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АНОТАЦІЯ 
 

Луцька Н.М. Робастно-оптимальні системи управління складними 

технологічними об’єктами харчової промисловості. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». Національний 

університет біоресурсів та природокористування України. Київ, 2021. 

За результатами дисертаційного дослідження, а також комплексу науково-

дослідних та прикладних робіт за тематикою дисертації запропоновано 

розв'язок науково-технічної проблеми, що полягає в розробленні та 

впровадженні робастно-оптимальних систем керування для технологічних 

об’єктів харчової промисловості (ТОХП), що функціонують в умовах 

невизначеності, та створенні науково-методологічних основ їх застосування та 

проектування для забезпечення підвищення енерго-, ресурсоефективності та 

якості виробництва. 

Складні ТОХП характеризуються множиною характеристик, зокрема 

нелінійність, запізнювання, багатовимірність, нестаціонарність та ін. Точні 

математичні моделі таких ТОХП мають високий порядок та як наслідок 

ускладнюють розробку системи керування (СК). Але можна задати 

математичну модель ТОХП невисокого порядку та описати область 

невизначеності параметрів або структури такої моделі. Тоді синтез системи 

керування ТОХП необхідно проводити за робастними критеріями. Сьогодні 

існують різноманітні методи робастно-оптимального керування, однак 

особливості ТОХП вимагають особливого підходу до розробки та проектування 

таких систем, що базується на комплексуванні з традиційними методами 

синтезу та структурами СК ТОХП. 

Проведена систематизація існуючих методів робасної стійкості, робастно-

оптимальних методів, а також методів синтезу СК для об’єктів з 

невизначеностями. Визначені проблеми, що ускладнюють застосування 

робастних методів для складних ТОХП, до яких належить: відсутність простих 
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методів ідентифікації математичних моделей ТОХП з невизначеностями, що 

орієнтована на робастне керування та нерозуміння сутності робастного 

критерію керування та його зв’язку з інженерними вимогами до системи. 

В роботі виділена проблемна область дослідження, в центрі якої 

розташована СК ТОХП, що функціонує в умовах невизначеності. Неврахування 

області невизначеності призводить до зниження ефективності керування, тобто 

зниження якості продукту та перевищення енергоефективності, іноді навіть до 

втрати стійкості та постійної переналадки СК ТОХП. Таким чином, СК ТОХП, 

що функціонують в умовах невизначеності, необхідно розглядати з точки зору 

життєвого циклу та грамотно поєднувати з життєвим циклом автоматизованої 

системи управління технологічним процесом та технічними засобами 

автоматизації. В роботі показано, що життєвий цикл СК ТОХП, що функціонує 

в умовах невизначеності, ділиться на етапи, що можна об’єднати в дві 

взаємопов’язані задачі: розробка СК ТОХП та моніторинг СК ТОХП. 

Розроблено модель онтологічної системи предметної області дослідження 

проектування СК ТОХП, що складається з онтології об’єктів, онтології 

процесів та онтології задач. Онтологія об’єктів АСУТП складається з сутностей 

та поєднується з онтологією задач, головними з яких є задача розробки СК 

ТОХП та моніторингу відтворюваності СК ТОХП. Онтологія процесів 

сформульована відповідно до життєвого циклу СК ТОХП та включає 

формування вимог до системи, процес ідентифікації математичної моделі 

ТОХП з довизначенням області невизначеності, формування множини структур 

та методів до розробки СК ТОХП, тестування систем, вибір, моніторинг 

відтворюваності СК ТОХП та своєчасне переналагодження системи. 

Запропоновано узагальнюючий підхід до ідентифікації математичних 

моделей ТОХП з корекцією номінальних значень параметрів та з 

довизначенням області невизначеності. Розроблено емпіричний, частотний 

підхід та з використанням рандомізації. Запропоновані підходи побудовані на 

поетапних процедурах, що включають проведення експерименту, 

ідентифікацію параметрів математичної моделі ТОХП в номінальному режимі, 
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а також довизначення області невизначеності параметрів або структури ММ. 

Окремо розглядаються одновимірні та багатовимірні об’єкти. Наведено 

критерій адекватності математичних моделей ТОХП. 

Синтезовано низку робастних СК ТОХП, зокрема для об’єктів: 

теплообмінники, дифузійні та випарні установки, пастеризатори та 

ректифікаційні установки. Виявлені умови їх використання. В рамках 

комплексування робастних та традиційних методів керування ТОХП 

розроблено та протестовано СК для об’єктів з запізнюванням, з розв’язуванням 

перехресних каналів, а також робастно-адаптивні СК ТОХП. Доведено 

підвищення якості перехідних процесів для запропонованих підходів в 

номінальному режимі, а також збереження робастних властивостей на області 

невизначення. 

Проведено класифікацію СК ТОХП, що функціонують в умовах 

невизначеності. Виділені ознаки класифікації, зокрема особливості ТО, 

математичної моделі та структури СК. На основі проведеної класифікації для 

задачі розробки СК ТОХП сформульовані правила, що лягли в основу аксіом 

прикладної онтології. На основі атрибутів класів вимог до системи, ТОХП та 

математичної моделі ТОХП прикладна онтологія формує множину структур, 

методів та критерії СК ТОХП. Прикладна онтологія протестована на тестових 

об’єктах та запропоновані підходи до її використання. 

Для задачі моніторингу запропоновані кількісні оцінки відтворюваності 

СК ТОХП, на основі яких можна оцінити ступінь старіння структури та 

параметрів СК та зробити висновок про переконструювання СК ТОХП. 

Прогноз оцінки відтворюваності виконується на нейронній мережі, що 

розраховує серію наступних значень регульованих та керувальних змінних. 

На основі запропонованого методу ефективного розроблення та 

моніторингу СК ТОХП, що складається з запропонованих рішень, створено 

систему підтримки прийняття рішень, що в автоматизованому режимі виконує 

розробку та виконує моніторинг відтворюваності СК ТОХП. Запропоновано 

декілька архітектур реалізації системи підтримки прийняття рішень та її 
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окремих компонентів. Вірогідність розробленого методу та можливість його 

впровадження на підприємствах харчової промисловості ґрунтується на 

послідовному та коректному використанні запропонованої онтологічної 

системи та алгоритмічно-програмного забезпечення. Адекватність 

підтверджується проведеними розрахунками та актами впровадження на 

харчових підприємствах. 

Ключові слова: система керування, управління, технологічний об’єкт, 

робастний регулятор, онтологія, математична модель, предметна область, 

система підтримки прийняття рішень. 

 

 

ANNOTATION 

 

Lutska N.M. Robust optimal control systems for complex technological 

objects of food industry. – The manuscript. 

The thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.13.07 – 

«Automation of control processes». National University of Life and Environmental 

Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. 

Based on the results of the dissertation research, as well as a set of research and 

applied works on the topic of the dissertation, is proposed a solution of the scientific 

and technical problem, which consists in the development and implementation of 

robust control systems for technological objects of food industry (TOFI) in conditions 

of uncertainty. In addition, the created of scientific and methodological foundations 

for their application and designed to improve energy, resource efficiency and quality 

of production. 

Complex TOFIs characterized by many characteristics, including nonlinearity, 

delay, multidimensionality, nonstationarity and others. Accurate mathematical 

models of such TOFI have a high order and as a result complicate the development of 

the control system (CS). However, you can specify a mathematical model of low-

order TOFI and describe the area of uncertainty of the parameters or structure of such 

a model. Then the synthesis of the control system TOFI must be carried out according 
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to robust criteria. Today, there are various methods of robust-optimal control, but the 

features of TOFI require a special approach to the development and design of such 

systems, based on the combination with traditional methods of synthesis and 

structures of the TOFI CS. 

The systematization of existing methods of robust stability, robust-optimal 

methods, as well as methods of CS synthesis for plants with uncertainties carried out. 

Problems that complicate the application of robust methods for complex TOFI, which 

include lack of simple methods for identifying mathematical models of TOFI with 

uncertainties, focused on robust control and misunderstanding of the essence of 

robust control criterion and its relationship to engineering requirements. 

The problem domain of research selected in the work, in the center of which 

TOFI CS, which operates in the conditions of uncertainty is located. Failure to take 

into account the area of uncertainty leads to a decrease in management efficiency, ie 

reduced product quality and energy efficiency, sometimes even to the loss of stability 

and constant readjustment of TOFI CS. Thus, the TOFI CS operating in conditions of 

uncertainty, must be considered in terms of life cycle and competently combined with 

the life cycle of the automated process control system and technical means of 

automation. The thesis shows that the life cycle of the TOFI CS, operating in 

conditions of uncertainty, divided into stages, which can be combined into two 

interrelated tasks: the development of the TOFI CS and the monitoring of the TOFI 

CS. 

A model of ontological system for the subject domain of research has been 

developed, which consists of an ontology of objects, an ontology of processes and an 

ontology of tasks. The ontology of automated process control objects consists of 

entities and combined with the ontology of tasks, the main of which is the task of 

developing the TOFI CS and monitoring the reproducibility of the TOFI CS. The 

ontology of processes formulated according to the life cycle of the TOFI CS. It is 

includes the formation of system requirements, the process of identifying the 

mathematical model of the TOFI with the definition of uncertainty, the formation of 

many structures and methods for the development of the TOFI CS, system testing, 
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selection, monitoring of the reproducibility of the TOFI CS and timely 

reconfiguration of the system. 

A generalized approach to the identification of mathematical models of TOFI 

with correction of nominal values of parameters and with additional definition of the 

region of uncertainty offered. An empirical, frequency and randomization approach 

has been developed. The proposed approaches are based on step-by-step procedures, 

which include conducting an experiment, identifying the parameters of the 

mathematical model of TOFI in nominal mode, as well as defining the area of 

uncertainty of the parameters or structure of mathematical model. One-dimensional 

and multidimensional objects are considered separately. The criterion of adequacy of 

mathematical models of TOFI is given. 

A lot of TOFI robust CS have been synthesized, in particular for facilities: heat 

exchangers, diffusion and evaporation units, pasteurizers and rectification units. The 

conditions of their use revealed. As part of the combination of robust and traditional 

methods of TOFI control, CSs have been developed and tested for objects with 

delays, with the solution of cross-channels, as well as CS robust-adaptive TOFI. The 

improvement of the quality of transients for the proposed approaches in the nominal 

mode, as well as the preservation of robust properties in the region of uncertainty 

proved. 

The classification of CS TOFI operating in conditions of uncertainty carried out. 

It is highlighted signs of classification, in particular, the features of maintenance, 

mathematical model and structure of the CS. Based on the conducted classification 

for the task of development of CS TOFI the rules which have formed a basis of 

axioms of applied ontology are formulated. Based on attributes of classes of 

requirements to system, TOFI and mathematical model of TOFI the applied ontology 

forms set of structures, methods and criteria of CS TOFI. The applied ontology tested 

on test plants and approaches to its use offered. 

For the monitoring task, quantitative estimates of the reproducibility of the TOFI 

CS proposed, based on which it is possible to assess the degree of aging of the 

structure and parameters of the CS and to draw a conclusion about the redevelopment 
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of the CS TOFI. The reproducibility estimation performed on a neural network that 

calculates a series of the following values of adjustable and control variables. 

Based on the proposed method of effective design and monitoring of the TOFI 

CS, consisting of the proposed solutions, a decision support system has been created, 

which automatically performs the development and monitors the reproducibility of 

the TOFI CS. Several architectures for the implementation of the decision support 

system and its individual components proposed. The probability of the developed 

method and the possibility of its implementation in the food industry based on the 

consistent and correct use of the proposed ontological system and algorithmic 

software. Adequacy confirmed by the calculations and implementation acts at food 

enterprises. 

Keywords: control system, management, technological object, robust 

controller, ontology, mathematical model, subject domain, decision support system. 
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результатів моделювання) 

10. Гриценко Н.Г., Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Смітюх Я.В., Кириленко Р.Г. 

Сучасні методи керування брагоректифікаційними установками. Енергетика і 

автоматика. 2016. № 3 (29). C. 68–78. (Здобувачем проаналізовано зв'язок 

критеріїв керування на різних рівнях в структурі комп’ютерно-інтегрованого 

управління технологічними комплексами спиртового виробництва) 

11. Луцька Н.М., Ладанюк А.П. Дослідження робастно-оптимальних систем 

керування багатозв’язними технологічними об’єктами. Енергетика та 

автоматика. 2018. № 5. С. 68–81. (Здобувачем виконано постановку та 

розв’язок задач оптимального та робастного керування, аналіз результатів 

моделювання) 

12. Луцька Н.М. Розробка методики ідентифікації математичних моделей 

технологічних об’єктів з невизначеностями. Енергетика та автоматика. 2019. 

[S.l.] n. 4. Р. 56–69. 
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13. Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Смітюх Я.В., Власенко Л. О., Сашньова М.В. 

Ефективність інтелектуальних систем керування технологічними об’єктами. 

Частина 1. Основні положення. Харчова промисловість. 2019. № 25. С. 141–147. 

(Здобувачем проведено аналіз та сформовані оцінки для розрахунку 

ефективності функціонування інтелектуальних систем керування) 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних 

14. Заєць Н.А., Луцька Н.М. Розробка алгоритму ідентифікації адаптивної 

системи управління нестаціонарними об’єктами. Наукові праці Національного 

університету харчових технологій. 2011. № 37. С. 149–153. (Здобувачем 

виконано постановку та розв’язок задачі ідентифікації математичної моделі 

технологічного об'єкта) 

15. Луцька Н.М. Дослідження робастної стійкості оптимальної системи 

керування технологічним об’єктом харчової промисловості. Наукові праці 

Національного університету харчових технологій. 2012. № 44. С. 71–77. 

16. Луцька Н.М., Власенко Л.О. Розробка багатовимірних оптимальних 

регуляторів для випарної станції цукрового виробництва, що функціонує в 

умовах інтервальної невизначеності. Наукові праці Національного університету 

харчових технологій. 2013. № 52. С. 48–61. (Здобувачем досліджено робастну 

стійкість оптимальної системи керування технологічним об'єктом) 

17. Луцька Н.М. Дослідження впливу вагових матриць на робастну стійкість 

оптимальної системи керування. Наукові праці Національного університету 

харчових технологій. 2015. Том 21. № 1. С. 21–27. 

18. Луцька Н.М., Власенко В.В., Циганенко В.В. Особливості моделювання 

систем керування технологічними об’єктами з невизначеностями. Наукові праці 

Національного університету харчових технологій. 2016. Том 22. № 4. С. 41–47. 

(Здобувачем виконано постановку та розв’язок задач оптимального та 

робастного керування, аналіз результатів моделювання) 

19. Луцька Н.М. Порівняння методів робастно-оптимальних систем керування 

для технологічних об’єктів із невизначеностями. Науковий вісник 
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Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія 

«Техніка та енергетика АПК». 2016. № 256. С. 122–128. 

20. Луцька Н.М., Гриценко Н.Г. Розробка моделей системи керування бражної 

колони. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2016. 

Т. 22. № 6. С. 22–27. (Здобувачем виконано постановку та розв’язок задачі 

ідентифікації математичної моделі технологічного об'єкта) 

21. Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Кишенько В.Д., Смітюх Я.В., Шумигай Д.А. 

