина рідини; trE - модуль пружності 

матеріалу стінок трубопроводу; D - діаметр трубопроводу; h  - товщина стінок 

труби; k  - поправочний коефіцієнт. Як ми бачимо із формули (2.26), якщо 

правий доданок знаменника не дорівнює нулю, то увесь дріб стає меншим за 

одиницю, тому можна зазначити, що швидкість розповсюдження ударної 

хвилі у трубопроводі менша або дорівнює швидкості розповсюдження звуку 

у даному середовищі. Мережу трубопроводів можливо представити у вигляді 

еквівалентного трубопроводу, при цьому величини запізнень окремих ланок 

необхідно скласти. Розробник системи водопостачання повинен за 

допомогою співвідношення (2.25) визначити максимальну довжину 

трубопроводів, при якій система буде стійкою. 

Дослідження показали, що трубопроводи значно впливають на якісні 

показники роботи системи водопостачання, а саме вносять запізнення. Тобто 

без урахування параметрів трубопроводів у системі керування 
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водопостачання досягти стабільної роботи системи з заданими показниками 

стійкості неможливо. 

 

Висновки 

 

Результати проведених досліджень у системі керування 

водопостачанням дозволяють зробити такі висновки: 

1. Система водопостачання – це стохастична система, режим роботи 

якої змінюється завдяки різким змінам споживання води. Визначити зміну 

режиму роботи системи водопостачання можна за зміною робочої точки. 

Робоча точка змінюється внаслідок підключення трубопроводів і залежить 

від їх кількості та довжини. Це суттєво впливає на динаміку системи 

водопостачання в цілому. 

2. Для зміни робочої точки у системі водопостачання доцільно 

використовувати частотно-регульовані приводи насосних агрегатів, які 

забезпечують задану точність та швидкість регулювання. 

3. Системи керування водопостачанням з постійною структурою та 

параметрами регулятора не можуть оптимізувати функціонал якості системи 

керування, тому що процес відстеження зміни режимів роботи системи 

водопостачання, тобто переходу в новий режим та забезпечення стабільного 

стану, потребує застосування систем зі змінною структурою та параметрами 

регулятора. 

4. Параметри трубопроводу впливають на процес водопостачання, 

додаючи запізнення у систему, наслідком чого є обмеження вибору  

параметрів та структури регулятора.  

5. Огляд регуляторів, які використовуються у системах керування 

водопостачанням фірм Novus Cybernetic, Атом, Техноконт, Grundfoss, Wilo та 

інших показує, що зменшення часу перехідного процесу пов’язане з 

ускладненням конструкції регулятора, однак і в цьому випадку можливо 

лише наблизитися до оптимального регулятора. У класі неперервних функцій 
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побудова оптимального регулятора неможлива. Синтез і реалізація 

оптимального регулятора можливі при використанні теорії оптимального 

керування, математичний апарат якої включає функції з розривами і дозволяє 

розв’язати поставлену задачу. 

Для вирішення завдання побудови системи керування водопостачанням 

та забезпечення мінімізації функціоналу якості системи керування, що 

враховує вплив трубопроводу на динаміку процесу водопостачання, 

необхідно провести теоретичні та експериментальні дослідження.  
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РОЗДІЛ 3  

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ 

РЕЖИМАМИ РОБОТИ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ  

 

У даному розділі розглянуті методи та алгоритми оптимального 

керування режимами роботи системи водопостачання. Показано, що 

застосування методу фазової траєкторії дозволяє визначати оптимальну за 

швидкодією траєкторію руху системи водопостачання у перехідному режимі, 

але геометрична інтерпретація фазової траєкторії обмежена, тому 

запропоновано використовувати метод максимуму Понтрягіна та функції 

Гамільтона. Запропоновано метод визначення моменту перемикання 

кусочно-неперервного сигналу керування у перехідному режимі роботи 

системи водопостачання на основі відхилення значення функції Гамільтону 

від максимуму. 

Визначено, що для мінімізації функціоналу якості системи керування в 

усталеному режимі системи водопостачання необхідно отримувати 

коефіцієнт підсилення у реальному часі. Запропоновано аналітичне 

співвідношення для отримання коефіцієнта підсилення з метою зменшення 

обчислювальної складності розрахунку. На основі запропонованих 

оптимальних методів та алгоритмів побудовано структурну схему системи 

керування зі змінною структурою та параметрами регулятора. 

  

3.1 Постановка задачі оптимальної швидкодії у перехідному 

режимі системи водопостачання 

 

У системі водопостачання часто виникає зміна режимів роботи (рис. 

1.6) за рахунок стохастичного та нерівномірного споживання. Задачею 

системи керування у перехідному режимі є переведення стану системи із 

точки P0 (поточне значення тиску) у точку P1 (задане значення тиску) за 

мінімальний час (задача швидкодії). P0 – це точка, в яку система 
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водопостачання потрапила внаслідок стрибкоподібної зміни тиску. P0 – 

заданий тиск у системі водопостачання, який необхідно підтримувати.  

Нехай зміна стану системи водопостачання описується системою 

диференціальних рівнянь: 

       

 

 

1 1 1 1

1 1
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                 (3.1) 

Або у векторному вигляді: 

   0 1, , , ,X F X U t t t t  ,                     (3.2) 
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 – вектор-функція координат виходу системи 

водопостачання,  , ,F X U t  - задана векторна функція, 

1

2

n

u

u
U

u

 
 
 
 
 
 

 - вектор 

керування, 

t – відрізок часу, на якому реалізується керування, причому 10t t t  , де  

0,   kt t  - початковий і кінцевий час переходу з одного стану в інший. 

На керування накладено обмеження 
nRU , де nR  – заданий 

багатовимірний евклідовий простір. 

У роботах [72, 73, 74, 75, 76, 77] вважається, що вектор керування є 

безперервним і це обмежує керування об'єктом у перехідному режимі роботи. 

Розглянемо систему керування, за умови, що вектор керування є кусочно-

неперервною вектор-функцією на всьому відрізку часу  і має кінцеве число 

точок розриву 1-го роду. Це пов’язано з тим, що на основі теорії 

оптимального керування [66, 68, 69, 70, 71] для забезпечення оптимального 

перехідного процесу по швидкодії необхідно використовувати при керуванні 

функції  з розривами першого роду (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1 – Графік функції з розривами першого роду та обмеженнями 

 

Розглянемо принципи побудови системи керування, яка забезпечує 

оптимальний за швидкодією процес у системі водопостачання. 

Крайові умови для фазової траєкторії задаються наступним чином: 

       '

0 ;o k kX t S t X t S t  . 

де    ',  o kS t S t   - задані множини з простору nR .  

Розглянемо задачу для випадку закріплених кінців, коли множини 

   ',  o kS t S t  визначають початкові та кінцеві умови: 

   0 0  ;     ;  k kX t X X t X   

Таким чином, метою задачі, що розв'язується, є визначення такого 

керування 
nU R , яке для завдання з закріпленими кінцями та у фіксованому 

часі спостереження і відповідною фазовою траєкторією  X t , забезпечує 

мінімум функціоналу (1.3) і задовольняє системі рівнянь (3.1). Завдання 

вирішується для випадку  задачі оптимальної швидкодії 

 
0

0, 1d min
kt

k

t

J u t t t            (3.3) 

Функції керування передбачаються кусочно-неперервними, а функції 

    , ,if t X t U t  для всіх i = 1, 2, .., n неперервні і мають часткові похідні по 

всіх аргументах. Згідно [78, 79] керування u(t), при 10t t t   переводить 

систему із стану Х0 в стан Х1, якщо розв’язок системи виду (3.1) задовольняє 

початковим умовам X(t0) = Х0  та в момент t1 попадає в точку Х1, тобто 
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задовольняє кінцевим вимогам X(t1) = Х1. Зауважимо, що початок координат 

Xi = 0, при i = 1, 2, 3, … n є положенням рівноваги динамічної системи. Таким 

чином завдання полягає у знаходження такого u(t), що переводить системи з 

початкового стану X0 у стан рівноваги X1 за умови відсутності зовнішніх 

збурень. 

Аналіз систем керування, що використовують розривні функції у 

сигналі керування, доцільно проводити не у часовому, а у фазовому просторі. 

Далі постає задача знаходження моментів перемикання кусочно-

неперервного сигналу, що вирішується за допомогою графоаналітичних 

методів, методу знаходження часу перемикання, побудова поверхні 

перемикання та на основі функції Гамільтона. 

 

3.2 Визначення моменту перемикання кусочно-неперервного 

сигналу керування у перехідному режимі роботи системи 

водопостачання для забезпечення максимальної швидкодії перехідного 

режиму 

 

Для дослідження лінійних та нелінійних систем широке 

розповсюдження знаходить метод фазових траєкторій. Метод фазових 

траєкторій полягає в 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). Стан 

системи автоматичного керування описується з використанням фазових 

координат системи 

( 1)

1 2 2( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ),... ( ) ( )n

nx t x t x t x t x t x t x t x t    , 

які задають вектор стану системи у фазовому просторі. 

Для переходу у фазовий простір диференціальне рівняння порядку n 

перетворюється у систему з n диференціальних рівнянь першого порядку. В 

ході процесу водопостачання фазові координати ix  змінюються і вектор 
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стану системи X описує годограф в n-мірному фазовому просторі. 

Годографом вектора стану є фазова траєкторія системи. Вид фазової 

траєкторії однозначно пов'язаний з характером процесу у системі 

водопостачання, тому про властивості системи можна судити за її фазовим 

траєкторіями. 

Рівняння фазової траєкторії може бути отримано з системи рівнянь 

першого порядку, що зв'язують фазові координати і враховують властивості 

системи, шляхом виключення часу.  

Оскільки наглядно можливо представити лише двовимірний або 

тривимірний фазовий простір, то і методику визначення моментів 

перемикання розглянемо на прикладі системи, яка описується 

диференціальним рівнянням другого порядку 

y u ,         (3.4)  

де u – сигнал керування, який у даному випадку співрозмірний 

прискоренню регульованої величини. Визначимо закон керування, при якому 

забезпечується перехід із одного положення (наприклад, y = 0) в інше 

(наприклад, y = g0) за мінімально можливий час. Для задачі оптимальної 

швидкодії перехідний процес буде складатися з двох парабол, які отримані з 

розв’язку (3.4) 

2

2 1( )
2

ut
y t C t C    .       (3.5) 

Половина перехідного процесу відбувається при максимальному 

сигналі керування umax , друга частина перехідного процесу відбувається при 

сигналі керування umax. На основі формули рівноприскореного руху час 

керування визначається як 

0
min 1 2 1

max

2 2 .
g

t t t t
u

            (3.6) 

Оптимальний за швидкодією перехідний процес на основі залежностей 

(3.5) та (3.6) показано на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2 – Оптимальний за швидкодією перехідний процес у системі 

другого порядку 

 

Таким чином для системи другого порядку необхідні два інтервали 

керування з одним перемиканням. Аналітичні знаходженні необхідного 

моменту перемикання для нелінійних систем та систем вищих порядків 

пов’язані з необхідністю використання чисельних методів для розв’язку 

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.  