Комплексування методів теорії керування в системах автоматизації 

технологічних об’єктів. Частина 1. Загальні положення. Наукові праці 

Національного університету харчових технологій. 2017. Т. 23. № 4. С. 8–16. 

(Здобувачем розроблена концепція комплексування робастних та традиційних 

методів керування для технологічних об’єктів із запізнюванням) 

22. Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Кишенько В.Д., Смітюх Я.В., Шумигай Д.А. 

Комплексування методів теорії керування в системах автоматизації 

технологічних об’єктів. Частина 2. Приклади. Наукові праці Національного 

університету харчових технологій. 2017. Том 23. № 6. С. 7–20. (Здобувачем 

виконано моделювання робастної системи керування для технологічного 

об’єкта з запізнюванням) 

23. Lutskaya N., Zaiets N., Vlasenko L., Shtepa V. Effective robust optimal control 

system for a lamellar pasteurization-cooling unit under the conditions of intense 

external perturbations. Ukrainian Food Journal. 2018. Vol. 7, Is.3. P. 511–521. 

(Здобувачем виконано постановку та розв’язок задач оптимального та 

робастного керування, аналіз результатів моделювання) 

24. Луцька Н.М. Енергоефективність робастно-оптимальних систем керування 

технологічними об’єктами. Наукові праці Національного університету 

харчових технологій. 2018. Т. 24. № 6. C. 16–23. 

25. Lutska N.M., Ladanyuk A.P., Savchenko T.V. Identification of the mathematical 

models of the technological objects for robust control systems. Radio Electronics, 

Computer Science, Control. 2019. Vol. 3 (50). P. 163–172. (Здобувачем розроблена 
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концепція для ідентифікації математичних моделей технологічних об’єктів із 

невизначеностями) 

26. Ладанюк А.П., Власенко Л.О., Луцька Н.М., Смітюх Я.В. Проблема 

забезпечення стійкості інтелектуальних систем керування технологічними 

об’єктами. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 

2019. Т. 25. № 2. C. 7–15. (Здобувачем проведено аналіз та виявлені фактори, 

що впливають на стійкість інтелектуальних систем керування) 

27. Ладанюк А.П., Власенко Л.О., Луцька Н.М., Смітюх Я.В., Бойко Р.О. 

Автоматизовані технологічні комплекси: сучасні методи, задачі аналізу та 

синтезу. Частина 1. Аналіз проблеми. Наукові праці Національного 

університету харчових технологій. 2020. Т. 26. № 3. С. 7–16. (Здобувачем 

виконано аналіз результатів розробки та впровадження автоматизованих 

технологічних комплексів на конкретних харчових виробництвах) 

28. Ладанюк А.П., Власенко Л.О., Луцька Н.М., Смітюх Я.В., Бойко Р.О. 

Автоматизовані технологічні комплекси: сучасні методи, задачі аналізу та 

синтезу. Частина 2. Приклади реалізації і проблема технологічних ризиків. 

Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2020. Т. 26. № 

4. С. 15–22. (Здобувачем розроблено концепцію та виконано моделювання 

системи автоматичного керування на основі оцінки технологічних ризиків) 

29. Луцька Н.М., Власенко Л.О., Пупена О.М. Технічні аспекти інтеграції 

відкритих онтологічних баз знань із сучасними автоматизованими системами 

управління. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 

2021. Т. 27. № 1. С. 8–21. (Здобувачем розроблена архітектура системи та 

виконано її тестування) 

Статті в наукових виданнях інших держав 

30. Lutskaya N.N., Ladanyuk A.P. Use of Optimal Controllers for Multidimensional 

Technological Objects. Journal of automation and information sciences. 2007. 

Valume 39. Number 3. Р. 16–24. (Луцкая Н.Н., Ладанюк А.П. Использование 

оптимальных регуляторов для многомерных технологических объектов. 

Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и 
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информатики». 2007. № 2. С. 56–63.) (Здобувачем виконано постановку та 

розв’язок задач оптимального керування, аналіз результатів моделювання) 

31. Ladanyuk A.P., Lutskaya N.N. Problems Features of the Robust Control of 

Process Plants. Part I. Process Plants and their Mathematical Models. Journal of 

automation and information sciences. 2016. Valume 48, Issue 9. Р. 75–83. (Ладанюк 

А.П., Луцкая Н.Н. Особенности задач робастного управления технологичес-

кими объектами. Часть 1. Технологические объекты и их математические 

модели. Международный научно-технический журнал «Проблемы управления 

и информатики». 2016. № 5. С. 16–23.) (Здобувачем виконано постановку та 

розв’язок задач оптимального та робастного керування) 

32. Lutskaya N.N., Ladanyuk A.P. Problems Features of the Robust Control of 

Process Plants. Part II. Examples of Modeling of Robust Control Systems. Journal of 

automation and information sciences. 2016. Valume 48. Issue 12. Р. 62–69. (Луцкая 

Н.Н., Ладанюк А.П. Особенности задач робастного управления 

технологическими объектами. Часть 2. Примеры моделирования робастных 

систем управления. Международный научно-технический журнал «Проблемы 

управления и информатики». 2016. № 6. С. 10–16.) (Здобувачем виконано 

моделювання систем оптимального та робастного керування, аналіз 

результатів моделювання) 

33. Заєць Н.А., Власенко Л.О., Луцкая Н.Н., Штепа В.Н. Современные 

технологии оценивания режимов работы технологических комплексов 

пищевых производств. Вестник Брестского государственного технического 

университета. 2018. № 4 (112). С. 28–31. (Здобувачем проаналізовано зв'язок 

критеріїв керування на різних рівнях в структурі комп’ютерно-інтегрованого 

управління технологічними комплексами харчових виробництв) 

34. Штепа В.Н., Заец Н.А., Прокопеня О.Н., Луцкая Н.Н. Вероятностные 

нейронные сети в задачах управления комбинированными системами 

водоочистки. Вестник БрГТУ. Водохозяйственное строительство, 

теплоэнергетика и геоэкология. 2018. № 2. С. 88–90. (Здобувачем виконано 

моделювання та оцінка результатів нейронної мережі) 
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35. Штепа В.Н., Луцкая Н.Н., Заец Н.А. Управление теплотехническими 

режимами элетротехнологической водоочистки. Вестник ГГТУ им. П.О. 

Сухого. 2019. № 3. С. 63–70. (Здобувачем виконано постановку та розв’язок 

задач оптимального та робастного керування, аналіз результатів 

моделювання) 

Тези наукових доповідей: 

36. Луцька Н. М. Робастнa стійкість технологічних об’єктів управління. 

Автоматика – 2012. XIX Міжнародна конференція з автоматичного управління, 

м. Київ, 26–28 вересня 2012 року: тези доповіді. Київ, 2012. C. 227. 

37. Lutskaya N., Vlasenko L. Synthesis of the optimal control system for 

evaporating station of sugar production in interval uncertainty conditions. The 

Second North and East European Congress on Food, Kyiv, 26–29 May. Kyiv, 2013. 

P. 54. (Здобувачем виконано постановку та розв’язок задач оптимального та 

робастного керування, аналіз результатів моделювання). 

38. Власенко Л. О., Довженко Є. В., Луцька Н. М. Особливості 

функціонування технологічного комплексу молокозаводу в умовах 

невизначеності. Автоматика – 2014: ХХІ Міжнародна конференції з 

автоматичного управління, м. Київ, 23–27 вересня 2014 року: тези доповіді. 

Київ, 2014. С. 78–79. (Здобувачем виконано постановку та розв’язок задач 

оптимального та робастного керування, аналіз результатів моделювання). 

39. Луцька Н. М. Моделювання технологічних об’єктів та систем керування з 

невизначеностями у середовищі Matlab. Сучасні методи, інформаційне, 

програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-техніч-

ними та технологічними комплексами: Міжнародна науково-технічна конфе-

ренція, м. Київ, 27 листопада 2014 року: тези доповіді. Київ, 2014. С. 64–65. 

40. Ладанюк А. П., Луцька Н. М. Проблема компенсації збурень в робастних 

системах автоматизації технологічних об’єктів. Проблеми та перспективи 

розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК: ІV Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Київ, 21–22 листопада 2016 року: тези 

доповіді. Київ, 2016. С. 63–64. (Здобувачем виконано постановку та розв’язок 
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задач оптимального та робастного керування, аналіз результатів 

моделювання). 

41. Lutska N. N. Robust control of heat exchange processes for food industry. 

Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем 

управління організаційно-технічними та технологічними комплексами: ІІІ 

Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, м. Київ, 23 листопада 2016 

року: тези доповіді. Київ, 2016. С. 100–101. 

42. Lutska N. M., Vlasenko L. O. Features simulation of process control with 

uncertainty. Автоматика – 2016: ХХІІІ Міжнародна конференція з 

автоматичного управління, м. Суми, 22–23 вересня 2016 року: тези доповіді. 

Суми, 2016. C. 96–97. (Здобувачем виконано постановку та розв’язок задач 

оптимального та робастного керування, аналіз результатів моделювання). 

43. Луцька Н. М. Проблема ідентифікації математичних моделей для синтезу 

робастно-оптимальних систем керування технологічними об’єктами. 

Автоматика – 2017: XXIV Міжнародна конференція з автоматичного 

управління, м. Київ, 13–15 вересня 2017 року: тези доповіді. Київ, 2017. С. 42. 

44. Луцька Н. М. Ідентифікація математичних моделей технологічних об’єктів 

для синтезу робастних регуляторів. Сучасні методи, інформаційне, програмне 

та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та 

технологічними комплексами: ІV Міжнародна науково-технічна Internet-

конференція, м. Київ, 22 листопада 2017 року: тези доповіді. Київ, 2017. С. 57. 

45. Korobiichuk І., Lutskaya N., Ladanyuk A. et al. Synthesis of optimal robust 

regulator for food processing facilities. Automation 2017: Innovations in Automation, 

Robotics and Measurement Techniques, Advances in Intelligent Systems and 

Computing. Warsaw, Poland, 15–17 May 2017. Vol. 550. P. 58–66. (Здобувачем 

виконано постановку та розв’язок задач оптимального та робастного 

керування, аналіз результатів моделювання). 

46. Луцька Н. М. Сучасний стан та перспективи використання методів 

робастного керування технологічними об’єктами. Сучасні методи, 

інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування 
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організаційно-технічними та технологічними комплексами: V Міжнародна 

науково-технічна Internet-конференція, м. Київ, 22 листопада 2018 року: тези 

доповіді. Київ, 2018. С. 70–71. 

47. Луцька Н. М. Теоретичні основи створення ефективних систем керування 

технологічними об’єктами, що функціонують в умовах невизначеності. 

Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електро-технологій та 

автоматики в АПК: V Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 

пам’яті професора В. М. Синькова, м. Київ, 19 грудня 2019 року: тези доповіді. 

Київ, 2019. С. 133. 

48. Zaiets N., Vlasenko L., Lutska N., Usenko S. System modeling for construction 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Ефективне управління технологічними об’єктами 

харчової промисловості обов'язково включає множину технологічних і 

теплоенергетичних параметрів і змінних, які визначають якість функціонування 

об'єкта. Постійні часу об'єкта і параметри регуляторів безпосередньо 

визначаються технологічними змінними і параметрами, які залежать від 

коефіцієнта теплопередачі, витрат потоків та ін. Крім параметричних 

невизначеностей, існують також структурні невизначеності, обумовлені 

нелінійністю об'єкта, відхиленням від точки лінеаризації та неврахованою 

динамікою, що обґрунтовує використання робастно-оптимальних регуляторів. 

До таких об’єктів належать групи теплообмінників, дифузійні, випарні та 

ректифікаційні установки, пастеризатори та ін. Вагомі результати щодо 

дослідження робастних систем керування отримали вітчизняні та зарубіжні 

науковці, зокрема: Б.Т. Поляк, К.А. Пупков, В.Л. Харитонов, D.C. McFarlane, G. 

Zames, P. Apkarian, В.М. Кунцевич, В.Л. Тимченко та ін. Різноманітність 

робастних методів, невизначеність мети керування, обмеження на вектори 

координат стану і керування вимагають особливого підходу до проектування 

таких систем для технологічних об’єктів харчової промисловості, які на 

сьогодні недостатньо вивчені. 

Також розробка системи керування технологічними об’єктами харчової 

промисловості на даний час продовжує залишатися творчою процедурою, яка 

повністю залежить від власних вподобань проектанта системи керування. В 

першу чергу, це пояснюється визначальною частиною початкових знань 

предметної області проектанта та отриманих на їх основі емпіричних знань. 

Хоча етапи розроблення системи керування технологічними об’єктами харчової 

промисловості формалізовані досить давно, однак враховуючи сучасне 

різноманіття методів та підходів, вони потребують переосмислення. Крім того, 

системи керування технологічними об’єктами, що функціонують в умовах 

невизначеності, потребують розгляду з точки зору життєвих циклів системи 
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керування технологічним об’єктом, автоматизованої системи управління 

технологічним процесом та технічних засобів автоматизації. Керувальним 

пристроєм такої системи є робастний регулятор, структура та/або параметри 

якого розраховуються за H2/H∞-критерієм, однак змінні умови функціонування 

та еволюція самого технологічного об'єкта приводять до зміни області 

невизначеності, в межах якої конструювався робастний регулятор. Як наслідок 

знижується ефективність системи в цілому й виникає необхідність 

переконструювання системи керування. Таким чином, використання даних та 

знань предметної області потребують формалізації для застосування в кінцевій 

системі, що може бути реалізована системою підтримки прийняття рішень. 

На основі проведеного аналізу сучасного стану наукових результатів щодо 

методів робастного керування технологічними об’єктами харчової 

промисловості та їх проектування виявлено таке: не враховуються особливості 

складних технологічних об’єктів, а саме багатозв’язність, запізнювання, а 

також їх еволюція; не існує узагальненого підходу до ідентифікації 

математичних моделей технологічних об’єктів харчової промисловості та їх 

невизначеностей, який орієнтований на робастне керування; не існує єдиного 

методологічного підходу вибору критеріїв робастно-оптимального керування 

технологічними об’єктами харчової промисловості відповідно до вимог 

системи; не існує підходу щодо комплексування робастних та інших 

традиційних методів керування технологічними об’єктами харчової 

промисловості. 

Таким чином, необхідність підвищення енерго-, ресурсоефективності та 

якості виробництва зумовлює актуальність вирішення складної науково-

прикладної проблеми розроблення та впровадження робастно-оптимальних 

систем керування для технологічних об’єктів харчової промисловості, що 

функціонують в умовах невизначеності, та створення науково-методологічних 

основ їх застосування та проектування на основі онтологічного підходу. 