Для розглянутого прикладу покажемо метод побудови поверхні 

перемикання у фазовому просторі. Перетворимо диференціальне рівняння 

(3.4) у систему однорідних диференціальних рівнянь першого порядку. При 

цьому будемо вважати, що воно побудовано для похибки 0x g y  . Крім 

цього, покладемо 1 1 2,x x x x  , тоді 

                    
1 2

2

x x

x u





,  1 1u    .                 (3.7) 

На відрізку де 1u  , враховуючи (3.7) та виключаючи час, поділивши 

перше рівняння на друге, отримаємо 
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1
2

2

dx
x

dx
 , 

Розв’язок даного рівняння отримаємо шляхом інтегрування 

                                              
2

1 2

1

2
x x c  .                                               (3.8) 

Таким чином, ділянка фазової траєкторії для 1u   являє собою 

параболу. Аналогічно для 1u    отримаємо другий шматок фазової 

траєкторії  

1
2

2

dx
x

dx
  , 

                                                  
2

1 2

1

2
x x c                     (3.9) 

Параболи, які вливаються у початок координат (3.8) та (3.9) на рис. 3.3 

утворюють лінію перемикання сигналу керування AB.  

 

 

Рис. 3.3 – Траєкторії руху системи другого порядку у фазовому 

просторі 

 

Система керування, оптимальна за швидкодією, повинна перемикати 

керуючий вплив u з -umax(-1) до umax(+1), в залежності від площини, в якій 

знаходиться стан системи. Перемикання відбувається під час перетину лінії 

перемикання AB. Для систем вищих порядків перемикання сигналу 

керування відбувається під час перетину поверхні перемикання, яка 

зображена у багатовимірному фазовому просторі. Перевагою даного методу є 
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графічне представлення траєкторії руху системи. Принципи побудови 

фазових траєкторій детально розглянуті у роботах [80, 81, 82, 83]. 

 

3.3 Дослідження і обґрунтування застосування принципу 

максимуму Понтрягіна у перехідному режимі роботи системи 

водопостачання 

 

Розглянуті вище графоаналітичний метод та метод побудови поверхні 

перемикання мають високу обчислювальну складність та труднощі при 

проектуванні систем керування високих порядків. Для подолання недоліків 

даних методів розроблена теорія у роботах [47, 83, 84].  

Диференціальне рівняння (3.4) перетворюють у систему однорідних 

диференціальних рівнянь першого порядку аналогічно (3.7). Вектор X тоді є 

фазовими координатами (станом) об’єкту керування у фазовому просторі. В 

процесі керування фазові координати об’єкту змінюються і описують фазову 

траєкторію. Згідно принципу максимуму вводять допоміжну систему. 

Функція Гамільтона зв’язує основну, допоміжну систему, початкові умови та 

керування 

           0 0 0 1 1

1

, , , , , , , , , , , ,
n

n n i i

j

H X U t f X U t f X U t f X U t f X U t


       (3.10) 

Зв'язок між диференціальними рівняннями основної та допоміжної 

системи встановлюється за допомогою системи Гамільтона  
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                         (3.11) 

Сполучена система диференціальних рівнянь зв’язана з основною 

системою таким чином, що функція Гамільтона має постійне значення на 

протязі всього часу керування (тобто не залежить від часу). Функція 

Гамільтона дозволяє перейти від розгляду динамічної системи у часовій 
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області у фазовий простір. Із теорії оптимального керування відомо, що для 

того, щоб фазова траєкторія динамічної системи на інтервалі 10t t t  , 

доставляла мінімум заданому функціоналу якості, необхідне існування 

допоміжної функції   0 1,    ,t t t t    і сталої 0  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          (3.12) 

Вираз (3.12) є принципом максимуму [47]. Принцип максимуму -  

критерій того, що, якщо в кожній точці траєкторії руху функція H  досягає 

максимуму, то процес є оптимальним. В результаті вирішення задачі 

максимізації (3.12) оптимальне керування *u . 

    *

0  , , ,  :           mu U t X U R                      (3.13) 

залежне від параметрів 0, , ,t X   . 

Система рівнянь         (3.11) та принцип максимуму (3.12) в загальному 

випадку ставлять крайову задачу. Де крайові умови 0 0( )x t X  , 1(x t ) = 1X . 

Вирішення крайової задачі даного типу розглянуті у роботах [47, 85, 

86]. Важливим здобуттям принципу максимуму є те, що при введені 

сполученої системи диференціальних рівнянь, яка отримана із основної 

системи, можливо отримати функцію добутку, який є константним і не 

залежить від часу, і крім того у [47] доведено, те що розв’язки рівнянь 

можуть бути не тільки неперервним, а і кусочно-неперервними, а також 

підходить для рівнянь у варіаціях. Перевагою застосування принципу 

максимуму у порівнянні з методом фазової траєкторії та методом 

знаходження моментів перемикання є те, що за допомогою функції 

Гамільтона можливо одночасно досліджувати декілька координат системи з 

багатомірним вектором керування. Недоліком застосування є те, що принцип  

максимуму в загальному випадку є тільки критерієм оптимальності. Він не 
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показує який вигляд має оптимальна траєкторія або сказати, чи існує вона 

взагалі.  

Для прикладу розглянемо визначення моментів перемикання на основі 

функції Гамільтона. На основі принципу максимуму побудуємо функцію 

Гамільтона для розглянутої системи другого порядку (3.7) на основі рівняння 

(3.10)  

   1 2 2H x u            (3.14) 

З функції Гамільтона  на основі системи Гамільтона (3.11) сполучена 

система приймає наступний вигляд 

1

2 1

0

 




   

Розв’язок сполученої системи отримаємо шляхом інтегрування  

1 1 2 2 1,с с с t   
. 

Значення функції Гамільтона (3.14) набуває вигляду 

                                         1 2 2 1( )H c x c c t u        (3.15) 

Видно, що для максимізації (3.15) необхідно змінювати знак керування 

в тому випадку, коли 2 1( )c c t  стане від'ємним. Інакше з принципу максимуму 

(3.12) залежність значення функції Гамільтона від керування виражається 

наступним чином 

*

2 max 2 max 2 1, ( ) ( ( )) ( )
H

u t u sign t u sign c c t
u

 


   


             (3.16) 

Вираз (3.16) дає велику кількість інформації відносно оптимального 

сигналу керування. По-перше показано, що керування повинно бути кусочно-

неперервним, по-друге вибір моментів перемикання відбувається при 

досягненні значення 2  нулю, крім того оптимальне керування однозначно 

залежить від початкових умов, а саме від сталих інтегрування.  

Тоді задача системи керування на основі принципу максимуму 

зводиться до того, щоб із всіх початкових умов сполученої системи обрати 

такі, що максимізують функцію Гамільтона. Існує алгоритм вибору 
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початкових умов сполученої системи, який дозволяє визначати момент 

перемикання. Алгоритм полягає у наступному: ітераційно обираються 

початкові умови для сполученої системи, потім на основі фазової траєкторії 

сполученої системи обирають момент перемикання, далі моделюють роботу 

основної системи, і якщо фазова траєкторія є оптимальною, то алгоритм 

зупиняється, інакше змінюються початкові умови. Робота алгоритму 

зупиняється тоді, коли виконані всі умови принципу максимуму. 

Більш повно алгоритм побудови оптимальної траєкторії на основі 

принципу максимуму розглянуто у [47]. Забезпечення оптимальної траєкторії 

руху системи водопостачання у реальному часі потребує наявності пристрою, 

який би обчислював значення функції Гамільтона (H). Блок-схема пристрою 

максимізації функції Гамільтона наведена на рис. 3.4. 

На практиці для систем водопостачання початкові умови відомі, тобто 

відоме відхилення тиску від заданого значення, тому запропоновано змінити 

наведений вище алгоритм таким чином, що б слідкуючи за поведінкою 

функції Гамільтона, визначати максимум і при відхиленні значення функції 

від максимального значення перемикати сигнал керування. В такому випадку 

є час встановлення системи керування, коли значення функції Гамільтона 

монотонно зростає, а при досягненні максимуму система керування 

підтримує отримане значення.  

 

Рис. 3.4 – Блок-схема пристрою максимізації функції Гамільтона H 
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Перший блок на рис. 3.4 моделює роботу допоміжної системи, яка 

задовольняє умові (3.11). Задача другого блоку полягає у визначенні 

оптимальних сигналів керування, а третій блок моделює роботу об’єкту 

керування. Нижній блок визначає значення функції Гамільтона і змінює 

значення 0  до тих пір, доки функція не буде максимальним? та постійним? 

на протязі всього часу керування. 

 

3.4 Визначення моментів перемикання сигналу керування у 

системі водопостачання на основі відхилення значення функції 

Гамільтона від максимуму 

 

Застосуємо принцип максимуму для системи водопостачання. Із 

передатної функції (2.7) диференціальне рівняння системи водопостачання  

можна записати як:   

             0 1 2 3 1a y a y a y a y k u    ,             (3.17) 

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

k1 = kдвkнkтрkпт. 

Із [84] відомо, що функція оптимального керування на основі методу 

знаходження моментів перемикання для диференціального рівняння третього 

порядку має наступний вигляд  

3 2 10

max

(1 ) 2 2 1 0, 1,2,3i i it t tg
e e e i

ku

  
      ,   (3.18) 

де αi – корені характеристичного рівняння, побудованого із 

диференціального рівняння (3.17). Вирішуючи рівняння (3.18) чисельними 

методами отримаємо моменти перемикання сигналу керування t1 та t2, а 

також момент закінчення перехідного процесу t3. 

Оскільки знайти моменти перемикання на основі (3.18) є досить 

складною задачею і потребує використання чисельних методів, то необхідно 

застосувати метод перемикання на основі функції Гамільтона. Перетворимо 
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диференціальне рівняння (3.17) у систему рівнянь першого порядку. При 

цьому будемо вважати, що воно побудовано для помилки 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  , тоді диференціальне 

рівняння (3.18) 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


 



    
 


               (3.19) 

Складемо функцію Гамільтона на основі (3.10) та (3.19) 

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

  
   

   . 

На основі принципу максиму 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 дані 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 як 

3 1 2 2 1 3 1

0

* ( )
a x a x a x k

u
a

   
 . 

Функція H досягає максимуму, при  залежно від знаку доданку: 

                3 1 2 2 1 3 1
ma

0

*

x( )  
a x a x a x k

sign u
a

u
   

  .   (3.20) 

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

враховують сталі інтегрування. 

Запропоновано реалізувати автомат, який би в залежності від вектору 

координат системи водопостачання X(t) на основі функції H створював би 
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оптимальне керування. У реальній системі водопостачання, коли нам відомо 

початкове та поточне значення координат, а також передатна функція об’єкту 

керування можливо на  її основі створити автомат, що визначає момент 

перемикання сигналу керування з umax на umin. Якщо початкові умови для 

сполученої системи отримані не точно, їх можливо компенсувати за 

допомогою зміни вхідного впливу  u. В такій системі немає необхідності 

вирішення складних рівнянь за допомогою чисельних методів, а лише 

необхідне використання компараторів та блоків перемикання. Отже, 

застосування теорії оптимального керування для знаходження бажаного 

керування дає змогу отримати мінімальний час перехідного процесу. Для 

забезпечення оптимальної за швидкодією траєкторії руху динамічної системи 

необхідно (n-1) - перемикань сигналу ( )u t  із теореми, доведеної у [47]. Для 

знаходження моменту перемикання необхідно слідкувати за координатами 

системи, і перемикати сигнал управління при переході координати через 

нуль. 

 

3.5 Дослідження впливу умовних та безумовних обмежень на 

сигнал керування та вектор стану системи водопостачання у 

перехідному режимі 

 

У реальних умовах роботи системи водопостачання необхідно 

враховувати обмеження на керування, які спричинені фізичними 

властивостями об’єкта, тому що насосний агрегат хоча і має передаточну 

функцію другого порядку з відносно малими сталими часу (порядку сотих 

секунди), фізично не можливо перемкнути насос у інший режим роботи 

миттєво. Крім того, виробники насосів накладають обмеження на мінімальну 

швидкість обертання валу насоса, а виробники двигунів на кількість 

ввімкнень насоса на годину. Не завжди можливо використовувати у реальних 

умовах при керуванні величину максимального та мінімального значення. 
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Максимальний тиск у трубопроводі, створений насосом,  призведе до 

надмірного гідравлічного навантаження на мережу, а при мінімальному 

тиску споживачі недоотримають воду. Враховуючи те, що у системі 

водопостачання, при різкій зміні швидкості течії води виникає гідравлічний 

удар, мінімальний час перехідного процесу не повинен бути меншим ніж 

такий, що не викличе гідравлічний удар. Мінімальний час перехідного 

процесу розраховують за формулою наведеною у [53], яка має вигляд  

2l
T

Cu
  , 

де l  - довжина трубопроводу від місця удару до місця де підтримується 

постійний тиск, Cu  - швидкість розповсюдження ударної хвилі, що залежить 

від параметрів рідини та трубопроводу. 

Перевагами розробленого у [47] математичного апарату, який реалізує 

принцип максимуму є можливість дослідження оптимальної траєкторії руху 

динамічної системи з обмеженнями як на керуючу величину так і на 

координати вектор стану об’єкту. В загальному випадку реальні координати 

системи водопостачання не можуть приймати скільки завгодно великих 

значень, такі як: швидкість обертання двигуна, струм, тиск у трубопроводі    

та ін. Можливі два види обмеження координат: безумовні та умовні. 

Безумовні обмеження координат виникають за рахунок принципу роботи 

об’єкта. Наприклад в асинхронному двигуні максимальна швидкість обертів 

при керуванні за допомогою частотного перетворювача не може перевищити 

критичного значення, тому що наслідком цього буде перекидання двигуна 

(пункт 2.3). В такому випадку перша та друга похідна від кута повороту 

двигуна будуть безумовно обмеженими координатами. Умовні обмеження на 

координати вводять спеціально для досягнення заданих цілей при керуванні. 

Так, наприклад, для системи водопостачання можливо обмежити тиск у 

контрольних точках, швидкість руху рідини у трубопроводах та ін. Приклад 

траєкторії руху динамічної системи наведено на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5– Графік фазової траєкторії руху динамічної системи при 

обмеженні на величину першої похідної .допx x . 

 

3.6 Розробка оптимального регулятора в усталеному режимі роботи 

системи водопостачання за критерієм оптимальної енергоефективності 

та мінімізації відхилення тиску у трубопроводі 

 

Водопостачання є енергоємною галуззю промисловості, а втрати 

електроенергії за рахунок непродуктивних методів керування досягають 

мільйонів кВт/год у рік [41]. Тому мінімізація витрат енергії на керування є 

пріоритетним напрямком досліджень. Застосування перетворювачів частоти, 

які дозволяють у широкому діапазоні керувати подачею насосів, дозволяє у 

повній мірі використати методи керування, при яких на вектор керування не 

накладаються обмеження. Розглянемо регулятор, який забезпечує 

стабілізацію стану системи водопостачання з мінімальною витратою енергії в 

процесі керування [87]. Даний регулятор мінімізує функціонал якості (1.3), 

враховуючи витрату енергії на керування, відхилення у реальному часі та 

відхилення у кінцевій точці. Розглянемо задачу регулятора, який підтримує 

стан системи поблизу заданого значення з мінімальною витратою енергії на 

керування. Системи оптимальної стабілізації висвітлено у роботах [87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 94]. На основі представлених робіт нехай лінійна система 

описується диференціальним рівнянням. 

     x t Ax t Bu t                         (3.21) 
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 0 0x t x  

на заданому відрізку 0 kt t t  , 

де A  та B  - матриці розмірності    ,  ;n n n m    x t  – вектор стану 

системи водопостачання розміром  1n ;  u t  – вектор керування розміром 

 1m . 

Вважаємо, що на вектор керування  u t  не накладено обмежень. 

Ставиться завдання знайти такий алгоритм зміни   u t , який би підтримував 

стан системи на заданому рівні та мінімізував функціонал (1.3). Введемо 

сполучену систему, що задовольняє системі диференціальних  рівнянь (3.21) 

виду: 

                                        T

i iA t Qx t                             (3.22) 

Зв'язок між системами (3.21) і (3.22) визначається за допомогою 

функції Гамільтона: 

             0 0

1
, , , ,

2

T T T T

i iH x t u t t Ax Bu x Qx u Ru                  (3.23) 

Завдання зводитися до визначення такого керування  u t , яке 

задовольняло б максимуму функції Гамільтона (3.23). Зважаючи на те що на 

керування не накладено ніяких обмежень, необхідна умова екстремуму 

(3.23), визначається з умови: 

0
H

u





, 

звідки 

    0T

iRu t B t                            (3.24) 

З виразу (3.24) визначимо необхідний сигнал керування: 

             * 1 T

iu t R B t                   (3.25) 

Тоді допоміжна система визначиться з розв’язку системи (3.22) 

       i t Px t                  (3.26) 
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де  P  матриця розміром  n n . 

Підставляючи вирази  (3.26), (3.25) в рівняння (3.21), отримаємо 

    1 ( )Tx t Ax t BR B Px t                  (3.27) 

Враховуючи рівняння  (3.26) сполучена система (3.22) тоді буде: 

   T

i A Px t Qx t                         (3.28) 

Диференціюючи  (3.26) отримаємо  

 i Px t                   (3.29) 

На основі отриманих рівнянь (3.27), (3.28) та рівняння (3.29), умови для 

визначення матриці P  

          1 0T TPA A P PBR B P Q x t                 (3.30) 

Для ненульових значень  x t , рівняння (3.30) виконується якщо 

   1 0T TPA A P PBR B P Q                     (3.31) 

Таким чином матриця P визначається із розв’язку алгебраїчного 

рівняння типу Ріккаті (3.31). Вирішуючи матричне рівняння отримаємо 

оптимальне керування на відрізку 0 kt t t  , яке залежить від фазового стану. 

 * 1 ( )Tu t R B Px t                      (3.32) 

Позначивши 

1 TK R B P                   (3.33) 

Отримаємо, що оптимальне керування (3.32) визначається як: 

     *   ( )u t Kx t                  (3.34) 

Отже для забезпечення мінімуму функціоналу якості (1.3) в усталеному 

режимі системи водопостачання необхідно знайти коефіцієнт K, який би 

задовольняв умовам (3.33).  

На основі диференціального рівняння системи водопостачання  (3.21) 

матриці A та B. 
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Матриці Q та R відображають інженерні обмеження на динаміку 

системи водопостачання. Рекомендації по вибору матриць Q та R наступні: 

1) Зазвичай матриці Q і R є сталими і діагональними, тобто матриця Q - 

містить n ненульових елементів iiq  , i = 1, 2, ..., n, а матриця R – k елементів, 

jjr  , j = 1, 2 , ..., k. 

2) Приймаємо, що максимально допустимі відхилення змінних стану x 

(t) в будь-який момент часу вносять у функціонал якості однаковий вклад. 

Поширюючи аналогічні міркування і на відхилення сигналів управління u(t), 

можна записати 

2 21max 1max
11 11

max max

( ) ; ( )ii jj

i i

x u
q q r r

x u
                 (3.35) 

Загальний внесок максимально допустимих відхилень змінних стану 

повинен приблизно відповідати загальному вкладу максимально допустимих 

відхилень сигналів управління. 

                  2 2

max max

1 1

n k

ii i jj j

i j

q x r u
 

                  (3.36) 

3) Довільно вибираємо значення 11r  (наприклад, 11r  = 1), і за виразами             

(3.35), (3.36) обчислюємо значення інших коефіцієнтів. 

Отримані значення вагових коефіцієнтів слід розглядати як початкові 

оцінки. Якщо відхилення по всім змінним досягають свого максимуму не 

одночасно, формули, (3.35), (3.36) невірно відображають вимоги до системи. 

Тому остаточний вибір вагових коефіцієнтів доцільно проводити після 

кількох пробних процедур синтезу і моделювання системи керування.  

Отже на основі сказаного вище і згідно інженерних вимог до системи 

водопостачання обрано матриці  
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Вирішивши алгебраїчне матричне рівняняння типу Ріккаті (3.31) 

можливо визначити на основі (3.33) вектор підсилення K.  

Для реальних систем водопостачання визначення вектора K є складною 

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

залежності від рівня шуму N, необхідно також змінювати коефіцієнти 

вектору K. В такому випадку вирішення 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 вектору K у 

[95, 96]: 

Якщо вихідний сигнал з шумом описується як 

( ) ( ) ( )Z t X t n t  , 

А сигнал з виходу датчика має лінійний характер, тобто  

1 2( )p t a a t  , 

То оптимальний фільтр описується системою рівнянь: 

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

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

Змінні параметри K(t) у загальному випадку визначаються з виразу: 

11 12
1 2( ) ; ( )

R R
K t K t

N N
  , 

де 11R , 12R  - визначаються із розв’язання системи диференціальних 

рівнянь типу Ріккаті. Враховуючи, що розв’язання рівняння Ріккаті вимагає 

значних обчислень запропоновано визначати параметри K як: 

2

1 23 3
( ) ; ( )

3 3

t t
K t K t

N t N t

P P

 

 

, 

де P – дисперсія параметру 2a . 
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Порівняльний аналіз показує, що визначення вектору K за допомогою 

запропонованого рівняння потребує набагато менше обчислень, ніж 

вирішення рівняння типу Ріккаті, та дозволяє реалізувати систему керування 

в режимі стабілізації стану у реальному часі. 

 

3.7 Розробка структурної схеми системи  керування 

водопостачанням, що реалізує алгоритми оптимального за швидкодією 

перехідного режиму та алгоритм стабілізації стану  в усталеному режимі 

 

Як було зазначено у першому розділі, задача системи керування у 

загальному випадку полягає у мінімізації функціоналу якості системи 

водопостачання (1.3). В залежності від режиму роботи системи функціонал 

змінюється, що вимагає різних підходів до керування. На основі результатів 

теоретичних досліджень була створена математична модель системи 

керування процесом водопостачання з артезіанської свердловини, що 

реалізує оптимальний за швидкодією перехідний режим та стабілізує стан 

системи водопостачання в усталеному режимі. До складу математичної 

моделі входить об’єкт керування (насосний агрегат), датчик тиску, який 

перетворює тиск у трубопроводі у електричний сигнал та пристрій 

керування, що реалізує задані алгоритми. 