Вищезазначене зумовило вибір теми дисертації, встановлення її мети та 

завдань. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження, представлені у роботі, виконувалися відповідно до пріоритетного 

напряму розвитку науки і техніки України у рамках фундаментальної 

держбюджетної науково-дослідної роботи МОН України за темою «Теоретичні 

основи розробки робастно-оптимальних систем керування складними 

технологічними об’єктами та комплексами в умовах невизначеності» (номер 

державної реєстрації 0115U000379), за планом кафедри автоматизації та 

інтелектуальних систем керування Національного університету харчових 

технологій за темами «Наукові основи створення інтелектуальних систем 

автоматизації технологічних об’єктів із використанням робастно-оптимальних 

та енергозбережних методів» (номер державної реєстрації 0116U001531),  

«Наукові основи створення автоматизованих систем управління для 

комп’ютерно-інтегрованих виробництв харчової промисловості» (номер 

державної реєстрації 0112U001496), де здобувач була виконавцем. 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розроблення наукових 

основ робастно-оптимального керування складними технологічними об’єктами 

харчової промисловості, що функціонують в умовах невизначеності та 

автоматизованого проектування систем керування для підвищення енерго-, 

ресурсоефективності та якості харчових виробництв. 

Для досягнення означеної мети необхідно розв’язати такі завдання 

дослідження: 

• провести систематизацію робастно-оптимальних методів керування для 

виявлення умов їх застосування та недоліків, що гальмують впровадження цих 

систем для технологічних об’єктів харчової промисловості; 

• сформулювати предметну область дослідження, для якої визначити 

основні онтологічні задачі дослідження з урахуванням життєвого циклу 

системи керування технологічним об’єктом харчової промисловості, за 

виділеними задачами дослідження розробити онтологію процесів та розробити 

структурно-логічну схему методу розроблення й моніторингу системи 
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керування технологічними об’єктами харчової промисловості, що 

функціонують в умовах невизначеності; 

• розробити узагальнену концепцію ідентифікації математичних моделей 

технологічних об’єктів харчової промисловості, що включає довизначення 

області невизначеності, та орієнтовану на робастне керування; 

• вдосконалити методи робастно-оптимального керування з урахуванням 

особливостей технологічних об’єктів харчової промисловості, що 

функціонують в умовах невизначеності, в тому числі на основі комплексування 

із традиційними методами керування складними технологічними об’єктами; 

• розробити метод вибору системи керування технологічним об’єктом 

харчової промисловості, що функціонує в умовах невизначеності, який 

базується на аксіомах прикладної онтології і дає змогу в автоматичному режимі 

рекомендувати множину критеріїв, структур системи керування та методи 

налаштування їх параметрів відповідно до вимог; 

• розробити систему підтримки прийняття рішень, яка містить моніторинг 

відтворюваності робастно-оптимальних систем керування технологічними 

об’єктами харчової промисловості та прикладну онтологію розроблення 

системи керування в умовах невизначеності та допомагає ОПР своєчасно та 

обґрунтовано виконувати переконструювання системи керування; 

• розробити комплекс алгоритмічно-програмного забезпечення для задач 

розроблення та моніторингу відтворюваності системи керування технологічним 

об’єктом харчової промисловості, що входять в систему підтримки прийняття 

рішень та перевірити її працездатність. 

Об’єкт дослідження – процеси керування технологічними об’єктами та 

комплексами харчової промисловості (групи теплообмінників, дифузійні, 

випарні та ректифікаційні установки, пастеризатори та ін.), що функціонують в 

умовах суттєвих невизначеностей, зумовлених природними та людськими 

чинниками. 

Предмет дослідження – закономірності, математичні моделі, критерії та 

методи робастно-оптимального керування з метою розроблення та 
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проектування систем керування технологічними об’єктами, що функціонують в 

умовах невизначеності, для підвищення енерго-, ресурсоефективності та якості 

харчових виробництв. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань 

використовувались: методи сучасної теорії автоматичного керування, методи 

теорії оптимального та робастного керування, методи ідентифікації, імітаційне 

моделювання, системний аналіз, онтологічні методи дослідження, методи 

прикладного програмування, методи генерації повторних вибірок. 

Наукова новизна одержаних результатів. Винесені на захист наукові 

результати є теоретичною основою для розв’язання важливої науково-

прикладної проблеми розроблення та впровадження робастно-оптимальних 

систем керування для технологічних об’єктів харчової промисловості, що 

функціонують в умовах невизначеності, та створення науково-методологічних 

основ їх застосування й проектування для забезпечення підвищення енерго-, 

ресурсоефективності та якості виробництва. Основний науковий результат 

роботи полягає у розробленні та практичному застосуванні методів і моделей 

робастно-оптимального керування складними технологічними об’єктами 

харчової промисловості, що функціонують в умовах невизначеності, та методів 

автоматизованого проектування таких систем. 

Основні наукові положення, що визначають наукову новизну роботи: 

– вперше розроблено метод розроблення та моніторингу системи 

керування технологічним об’єктом харчової промисловості, що функціонує в 

умовах невизначеності та базується на життєвому циклі системи, використовує 

тестування на математичних моделях при виборі найкращого варіанта рішень і 

дає змогу в автоматизованому режимі здійснювати процеси розроблення та 

оцінку відтворюваності системи керування в умовах невизначеності й в 

кінцевому підсумку приводить до підвищення ефективності системи у цілому; 

– вперше розроблено модель онтологічної системи предметної області 

проектування ефективних систем керування технологічними об’єктами 

харчової промисловості із невизначеностями, що базується на життєвому циклі 
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системи й містить онтологію об’єктів, процесів і задач, використовує 

традиційні та робастні методи синтезу, що дозволило сформулювати і 

представити знання та дані предметної області, а також систематизувало 

предметну область для подальшої розробки інтелектуальної системи підтримки 

прийняття рішень; 

– вперше розроблено комплекс процедур для ідентифікації математичних 

моделей технологічних об’єктів для робастного керування, що базується на 

методі довизначення області невизначеності, використовує евристичний, 

частотний або рандомізаційний підходи, адекватність яких оцінюється в 

номінальному стані та на області невизначеності і дає змогу ідентифікувати 

математичну модель технологічного об’єкта харчової промисловості та область 

невизначеності для робастного керування; 

– вперше розроблено метод автоматизованого вибору системи керування 

технологічним об’єктом харчової промисловості в умовах невизначеності, що 

базується на інтелектуальній системі підтримки прийняття рішень, основу якої 

складає прикладна онтологія, яка, відповідно з вимогами до системи та 

особливостей об'єкта і моделі, ставить у відповідність множину критеріїв 

керування, структур системи керування та методів синтезу керувальної 

системи, таким чином обґрунтовуючи вибір системи; 

– набули подальшого розвитку методи ідентифікації математичних 

моделей технологічних об’єктів харчової промисловості із невизначеностями, 

що базуються на процедурах рандомізації, зокрема, бутстрепу й «складального 

ножа», та ідентифікують область невизначеності параметрів моделі відповідно 

до обраних критеріїв адекватності і орієнтовані на подальше використання в 

робастних системах керування; 

– вдосконалено методи комплексування робастних та традиційних методів 

керування складними технологічними об’єктами харчової промисловості, які 

базуються на ефекті емерджентності, що дозволило покращити якість та 

знизити енерговитрати систем керування технологічними об’єктами в умовах 

суттєвих невизначеностей; 
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– набули подальшого розвитку методи прийняття рішень щодо вибору 

системи керування технологічним об’єктом в умовах невизначеності з 

використанням тестування на математичних моделях, що дозволило підвищити 

ефективність функціонування системи керування; 

– набули подальшого розвитку методи та системи робастного керування 

для технологічних об’єктів за рахунок запропонованих вагових коефіцієнтів, 

передавальних функцій, передавальних вагових матриць системи, що 

дозволило спрощено знаходити компроміс між енерговитратами та якістю 

системи; 

– набули подальшого розвитку методи моніторингу технологічних 

об’єктів, до складу яких увійшла підсистема моніторингу відтворюваності 

системи керування технологічним об’єктом харчової промисловості, що 

базується на визначенні та прогнозуванні старіння системи керування та 

своєчасному прийнятті рішення щодо переконструювання керувальної системи, 

що дозволило підвищити ефективність системи керування у змінюваних 

умовах. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертаційній 

роботі онтологічні основи проектування системи керування технологічними 

процесами, які функціонують в умовах невизначеності, стали підґрунтям 

створення інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень, що забезпечує 

удосконалення процесів розробки систем керування та моніторинг системи і, як 

наслідок, підвищення ефективності системи керування в цілому. У результаті 

застосування розроблених підходів забезпечується виконання вимог до системи 

на етапі розробки системи та моніторинг «старіння» системи керування на 

підставі використання нової онтологічної концепції, розроблених методів та 

процедур. Використання створених підходів обумовить вибір раціональної 

структури та оптимальних параметрів керувального пристрою, суттєво 

скоротить час розробки системи, обумовить нову організацію до 

переналагодження системи керування, що призведе до отримання економічного 

ефекту. 
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Практично вагомими вважаються такі результати: процедури ідентифікації 

математичних моделей технологічних об’єктів з уточненням номінальних 

параметрів та довизначенням області невизначеності, основною перевагою яких 

є простота обчислювальних процедур та орієнтація на робастне керування; 

розроблені робастні системи керування, в тому числі й на основі 

комплексування, дозволяють збільшити якісні показники системи, зменшити 

витрати енергоносіїв, що в цілому збільшує загальну ефективність системи в 

межах 2,5 – 4,5 %; генерація альтернативних структур системи керування на 

основі вимог до системи керування та особливостей технологічного об’єкта 

харчової промисловості, що реалізується прикладною онтологією; система 

моніторингу відтворюваності системи керування, що є частиною моніторингу 

технологічного процесу, яка дозволяє виявити та спрогнозувати «старіння» 

налаштувань системи та своєчасно прийняти рішення щодо переконструювання 

структури та параметрів керувального пристрою; запропонована інтелектуальна 

система підтримки прийняття рішень, що допомагає виконувати розробку та 

здійснює моніторинг системи керування, може бути впроваджена на харчових 

підприємствах, зокрема, для ефективного керування неперервними 

технологічними об’єктами харчової промисловості, що функціонують в умовах 

невизначеності. 

Результати роботи впроваджено на ТОВ «Технопарк Полесье» (м. Пінськ, 

Республіка Білорусь), ДП «Укрспирт» (Червонослобідське МПД Макарівського 

району Київської області), ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»» (смт 

Линовиця, Чернігівська область), ТОВ «Проектування та розробка 

автоматизованих технологій», ПП «Альтернативні джерела», ТОВ «НВП «ЕА 

Діджитал» та ТОВ «САУТКОМ». 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління 

Національного університету харчових технологій. 

Особистий внесок здобувача. До дисертації увійшли наукові результати, 

отримані здобувачем особисто. Здобувачу належить постановка завдань і вибір 
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методів дослідження, аналіз та узагальнення експериментальних результатів 

досліджень. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації 

використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи 

здобувача. У докторській дисертації здобувача матеріали і висновки 

кандидатської дисертації відсутні. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях: 

Міжнародній конференції з автоматичного управління «Автоматика – 2012, 

2014, 2016, 2017 (м. Київ, 2012 р., 2014 р., 2016 р., 2017 р.); «The Second  

North and East European Congress on Food» (м. Київ, 2013 р.); «Сучасні методи, 

інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління 

організаційно-технічними та технологічними комплексами» (м. Київ, 2014, 

2016–2018 рр.); «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електро-

технологій та автоматики в АПК» (м. Київ, 2016, 2019 рр.); «Automation 2017: 

Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques, Advances  

in Intelligent Systems and Computing» (м. Місто, Республіка Польща, 2017 р.);  

5th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering «ICMRE 

2019» (м. Рим, Італія, 2019 р.); «E3S Web of Conferences: 6th International 

Conference – Renewable Energy Sources» (м. Криниця, Республіка Польща, 

2020 р.); «ICO 2020: Intelligent Computing and Optimization» (м. Хуа Хін, 

Таїланд, 2020 р.). 

Публікації. Основні теоретичні та експериментальні результати наукових 

досліджень висвітлено у 50 наукових працях, з яких монографія, 28 статей  

у наукових фахових виданнях України, у тому числі включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, 6 статей у наукових виданнях інших 

держав, 15 тез наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 427 сторінок. Робота містить 108 рисунків 

та 33 таблиці. Список використаних джерел налічує 231 найменування. 
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РОЗДІЛ 1

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА МЕТОДАМИ
СИНТЕЗУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ З

НЕВИЗНАЧЕНОСТЯМИ

1.1. Особливості технологічних об’єктів харчової промисловості та
структур автоматизованої системи управління виробництвом

Для управління виробництвом харчової промисловості в цілому існують

різні методи та підходи [1, 2], однак структура управління вже багато десятиліть

залишається без змін – це інтегрована автоматизована система управління

(ІАСУ), що включає горизонтальну та вертикальну інтеграцію [3, 4]. На сьогодні

ІАСУ доповнюється різноманітними функціями, варіантами технічної,

інформаційної та програмної реалізації, а також знайшла своє продовження в

американських та європейських стандартах [5, 7].

Розглянемо структуру ІАСУ (рис. 1.1) технологічним виробництвом та

місце і роль оптимальних та робастних систем в ній. Функціональна структура

ІАСУ поділяється на 5 рівнів управління, кожна з яких реалізує управлінські

функції в автоматичному або автоматизованому режимі. При поєднанні всіх

рівнів ієрархії можна отримати найбільш ефективне функціонування

виробництва.

Перший рівень датчиків та виконавчих механізмів (Sensors/Actuators)

забезпечує збір даних з датчиків та безпосередньо реалізує керуючих вплив на

технологічний об’єкт. Другий рівень (PLC – Programmable logic controller)

виконують функції контролю, регулювання та керування технологічними

процесами виробництва. Третій рівень (SCADA/HMI – Supervisory Control And

Data Acquisition) забезпечує диспетчерське керування та збір даних як для

окремого агрегату, так і лінії та виробництва в цілому. Четвертий рівень

(MES/MOM – Manufacturing execution system/Manufacturing operations

management) – це система управління виробничими процесами, що призначена

для синхронізації, координації та оптимізації випуску продукції.
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П’ятий рівень (ERP – Enterprise Resource Planning) – забезпечує планування

та реалізацію організаційно-економічними завданнями підприємства.

Всі рівні реалізуються за допомогою грамотно розроблених

функціонального, програмного, технічного та організаційного забезпечення.

Головним при розробці ІАСУ є розробка функціональної інтеграції, що

забезпечує єдність локальних цілей функціонування, узгодженість функцій та

критеріїв ефективності всіх компонентів. При цьому використовується

процедура декомпозиції як розкладання цілого на частини: задачі на підзадачі,

системи та комплекси – на підсистеми. Це дає можливість спростити загальну

задачу, зменшити її розмірність та використати більш прості моделі.

Однак, якщо для харчових виробництв функціональна структура та її задачі

визначені, то єдиного способу розв’язання цих задач не існує. Це пов’язано з

наступними особливостями складних ієрархічних структур [8]: для вищих рівнів

ієрархії системи має місце краще розуміння цілей, призначення, функцій,

можливостей об’єкта та різних аспектів його поведінки, але водночас і вищий

рівень неповноти, невизначеності, неточності й суперечливості вхідної

інформації; при послідовному переході до нижчих рівнів ієрархії зменшується

рівень невизначеності й підвищується можливість детальнішого конкретнішого

Рис.1.1. Функціональна структура ІАСУ підприємством

Квартал, місяць, тиждень, дні

Тиждень, дні, зміна, година,
хвилина, секунда

Години, хвилини, секунди,
мілісекунди

Години, хвилини,
секунди, мілісекунди

Хвилини, секунди,
мілісекунди

V

IV

III

II

I



32

опису структури та спроможність до конкретизації різних робіт та задач. Тому в

таких системах надається свобода дій особі, що приймає рішення на різних

ієрархічних рівнях під час формування та вибору завдань.