В залежності від відхилення значення тиску, пристрій керування 

визначає режим системи водопостачання та обирає необхідний алгоритм 

керування. На початку процесу керування, коли трубопровід пустий, а тиск 

дорівнює нулю, система керування працює за алгоритмом оптимальної 

швидкодії і за мінімальний проміжок часу наповнює трубопровід. Після 

заповнення трубопроводу, коли тиск у системі близький до заданого, 

алгоритм керування переключається і починає працювати алгоритм 

оптимальної стабілізації стану, коефіцієнти зворотного зв’язку визначають із 

параметрів системи та із розв’язку рівняння типу Ріккаті. Якщо система 

потрапляє у перехідний режим, то блок керування знову включає алгоритм 
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керування, оптимальний за швидкодією. Таким чином система працює в 

автоматичному режимі і не потребує втручання оператора. Аналогічні 

системи детально розглянуті у роботі [98]. 

На основі математичної моделі створена структурна схема системи 

автоматичного керування процесом водопостачання, яка реалізує 

оптимальний за швидкодією алгоритм у перехідному режимі, та алгоритм 

стабілізації стану системи керування у усталеному. Структурна схема 

системи керування представлена на рис. 3.6. 

 

 

Рис. 3.6 – Функціональна схема системи керування водопостачанням, 

що реалізує оптимальні алгоритми у перехідному та усталеному режимах 

 

Вхідними сигналами для блоку керування є значення тиску I у 

трубопроводі, яке знімається за  допомогою датчику, та завдання тиску, 

встановлене оператором. Блок керування видає сигнал частоти для 

частотного перетворювача. Частотний перетворювач враховує параметри 

двигуна і фізично керує ним. Перетворивши електричну енергію у механічну, 

вал двигуна передає крутний момент до насоса, насос змінює напір, тим 

самим спричиняє зміну тиску у трубопроводі. 

Блок керування повинен містити в своєму складі регулятор зі змінною 

структурою. На відміну від розглянутих у розділі 2 регуляторів зі змінною 

структурою, які не є оптимальними, запропонований регулятор є 

оптимальним з точки зору швидкодії у перехідному режимі та оптимальним з 
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точки зору енергоефективності в усталеному режимі. Блок-схема системи 

керування водопостачанням наведена на рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7 – 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 в залежності від 

режиму. Якщо визначено режим усталений, то використовується регулятор 

усталеного режиму. В перехідному режимі використовується регулятор 

перехідного режиму, який забезпечує найшвидше повернення в усталений 

режим. 

 

Висновки 

 

Результати теоретичних досліджень запропонованих методів 

оптимального за швидкодією керування у перехідному режимі та 
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оптимальної стабілізації стану системи водопостачання в усталеному режимі 

дозволяють зробити такі висновки: 

1. Застосування методу фазової траєкторії та методу знаходження 

моментів перемикання дозволяють знайти оптимальну за швидкодією 

траєкторію руху системи водопостачання, але це створює труднощі при 

досліджені систем вищих порядків.  

2. Застосування принципу максимуму Понтрягіна дозволяє знайти 

оптимальну за швидкодією траєкторію руху системи водопостачання вищого 

порядку у перехідному режимі роботи, але потребує використання чисельних 

методів при обчисленні початкових умов сполученої системи. 

3. Теорія оптимальної стабілізації дозволяє отримати оптимальну 

траєкторію руху системи водопостачання згідно функціоналу ефективності в 

усталеному режимі роботи. 

4. Комплексне застосування запропонованих методів для реалізації 

системи керування водопостачанням  дає можливість створити систему 

керування водопостачанням зі змінною структурою та параметрами, що є 

оптимальною за швидкодією у перехідному режимі та мінімізує функціонал 

ефективності в усталеному режимі.  
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РОЗДІЛ 4  

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

КЕРУВАННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯМ  

 

У даному розділі відображено моделювання та експериментальні 

дослідження системи керування водопостачанням. Виконано моделювання 

системи керування водопостачанням на основі існуючих регуляторів з 

постійною та змінною структурою з використанням лише неперервних 

функцій у сигналі керування. Далі проведено моделювання запропонованих 

алгоритмів керування у перехідному режимі та в усталеному режимі і 

показано, що вони мають перевагу у порівнянні з існуючими регуляторами. 

На основі запропонованих алгоритмів виконано моделювання роботи 

системи водопостачання  зі змінною структурою та параметрами регулятора, 

яка забезпечує мінімальний час перехідного режиму та мінімізує функціонал 

якості системи керування в усталеному режимі. Побудована система 

дозволяє автоматично визначати момент перемикання регуляторів і не 

потребує втручання оператора у процес водопостачання. 

 

4.1 Моделювання та експериментальні дослідження регулятора, що 

використовує тільки неперервні функції у сигналі керування у системі 

водопостачання  

 

Для перевірки результатів теоретичних досліджень, представлених у 

розділі 3, необхідно провести моделювання системи водопостачання  в 

перехідному режимі, визначити доцільність використання оптимального за 

швидкодією регулятора, дослідити функціонал ефективності керування, 

порівняти результати моделювання регулятора з використанням розривних та 

неперервних функцій. 
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Методика дослідження проводиться на основі [49]: 

1. На основі довідника обрати параметри насоса та двигуна, побудувати 

передатну функцію системи водопостачання з артезіанської свердловини. 

2. Провести моделювання системи водопостачання, яка використовує 

існуючі методи побудови регуляторів. 

3. Провести оцінку якості перехідних процесів. 

Для виконання моделювання на основі табличних даних обрано 

насосний агрегат, який має наступні параметри: 

Tдв = 0,026 – електромеханічна стала часу асинхронного електродвигуна 

з короткозамкненим ротором; 

Tн =  0,231 – стала часу насоса; 

Tтр =  0,01 – стала часу насоса; 

kдв = 5,061 – коефіцієнт підсилення двигуна; 

kн = 5,22 – коефіцієнт підсилення насоса; 

kтр = 0,99 – коефіцієнт підсилення насоса. 

T3 = TдвTнTтр = 0,00006006, T2 = TдвTн + TдвTтр + TнTтр = 0,00231,           

T2 = TдвTн + TдвTтр + TнTтр = 0,00231, k1 = kдвkнkтр = 26,15423. 

У другому розділі показано, що існуючі регулятори системи 

водопостачання  використовують лише неперервні функції у сигналі 

керування. Однозначно, використання неперервних функцій у сигналі 

керування не дозволяє перевести систему водопостачання у заданий стан за 

мінімальний час, що показано у [47]. Для забезпечення максимальної 

швидкодії необхідно використовувати пропорційний закон керування. Але 

враховуючи те, що керуючий вплив  у реальній системі водопостачання не 

може бути скільки завгодно великим, згідно інженерних вимог для 

адекватності моделі на нього накладено обмеження. Структурна схема 

системи керування з використанням пропорційного закону наведена на      

рис. 4.1. 
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Рис. 4.1 – Структурна схема регулятора з використанням неперервних 

функцій 

 

На основі структурної схеми побудуємо траєкторію руху системи 

водопостачання з артезіанської свердловини рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2 – Графік роботи системи водопостачання  при використання 

неперервних функцій у сигналі керування u(t) 

 

Дослідження траєкторії руху системи водопостачання  з використанням 

пропорційного регулятора, показало, що час перехідного режиму становить 

0.2 с, а максимальне перегулювання 1.22 одиниці. Для зменшення коливання 

та величини перегулювання можливо зменшувати коефіцієнт підсилення, але 

разом з покращенням якості характеристик системи буде подовжуватись і час 

перехідного режиму. 
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Оскільки у реальних системах водопостачання відбуваються 

коливальні процеси споживання води, що спричиняє коливання тиску у 

трубопроводі, то вихідний сигнал можна представити у вигляді суми 

( ) ( ) ( )Z t X t n t  . Моделювання системи водопостачання з трубопроводом при 

нерівномірному споживанні води з частотою 0.1 рад/сек наведено на рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3 – Графік руху системи водопостачання Z(t) з трубопроводом, 

при нерівномірному споживанні води та застосуванні тільки неперервних 

функцій у сигналі керування. Частота сигналу n(t) = 0.1 рад/сек 

 

Моделювання показує, що існуючі регулятори у системах 

водопостачання не можуть забезпечити сталість тиску у трубопроводі, коли є 

нерівномірне споживання води. Це спричинене тим, що регулятор затягує 

перехідний процес, для того щоб не дати системі стати нестійкою, але при 

цьому не враховує коливання на вході. Збільшивши частоту сигналу ( )n t  до   

1 рад/сек отримано графік (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4 – Графік руху системи водопостачання Z(t) з трубопроводом, 

при нерівномірному споживанні води та застосуванні тільки неперервних 

функцій у сигналі керування. Частота сигналу n(t) = 1 рад/сек 

 

Використання неперервних функцій у сигналі керування не дозволяє 

одночасно забезпечити стійкість процесів у системі водопостачання та 

реакцію на нерівномірне споживання (рис. 4.4). 

Головним завданням в усталеному режимі визначено мінімізацію 

функціоналу (1.3). Проведемо моделювання системи водопостачання  з 

використанням тільки неперервних функцій у сигналі керування. Графік 

траєкторії руху системи з застосуванням регулятора, що налаштований на 

мінімальне пере регулювання, наведено на рис. 4.5. 
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Рис. 4.5 – Графік роботи системи водопостачання  з використанням 

регулятора в усталеному режимі 

 

Траєкторія руху системи не є оптимальною за ефективністю, тому що 

керування в даному випадку не направлено на мінімізацію функціоналу 

ефективності. Значення функціоналу в даному випадку J = 6.8. Значний 

внесок у функціонал у випадку лінійного регулятора вносить похідна, яка не 

обмежується регулятором безпосередньо. Але для системи водопостачання 

контроль похідних від тиску також важливий тому, що надто швидка зміна 

тиску може привести до гідравлічного удару.  

Робота системи водопостачання у перехідному режимі та режимі 

стабілізації стану можлива із застосуванням регулятора зі змінною 

структурою та параметрами. Проведемо дослідження регулятора зі змінною 

структурою, що використовує тільки неперервні функції в сигналі керування. 

Структурна схема такого регулятору наведена на рис. 4.6. 

 



97 

 

 

Рис. 4.6 – Структурна схема системи водопостачання  з регулятором зі 

змінною структурою, що використовує тільки неперервні функції в сигналі 

керування 

 

Графік перехідних процесів у системі водопостачання  із застосуванням 

регулятора (рис. 4.6) наведено на рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7 – Графік роботи системи водопостачання  з використанням 

регулятора зі змінною структурою, який використовує тільки неперервні 

функції в процесі керування 
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Система керування водопостачанням з використанням регулятора зі 

змінною структурою має час встановлення 2 секунди. Принцип роботи 

системи керування (рис. 4.6) наступний: Реле 2 на вході отримує абсолютне 

значення відхилення тиску від заданого значення, якщо значення перевищує 

заданий поріг, то регулятор стабілізації стану перемикається на регулятор 

перехідного режиму. Регулятор перехідного режиму забезпечує мінімальний 

час відновлення в усталеному режимі. Якщо значення відхилення прямує до 

нуля, регулятор перемикається на регулятор стабілізації стану і працює вже 

на мінімізацію функціоналу ефективності. У перехідному режимі 

використано П-регулятор, а в усталеному режимі ПІ-регулятор. Результати 

проведеного моделювання показали, що у перехідному режимі доцільним є 

використання пропорційного регулятора. Хоча ПІ-регулятор можна 

застосовувати на протязі всього часу тривалості процесу керування 

водопостачанням. Це дозволяє знизити коливання тиску, але при цьому 

також час перехідного режиму збільшується.  