Задача оптимізації та робастно-оптимального керування, останнє

розуміється в сенсі оптимального керування в умовах невизначеності, можлива

та доречна на всіх вказаних управлінських рівнях. Наприклад, на першому рівні

критерієм оптимізаційної задачі може бути один з показників надійності,

швидкості, перешкодозахищеності, достовірності доставки даних, стійкості,

якості або їх комплексний показник.

На другому рівні актуальною є задача динамічної оптимізації, де критерієм

керування ТОХП в залежності від мети можуть бути:

- мінімальна тривалість перехідного процесу (задача максимальної

швидкодії):

ò ®-==
kt

t
k ttdtJ

0

min;)(1 0 (1.1)

де t0, tk – початковий та кінцевий час керування;

- мінімальне відхилення регулювальної змінної:

ò ®--=
kt

t
зд

T
зд dtttttJ

0

min;))()(())()(( xxQxx (1.2)

де х – вектор координат стану; хзд – вектор завдання; Q – матриця вагових

коефіцієнтів;

- мінімум витрати енергії:

ò ®=
kt

t

T dttttJ
0

min;)()()( uRu (1.3)

де u – вектор керування; R – матриця вагових коефіцієнтів;

- досягнення кінцевого стану координати x або об’єкта в цілому

(термінальна задача):

min)()( ®= k
T

k ttJ Gxx ; (1.4)

де G – матриця вагових коефіцієнтів;
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- інтегрально-квадратичний критерій:

.min))()()()(()()(
0

®DD+DD+DD= ò
kt

t

TT
kk

T dtttttttJ uRuxQxxGx (1.5)

При використанні критеріїв (1.1)-(1.5), що задані в часовій області, для

ТОХП, що функціонує в умовах невизначеності, необхідно здійснювати

додаткові процедури щодо перевірки стійкості та якості на області

невизначеності. Тому виникає необхідність розглядати критерії, що формуються

у вигляді норм:

- мінімізація зваженої H2-норми системи (задача H2-оптимального

синтезу):

min;||)()()(|| 2
221 ®= sssJ WHW (1.6)

- мінімізація зваженої H¥-норми системи (задача H∞-оптимального

синтезу)

min,||)()()(|| 2
21 ®= ¥sssJ WHW (1.7)

де H(s) – стійка матрична передатна функція характеристики системи,

наприклад, H(s) – матриця від входу вектора збурень до вектора контрольованих

виходів ( wjs = ); W1(s), W2(s) – вагові матричні передатні функції.

Також відмітимо, що мінімізація (1.1)-(1.7) може бути як структурна так і

параметрична. Формули (1.6-1.7) можуть слугувати критеріями як при

номінально заданій моделі об’єкта, так і критеріями на всій заданій області

невизначеності. Вагові функції в W1(s), W2(s) дозволяють задати вимоги в

частотній області до вхідних та вихідних характеристик замкненої системи.

Слід відмітити, що на сьогодні актуальними є алгоритми оптимального та

робастного керування саме в дискретному варіанті як ті, що орієнтовані на

використання в мікропроцесорних системах. Однак дискретизацію можна

проводити як на початку синтезу оптимального керування, а саме

використовуючи дискретну математичну модель об’єкта та дискретний алгоритм

синтезу, так і в кінці процедури синтезу, коли дискретизації підлягає закон та

параметри синтезованого аналогового регулятора.
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Так в дискретній постановці задачі оптимального керування динамічними

процесами, окрім дискретних варіантів (1.1)-(1.5) знайшли своє місце

поліедральні критерії, наприклад [9, 10]:

- поліедральний точковий показник якості управління:

{ },))(()()),(()(max)( tHttHttP xx xε D= DDll ee (1.8)

де xDlle , – вагові коефіцієнти; здtt xxε -= )()( – розузгодження;

)()1()( ttt xxx -+=D – інкрементальна зміна координати стану; ()(), хHH De –

поліедральні норми; t – дискретний час;

- поліедральний показник затрат на керування:

{ },))(()()),(()(max)( tHttHttP uuuu uu D= DDll (1.9)

де uu Dll , – вагові коефіцієнти; )()1()( ttt uuu -+=D – інкрементальна зміна

керування; ()(), uu HH D – поліедральні норми;

- критерій П.Л. Чебишева (рівномірного наближення, максимального

ухиляння):

{ } .)(max)(max
10 ¥-££

== ttPJ
kttt

x (1.10)

На вищих рівнях управління виробництвом критеріями можуть бути:

продуктивність; собівартість готового продукту; прибуток виробництва;

величина матеріальних витрат на одиницю продукції; коефіцієнт добування

кінцевого продукту з вхідної сировини; питома витрата різних видів

матеріальних ресурсів у відсотках до маси виробленого продукту; питома

витрата різних видів матеріальних ресурсів в процентах до маси переробленої

вхідної сировини. Однак, сьогодні розроблено міжнародний стандарт [11], що

визначає низку таких оцінок KPIs на які потрібно орієнтуватися.

Відмітимо, що вибір критерію є неоднозначною задачею навіть на нижніх

рівнях управління виробництвом, а в умовах невизначеності неоднозначність

зростає.

Технологічний процес харчового виробництва реалізується відповідною

технологічною схемою, що являє собою упорядковану множину взаємозв'язаних
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технологічних потоків та діючих як одне ціле технологічних елементів

відповідного типу (апаратів, агрегатів, установок і т.д.). Розглядаючи

технологічний процес як об’єкт управління слід звернути увагу на рівень його в

організаційно-виробничій ієрархії. В вітчизняній структурі ІАСУ прийнята

трирівнева ієрархія технологічного об’єкта (ТОХП): виробництво – цех –

агрегат. Однак в сучасних міжнародних стандартах [5-7] даний розподіл

розширився і складає: виробництво – технологічна лінія – цех – ділянка – агрегат.

Вимоги забезпечення робастної стійкості та якості управління на кожному

ієрархічному рівні викликаються необхідністю врахування особливих вимог до

якості готової продукції і меж їх змін. Основні вимоги робастної стійкості і

якості систем управління забезпечують також робастну стійкість технологічного

процесу, що в кінцевому підсумку призводить до отримання продукту заданої

якості.

Розглянемо невизначеності виробництва, що виникають внаслідок

неконтрольованих або неврахованих факторів та ведуть до недостовірної оцінки

істинного значення процесу та неправильного розрахунку керуючих дій.

Невизначеності ТОХП та ТКХП як об’єктів автоматизації можна поділити

на декілька видів:

- невизначеність, що виникає при неточності подання та видачі інформації

в технічних засобах автоматизації (включаючи лінії зв’язку), або її

відсутність;

- невизначеність, що виникає при описі та розрахунку математичних

залежностей процесу;

- невизначеності, що обумовлені зміною та еволюцією ТОХП.

В табл. 1.1 наведені основні причини, що призводять до прийняття

управлінського рішення в умовах невизначеності на кожному рівні.
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Таблиця 1.1. Типові невизначеності технічної складової СА

Невизначеності

Рівень
Цілей Ситуацій Взаємодії та Конфліктів

Датчики та ВМ,
РО

- вибір періоду
опитування датчиків
- налаштування
фільтру

- відмова датчика
- зашумленість
сигналу
- похибки датчика
(адитивна та
мультиплікативна)
- нелінійність
пристроїв

- інформаційна
невизначеність
конфліктів (збільшення
швидкодії веде до
підвищення
зношуваності РО)

PLC (control
level)

- вибір циклу PLC,
налаштувань мережі
- вибір структури
програми та
реалізація її
складових

- відмова елемента або
пристрою, сегменту
мережі
- збій програми
- дія неконт-
рольованих факторів

- інформаційна
невизначеність
конфліктів

SCADA/HMI - проблема
надмірності
інформації

- відмова елемента або
пристрою, сегменту
мережі
- збій програми
- дія неконтрольо-
ваних факторів

- інформаційна
невизначеність
конфліктів

MES/MOM - проблема вибору
критерію та
обмежень

- відмова елемента або
пристрою, сегменту
мережі
- збій програми
- дія неконтрольо-
ваних факторів

- конфлікт критеріїв на
кожній ділянці
- інформаційна
невизначеність
конфліктів

Крім того ТОХП об’єднуються в технологічні комплекси, значна частка

яких з точки зору задач оптимізації бажано розв’язувати разом, а подальша

декомпозиція призведе лише до розривів сильнозв’язаних зв’язків. Тому, ТОХП

за кількістю регульованих змінних поділяються на один вхід – один вихід (SISO

– Single-input single-output) та багато входів – багато виходів (MIMO – Multiple-

input multiple-output). Крім того, ТОХП можуть бути лінійні та

нелінійні,стаціонарні та нестаціонарні, з розподіленими або зосередженими

змінними, а їх вхідні дії – детерміновані або стохастичні, при чому їх

математичні моделі можуть бути лінійними та нелінійними. Цей розподіл є

особливо суттєвим при побудові робастно-оптимальної системи керування, так

як визначає подальше дослідження об’єкта та вибір алгоритму оптимізації.
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Будь-який ТОХП та його математичний опис можна розглядати з різних

точок зору: як стаціонарний так і нестаціонарний, як з розподіленими

параметрами, так і з зосередженими. Однак з точки зору процедур оптимізації,

математична модель повинна адекватно описувати процес з відповідною

достовірністю і ускладнювати математичний опис об’єкта недоцільно. Тут

найбільш ефективним описом ТОХП є лінійна математична модель з

невизначеностями. Однак, існую ТОХП для яких лінійна модель неадекватна, а

нелінійності носять суттєвий характер.

Різноманітність існуючих методів оптимізації, а також ієрархічність задач

виробництва в умовах невизначеності потребує розробки нового

класифікаційного підходу до їх розв’язання, що буде базуватися на

оперативному аналізі технологічних змінних, побудові адекватної математичної

моделі процесу та синтезу робастно-оптимального керуючого пристрою.

1.2. Аналітичний огляд існуючих науково-технічних теорій аналізу
та синтезу систем керування для об’єктів з невизначеностями

1.2.1. Робастно-оптимальні систем керування

Робастна теорія відносно нова і продовжує розвиватися, з кожним

десятиліттям з’являються нові напрямки не лише для лінійних об’єктів, а й для

нестаціонарних, стохастичних, нелінійних та ін.

Робастні методи синтезу поділяють за видами невизначеностей, при цьому

розрізняють параметричні, структурні та змішані невизначеності. Параметричні

невизначеності можуть бути різного типу, наприклад, коефіцієнтів

характеристичного поліному об’єкта або матриці системи, полюсів системи і т.д.

Структурні невизначеності також поділяються на мультиплікативні та адитивні,

у вигляді передатних функцій та в просторі змінних стану. Змішані

невизначеності, як правило, об’єднують відповідним чином і називають

структурованими невизначеностями.
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На сьогодні теорія робастного керування представлена трьома напрямками

– це робастна стійкість, стабілізація та якість. Перша методика заснована на

перевірці стійкості замкненої системи на всій області невизначеності

(наприклад, теорема Л.В. Харитонова, [12]), друга – на знаходженні

стабілізуючого регулятора (наприклад, метод взаємно-простої факторизації,

[13]), і третя група методів – робастна якість або оптимізація [14]. Друга і третя

група методів при синтезі використовують критерій керування, Н∞-норму

характеристики системи, наприклад, передатну функцію замкненої системи від

збурення до виходу або функцію чутливості.

Робастна стабілізація передбачає синтез регулятора, що стабілізує замкнену

систему так, щоб виконувалася деяка бажана властивість, наприклад,

асимптотичне відслідковування завдання. Як правило, методи робастної

стабілізації побудовані за допомогою двох етапів: параметризація всіх

регуляторів [15, с. 414, 13, с. 80], що забезпечує внутрішню стійкість системи, та

знаходження відповідного регулятора з заданими властивостями системи. Якщо

ж на другому етапі використовується критерій мінімізації, то такі системи є

робастно-оптимальними. Одним з представників таких методів синтезу є метод

Гловер-Мак Фарлана [16, 17].

В табл. 1.2 наведені загальні методи дослідження робастної стійкості

системи. Відмітимо, що при цьому використовується будь-який регулятор,

наприклад, ПІД-регулятор, а ціллю дослідження є визначення стійкості чи

нестійкості замкненої системи, або її запасу стійкості по амплітуді та фазі на

заданій області невизначеності.
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Таблиця 1.2. Методи дослідження лінійних систем на робастну стійкість

Назва
методу/
напряму

Літера
турне
джерел

о

Види
невизначеннос

тей

Переваги та недоліки Особливості методики

Переваги Недоліки

Теорема
про малий
коефіцієнт
підсилення

[13, ст.
249, 14,
ст. 208,
15, ст.
430,
18]

Матрична
передатна
функція

Простота,
універсальні

сть

Складність
зведення
системи до

М-Δ
конфігурації

Система зводиться до
М-Δ конфігурації та
визначаються норми
кожної з компонент

Принцип
виключенн
я нуля

[14, ст.
169]

Параметричне,
реберне,
еліптичне
сімейство
поліномів

Простота, є
аналоги для
дискретних
систем,

розраховуєть
ся радіус
стійкості

Складність
побудови
області

Будується область
поліноміального

сімейства
характеристичного

поліному

Теорема
В.Л.

Харитонов
а

[14, ст.
171]

Параметричні
невизначеності

поліномів

Простота
теорії

Не дає
інформацію
про запас
стійкості
системи

Визначається стійкість
поліномів Харитонова,

що складені з
граничних значень

коефіцієнтів
µ-аналіз [14, ст.

194]
Змішані Універсальн

ий спосіб
перевірки
робастної
стійкості

Необхідний
розрахунок
структурова

ного
сингулярног
о числа (µ)
на всій

частотній
області

Базується на понятті µ
матриці та теоремі про

малий коефіцієнт
підсилення

За
функціями
Ляпунова

[14, ст.
179]

Параметрична
та афінна

невизначеність
коефіцієнтів
матриць

Ітерційний
метод

Є достатнім
методом
робастної
стійкості

Зводиться до розв’язку
LMI

Імовірнісн
ий підхід

[14, ст.
194]

Змішані Простий у
використанні

Погано
обґрунтован
ий, потребує

багато
ітерацій

Оцінюється імовірність
робастної стійкості
системи на основі

методу Монте-Карло

Також необхідно підкреслити, що хоча деякі методи аналізу робастної

стійкості і претендують на універсальність, однак при числовій перевірці можуть

не видати кінцевого результату за обмежений обсяг часу, тому, на практиці, як

правило, аналіз робастної стійкості замкненої системи проводять в кожному
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конкретному випадку по різному, виходячи з виду математичної моделі об’єкта

та її невизначеностей. Крім того, в табл. 1 2 не наведені графічні методи або

графічні аналоги вказаним, тому що використання їх в контурах керування на

практиці є проблематичним.