Отже застосування регуляторів тільки з використанням неперервних 

функцій у сигналі керування системи водопостачання  не дозволяє 

забезпечити мінімальний час перехідного режиму, тому що збільшення 

пропорційного коефіцієнта призведе до нестійкої роботи системи. В 

усталеному режимі даний регулятор не може мінімізувати функціонал 

ефективності, оскільки не враховує обмеження на похідні та величину 

керуючого впливу. Регулятор, що має змінну структуру та параметри 

дозволяє досягти заданих показників якості в перехідному режимі та режимі 

стабілізації стану, але наслідком його застосування є збільшення тривалості 

керування процесом водопостачання. 
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4.2 Моделювання та експериментальні дослідження оптимального 

за швидкодією регулятора у перехідному режимі системи 

водопостачання 

 

Задача полягає у мінімізації функціоналу виду (3.3) з метою 

оптимального за швидкодією переходу в усталений режим. 

Структурна схема моделі представлена на рис. 4.8. 

 

Рис. 4.8 – Структурна схема моделі системи водопостачання  при 

використанні розривної функції для керування 

 

Графік вихідного сигналу X(t) об’єкта наведено на рис. 4.9. 

 

Рис. 4.9 – Графік сигналу X(t) на виході моделі системи водопостачання 

 

t

1 

t
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Результати моделювання показали, що перехідний процес проходить 

без коливань та перерегулювання. Час перехідного процесу дорівнює 0,0311 

секунди. Оскільки для керування використано два інтервали та одне 

перемикання, то згідно теореми Фельдбаума та принципу максимуму 

Понтрягіна [47] траєкторія руху системи є оптимальною за швидкодією. Під 

час моделювання враховано лише перехідний режим, тому після переходу 

системи в задане значення керування було вимкнено, а рух системи став 

вільним без зовнішнього впливу.  

Недоліком системи керування, яка розраховує час перемикання, є те, 

що необхідно мати точний прилад відліку часу у складі регулятора. 

Алгоритм роботи регулятора перехідного режиму наступний: в момент, коли 

система знаходиться в режимі, який визначено як перехідний, система 

керування фіксує значення координат, обчислює момент перемикання та 

обирає знак першого інтервалу. Мета системи в даному випадку перейти у 

точку Х0 – точку, що відповідає мінімальному відхиленню від заданого 

значення за мінімальний час. За допомогою мікропроцесора необхідно 

обчислити момент перемикання і розпочати відлік часу. Знак керування на 

першому інтервалі обираємо в залежності від знаку відхилення координати 

x1, тобто тиску Р. Коли знак від’ємний то це означає, що тиск у системі 

водопостачання падає і його необхідно збільшувати, тому сигнал керування 

обирають +1. Навпаки, коли тиск у системі збільшився, знак обирають 

від’ємним. Зростання тиску у системі можливе наприклад, коли в деякий 

момент часу до системи водопостачання підключено напірну ємність, яка за 

рахунок геодезичного перепаду висоти створює додатковий тиск у 

трубопроводі. Аналіз побудованих траєкторій руху системи при завданні 

забезпечення максимальної швидкодії показує, що використання розривних 

функцій дає змогу побудувати оптимальну за швидкодією траєкторію руху, 

при чому величина перерегулювання буде також мінімальною.  

Для реалізації оптимального за швидкодією регулятора можна 

використати також замкнену по поверхні перемикання систему керування, 
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яка буде мінімізувати похибку вихідної величини відносно заданої. 

Структурну схему такої системи наведено на рис. 4.10. 

 

Рис. 4.10 – Структурна схема системи керування водопостачанням, з 

використанням поверхні перемикання 

 

Недоліком роботи регулятора з використанням поверхні перемикання є 

необхідність забезпечення ковзаючої траєкторії руху системи 

водопостачання в околі оптимальної траєкторії. У реальних системах цього 

досягти дуже важко, а іноді не можливо тому, що система буде потрапляти 

почергово то в одну площину то в іншу,  а сигнал керування буде часто 

змінювати знак, що призведе до автоколивань. Для ліквідації автоколивань 

необхідно забезпечити зону нечутливості регулятора в околі оптимальної 

траєкторії. 

Для підтвердження оптимальності траєкторії руху системи 

водопостачання  проведемо моделювання функції Гамільтона і покажемо її 

сталість. Для вирішення задачі максимізації функції Гамільтона необхідно 

знайти такі початкові умови Ψ0, при яких 2   змінює знак один раз, а 

траєкторія руху основної системи потрапляє у задану точку Х0 за мінімальний 

час. Змінюючи початкові умови, можна побудувати безліч траєкторій руху, 

але лише одна з них пройде через точку Х0, що доведене за допомогою 

теореми існування [47]. Для знаходження Ψ0 необхідно вирішити крайову 

задачу одним із чисельних методів. На основі вирішення крайової задачі за 

методом Монте-Карло виявлено початкові умови для допоміжної системи:  
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 10 = -68,758,  20 = -0,959, що задовольняють умові максимуму. При 

кінцевому завданні 10 201,   0x x  .  побудуємо траєкторію руху основної та 

допоміжної системи, а також функцію Гамільтона. Рішенням основної та 

допоміжної системи є: 
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На основі початкових умов у момент 0 0t   визначимо константи 

інтегрування 
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Графіки побудованих траєкторій руху наведено на рис. 4.11. 

 

Рис. 4.11 – Графік координат системи водопостачання x1(t), допоміжної 

системи ψ2(t)  та сигналу керування u(t) 
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Функція Гамільтона досягає максимуму для різних інтервалів 

керування і змінює свій знак лише в момент перемикання сигналу u (рис. 

4.12). 

 

Рис. 4.12 – Графік поведінки функції Гамільтона H 

 

Результати моделювання роботи системи водопостачання наведено у 

таблиці 2. 

Таблиця 2   

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 

 

Для порівняння якості систем керування обрано 4 регулятори (П, ПД, 

ПІД та оптимальний за швидкодією). Визначено, що найменше значення 
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функціоналу J у системи з оптимальним регулятором, крім того в нього 

спостерігається і найменше перегулювання. Якість системи за критерієм 

швидкодії у 3,48 рази вище ніж у існуючих систем керування процесом 

водопостачання.  

Отже моделювання та дослідження регуляторів перехідного режиму 

показує доцільність використання розривних функцій в сигналі керування у 

системі водопостачання. При чому такий регулятор забезпечує не тільки 

оптимальний за швидкодією перехідний процес, а й мінімізує величину 

перерегулювання. 

 

4.3 Моделювання та експериментальні дослідження методів 

побудови регулятора в усталеному режимі системи водопостачання  

 

Для перевірки результатів теоретичних досліджень методів керування в 

усталеному режимі необхідно провести моделювання системи 

водопостачання, визначити ефективність керування за допомогою 

функціоналу ефективності, підтвердити доцільність застосування методу 

побудови системи керування, використовуючи теорію аналітичного 

конструювання регуляторів. Критерієм оцінки  ефективності роботи системи 

керування водопостачанням  є функціонал, тому керування в усталеному 

режимі повинно бути направлене на його мінімізацію. На основі методу, 

запропонованого у розділі 3, знайдемо необхідне керування, що мінімізує 

функціонал ефективності, та побудуємо траєкторію руху системи 

водопостачання з артезіанської свердловини. Для виконання моделювання на 

основі табличних даних обрано насосний агрегат, який має наступні 

параметри: 

Tдв = 0,026 – електромеханічна стала часу асинхронного електродвигуна 

з короткозамкненим ротором; 

Tн =  0,231 – стала часу насоса; 

Tтр =  0,01 – стала часу насоса; 
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kдв = 5,061 – коефіцієнт підсилення двигуна; 

kн = 5,22 – коефіцієнт підсилення насоса; 

kтр = 0,99 – коефіцієнт підсилення насоса. 

T3 = TдвTнTтр = 0,00006006, T2 = TдвTн + TдвTтр + TнTтр = 0,00231, T2 = 

TдвTн + TдвTтр + TнTтр = 0,00231, k1 = kдвkнkтр = 26,15423. 

Вектор  K отримаємо за допомогою (3.31) та (3.33): 

[0,962 1,722 0,999]K   

Розрахунки проведені у програмному забезпеченні Matlab (Додаток Б). 

Проведемо моделювання на основі отриманих матриць коефіцієнтів 

системи та матриці K, початкові умови для координат X1 і X2  = 1. Структурна 

схема системи водопостачання з артезіанської свердловини, яка містить 

регулятор стану, що мінімізує функціонал ефективності для даного випадку, 

представлена на рис. 4.13. 

 

Рис. 4.13 – Структурна схема системи керування, що мінімізує 

функціонал ефективності в усталеному режимі системи водопостачання 
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На основі структурної схеми побудуємо графік руху системи, і 

визначимо функціонал вартості на всьому проміжку керування. Побудовані 

траєкторії наведено на рис. 4.14. 

 

Рис. 4.14 – Графік роботи системи водопостачання  з використанням 

регулятора, що мінімізує функціонал якості в усталеному режимі роботи 

системи водопостачання 

 

Результати моделювання роботи системи водопостачання в усталеному 

режимі в залежності від початкових умов наведено у таблиці 3. 

Аналіз рис. 4.14 показує, що значення функціоналу ефективності J 

досягає свого максимального значення рівним 1, що є у середньому у 7,6 рази 

менше ніж у розглянутого попередньо регулятора (рис. 4.5). У таблиці 3 

приведено порівняння ПІ – регулятора та регулятора оптимального в 

усталеному режимі. Моделювання проведено для різних початкових умов.  
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Таблиця 3   

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 2 3 4 5 6 7 

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 

 

Зміною матриць Q, R можливо обмежити величину похідних та 

координат. Дослідження та моделювання системи водопостачання при різних 

параметрах підсилення  показує, що пропорційно зміні параметрів системи 

змінюється і вектор K, а загальний функціонал є постійним. Тобто значення 

функціоналу ефективності в даному випадку не залежить від коефіцієнта 

підсилення передатної функції. А от зміна сталих часу призводить і до зміни 

значень функціоналу. 

Отже наведений метод керування забезпечує мінімум функціоналу 

якості в усталеному режимі та показує доцільність використання апарату 

аналітичного конструювання регуляторів у системі водопостачання. 
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4.4 Моделювання та експериментальні дослідження методів 

побудови регулятора системи водопостачання, що реалізує керування у 

перехідному режимі та усталеному режимі. 

 

Для забезпечення роботи системи водопостачання з максимальною 

продуктивністю необхідно поєднати оптимальний регулятор перехідного 

режиму та регулятор, що мінімізує функціонал ефективності в усталеному 

режимі. Важливою задачею в даному випадку є визначення моментів 

перемикання регуляторів. Одним із способів є визначення моменту 

відхилення тиску P від заданого значення на величину більше, ніж деякий 

заданий поріг. Крім того значення порогу необхідно підібрати таким чином, 

щоб в системі водопостачання не виникало автоколивань, тобто періодичних 

перемикань регуляторів. Блок перемикання регуляторів повинен 

забезпечувати гістерезис для того, щоб перемикань регулятора у межах лінії 

перемикання відбувалось якомога менше. На основі експериментальних 

досліджень та [1] значення порогу визначено у 10%.  Структурна схема 

запропонованого регулятора наведена на рис. 4.15. 