Методи робастно-оптимальних систем керування мінімізують Н∞-норму

передатної функції характеристики системи (рис. 1.2). Зокрема, критеріями

можуть бути:

,min)())((
s

ssJ
WÌWÎ¥

®=
KzwHK (1.11)

де Hzw(s) – передатна функція системи від виходу z(t) до входу w(t) (рис. 1.2), Ωs

– множина передатних матриць K(s) зворотних зв’язків; Ω – звуження множини

Ωs, яка є сукупністю допустимих стабілізуємих регуляторів. Вказане звуження

враховує комплекс всіх умов, вимог та обмежень, яким повинна відповідати

проектувальна система. Мінімізація вказаної норми забезпечує мінімум міри

підсилення вхідного сигналу, якщо на вхід подається сигнал з L2-простору

(обмежені квадратичні функції) або гармонійний сигнал. Вид вхідного сигналу

необхідно розширити скориставшись зваженими передатними функціями (див.

(1.10)) відповідно до вимог до системи керування. також необхідно вводити

сигнал керування у критерій.

Іншими критеріями в частотній області можуть бути функція чутливості

системи та її розширення. При цьому розглядається система (рис. 1.3), що

описується трьома передавальними функціями:

e=S(s)r, u=R(s)r, y=T(s)r, (1.12)

Рис. 1.2. Структурна схема системи керування в рамках 2-
Ріккаті підходу

G(s)u(t)
w(t) z(t)

y(t)

K(s)
Hzw(s)
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де S(s) – передавальна функція чутливості системи, T(s) – функція додаткової

чутливості та додаткові передавальні функції L(s) та R(s), що визначаються

формулами:

L(s)=G(s)K(s), S(s)=[I+L(s)]-1, R(s)=K(s)[I+L(s)]-1,

T(s)=L(s)[I+L(s)]-1. (1.13)

Вказані три передавальні функції (1.12) визначають якість та робастність

системи. Зокрема функція S(s) описує зміну замкненої системи до малих

параметричних або структурних збурень об’єкта. Крім того, ця ж функція

визначає якісну міру відслідковування сигналу завдання r(t), що залежить як від

самого сигналу r(t), так і від вимірювання помилки стеження e(t). Наприклад,

якщо на вхід завдання надходить синусоїдальний сигнал з амплітудою ≤1, а

необхідно отримати e(t) з амплітудою ≤ε, тоді якість стеження можна виразити

як:

,1)()()( 1 <<
¥¥

ssабоs SWS e
(1.14)

де W1(s)=1/ε – вагова функція, яка в загальному випадку може залежати від

частоти. Зокрема, якщо відомо, що вхідний сигнал завдання обмежений

верхньою частотою ω0, то W1(s)=1/ε(ω0
-1s+1). З іншого боку передатна функція

S(s) визначає міру придушення збурення d(t), так як є також передатною

функцією від входу d(t), до виходу y(t). Так як синтезується система для

багатовимірного об’єкта, то при цьому підході на Боде діаграмі зображуються

найбільші сингулярні значення передатних матриць S(s), T(s) та R(s), що можуть

інтерпретуватися як найбільше підсилення вхідного сигналу відповідної матриці

в залежності від частоти. Зокрема, сингулярні значення на Боде діаграмі

G(s)
y(t)

d(t)

K(s)
r(t) e(t)

Рис. 1.3. Структурна схема замкненої системи в рамках
loop shaping підходу

-

u(t)+ +

+
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передатних матриць R(s) та T(s) показують міру стійкості зворотного зв’язку в

контексті аддитивно та мультиплікативно збуреного об’єкта відповідно. Так, на

основі теореми про малий коефіцієнт підсилення при ¥¥
Î£ HΔΔ Rss )(,1)( ,

якщо невизначеність входить аддитивно:

,210 ΔWWGG += (1.15)

то умова робастної стійкості запишеться:

,112 <
¥

RWW (1.16)

а для мультиплікативної невизначеності:

,)( 021 GΔWWIG += (1.17)

відповідно маємо:

.112 <
¥

TWW (1.18)

Тоді, розмір найменшої дестабілізуючої адитивної та мультиплікативної

невизначеності можна обчислити чисельно:

.
))((

1))((

,
))((

1))((

ws
ws

ws
ws

j
j

j
j
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Δ

R
Δ

=

=

(1.19)

де )(s – найбільше сингулярне значення відповідної передатної матриці.

Аналогічно як для S(s) визначаються вагові функції для матриць R(s) та T(s) –

W2(s) та W3(s) відповідно.

Так на останніх виразах обґрунтовується критерій змішаної чутливості

(mixed-sensitivity synthesis), що мінімізує:

,
)()(
)()(
)()(

),(

3

2
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÷
÷
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è
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ssW
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suy
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S

KН (1.20)

або мінімізується розбіжність за Н∞-нормою між матрицею L(s) та заданою

бажаною матрицею на множині стабілізованих зворотних зв’язків, при цьому

критерій пошуку набуває вигляду:



43

ï
ï
î

ïï
í

ì

>£

<³

0

0

))((1))()((

,))((1))()((

wwws
g

wws

wwws
g

wws

приjjj

приjjj

d

d

GKG

GKG
(1.21)

де G(s) – передатна функція об’єкта керування; K(s) – передатна функція

синтезованого регулятора; Gd(s) – бажана передатна функція системи, що

гарантує бажані міру придушення зовнішніх збурень та границі робастної

стійкості для адитивного та мультиплікативного відхилення математичної

моделі об’єкта; )(),( ss – відповідно найменше та найбільше сингулярне

значення передатної матриці; g – точність досягнення; ω, ω0 – частота та частота

зрізу амплітудно-частотної характеристики розімкненої системи.

Також, методи синтезу робастно-оптимальних систем керування можна

поділити на ті, що будуються на номінальній моделі та на сімействі моделей. В

табл. 1.3 наведені основні методи синтезу робастно-оптимальних систем

керування за критерієм Н∞-норми та їх літературні джерела:

Таблиця 1.3. Методи синтезу робастно-оптимальних систем керування

Назва методу/
напряму

Літературне
джерело

Математична модель
об’єкта та види
невизначень

Особливості методики

Loop shaping [13, ст. 61,
14, ст. 153,

234
15, ст. 411,

16, 14]

Номінальна модель,
структурні

невизначеності

Регулятор синтезується на
основі взаємно простої

факторизації (або 2-Ріккаті
підходом) для частотного

критерію
2-Ріккаті підхід [13, ст. 158,

14, ст. 155
15, ст. 436]

Номінальна модель,
параметричні
невизначеності

Синтезується центральний
регулятор в просторі змінних

стану за алгебраїчними
рівняннями Ріккаті

µ-синтез [13, ст. 207
17, ст. 239]

Модель з усіма видами
невизначеностей

Базується на понятті
структурованого

сингулярного числа матриці
та теоремі про малий
коефіцієнт підсилення

LMI-підхід [13, ст. 180,
14, ст. 232,

19]

Номінальна модель,
матричні невизначеності

Базується на квадратичній
стабілізації та функції

Ляпунова
Non-smooth

synthesis
[20-22] Номінальна модель Ітераційний метод негладкого

синтезу
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1) Loop Shaping – синтез зворотного зв’язку з бажаними властивостями

на основі об’єднання частотних підходів та Н∞-оптимізації. Це один з

найстаріших підходів, де постановка задачі та її розв’язок ведеться в частотній

області, а основним поняттям є чутливість системи (див. (1.12)-(1.21)). Регулятор

будується в класі стабілізованих при мінімізації передатної матриці системи

або/та її чутливості на основі взаємно-простої факторизації (normalized coprime

factorization – NCF). Перевагами цих підходів є наочність отриманих результатів

в частій області та можливість аналізу об’єкта при параметричних та

структурних невизначеностях. Основним же недоліком цієї групи методів є

високий порядок регулятора для якого потрібне подальше зниження порядку,

тому обмежує його використання в класі об’єктів з одним входом-виходом.

Також в рамках цього підходу використовується «2-Риккаті»-алгоритм для

розв’язку задачі в частотній області, наприклад (1.20).

2) «2-Риккаті»-підхід – синтез регулятора, порядок якого дорівнює

порядку об’єкта для номінальної (центральної) системи (без невизначеностей) на

основі розв’язку двох (і більше) рівнянь Ріккаті [24]. Однак даний результат

отримав розповсюдження на множину об’єктів з різними видами невизначеності,

зокрема параметричними та стохастичними [25].

3) μ-Synthesis Approach – синтез робастного регулятора за D-K

підходами. Основними термінами, якими оперують автори цих підходів – це

структуроване сингулярне число та структурована невизначеність. Остання, до

речі враховує всі можливі види невизначеностей в об’єкті та системі. Недоліком

цих підходів є занадто велика грубість синтезованої системи, що орієнтована на

найгірший варіант одночасного виникнення всіх збурень. Однак для більшості

технологічних об’єктів ймовірність виникнення такої ситуації мала. Ці методи

будуть ефективні лише для специфічної групи технологічних об’єктів, що

працюють при постійнодіючих збуреннях, режимах роботи, параметрах об’єкта

і т.д.
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4) LMI – синтез регулятора на основі лінійних матричних нерівностей,

який аналогічний регуляторам напрямків 2 та 3. До цього напрямку також можна

віднести мінімізацію інваріантного еліпсоїда, а також всі методи, що побудовані

на задачі напіввизначеного програмування (SDP).

5) Nonsmooth Н∞-synthesis – синтез параметрів регулятора заданої

структури за алгоритмами негладкої оптимізації. Переваги таких систем

беззаперечні - проектант системи особисто може обрати будь-яку структуру

регулятора, а розрахований регулятор має властивості робастності, адже

синтезований за H∞-критерієм. Недоліком таких систем є значно більша Н∞-

норма замкненої системи в порівнянні з попередніми методами.

До робастного синтезу також відноситься Н2-оптимізація, що забезпечує

придушення випадкових збурень та робастні властивості системи [13, ст. 127, 25,

ст. 162]. Однак при детермінованих збуреннях така система має погану якість.

Поєднання різних видів вхідних збурень та властивість робастності, породило

метод змішаного H2/H∞-cинтезу [26, 27], що забезпечує в одному об’єкті

мінімізацію H2 та H∞-критерію за різними виходами (рис. 1.4):

,min)()())((
22

2
s

sssJ
WÎ¥¥

®+=
¥ Kwzwz HHK ba (1.22)

а також всі їх переваги та недоліки.

До робастного синтезу відноситься ще й l1-теорія – синтез робастного

регулятора для об’єкта зі структурованою невизначеністю та обмеженими в l∞-

нормі входами. На противагу наведеним підходам, де мінімізується Н∞-норма

Рис. 1.4. Структурна схема системи керування в рамках
змішаного H2/H∞-cинтезу

G(s)u(t)
w(t)

z∞(t)

y(t)

K(s)

z2(t)
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системи, а входи та виходи обмежені в L2-нормах, дані методи мінімізують Н1-

норму імпульсної характеристики системи, а входи та виходи є дискретними

значеннями, що обмежені в l∞-нормі [28, 29]. Ці методи синтезу відносяться до

складних (незручних) з математичної точки зору, а розв’язок зводиться до задач

лінійного програмування (в стандартній постановці).

До задач робастного керування також відноситься мінімізація

анізотропійної норми замкненої системи ||H||a , яка є частковим випадком

стохастичної норми [30 – 34]. При чому при граничних значеннях рівня середньої

анізотропії вхідного сигналу ]1,0[Îa значення а анізотропійної норми ||H||a буде

співпадати відповідно з масштабованою ||H||2- та ||H||∞- нормами відповідно. В

цьому напрямку були вирішені задачі стохастичної Hа-оптимізації для систем з

параметричними невизначеностями, багатокритеріальні задачі оптимізації,

синтез анізотропійних субоптимальних регуляторів для дескрипторних систем, а

також субоптимальний синтез методами випуклої оптимізації. А в [35] показано,

що анізотропійний регулятор повного порядку для визначеної лінійної системи

мінімізує середню кількість взаємної інформації між входом та виходом

замкненої системи.

1.2.2. Методи синтезу систем керування для об’єктів з
невизначеностями (неробастний підхід)

Розглядаючи системи керування для об’єктів з невизначеностями необхідно

згадати розділ сучасної теорії керування, що оперує поняттями нечітких множин

і нейронних мереж та відноситься до так званих «інтелектуальних систем

керування». Нещодавно в літературних джерелах з’явився термін «м’які

обчислення», що об’єднують алгоритми нечіткої логіки, нейронних мереж,

генетичних та ймовірнісних розрахунків, а також методи синергетичного

керування [36]. Всі вони, можуть бути використані в системах автоматизації на

всіх рівнях управління виробництвом. Ці методики ефективні для
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нестаціонарних, нелінійних та погано-визначених об’єктів керування. Також

однією з переваг згаданих алгоритмів є заявка про їх робастність, хоча ніяких

досліджень системи щодо робастності не проводиться. Тут автори під терміном

робастності мають на увазі малу чутливість системи (алгоритму), а саме малу

зміну виходу замкненої системи керування при малій зміні параметрів об’єкта

керування. При цьому математична модель об’єкта керування може бути

відсутня, а невизначеність не має чітко описаної області. Зрозуміло, що ці методи

на рівні керування ТО можна використати тільки для погано-визначених об’єктів

керування, математичні моделі яких описуються нелінійними нестаціонарними

залежностями або взагалі погано піддаються математичній формалізації.

Відмітимо, що частка таких об’єктів в харчовій промисловості незначна.

Переваги та недоліки вказаних методів та складові системи автоматизації (СА)

де ці алгоритми можна використати (табл. 1.4).