 

Рис. 4.15 – Структурна схема регулятора зі змінною структурою, що 

забезпечує мінімальний час перехідного режиму та мінімізує функціонал в 

усталеному режимі 
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Принцип роботи системи керування наступний: Реле 2 на вході 

отримує абсолютне значення відхилення тиску від заданого значення. Якщо 

значення перевищує заданий поріг, тоді регулятор стабілізації стану 

перемикається на регулятор перехідного режиму. Регулятор перехідного 

режиму забезпечує мінімальний час відновлення в режиму стабілізації стану. 

Якщо значення відхилення прямує до нуля, регулятор перемикається на 

регулятор стабілізації стану і працює на мінімізацію функціоналу 

ефективності. На основі запропонованої структурної схеми (рис. 4.15) 

побудуємо графік роботи системи водопостачання  при застосуванні такого 

регулятора (рис. 4.16). 

 

Рис. 4.16 – Графік роботи системи водопостачання  з використанням 

регулятора зі змінною структурою 
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Аналіз траєкторії руху системи водопостачання  (рис. 4.16) показує, що 

забезпечено мінімальний час перехідного режиму з мінімальним 

перерегулюванням та мінімізовано функціонал якості. 

Тобто застосування регулятора зі змінною структурою, що забезпечує 

мінімізацію часу перехідного режиму та мінімізацію функціоналу якості в 

усталеному режимі дає значні переваги перед існуючими регуляторами 

системи водопостачання  [97]. 

Хоча результати моделювання показали перевагу запропонованого 

способу керування у системі водопостачання, у реальних системах потрібно 

враховувати ще й те, що в них присутні завади, а параметри системи 

змінюються з часом. Тому важливим кроком у подальших дослідженнях є 

врахування вищевказаного з метою застосування теорії оптимальної 

фільтрації для корекції математичної моделі системи. Крім того досягти 

оптимальної траєкторії руху фізично дуже складно або взагалі неможливо, 

тому можлива побудова квазі-оптимальних систем, реалізація яких є менш 

складною задачею.  

 

Висновки 

 

Результати моделювання та експериментальні дослідження системи 

керування водопостачання  показали: 

1. Застосування розривних функцій у сигналі керування в перехідному 

режимі дозволяє отримати оптимальну за швидкодією траєкторію руху 

системи водопостачання.  Проведені дослідження показали, що застосування 

розривних функцій дає змогу у 3,8 рази зменшити тривалість перехідного 

режиму порівняно з існуючими регуляторами і, при цьому, забезпечити 

мінімальне відхилення та перегулювання. 

2. Запропонований регулятор усталеного режиму покращує якість 

керування порівняно з існуючими регуляторами. За результатами 

моделювання у 7,6 рази зменшено значення функціоналу якості.  
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3. Показано, що на основі запропонованих методів можливо створити 

регулятор зі змінною структурою та мінімізувати час перехідного режиму, 

мінімізувати функціонал якості в усталеному режимі. Доведено, що 

перемикання регуляторів необхідно проводити залежно від відхилення 

вихідної величини тиску і, таким чином, визначати режим роботи системи 

водопостачання. 

Отже, результати моделювання та експериментальні дослідження 

показали їх відповідність результатам теоретичних досліджень, 

представлених у розділі 3, що є основою для їх практичної реалізації у 

системі керування водопостачанням.   
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РОЗДІЛ 5  

ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕОРЕТИЧНИХ І 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 

ВОДОПОСТАЧАННЯМ  

 

5.1 Розробка програмно-апаратного комплексу збору інформації 

системи водопостачання  у реальному часі 

 

Для реалізації системи керування водопостачанням  на базі сучасних 

засобів мікропроцесорної техніки необхідно створити програмно-апаратний 

комплекс, 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  не 

можлива без адекватної інформації в реальному часі про тиск у контрольних 

точках споживання стану двигунів, напруги мережі та ін. 

Вимоги до інформаційної системи. 

Виходячи з реальних технічних завдань на розробку системи 

диспетчеризації та автоматизації згідно [49], інформаційні функції, які 

повинна виконувати система збору інформації:  

- збір та обробка інформації аналогового і дискретного виду від 

вимірювальних датчиків і пристроїв формування сигналів; 

- збір даних про стан технологічного обладнання; 

- контроль технологічного процесу з поданням інформації в 

табличному і графічному вигляді диспетчеру; 

- видача інформації про виникнення аварійних ситуацій, а також 

поточних технологічних повідомлень; 

- запис у журнал параметрів технологічного процесу і дій оператора на 

всіх стадіях роботи системи. 
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Для реалізації наведених функцій обрано систему керування базами 

даних (СУБД) Microsoft SQL Server, середовище розробки програмного 

забезпечення Microsoft Visual Studio та програмна платформа ASP.NET. 

Розроблені технічні рішення дозволили створити систему збору, обробки та 

виведення інформації, яка впроваджена на заводі ТОВ «Протеін-Продакшн» 

(м. Кіровоград) у складі системи керування подачею палива та 

водопостачання твердопаливного котла, на водоканалі міста Мала Виска, у 

системі диспетчерського контролю водопостачання міста Чигирин. 

Перевагами такої системи є використання сучасних підходів до проектування 

програмного забезпечення, інтеграція з веб-технологіями, широкий спектр 

аналітичних засобів, які дозволяють створювати графічні  звіти про стан 

роботи системи водопостачання, а також аналізувати економічну та 

енергетичну ефективність, керувати персоналом і отримувати підтримку у 

прийнятті важливих рішень по керуванню. Структура системи збору 

інформації представлена на рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1 – Структурна схема системи збору інформації 

 

Для збору і обробки інформації про стан системи водопостачання  

створено спеціалізований модуль, який отримує інформацію з насосних 
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станцій і передає її через комунікаційну мережу на сервер даних [99, 101, 

102].  

До складу модуля входить: 

- захисний автомат; 

- акумулятор (дає можливість автономно працювати деякий час після 

вимкнення напруги живлення); 

- промисловий GPRS модем з інтерфейсом RS-485; 

- пристрій вимірювання аналогових сигналів.  

Система водопостачання є системою з розподіленими параметрами, 

тому для забезпечення передачі інформації запропоновано використання 

бездротових каналів зв’язку, на основі стандарту мобільного зв’язку GSM 

900/1800. Для забезпечення пакетної передачі даних використано промислові 

модеми з підтримкою стандарту GPRS фірми Robustel. Для збору даних з 

обладнання у модемах реалізовано цифровий послідовний інтерфейс RS-485 

з підтримкою протоколу канального рівня Modbus RTU. Крім збору 

інформації з насосних станцій необхідно вимірювати тиск у контрольних 

точках та реєструвати кількість переданої води у магістральних 

трубопроводах. Тому модуль збору даних оснащено пристроєм вимірювання 

аналогових або дискретних сигналів. Розроблена гнучка структура модуля 

диспетчеризації дає змогу збирати інформацію за допомогою інтерфейсу RS-

485 і керувати об’єктами дистанційно. 

Система збору інформації про стан системи водопостачання  

розроблена на основі сучасних методів розробки програмного та апаратного 

забезпечення і складається з двох незалежних рівнів: нижнього та верхнього.  

На нижньому рівні виконуються наступні функції:  

1. Періодичне вимірювання параметрів роботи насосних станцій, а 

саме тиску на виході з насосного агрегату, миттєвої потужності, 

струму та швидкості обертання електродвигуна.  

2. Передача даних до диспетчерського пункту по мережі GSM.  

Блок-схема модуля нижнього рівня представлена на рис. 5.2.  
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Рис. 5.2– Блок-схема модуля нижнього рівня 

 

Реалізація модуля нижнього рівня виконана на основі одноплатного 

комп’ютера Raspberry Pi B+, який оснащено мікроконтролером архітектури 

ARM. Для комунікації із зовнішніми периферійними пристроями включає в 

себе набір інтерфейсів: USB 2.0, Ethernet, HDMI, послідовний та паралельний 

порти.  

Для реалізації алгоритмів збору даних з периферійних пристроїв 

використовується операційна система Linux, дистрибутив Raspbian. 

Перевагами використання однопалатного? комп’ютера Raspberry PI B+ є 

висока продуктивність, наявність універсальних інтерфейсів, малі габарити 

та низьке енергоспоживання. 

Для комунікації одноплатного комп’ютера з сервером у роботі 

запропоновано використати захищений канал передачі даних для захисту 

конфіденційної інформації [99, 100, 103, 104]. Запропонований спосіб 

дозволяє використовуючи одноплатний комп’ютер  Raspberry Pi з 

встановленою операційною системою Linux, а також організувати захищений 

канал збору даних від віддалених пристроїв. Для реалізації віддаленого 
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керування та захищеного каналу обрано протокол Secure Shell (ssh) [21]. 

Алгоритм комунікації полягає у наступному: 

1. На центральному сервері диспетчеризації (Точка А) відкривають   

ssh-сервер.  

2. Однопалатний комп’ютер (Точка Б) виступає в ролі ssh-клієнта і 

ініціює з’єднання по протоколу ssh до А, але крім того також має можливість 

прийому ssh-клієнтів; створюючи реверсивний ssh канал. 

3. Після ініціалізації з’єднання на А за допомогою вбудованих 

можливостей ssh комутуються порти 22 (ssh) точки  Б та деякий порт N точки 

А, вказаний у налаштуваннях.  

4. На комп’ютері А запускають віддалений термінал до Б, 

використовуючи створений порт N. Тобто Б і А змінюються місцями, а 

використовується та ж сама TCP-сесія. 

Даний спосіб дозволяє отримати доступ до ресурсів клієнта та 

організувати захищений канал зв’язку. Схематично алгоритм комунікації 

представлено на рис. 5.3.  

 

Рис. 5.3 – Схематичне зображення способу організації захищеного 

каналу передачі даних на базі GSM-зв’язку за допомогою  SSH протоколу 
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Переваги запропонованого способу:  

- наявність шифрованого каналу; 

- використання віддаленого терміналу для переконфігурації пристрою, 

збору налаштувань і таке інше; 

- при достатньо високій швидкості інтернет-з’єднання можливе 

використання Virtual Network Computing (VNC). 

- кросплатформеність, оскільки протокол ssh реалізовано в багатьох 

операційних системах; 

- відпадає необхідність проміжних серверів та виділення у провайдера 

зв’язку статичної IP-адреси. 

На верхньому рівні системи збору даних реалізовано функції 

зберігання, обробки та візуалізації даних. Після отримання інформації з 

нижнього рівня дані записуються в реляційну базу даних. Функції запису, 

читання та контролю цілісності даних виконує система управління базами 

даних (СУБД). Для візуалізації даних на основі інженерних вимог 

побудовано мнемонічні табло технологічного процесу водопостачання , 

відображені на автоматизованому робочому місці (АРМ) оператора. На 

мнемонічному табло розташовано елементи, які наочно і повно надають 

інформацію про систему водопостачання , а саме: 

- насоси; 

- станції автоматичного управління насосною установкою; 

- датчики; 

- резервуари; 

- лічильники; 

- колодязі; 

- свердловини; 

- тиск у контрольних точках; 

- витрата води; 

- витрата електроенергії; 

- час роботи насосів; 
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- поточні значення струмів і потужностей двигунів; 

- поточні оберти насосних агрегатів; 

- стан насосних агрегатів ("увімкнено", аварійні та попереджувальні 

сигнали). 