Таблиця 1.4. Порівняння інтелектуальних методів керування

Н
аз
ва

ме
т
од
у/

Л
іт

-н
е

дж
ер
ел
о Рівень

застосування в
СА

Переваги та недоліки
Особливості
методикиПереваги Недоліки

Н
еч
іт
ки
й  
ре
гу
ля
то
р

[2
5,

36
–

38
]

На всіх рівнях
СА, як для
вироблення
безпосередньо
керуючих дій,
так і для вибору
критерію
керування

- може бути
відсутня ММ
об’єкта
керування, тобто
об’єкт може бути
як завгодно
складний (або
простий)
- завжди є
кінцевий
результат (звісно
якщо це
передбачено
логічним
висновком)

- відсутня
стандартна
методика
конструювання
- неможливий
математичний
аналіз існуючими
методами
- точність нижча
ніж в традиційних
методів для
об’єктів, що можна
описати
наближеною ММ

Базується на
апараті нечітких
множин, вихід
регулятора
формується зі
складених
заздалегідь
логічних
висновків
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Н
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/м
ер
еж

а

[2
5,

38
-4

1]

- на нижньому
рівні: як
автоматичний
регулятор, як
блок
автопідстроюван
ня
- на верхніх
рівнях як
прогнозатор

- адаптація мережі
- завжди є
кінцевий
результат навіть
якщо ситуація
непередбачена
при навчанні

- відсутність
методики вибору
структури мережі
- складність та
довготривалість
налаштування
мережі
- дороговизна

Мережа є
багатошаровою та
складається з
нейронів, що є
функцією
активації від
алгебраїчної суми
зважених входів

Ге
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чн
і  а
лг
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ми

[3
8,

42
]

На всіх рівнях
СА на етапі
оптимізації

- отримується
глобальний
оптимум
- ефективний для
пошуку
оптимальних
рішень в
багатовимірних
просторах

- знаходить
субоптимальне
рішення
- знаходить одне
рішення, навіть
коли рішень
декілька
- не знаходить
рішення коли
конфігурація
системи складна
- час пошуку може
затягнутися

Базується на
випадковому
доборі,
комбінування і
варіації шуканих
параметрів з
використанням
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схрещування
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]

На всіх рівнях
СА, якщо
описувати об’єкт
як складну
нелінійну
систему з
великою
кількістю
взаємодіючих
елементів та
критичними
параметрами
зв’язку

- керування
враховує
внутрішню
динаміку об’єкта
- мінімум
керування

- самоорганізація
може виникнути
лише в системах
достатнього рівня
складності

Базується на
принципі
асимптотичного
переходу від
одного атрактора
до наступного
атрактора
зниженої
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]

- нижньому рівні
для
ідентифікації
(байєсовське
оцінювання), на
верхніх рівнях
як метод
прийняття
рішень
(байєсовська
мережа)

- розраховують
ситуації з
невідомими
змінними;
- суміщують
закономірності та
експертні дані;
- не має проблеми
надлишковості
складності моделі

- для байєсовського
оцінювання
потрібний вибір
апріорного
розподілу
- байєсовські
мережі
оброблюють
неперервні змінні;
передбачають
статистичну
незалежність
змінних, а також їх
індивідуальний
вплив

Базується на
теоремі Байєса та
графічній
ймовірнісній
моделі
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Крім того, для об’єктів з невизначеностями розроблений та розвивається

апарат адаптивного керування. На сьогодні адаптивне керування представлено

наступними напрямками [49]:

- самоорганізовані;

- самоналаштовані.

В перших змінюється і структура і параметри пристрою керування, в

другому лише параметри при заданій структурі. Самоналаштовані адаптивні

системи поділяються на пошукові та без пошукові. Останні можуть бути з

прямим та непрямим адаптивним керування. І цю класифікацію можна

продовжити [43, cт. 380]. Однак, основним припущенням, яку ставиться до

системи – це квазістаціонарність її параметрів, тобто зміна параметрів системи

набагато повільніша ніж процеси в самому об’єкті та зовнішні дії, хоча існують

методи адаптивного керування з нестаціонарними параметрами, а також методи

зведення нестаціонарної задачі до квазістаціонарної [43, ст. 383].

В [50] зроблено детальний аналіз існуючих адаптивних та

самоналаштувальних систем керування, наведені недоліки їх класифікації в

класичних джерелах, а також пропонується своя класифікація та умови

використання кожного з розглянутих методів адаптації. Однак, розроблена

класифікація має лінійну структуру лише з одним вкладеним підрівнем.

1.3. Огляд прикладних розробок синтезу систем керування для
об’єктів з невизначеностями

Стосовно прикладних розробок синтезу робастних систем керування – тут

науковці пішли у напрямку поєднання робастних алгоритмів з алгоритмами

адаптивного, нейромережевого, нечіткого, системами з переключенням, а іноді і

все разом. Все це роз’яснюється, по-перше спробами підвищення якості системи

в номінальному режимі, по-друге, зведенням складних математичних викладок
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синтезу робастних систем до візуально простого структурного оформлення,

зрозумілого простому інженеру.

Так, в [51] запропоновано поєднати адаптивні та робастні системи

керування в інтелектуальній системі з переключенням, де на етапі збору

інформації про об’єкт використовується робастна система, а після її

ідентифікації – адаптивна. Таке поєднання є логічним, адже робастна система

використовує лише апріорну інформацію про область невизначення об’єкта

керування і звуження або точне визначення параметрів моделі шляхом

ідентифікації переконливо покращує якість функціонування об’єкта. Зрозуміло,

якщо така ідентифікація можлива, тобто якщо об’єкт можна розглядати як

квазістаціонарний.

Поєднання робастних та адаптивних систем зроблено також в [52, 53], при

цьому в [52] використовують адаптивну систему з явною та неявною еталонною

моделлю, а алгоритм синтезу називають робастним. В [53] пропонується до

стандартної структури системи з еталонною моделлю (IMC-design), в якості

регулятора використовувати робастний регулятор, що синтезований за loop

shaping підходом. В книзі [53] також розглянуті структури робастних регуляторів

з еталонною моделлю для SISO, MIMO-систем з самовирівнюванням та без, з

запізнюванням (на основі предиктора Сміта), каскадні, комбіновані, а також

цифрові регулятори. Постановка та розв’язок синтезу регулятора проведено в

частотній області за критерієм чутливості замкненої системи, а регулятор

синтезується як обернений до моделі об’єкта. Тим самим досягається номінальна

якість, робастна стійкість, а також деяке наближення до робастної якості. Крім

того, що регулятор не є оптимальним, його структура залежить від виду вхідних

дій, тобто вагової передатної функції на вході, хоча для технологічних об’єктів

такий розподіл є досить суб’єктивним, адже збурення (або завдання) не

обмежується одним видом, тому звуження його області не є раціональним.

В [54] до базового лінійного робастного регулятора в структуру системи

керування додається адаптивна нейромережа, що корегує сигнал керування

відносно різниці вихідного сигналу об’єкта та його математичної моделі. За
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результатами моделювання, покращується динаміка системи в усталеному

режимі. Покращення дуже сумнівне, адже відхилення складає 10-титисячні

градуса, що повинно бути враховане при розрахунках параметрів регулятора та

проведеному моделюванні.

В [55] автор створив робастно-оптимальну систему з переключенням для

рухомих об’єктів зі змінною структурою зворотних зв’язків з урахуванням

процедури формування оптимальних траєкторій і послідовності розрахунків

моментів перемикання керуючих функцій. Даний підхід можливо був би

доцільним для періодичних технологічних процесів, фазова траєкторія яких не

задана технологічним регламентом, а математична модель чітко описує процес.

Однак для неперервних технологічних процесів харчової промисловості, де

основною задачею є стабілізація в умовах невизначеності як вхідних збурень так

і параметрів моделі об’єкта, даний підхід буде неефективним.

В [56] розглядаються проблеми підвищення якості робастного управління

буровим судном в режимі динамічного позиціонування на основі систем зі

змінною структурою зворотних зв'язків з урахуванням функціональних

обмежень. Для забезпечення необхідного рівня інваріантності системи

динамічного позиціонування до параметричної невизначеності математичної

моделі бурового судна розроблений робастний контур, коригувальний сигнал

якого формується на основі розбіжності вихідних змінних реальної системи і

еталонної моделі. Система хоч і носить назву робастної, однак є адаптивною в

класичному сенсі.

В статті [57] автор розглядає питання компенсації зовнішніх збурень в класі

робастних систем керування. Запропоновано підхід для синтезу робастних

систем керування, що заснований на застосуванні допоміжного контуру та

дозволяє виділити сигнал збурення, при цьому отримати його оцінку або модель.

Тобто здійснюється динамічна компенсація внутрішніх та зовнішніх збурень.

В книжках [58, 59] отримані умови вибору параметрів керуючого пристрою,

що синтезований за допомогою методу внутрішньої моделі та забезпечують

компенсацію збурень з заданою точністю. Також отримані результати по
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застосуванню робастних систем керування для сингулярно збурених об’єктів та

принципи побудови систем керування шляхом введення швидких складових. В

рамках книг розглядаються стаціонарні, нестаціонарні, з запізнюванням, лінійні

та нелінійні, а також багатозв’язні системи. Всі результати отримані на основі

аналітичного підходу до синтезу матричних систем, поліноміального підходу та

теорії гіперстійкості, що дозволяє віднести розглянуті постановки задач до

адаптивних алгоритмів.

Технологічні об’єкти, в тому числі харчових виробництв, мають усі

характерні ознаки складних організаційно-технологічних систем. Вони являють

собою сукупність різних підсистем, зв'язаних між собою процесами інтенсивної

взаємодії та обміну енергією, речовиною та інформацією. Такі підсистеми є

нелінійними, нестаціонарними, багатомірними та складнозв'язаними, в яких

протікають характерні перехідні процеси та виникають критичні і хаотичні

режими. Проблема управління такими складними технологічними системами є

надзвичайно актуальною з точки зору підвищення ефективності їх

функціонування. Однак, технологічний об’єкт не можна розглядати однобічно,

надаючи перевагу якійсь одній характеристиці, виключаючи іншу, наприклад,

лише не лінійність або лише нестаціонарність. Тому, логічним шляхом

вдосконалення таких систем є комплексування методів теорії керування, що

поєднує найбільш раціональні методики сучасних досягнень теорії та практики

автоматизованого управління та передових комп'ютерних технологій [60].

Комплексування базується на перевагах у досягненні цілей на основі системного

підходу та ефекту емерджентності, який полягає в тому, що система має нові

(емерджентні) властивості, яких не має жоден з її елементів (підсистем), але це

не визначається простою сумою властивостей окремих частин, у тому числі

використовуваних методів. Таким чином, коли мова йде про методи

автоматизації, то їх відбір визначається системоутворюваним ефектом щодо

сприяння досягненню мети при функціонуванні системи. Для визначення

системоутворювальних факторів необхідно на основі аналізу функцій та цілей

системи враховувати, насамперед, ряд характеристик та властивостей, які є
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інваріантними для будь-якої системи: цілісність, взаємозалежність,

когерентність, стохастичність, цілеспрямованість, еволюціонізм, відкритість,

тривалість неперервного функціонування.

Для систем автоматизації емерджентність проявляється за рахунок

взаємодії підсистем (елементів) або використання нових методів, їх

комплексування та забезпечує:

- значне нелінійне підсилення малопомітної раніше властивості;

- непередбачений поділ (біфуркації) будь-якої підсистеми;

- рекомбінацію зв’язків між елементами. Використання ієрархічних

систем керування приводить до виражених системних ефектів, у тому числі

емерджентності, але додавання до існуючої системи нових більш високих рівнів

ієрархії уповільнює зростання системних ефектів у порівнянні з нижніми

рівнями. В той же час, чим вищий ступінь ієрархічності системи керування, тим

вона менше змінює рівень системності і тим більша живучість системи, що

пояснюється наявністю системоутворювальних факторів на різних рівнях

організації системи.

Комплексування методів автоматизації співпадає за часом з розробкою та

впровадженням інтегрованих систем керування різного призначення, що в 90-х

роках минулого століття за рахунок розвитку комп’ютерних технологій та нових

видів ЕОМ привело до створення нових структур в рамках концепції

комп’ютерно-інтегрованого виробництва – СIМ (Computer-integrated

manufacturing) [3]. Виробництва та технологічні комплекси неперервного типу

характеризуються значними матеріальними та енергетичними потоками, що

породжує значні інформаційні масиви, які використовуються в системах

автоматизації. При цьому виробничий процес та основне технологічне

обладнання є інтегрованими, тобто однозначно взаємозв’язаними та

узгодженими на значних інтервалах часу, але функціонують в умовах суттєвих

збурень, що приводить до задач стабілізації з урахуванням вимог до якості

готової продукції та необхідності використання ресурсо- та енергоефективних

методів та алгоритмів керування. В той же час в системах керування є
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можливості для оптимізації технологічних режимів та координації

функціонування підсистем.

Подальший розвиток автоматизації як визначального напрямку науково-

технічного прогресу безпосередньо пов'язаний з появою та розвитком MES-

систем (Manufacturing Execution System), в яких реалізуються функції

оптимізації виробництва з використанням задач аналізу інформації та

координації підсистем на основі спеціалізованих програмних комплексів.

Використання MES-систем як спеціального промислового програмного

забезпечення дозволяє значно підвищити фондовіддачу технологічного

обладнання та досягти високих техніко-економічних  показників виробництва

[61]. В той же час для конкретних умов завжди виникає науково-технічна задача

розробки необхідного математичного забезпечення та надаються унікальні

можливості комплексування сучасних методів автоматизації в рамках MES-

систем для конкретного виробництва, особливо за умов інтеграції з ERP

(Enterprise Resource Planning System) – системою планування ресурсів

підприємства.

Про необхідність комплексування методів автоматизації на основі

системного підходу як використання нових можливостей при обґрунтованому

поєднанні кращих сторін різних методів у 2000 р. писав відомий фахівець в галузі

теорії автоматичного керування А.А. Красовський [62]: «Криза … полягає в

тому, що адаптивність, оптимальність, точність, робастність, модульність,

надійність, безпека розглядаються окремо один від одного, автономно … Разом

з тим, адаптивність та робастність практично не можуть існувати без

прогнозування, екстраполяції на обмеженому ковзному інтервалі. Адаптивність

та робастність без точності та енергозбереження не потрібні, тому що сучасна

техніка вимагає граничного використання ресурсів, якщо не в штатних, то в

аварійних ситуаціях.

Оптимальне адаптивне та робастне регулювання багатовимірних

багатозв’язних об’єктів можливе лише при використанні функціоналів

узагальненої роботи».
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Починаючи з 40 – та 50-х років і до цього часу велику увагу викликає

можливість ефективної компенсації збурень в рамках положень теорії

інваріантності. Нескінченні дискусії щодо можливості створення абсолютно

інваріантних систем з нульовою похибкою:

регttÎ"ºDC ,0 ( tрег – час регулювання) приводять до різних висновків

щодо фізичної реанімації таких систем. Наприклад, в книзі [63] акад. Кунцевич

В.М. показав можливості комплексування методів робастності, адаптивності та

інваріантності, але за реальних умов при параметричній невизначеності моделі

об’єкта мова може йти лише про квазіінваріантність і лише для лінійних систем.

В той же час в ряді наукових праць в останні 10-15 років продовжуються

публікуватись нові результати, наприклад в [64] показано, що можна отримати

умови досяжності інваріантності системи керування для енергетичних об’єктів,

а можливості синтезу інваріантних систем на основі моделей в координатах

стану використовують методи технології вкладення [65]. Такий підхід дає

можливості одночасного забезпечення стійкості, інваріантності та

оптимальності систем керування. Для задач керування різними об’єктами,

насамперед багатовимірними та багатозв’язними, в ряді робіт отримано

результати щодо умов вибіркової інваріантності, у тому числі щодо

інваріантності однієї координати об’єкта від (n-2) збурень або (n-2) координат

від одного збурення (n- порядок системи).

Достатньо відома постановка задачі щодо параметричної інваріантності,

коли забезпечується незалежність вихідних змінних системи не лише від

зовнішніх збурень, а й від зміни її параметрів (двократна інваріантність). Це дало

можливість на одній основі розглядати питання керованості, інваріантності та

чутливості. На відміну від основоположних понять щодо керованості (Р.

Калмана), коли розглядається лише вектор керувальних дій для переведення

системи у потрібний стан, у розгляд вводиться також вектор зовнішніх збурень,

вектор зміни параметрів, а також початкові умови стану системи.
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Часто виникала задача об’єднання можливостей інваріантного та

оптимального керування, але це потребує використання спеціальних підходів

[66]. Аналізуючи цю проблему, автор статті пише: « … Це була втрачена

можливість створення нового типу регулятора та систем керування. … Цьому

сприяла теорія оптимального керування, яка успішно розвивалась і, начебто,

повинна була вказати кращі системи керування, але інваріантного керування

вона виявити не змогла, оскільки таких, які пропонував Г.В. Щіпанов (автор

теорії інваріантності – авт.) немає, а є квазіінваріантні. Це практично одне і теж,

але серед квазіінваріантних нема оптимальних, і тому теорією оптимального

керування вони не могли бути виявлені. … Постановка задачі оптимізації

повинна бути суттєво зміненою. Особливістю квазіінваріантних систем

керування є також наявність великого коефіцієнта підсилення, оскільки малі

значення похибки повинні привести до компенсації порівняно значного

зовнішнього збурення».

Нові можливості для комплексування методів автоматизації надають

інтелектуальні системи, які стрімко розвиваються, охоплюючи широкі області

застосування, про що може свідчити також використання квантових обчислень

[67]. В цьому підході розглядаються задачі проектування робастних

інтелектуальних систем керування в умовах непередбачуваних ситуацій

функціонування системи. Комплексування тут полягає в тому, що

використовується квантовий алгоритм керування самоорганізацією, зокрема для

робастних баз знань. Якісні характеристики керування (стійкість, керованість,

робастність) оцінюються за термодинамічним критерієм у вигляді мінімуму

узагальненої ентропії. Квантовий алгоритм керування самоорганізацією

використовується для суттєво нелінійного та глобально нестійкого об’єкта для

розв’язання задачі векторної оптимізації на основі принципу декомпозиції баз

знань. Ефективність застосування інтелектуальних систем  керування

визначається гарантованим досягненням мети керування на верхньому рівні та

мінімальною витратою корисного ресурсу системи «об’єкт керування -
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регулятор» на нижньому (виконавчому) рівні ієрархічної системи автоматичного

керування.

Останнім часом також популярними на практиці є системи

прогнозувального керування MPC (Model Predictive Control), що

використовують математичну модель об’єкта будь-якої складності. Основними

перевагами MPC-регуляторів є відносна простота базової схеми формування

зворотного зв’язку та високі адаптивні властивості. Такі регулятори

застосовуються для багатовимірних та багатозв’язних об’єктів зі складною

структурою, в тому числі і для нелінійних процесі, базуються на оптимізації в

режимі реального часу з обмеженнями на регулюючі та керуючі змінні з

урахуванням невизначеностей моделі об’єкта та збурень.

Принцип роботи таких регуляторів наступний (рис. 1.5) [68]:

- для заданої моделі об’єкта та початкових умов в момент k виконується

прогнозування поведінки системи під дією керуючого сигналу на

деякому відрізку часу – горизонт прогнозу (Prediction Horizon);

- за оптимізаційною схемою знаходиться оптимальний керуючий сигнал

за комплексним функціоналом, що може враховувати як мінімум

енергетичних витрат, так і максимальне відслідковування траєкторій

прогнозуючих та рекомендуючих значень виходу, з урахуванням всіх

існуючих обмежень та горизонту керування (Control Horizon);

- згідно концепції відділяючого горизонту застосовується лише

керування на першому кроці (k-k+1), інші значення відкидаються і нова

задача оптимального керування розв’язується з новими вхідними

значеннями на кроці k+1.
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Рис. 1.5. До принципу роботи MPC-регуляторів

В залежності від виду прогнозуючої моделі та оптимізаційної схеми

розрізняють варіанти реалізації прогнозуючого керування, найбільш

розповсюджені з них, їх переваги та недоліки наведені в табл. 1.5.

Таблиця 1.5. Порівняння прогнозувальних методів керування

Назва методу

Л
іт

-н
е

дж
ер
ел
о

Особливості
методики

Переваги та недоліки
Область

застосуванняПереваги Недоліки

Динамічне
матричне
керування –
DMC (Dynamic
matrix control)

[6
9

–
72

]

Використовує
динамічну матрицю
для прогнозу та
метод квадратичного
програмування при
оптимізації

- простота
розрахункової
схеми

- використо-
вується лише
для лінійних
стаціонарних
процесів;
- великий
горизонт
прогнозу.

Нафтохімічна
індустрія з
багатофактор
ними
процесами

Модельне
алгоритмічне
керування –
MAC (Model
algorithmic
control ) [6

9,
72

, 7
3]

Використовує
імпульсну модель
відгуку для прогнозу

- простота
розрахункової
схеми;
- підсилена
робастність
щодо помилок
ідентифікації

- використо-
вується лише
для
стабільних
процесів

Енергетика,
скловипіканн
я,
парогенерато
ри…
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Прогнозуюче
функціональне
керування –
PFC (Predictive
functional
control)

[6
9,

72
]

Прогноз виконується
шляхом автоматич-
ної компенсації, при
чому бажане та
прогнозне значення
виходу співпадають
лише в базових точ-
ках. Сигнал керуван-
ня побудований як
лінійна комбінація
базисних функцій

- робастність
до помилок
розрахунків;
- простота
настройки

- не
ефективний
для складних
нестаціонарни
х  об’єктів;
- вимагає
оптимізацію в
реальному
часі

Роботототехн
іка, космічна
техніка,
реактори,
нагрівачі,
чорна та
алюмінієва
промисловіст
ь

Розширене
прогнозуюче
самоадаптивне
керування –
EPSAC
(Extended
prediction self-
adaptive control)

[6
9,

74
, 7

5]

Використовує
дискретну передатну
функцію для
прогнозу, оцінка
параметрів якої
виконується за
рекурсивним
методом найменших
квадратів. Керування
розраховується за
один крок за значен-
ням налаштованого
фільтр-поліному.

- проста схема
розрахунку
керування;

Розширене
інтервальне
адаптивне
керування –
EHAC
(Extended
horizon adaptive
control)

[6
9,

 7
6]

Використовує одно-
кроковий критерій
прогнозу та
багатопараметрий
регулятор

- не потрібні
матричні
розрахунки

- чутливість
до структури
затримки

Узагальнене
прогнозуюче
керування –
GPC
(Generalized
predictive
control).

[7
7]

Використовується
багатокрокова
функція якості та
регресійна модель
прогнозу

- ефективне
при не стаціо-
нарних
збуреннях та
для не
мінімально-
фазових
систем

Цементні
млини, башні
для сушки,
роботизовані
руки

Нейромережеве
інверсне
прогнозуюче
керування –
INNPC (Inverse
Neural Network
Predictive
Control)

[6
9,

78
]

Регулятором є
нейронна мережа, що
здатна переводити
об’єкт з поточного
стану в заданий за
заданий горизонт
прогнозу

- висока
стійкість до
відмов;
- висока
швидкодія;
- стійкість до
шумів вхідних
даних;
- адаптація до
змін

- потребує
навчання
нейронної
мережі

Електромехан
ічні процеси
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Підсумовуючи аналіз сучасного стану наукових та прикладних розробок

синтезу робастних систем керування, можна зробити висновок: існують робастні

(робастно-оптимальні) регулятори, структура та/або параметри яких синтезовані

на Н∞-нормою деякої характеристики системи, а також робастні алгоритми

синтезу закону керування (або регулятора), критерієм синтезу якого не є Н∞-

норма, але система при цьому має малу чутливість до змін параметрів об’єкта.

1.4. Проблема ідентифікації математичних моделей технологічних
об’єктів харчової промисловості

Існуючі методи оптимального та робастного керування базуються на

математичних моделях об’єктів. Проблема ідентифікації технологічних об’єктів

для побудови системи керування давно відома, адже при цьому виникає задача

компромісу між простотою моделі, що веде до подальшого простого синтезу

системи керування та адекватному описі об’єкта. Майже всі існуючі сучасні

методи ідентифікації розглянуті в [79], однак задача ідентифікації математичної

моделі технологічного об’єкта досі залишається творчою процедурою, що

вимагає від проектанта ітераційного підходу як до структури моделі, так і до

методів ідентифікації її параметрів. Також проблемним є ідентифікація

замкнених систем керування.

При практичній реалізації робастних методів керування виникла проблема

поряд з ідентифікацією математичної моделі об’єкта, ідентифікація

невизначеностей [80 – 87]. При цьому постає декілька проблем:

- вибір структури невизначеностей;

- розрахунок множини невизначеностей.

В [82, 83] при ідентифікації замкнених систем, автори пропонують

використовувати три типи невизначеностей:

- адитивна невизначеність:

RприjWjssGsG aaanom Î£DD+=D www )()(),()()( , (1.23)
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де GΔ(s) – система з невизначеностями; Gnom(s) – номінальна система; )(saD –

адитивна невизначеність у вигляді передатної функції; Wa(s) – вагова функція.

- невизначеність Юли:

RприjWjQjjQ
ssNsD
ssDsNsG YGc

Gcnom

Gcnom Î£D
D-
D+

= -
D wwwww )()()()(,

)()()(
)()()()( 1 ,

(1.24)

де )()()(
1

sDsNsG nomnomnom
-

= , )()()(
1

sDsNsС сс
-

= – поліноми нормалізованої

взаємно-простої факторизації відповідно передатних функцій системи та

регулятора; Q(s), Qc(s) – стійкі вагові функції, що вільно обираються при

взаємно-простій факторизації відповідно Gnom(s) та C(s); WY(s) – вагова функція;

)(sYD – параметр Юли.

- невизначеність заснована на v-gap метриці (далі v-gap-невизначеність):

RприjWjGjGk vnom Î£D wwww )())(),(( , (1.25)
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D

D
D – дистанція між збуреною

та номінальною моделлю системи.

В [84] ці ж автори пропонують альтернативну концепцію розрахунку межі

параметричних невизначеностей для регресійних, зокрема ARX та ОЕ моделей.

В результаті ідентифікації отримується регресійна модель з параметричною

невизначеністю, що відповідає заданому ступеню ймовірності. Однак, як

показано в [82] такий підхід не підходить для замкнених систем, так як при

подальших розрахунках оцінка невизначеностей параметрів моделі об’єкта

виявляється зміщеною. Так на рис. 1.6. показано як змінюється гаусівський

розподіл при реконструкції моделі об’єкта за моделлю системи. Крім того,

більшість методів робастного керування оперують детермінованими

невизначеностями [14], що потребує коректного переходу від стохастичної

постановки задачі до детермінованої або розгляд стохастичної невизначеності.
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Рис. 1.6. Ймовірність розподілу комплексної величини: a) замкненої

системи; б) об’єкта, що реконструйований за замкненою системою

В 90-х роках минулого століття була активною школа нестохастичної

ідентифікації систем [85 – 87], що отримала назву «worst-case identification». Тут

шуми розглядаються як невідомі та обмежені, а ідентифікація орієнтована на

надійне керування, зокрема Н∞- L1- та μ-оптимізацію.

В [88] автор пропонує задавати математичну модель MIMO-об’єкта у

вигляді:

( ) ),()()()()()()( 12
1

1121 sHssHIssHsGsG nom
-

D D-D+= (1.26)

де )(sD – передатна функція невідомого обмеженого збурення, що викликає

невизначеність у системі; Н11, Н12, Н21 – постійні матриці або передатні функції

в залежності від типу невизначеності (адитивна, вхідна або вихідна

мультиплікативна, зворотного типу або їх комбінації) та містять комбінації

вагових матриць та номінальної моделі. Доводиться, що така структура моделі
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має меншу ¥
)(Δ s з точки зору керування зі зворотнім зв’язком, тобто вибір

номінальної моделі проводиться за критерієм:

,,...,1,maxminarg NkG kkGnom
nom

=D=
¥ (1.27)

де k – кількість можливих моделей невизначеностей об’єкта.

В роботах [88 – 91] також запропоновані декілька підходів до оптимального

вибору номінальної моделі об’єкта – частотна оптимізація, за допомогою техніки

LMIs, а також розглядаються інші види структур, включаючи запізнювання.

Розвиток також знайшли робасні методи ідентифікації [92 – 96].

Таким чином, з’явилися нові інструменти в області аналізу систем та

розширилися поняття фундаментальних методів ідентифікації та структур

даних. З іншого боку, деякі виникаючі проблеми з методологіями, наприклад,

консервативність меж невизначеності, складність в зменшенні розмірності

невизначеності та складність пошуку оптимальних рішень дало перевагу

простим адаптивним рішенням перед робастною теорією [97].

Окремою проблемою стає питання ідентифікації замкнених систем, що

охоплені зворотнім зв’язком. При ідентифікації таких систем похибка

ідентифікації моделі виявляється корельованою з сигналом керування і як

наслідок модель не є інформативною. В літературі на сьогодні склалося декілька

підходів ідентифікації систем зі зворотнім зв’язком [98 – 102], основні їх

характеристики наведені в табл. 1.6. Відмітимо, що крім наведених при прямій

та непрямій ідентифікації, ще необхідне виконання першої та другої вимоги

ідентифікованості [102], що на практиці досить важко реалізувати, так як

пов’язано з порядками регулятора та об’єкта, які заздалегідь задані.

Таблиця 1.6. Огляд методів ідентифікації замкнених систем

Метод

ідентифікації

Вхідні дані

(рис. 1.3)

Вид моделі Примітка

Прямий u, y, r G(q)
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Непрямий
(в тому числі
альтернативні
параметризації)

u, y, K(q*)
)()(1

)()(
qGqK

qGqP
+

=
Необхідний високий порядок
лінійного регулятора, або
нелінійний чи нестаціонарний
регулятор, або два досліди з
різними налаштуваннями
регулятора, або введення
запізнювання в зворотній
зв'язок

*) q – оператор зсуву назад

В будь-якому разі, ідентифікація в замкненому контурі можлива лише

активна, при зміні сигналу завдання або керування, при цьому необхідно

врахувати наступні застереження:

• узгоджена оцінка моделі вимагає правильного знання як структури моделі

об’єкта, так і моделі шуму (на відміну від послідовної оцінки в умовах відкритого

контуру з некорельованим входом і перешкодами, що допускає помилкову

модель шуму);

• «ідеальна» придатність для замкнутих або корельованих даних може бути

результатом помилковою моделі;

• інформаційний зміст даних, порушених наявністю зворотного зв'язку;

• асимптотична дисперсія оціночних моделей зазвичай зростає в умовах

замкнутого контуру в порівнянні з розімкненим контуром.

Отже, при ідентифікації в замкненому контурі [103]:

• у циклі потрібен зовнішній сигнал, в іншому випадку сильні умови

ідентифікації не виконуються;

• дія контролера вводить кореляцію між вимірюванням та впливає на

частотний спектр вхідного сигналу, що, в свою чергу, впливає як на зміщення,

так і на дисперсію оцінки;

• мета зворотного зв'язку полягає в тому, щоб зробити замкнену систему

нечутливою до змін моделі розімкненої. Як результат, дані замкненого контуру,

як правило, мають меншу інформацію про об’єкт, ніж дані з відкритим циклом;



65

• подача сигналу заданого значення (r), при не дуже агресивнимому

контролері зворотного зв'язку, представляється розумним з теоретичної точки

зору;

• методи помилок прогнозування (PEM), що застосовуються безпосередньо

з відповідною структурою моделей шумів, дають послідовні оцінки з

оптимальною точністю. Це рекомендований Льюнгом підхід;

• необхідно бути обережним з непараметричними методами або іншими

підходами (методами підпростору, інструментальними змінними, PEM з

неправильними моделями шумів) при використанні даних замкненого контуру;

• непрямі методи дають можливість використовувати обидва

непараметричні або PEM-методи без знання моделі шуму. Контролер повинен

бути апріорі відомим;

• на практиці навіть такий простий контролер, як ПІД, може неточно

поводитися відповідно до його математичної форми. Це наводить аргументи

проти використання непрямих методів.