Крім мнемонічного табло АРМ забезпечує оператора вичерпною 

інформацією про стан системи у вигляді звітів, журналів подій, що 

отримують в процесі роботи системи водопостачання. Блок-схему верхнього 

рівня системи збору інформації наведено на рис. 5.4. 

СУБД

Програма 

збору 

даних

АРМ 

опертора

База 

даних
Мережа

 

Рис. 5.4 – Блок-схема верхнього рівня системи збору інформації  

 

Перевагою дворівневої системи збору інформації є те, що рівні 

незалежні та автономні. У випадку, коли немає доступу з нижнього рівня до 

верхнього рівня (до серверу даних), нижній рівень працює автономно та 

накопичує дані для подальшого відправлення на сервер, після відновлення 

зв’язку дані передаються на сервер пакетом. Це дозволяє створити надійну 

розподілену систему, яка автоматично налаштовується на режим роботи. 

Розроблений програмно-апаратний комплекс дозволяє отримати 

інформацію про систему водопостачання  у реальному часі та на базі 

отриманої інформації зробити оцінку характеру споживання води, коливання 

тиску у контрольних точках. А також прослідкувати динаміку роботи 

системи та, на основі запропонованих алгоритмів і методів оптимального 
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керування, досліджувати адекватність результатів отриманих при 

моделюванні на практиці. 

Візуалізація даних, отриманих з модулів збору інформації виконується 

за допомогою web-інтерфейсів у інтернет браузері. Використання веб-

інтерфейсів дозволило створити систему візуалізації інформації, яка не 

залежить від операційної системи та апаратного забезпечення. Приклад 

візуалізації даних  з використанням прив’язки об’єктів до карти місцевості 

наведено на рис. 5.5. 

 

Рис. 5.5 – Візуалізація даних системи водопостачання  з використанням 

прив’язки об’єктів до карти місцевості  

 

Крім того передбачена візуалізація інформації у вигляді піктограм, 

приклад наведено на рис. 5.6. 
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Рис. 5.6 – Візуалізація даних системи водопостачання  у вигляді 

піктограм 

 

Важливою функцією, яка реалізована у системі збору інформації, є 

візуалізація інформації у вигляді графіків, що дозволяє проводити аналіз 

залежностей різних параметрів системи водопостачання один від одного, 

розраховувати економічні та технологічні показники процесу. Приклад 

візуалізації інформації наведено на рис. 5.7. 

 

Рис. 5.7  – Візуалізація струму за заданий період у вигляді графіку 



121 

 

5.2 Розробка пристрою, що реалізує оптимальні алгоритми та 

методи у системі керування водопостачанням  

 

В результаті проведених теоретичних досліджень та моделювання 

системи водопостачання виникла необхідність створення регулятора, який 

забезпечував би оптимальну за швидкодією роботу у перехідному режимі та 

мінімізував функціонал ефективності в режимі стабілізації стану. 

Забезпечення оптимальної траєкторії руху системи водопостачання у 

реальному часі потребує виконання розрахунків моментів перемикання 

сигналу керування u(t) в перехідному режимі роботи та визначення 

коефіцієнтів підсилення зворотного зв’язку K(t) в режимі стабілізації стану. 

Для реалізації такого регулятора запропоновано програмно-апаратний 

комплекс, який входить до складу системи керування водопостачанням з 

артезіанської свердловини та виконує наступні функції: 

- збір інформації з перетворювача тиску; 

- розрахунок сигналу керування по заданому закону керування; 

- видачу керуючого сигналу задачі для частотного перетворювача. 

Розглянемо структурну схему запропонованого пристрою (рис. 5.8).  
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Рис. 5.8 – Структурна схема комплексу збору інформації і керування 

 

До складу розробленого пристрою входять наступні блоки: 

- Мікроконтролер. Виконує арифметико-логічні операції, необхідні для 

реалізації оптимального алгоритму керування системою водопостачання  у 

реальному часі. Генерує сигнали керування та вимірює напругу з 

перетворювача струм-напруга. 

- Радіо-модуль. Виконує функції прийому та передачі даних по 

бездротовому інтерфейсу.  
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- Блок перетворення інтерфейсів UART-RS-485. Перетворює рівні 

напруги мікроконтролера у рівні напруги промислового стандарту RS-485, 

що дозволяє передавати дані на відстань до 1200 м. 

- Блок перетворення струм-напруга. Перетворює уніфікований сигнал 

струму 4-20 мА від датчика тиску у напругу, яку можливо виміряти за 

допомогою аналогово-цифрового перетворювача (АЦП) мікроконтролера. 

- Блок перетворення напруга-струм. Перетворює широтно-імпульсно 

модульований сигнал (ШІМ) в уніфікований сигнал струму  4-20 мА, 

використовується для керування частотним перетворювачем. 

- DC/DC перетворювач 3.3 В – 12 В. Генерує опорну напругу для блоку 

перетворення напруга-струм. 

- DC/DC перетворювач 0.3-5 В – 3.3. Використовується для живлення 

мікропроцесора, усіх блоків пристрою, а також виконує зарядку літій-іонного 

акумулятора. 

- Програматор. Використовується для запису програми у 

мікроконтролер з персонального комп’ютера. 

- Тактовий генератор. Генерує тактові сигнали для точного відліку 

часу. 

Зовнішній вигляд комплексу представлено на рис. 5.9. 
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Рис. 5.9 – Пристрій, що реалізує оптимальні алгоритми   
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Електричні принципові схеми розробленого пристрою наведені у 

додатку В. 

Оскільки мікроконтролер включає цифровий процесор, що працює 

дискретно, то неперервні алгоритми оптимального керування необхідно 

перетворити у дискретний вигляд. Для точного моменту перемикання 

сигналу u(t) використано лічильник, який підраховує час по імпульсам 

тактового генератора. 

 

5.3 Експериментальні дослідження системи керування на стенді  

 

Для проведення експериментальних досліджень процесу 

водопостачання використано виробничий стенд, що являє собою зменшену 

модель системи водопостачання з артезіанської свердловини. Структурна 

схема виробничого стенду наведена на рис. 5.10. 
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Рис. 5.10 – Структурна схема виробничого стенду 
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Рис. 5.11 – Виробничий стенд, що імітує систему водопостачання  

 

До складу виробничого стенду входять: 

- шафа керування, що включає в себе частотний перетворювач; 

- насосний агрегат, двигун та відцентровий насос; 

- резервуар з водою; 
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- система кранів, що імітують споживачів; 

- механічний манометр для індикації тиску у трубопроводі; 

- тензометричний перетворювач тиску; 

- шафа дистанційного збору інформації. 

 

Рис. 5.12 – Шафа керування у виробничому стенді 

 

Перевіримо правильність запропонованих у роботі рішень для системи 

водопостачання на практиці. Для цього використаємо стенд: 

Регулятор зі змінною структурою та параметрами, що використовує 

тільки неперервні функції у сигналі керування. 

У шафі керування використано перетворювач частоти Danfoss VLT 

Aqua Drive. Перевагами даного перетворювача є наявність прикладних 
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функцій, розроблені спеціально для систем водопостачання: режим сну, 

режим наповнення трубопроводу, функція визначення пориву та ін. Також у 

ПЧ є можливість програмування логічного контролера – вбудованого 

модулю, що виконує обмежений набір функцій керування периферійними 

сигналами. Підтримка тиску у моделі системи водопостачання виконана на 

основі вбудованого у ПЧ ПІД-регулятора. Для реалізації регулятора зі 

змінною структурою ПЧ оснащено двома групами конфігурацій. Перша 

група використовується у перехідному режимі системи водопостачання, 

друга - в усталеному режимі. Перемикання конфігурацій відбувається на 

основі відхилення виміряного значення тиску від заданого значення. 

Величина відхилення та логіка роботи блоку перемикання виконана на 

логічному контролері у ПЧ. Налаштування перетворювача частоти Danfoss 

VLT Aqua Drive виконані за допомогою програмного забезпечення MCT-10.  

За допомогою логічного контролера налаштовано систему перемикання 

конфігурацій, що забезпечує зміну структури та параметрів регулятору ПІД. 

Регулятор, оптимальний за швидкодією у перехідному режимі та такий, що 

мінімізує функціонал ефективності в усталеному режимі. 

 Регулятор побудовано на базі пристрою запропонованого у пункті 5.2.  

 

Рис. 5.13 – Графік перехідних процесів у системі водопостачання 
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Графік перехідних процесів побудовано за допомогою розробленого 

програмного забезпечення і наведено на рис. 5.13. 

Апаратна реалізація системи керування водопостачанням виконана на 

сучасній елементній базі з використанням мікроконтролерів AVR фірми 

Atmel та мікроконтролерів з архітектурою ARM. 

Програмна реалізація системи виконана з використанням компілятора 

мови програмування C – gcc у операційній системі Linux, а також  за 

допомогою середовища розробки Atmel Studio. 

Впровадження системи керування водопостачанням  виконано на 

водоканал у місті Узин Київської області, на насосних станціях Поліського 

водоканалу, а також результати роботи використано у побудові системи 

керування водопостачанням твердопаливного котла на промисловому 

підприємстві ТОВ «Протеїн-Продакшн» та висвітлено у друкованих 

виданнях [105, 106]. 

Система керування водопостачанням  виконана на базі апаратно-

програмного забезпечення у вигляді шафи на насосних станціях та 

серверного комп’ютера у диспетчера. 

Розрахунки економічної ефективності наведені у Додатку А. 
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Висновки 

 

Предметом технічної реалізації основних наукових результатів, 

отриманих при проведені теоретичних та експериментальних досліджень є: 

1. Таким чином, розроблено програмно-апаратний комплекс збору 

інформації у системі водопостачання у реальному часі, який дозволяє 

проводити аналіз функціонування технологічного процесу на основі 

виміряних даних, що накопичуються у реальному часі з використанням 

елементів мікропроцесорної техніки. 

2. Розроблено пристрій, що реалізує оптимальні алгоритми та методи у 

системі керування водопостачанням. На відміну від існуючих він забезпечує 

виконання перемикання кусочно-неперервного сигналу керування у 

перехідному режимі на основі відхилення функції Гамільтона; виконує 

мінімізацію витрат електричної енергії в усталеному режимі. 

3. Експериментальні дослідження, виконані на імітаційному стенді, 

підтверджують результати теоретичних досліджень, а також можливість 

застосування оптимальних алгоритмів керування процесами водопостачання 

в реальному часі. 

Таким чином за допомогою створеного пристрою доведено можливість 

реалізації алгоритму мінімізації часу перехідного режиму та мінімізації 

функціоналу якості в режимі стабілізації стану. 
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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. 



132 

 

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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Додаток А 

Розрахунок економічного ефекту, що очікується від автоматизації 

процесу керування водопостачанням на комунальних підприємствах 

Розрахунок проводимо у відповідності з методикою визначення 

економічної ефективності використання у сільському господарстві, 

результатів науково дослідних і дослідно-конструкторських робіт, нової 

техніки, винаходів і раціональних пропозицій. Дані для розрахунків взяті із 

статистичних даних по Кіровоградській області та із нормативних 

документів. Дані зведені до таблиці 4. 

Таблиця 4   

Показники розрахунків економічної ефективності від 

впровадження автоматизації процесу керування водопостачанням з 

артезіанських свердловин. 

Номер пункту Показники Позначення Значення 

1 2 3 4 

1. Середня 

собівартість 

одиниці продукції 

від впровадження 

автоматизації 

процесу керування 

водопостачанням з 

артезіанських 

свердловин, 

грн./м
3 

С1 2 

2. Розрахунковий 

об’єм води, м
3
 

A 288000 

3. Сумарний час за 

рік, який 

витратився на 

автоматизацію 

процесу керування 

водопостачанням з 

артезіанських 

свердловин, год 

Тп 300 
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продовження таб. 4 

1 2 3 4 

4. Передбачуване 

скорочення 

витрат 

електроенергії 

після 

впровадження 

автоматизації 

процесу 

керування 

водопостачанням 

з артезіанських 

свердловин, у 

відсотках 

ККП 20 

5. Перебудовані 

допоміжні 

витрати 

електроенергії 

після 

впровадження 

автоматизації 

процесу 

керування 

водопостачанням 

з артезіанських 

свердловин, у 

відсотках 

Ке 25 

6. Передбачуване 

зниження 

зайнятості 

оператора, по 

керуванню 

системою 

водопостачання, 

у відсотках 

Ко 50 

7. Ціна 

електроенергії, 

грн. кВт∙год 

Це 1,49 

8. Зарплата 

оператора 

Зо 0,9 
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продовження таб. 4 

1 2 3 4 

9. Капітальні 

вкладення на 

автоматизацію 

процесу 

керування 

водопостачанням 

з артезіанських 

свердловин, грн 

К2 50000 

10. Нормативний 

коефіцієнт 

ефективності 

капітальних 

вкладень 

Ен 0,15 

 

1. Розрахунок загальної собівартості: 

1 2 288000 576000С С А      

2. В результаті на автоматизації процесу керування водопостачанням з 

артезіанських свердловин 

2.1 Економія від підвищення точності контролю навантаження норії: 

1 288000 0,2 2 115200т КПЕ А К С        

2.2 Допоміжні витрати на електроенергію: 

0,03 1,49 300 0,25 3,35е н е п еЗ Д Ц Т К          

2.3 Економія за рахунок зниження зайнятості оператора: 

300 0,9 0,5 135о п о оЕ Т З К         

3. Загальне зниження собівартості за рахунок використання всіх факторів 

економії складає: 

115200 3,35 135 115331,65т е оЕ Е З Е        

4. Середня собівартість прокачки води: 

2

576000 115331,65
1,59

288000

С Е
С

А

 
     

5. Розрахунок економічної ефективності за рік від впровадження 

автоматизації процесу керування водопостачанням з артезіанських 

свердловин 

1 2 2( ) (2 1,59) 288000 0,15 50000 110580р нЕ С С А Е К            
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6. Період окупності капітальних вкладень від впровадження 

автоматизації процесу керування водопостачанням з артезіанських 

свердловин 

2

1 2

50000
0,42

( ) (2 1,59) 288000

К
Т

С С А
  

   
  

 

7. Підвищення продуктивності праці від впровадження автоматизації 

процесу керування водопостачанням з артезіанських свердловин 

0,5
100 50%б н б б

в

б

Т Т Т Т
З

Т Т

 
     

8. Рентабельність визначимо по формулі: 

1 2

2

( ) (2 1,59) 288000
2,3616

50000

C C А
P

К

   
    

9. Результати розрахунків очікуваного економічного ефекту за рік, від 

впровадження автоматизації процесу керування водопостачанням з 

артезіанських свердловин приведені у таблиці 5: 

Таблиця 5  

Результати розрахунків економічного ефекту від  впровадження 

автоматизації процесу керування водопостачанням з артезіанських 

свердловин 

Показники Позначення Базовий варіант Новий варіант 

1 2 3 4 

Середня 

собівартість води, 

грн/м
3 

С 2 1,59 

Об’єм додаткових 

капітальних 

вкладень, грн. 

К - 50000 

Строк окупності 

додаткових 

капітальних 

вкладень, років 

Т - 0,42 

Строк служби 

системи, років 

Т0 5 5 
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продовження таб. 5 

1 2 3 4 

Підвищення 

продуктивності 

праці від 

впровадження 

системи, відсотк. 

Зв - 50 

Рентабельність 

 

Р - 2,3616 

Середній 

економічний 

ефект на 288000 

м
3
  води, що 

подається за рік, 

грн.. 

Ер - 110580 
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Додаток Б 

Лістинг програмного забезпечення 

Моделювання функції Гамільтона 

 

x10 = 0; 

x20 = 0; 

t = 0:0.1:2; 

  

Psi10 = 0:0.1:2; 

Psi20 = 0:0.1:2; 

x1 = zeros(length(Psi10),length(t)); 

x2 = zeros(length(Psi10),length(t)); 

Psi1 = zeros(length(Psi10),length(t)); 

Psi2 = zeros(length(Psi10),length(t)); 

H = zeros(length(Psi10)); 

x10 = 0; 

x20 = 0; 

for j = 1:1:length(Psi10) 

% управление при u = 1 

u = 1; 

  

C4 = x20; 

C3 = u-x10-x20; 

  

C1 = Psi20(j); 

C2 = Psi20(j)-Psi10(j); 

  

for i = 1:1:2 

x1(j,i) = -exp(-t(i))*(C3 + C4 + C3*t(i) - u*exp(t(i))); 

x2(j,i) = exp(-t(i))*(C4 + C3*t(i)); 

  

Psi1(j,i) = exp(t(i))*(C1 - C2 + C2*t(i)); 

Psi2(j,i) = exp(t(i))*(C1 + C2*t(i)); 

H(j) = Psi1(j,i)*x2(j,i)-Psi2(j,i)*x1(j,i)-2*Psi2(j,i)*x2(j,i)+u*Psi2(j,i); 

h_i = -C2*C4+C1*(3*C3+4*C4-2*u); 

h_k = Psi10(j)*x20-3*Psi20(j)*x10+Psi20(j)*u; 

end 

  

  

%управление при u = -1 

u = -1; 

C0 = k0*u; 

C2 = (E10 - C0 + E20)/(Tm-Tn); 

C1 = E20 - C2 ; 

t_i = 0; 

for i = 1:1:10001 

e1_1(j,i) = C0 - C1*Tm*exp(-t(i)/Tm) - C2*Tn*exp(-t(i)/Tn); 

e2_1(j,i) = C1*exp(-t(i)/Tm) + C2*exp(-t(i)/Tn); 

t_i = t_i +0.001; 

end 

  

end 

hold on 

  

%plot(Psi10,H); 

for j = 1:1:1 

%plot (t,x1(j,:),t, x2(j,:),t,Psi1(j,:),t, Psi2(j,:),t,H(j,:)); 

ax1 = subplot(5,1,1); 

plot (t,x1(j,:)); 

ax2 = subplot(5,1,2); 

plot (t,x2(j,:)); 
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aPsi1 = subplot(5,1,3); 

plot (t,Psi1(j,:)); 

aPsi2 = subplot(5,1,4); 

plot (t,Psi2(j,:)); 

aH = subplot(5,1,5); 

plot (t,H(j,:)); 

end 

  

grid(ax1,'on'); 

grid(ax2,'on'); 

grid(aPsi1,'on'); 

grid(aPsi2,'on'); 

grid(aH,'on'); 

hold off 

  

xlabel( 't' ); ylabel( 'A' ); 

% text(60,25,'Характеристика системи 1\rightarrow'); 

% text(70,57,'\leftarrow Характеристика системи 2'); 

grid on; 

 

 

 

Побудова діаграми Михайлова 

 

Tm = 0.026; 

Tn = 0.231; 

km = 5.061; 

kn = 5.22; 

k0 = kn*km; 

omega = 0:0.1:150; 

A = zeros(1,length(omega)); 

B = zeros(1,length(omega)); 

A(:) = k0 ./ (sqrt(omega.*omega.*(Tm^2) + 1).*sqrt(omega.*omega.*(Tn^2) + 

1)); 

B(:) = - atan(omega.*Tm)- atan(omega.*Tn); 

polar(B,A); 

 

 

Вирішення системи Ріккаті 

 

T1 = 0.026; 

T2 = 0.231; 

k = 26.41842; 

P1 = [1 2;2 4;]; 

B = [0;k/(T1*T2);]; 

A = [0 1 ;-1/(T1*T2) -(T1+T2)/(T1*T2);]; 

Q = [1 0;0 0;]; 

M1 = -P1*A; 

M2 = -A'*P1; 

M3 = P1*B*B'*P1; 

P_test = M1+M2+M3-Q; 

  

p11 = P1(1,2)/(T1*T2)+P1(2,1)/(T1*T2)+(P1(1,2)*k^2*P1(2,1))/(T1^2*T2^2)+1; 

p12 = -

P1(1,1)+(P1(1,2)*(T1+T2))/(T1*T2)+P1(2,2)/(T1*T2)+(P1(1,2)*k^2*P1(2,2))/(T1^2

*T2^2); 

p21 = (P1(2,2))/(T1*T2)-

P1(1,1)+(P1(2,1)*(T1+T2))/(T1*T2)+(P1(2,2)*k^2*P1(2,1))/(T1^2*T2^2); 

p22 = -P1(2,1)+(P1(2,2)*(T1+T2))/(T1*T2)-

P1(1,2)+(P1(2,2)*(T1+T2))/(T1*T2)+(P1(2,2)*k^2*P1(2,2))/(T1^2*T2^2); 

  

p11_1 = P1(1,2)*(2/(T1*T2)+(k^2*P1(1,2))/(T1^2*T2^2))+1; 

p12_1 = -P1(1,1)+ 
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(T1+T2)*P1(1,2)/(T1*T2)+P1(2,2)/(T1*T2)+(k^2*P1(1,2)*P1(2,2))/(T1^2*T2^2); 

p14_1 = -2*P1(1,2)+ 

2*(T1+T2)*P1(2,2)/(T1*T2)+(k^2*P1(2,2)*P1(2,2))/(T1^2*T2^2); 

  

[P,L,K] = care(A,B,Q) 

 

 

Функція знаходження часу перемикання 

 

Tm = 0.026; 

Tn = 0.231; 

km = 5.061; 

kn = 5.22; 

k0 = kn*km; 

a0 = 1/Tm; 

a1 = 1/Tn; 

E10 = 0; 

t2 = 0:0.000001:10; 

t1_1 = zeros(4,length(t2)); 

t1_2 = zeros(4,length(t2)); 

Umax = 1; 

Xp = 1; 

t_i = 0; 

  

for i = 1:1:length(t2) 

t1_1(1,i) = Tm*log( ((1+Xp/(k0*Umax))*exp(t2(i)/Tm) +1)/2   ); 

t1_2(1,i) = Tn*log( ((1+Xp/(k0*Umax))*exp(t2(i)/Tn) +1)/2   ); 

if (abs(t1_1(1,i) - t1_2(1,i))<0.000001) 

    K1=t1_1(1,i); 

    K2 = t1_2(1,i); 

    K3 = i; 

    break; 

end 

end 

  

hold on 

  

  

plot (t1_1(1,:),t2, t1_2(1,:),t2); 

  

 

hold off 

%z = polyfit(e2(1,:),e1(1,:),4); 

  

xlabel( 't1' ); ylabel( 't2' ); 

% text(60,25,'Характеристика системи 1\rightarrow'); 

% text(70,57,'\leftarrow Характеристика системи 2'); 

grid on; 
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Додаток В 

Схеми електричні принципові 
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