Взагалі проблема ідентифікації математичних моделей в умовах

невизначеності як зовнішніх збурень, так і параметричних або структурних змін

об’єкта є некоректною. Однак, як показано в [104] можна змінити сам підхід до

ідентифікації, в основу якого покладено наближене регуляризоване рішення, яке

узгоджується за точністю з похибкою вхідних даних та наближається до істинної

системи при наближенні до нулю всіх похибок.

Таким чином, сучасні методи ідентифікації математичних моделей об’єкта,

орієнтовані на робастне керування, потребують розширення структур моделей та

подальшого вдосконалення розрахунку області невизначеностей. Крім того,

необхідна методика, що базується на системному підході до складних систем,

ідентифікації структури та параметрів математичних моделей об’єкта, що

уникне ітераційної процедури ідентифікації та забезпечить єдиний результат.
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1.5. Проблеми проектування систем керування технологічними

об’єктами харчової промисловості

В наш час синтез ефективної системи керування (СК) для технологічного

об'єкта харчової промисловості (ТОХП) все ще є творчим процесом, який

повністю залежить від особистих переваг розробника СК. По-перше, це можна

пояснити визначальною частиною початкових знань предметної області

розробника та емпіричними знаннями, отриманими на його основі. Хоча етапи

розробки ефективної системи управління технологічним об’єктом давно

формалізовані [105, 106], їх потрібно переглянути, враховуючи сучасну

різноманітність методів та підходів. Крім того, технологічні об'єкти, що

працюють у невизначеному середовищі, вимагають використання загальної

методології, заснованої на життєвому циклі (ЖК) системи управління

технологічним об'єктом. Робастним регулятором, структура та / або параметри

якого обчислюються згідно з робастним критерієм, стає пристрій управління

такої СК. Однак зміна робочих умов та еволюція ТОХП призводять до зміни

середовища невизначеності, в межах якого спроектований робастний регулятор.

Отже, ефективність системи в цілому знижується, і реконфігурація системи

управління для технологічного об'єкта стає необхідністю. Таким чином,

використання даних та знань предметної області вимагає формалізації для

використання у кінцевій системі, яка може бути реалізована за допомогою

підсистеми підтримки прийняття рішень (СППР).

В сучасних наукових колах існує напрям дослідження, що досить тісно

пов'язаний з СК і носить назву «control reconfiguration» [107 – 113]. Однак дана

група методів управління переконфігурацією систем, базується на виявленні

несправностей (датчика або виконавчого механізму) та за допомогою

надмірності в технічних засобах автоматизації переключення на справні технічні

засоби. Як правило, в таких системах діагностика несправності здійснюється за

допомогою віртуальних датчиках та виконавчих механізмах.
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Проблема автоматизованого проектування СК ТОХП на сьогодні є

невирішеною, існують лише деякі вузькі спроби систематизувати методи

синтезу, структури та критерії стосовно математичних моделей в окремо взятій

області об’єктів автоматизації. Однак існуючі структуровані знання про

застосування лінійних регуляторів можна використати в СППР по проектуванню

СК ТОХП. Вказана СППР повинна бути побудована на основі обраної бази

знань.

Питанням отримання знань з промислової інформації, якою володіє харчове

виробництво (як один з видів переробної промисловості) активно займаються

останні 30 років. Одним з головних та перспективних напрямів є використання

онтологічних моделей виробництва, що підтверджується розробкою

міжнародних стандартів в цій області.

Розробкою та стандартизацією онтологічних систем займалися міжнародні

організації зі стандартизації, такі як ISO, IEEE, OMG, W3C та ін. Деякі

розроблені онтологічні структури хоч і не затверджені міжнародними

стандартами але стали стандартами де-факто. Їх можна поділити на декілька

груп:

- онтологічні системи, моделі, мови та їх частини загального та галузевого

призначення:

· онтологічна модель ієрархічної структури виробництва переробної

промисловості ISO 15926 [114];

· семантичні анотації для обробки природної мови: ISO 24617 [115];

· технічний словник ISO 22745 [116];

· серія стандартів по розробці онтології верхнього рівня ISO/IEC 21838

[117], що на даний час знаходять в стадії розробки;

·формальні семантичні моделі глобальних виробничих мереж ISO

20534:2018 [118];

·семантична мова обміну інформацією для виробничих та інших

дискретних процесів ISO 18629 [119];
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·модель компонентів високого рівня, необхідних для обробки семантики в

стандартах географічної інформації ISO/TS 19150 [120];

- загальні та спеціалізовані онтології верхнього рівня:

·MOF (Meta Object Facility) – мета-об’єктне середовище для модельної

інженерії [121];

·BFO (Basic Formal Ontology) – базова формальна онтологія, що

розповсюджена для біомедицини [122];

·ZEO (Zachman Enterprise Ontology) – онтологія підприємства для опису

його архітектури [123];

·DOLCE (Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering) –

описова онтологію для лінгвістичної та когнітивної інженерії загального

призначення, досить популярна в області онтологічної інженерії [124, 125];

·GFO (General Formal Ontology) – загальна формальна онтологія [126];

·SUMO (Suggested Upper Marged Ontology) – запропонована об’єднана

онтологія верхнього рівня, початковий документ для робочої групи

співробітників IEEE з галузей інженерії, філософії та інформатики [127, 128];

- семантичний веб: сюди відносять всі стандарти та правила семантичної

обробки документів в мережі Інтернет, такі як загальний метод опису

інформації/ресурсів Resource Description Framework RDF, а також їх розширення

RDFS та RDFa; мова опису онтології семантичного WEB Web Ontology Language

OWL; мова запитів SPARQL; формат обміну правилами Rule Interchange Format,

а також низка форматів для збереження трійок RDF N-Triples, Turtle, RDF/XML,

N-Quads, Notation 3.

Ще в минулому столітті [129] були виділені основні проблеми

промисловості, рішення яких шукалися в області систем, що засновані на

знаннях. Автор поділив проблеми на два напрямки – підтримка етапів

проектування та планування виробництва, до яких відніс: розуміння

функціональних вимог, процеси планування на різних рівнях, аналіз та

моделювання структури розробки продукту, технологічної та технічної схеми і
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т.д. На сьогодні кількість проблем лише збільшилася, а приватні реалізації

окремих питань внесли лише додатковий сумбур стосовно інтеграції та

невиправдане збільшення кінцевої інтеграційної системи виробництва.

Поняття онтології визначено двома аспектами [130] – це концептуалізація

предметної області та специфікація цією концептуалізації. Концептуалізація

пов’язана з описом понять предметної області і частково вирішується вибором

онтології верхнього рівня. Остання також спрощує проблему інтеграції

розробленої онтології в єдину онтологічну систему вищого домена.

Специфікація пов’язана зі збереженням знань та напряму визначає такі функції

онтології як: повторне використання, доступність, сумісність, модульність і

розширюваність, однозначність.

Для харчового підприємства можна будувати онтології на різних зрізах

ІАСУ або для окремих задач виробництва. В будь-якому разі онтології

переробної промисловості мають одне з двох призначень: 1) як засіб

дослідження, очистки та формалізації знань підприємства – концептуальний

рівень; 2) забезпечення вільного обміну даними та знаннями між гетерогенними

середовищами – оперативний рівень. З іншого будь-яка окрема задача

підприємства тісно пов’язана з іншими предметними областями, які не є

знаннями конкретного підприємства. Це в першу чергу стосується

використовуваних математичних методів та підходів.

Сьогодні при розробці онтологічної системи використовується системний

підхід, що базується на наступних етапах:

- аналіз існуючих та вибір онтології верхнього рівня (або );

- розробка структури онтологічної системи;

- пошук існуючих, адаптація або розробка доменної онтології;

- розробка прикладної онтології.

Наведені етапи можуть також включати проміжні онтології, наприклад як це

робить GUA [131]. Також іноді на основі існуючих баз знань конкретної області

(наприклад, MAnufacturing Semantic (MASON) або Ontology for Computer Aided

Process Engineering (OntoCAPE)) та вибраної онтології верхнього рівня
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розробляють так звану Проміжну інженерну онтологію (Intermediate Engineering

Ontology), що дозволяє об’єднати специфічні знання предметної області [132].

Основоположна (фундаментальна) онтології або онтологія вищого рівня –

це загальна онтологія, що застосовується до різних предметних областей

(доменів). Вона визначає основні поняття, такі як предмети, відносини, події,

процеси тощо.

Найвідоміші фундаментальні онтології наведені вище. Найбільш

використовувані при розробці саме інженерних онтологій є BFO та DOLCE. Ці

дві онтології є формальними і пропонують логічну теорію для представлення

світових припущень. Формуючи онтологію предметної області на основі однієї з

вказаних онтологій вищого рівня, її можна легше інтегрувати з іншими

предметними онтологіями. Проблема полягає в тому, що онтологій верхнього

рівня досить багато та надати перевагу одній з них стає окремою пошуковою

проблемою, що займає багато часу та зусиль. Крім того, частина з них не має

відкритого доступу.

Окремо стоїть онтологія ISO 15926 [114, 133]. Даний стандарт є не лише

онтологією верхнього рівня, а й тезаурусом переробної промисловості, включно

зі структурою збереження та доступу до онтологічної бази. Стандартизація

досягається шляхом використання для технічної та експлуатаційної інформації

чітко визначених шаблонів, що включають класи та відношення незмінюваної та

темпоральної частин онтології. Перевагами даної онтологічної моделі є типізація

та ідентифікація даних, що знаходяться в інтернеті, інформація зберігається в

RDF-трійках, доступ до сховищ триплетів відбувається за допомогою мови

запитів SPARQL та ін. Але, перша частина стандарту вийшла в 2002 році, а кінця

поки що не видно. Модель – складна із-за темпоральних частин внаслідок

використання шаблонів. Чи вірно було вибрати шлях шаблонів сумнівно, крім

того кожен шаблон коштує грошей. Робота над стандартами залишається ще

дуже багато, зокрема сховище триплетів та мапування, а без останніх реалізувати

модель даних проблематично.
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Сьогодні популярною в області промислового проектування є онтологічні

бази знань, які також можна використати в розподілених системах та у Web-

павутині. Онтологія формує основу бази знань при описі основних концепцій

предметної області та служить основою для розвитку інтелектуальних систем

підтримки прийняття рішень. Онтологія може використовувати різні моделі

подання знань, наприклад, семантичні або фреймові мережі. Останнім часом

підмножина описової логіки та діалекти мови OWL2 [134 – 136] стають

популярним офіційним описом для розвитку онтології предметного домену.

Засоби формального опису та розвитку онтології дозволяють нам зберігати,

редагувати, перевіряти, передавати та інтегрувати розроблену онтологію в різні

формати.

Рушієм Індустрії 4.0 є інформаційні системи та автоматизовані системи

керування, які базуються на обробці великої кількості даних – інформації. У той

же час навіть у сучасній Web-павутині часто важко знайти потрібні дані серед

множини інформації. Традиційні пошукові системи не завжди дають можливість

провести пошук специфічних або повних даних, тому останнім часом активно

розвивається онтологічний підхід побудови інформаційних пошукових систем

засобами Семантичного Web (Semantic Web). Це є актуальним і для сучасних

автоматизованих систем управління та систем Інтернету речей. Онтолого-

орієнтовані технології відкривають нові можливості для таких систем [137].

Цими можливостями можна користуватися вже зараз, використовуючи ті самі

ресурси семантичного Web, так як в їх основі покладено чітке структурування

даних та відношень і залежностей між частинами інформації.

Онтологія – це формалізоване представлення знань про певну предметну

область (домен), придатне для автоматизованої обробки [138]. Останні

десятиліття набуває стрімкого розвитку в області Semantic Web (семантична

павутина) та Ontology Engineering (онтологічний інжиніринг).

Математично онтологію можна представити у вигляді кортежу [138, 139]:

О = {C, A, R, T, F, D}, (1.28)
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де C – класи (Classes), набори, колекції, поняття, типи предметів або види

сутностей; A – атрибути (Attributes), aспекти, властивості, ознаки,

характеристики або параметри, які можуть мати об'єкти (і класи); R –відносини

(Relations), способи, якими класи та об'єкти можуть бути пов’язані між собою; T

– типи даних (Datatype), набір стандартних типових значень атрибутів; F –

обмеження (Restrictions), а саме офіційно викладені описи того, що має бути

істинним, щоб якесь твердження було прийняте як вхідне, сюди також

відносяться аксіоми (Axioms) – твердження (включаючи правила Rules) у

логічній формі, які разом складають загальну теорію, яку онтологія описує у

своїй області застосування; D – індивідууми (Individuals), екземпляри або об'єкти

класів.

Онтологію класифікують за різними ознаками, зокрема повнотою, рівнем

узагальнення, предметною або застосованою областю (доменом), призначенням

або описовою мовою. Стандартизація знайшла своє місце при формуванні

онтологій верхнього рівня (наприклад, BFO – стандарт ISO/IEC 21838-2 [140]),

мов опису онтологій (наприклад, RDF [141] та OWL [142]), а також моделі

збереження та представлення певної предметної області (наприклад, ISO 15926

[143]).

Онтології використовують як в класичних системах ІАСУ так і в сучасних

системах промислового інтернету речей IIoT [144 – 146]. У класичних системах

ІАСУ онтології можуть використовуватися для формування бази знань в

експертних системах, зокрема в системах підтримки прийняття рішень [147]. У

той же час розглядається використання бази знань на базі онтологій для

представлення стандартів АСКТП. Зокрема в роботі [147] розглянуті питання

використання онтологій для формування бази знань зі стандарту ISA-88 (IEC

61512), що дозволяє не тільки формувати підсистему підтримки прийняття

рішень для операційної діяльності, а і допомагати при проектуванні.

В контексті IIoT онтологія може використовуватися:

- як база збереження знань, що зберігає інформацію протягом всього

життєвого циклу пристрою (онтологічне сховище);
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- як база знань для моделювання предметної області, що працює над

звичайною історичною базою даних та витягає з останньої необхідні знання (база

знань);

- як база для представлення метаінформації про цифрового двійника для

можливості її використання при побудові адаптованої взаємодії з іншими

складовими системи;

- як засіб інформаційної підтримки IIoT, що працює з відкритими

онтологічними базами в мережі і служать для представлення допоміжної

інформації людині (семантична павутина).

Перші три напрямки лише почали свій розвиток і знаходяться на стадії

пошуку функціонального застосування. Є декілька прикладів прикладного

застосування, однак системної узагальнюючої методології на сьогодні не існує.

Наступні роки міжнародні організації зі стандартизації (наприклад, ISO)

оголосили, що будуть зосереджуватися на онтологічних моделях, що

представляють структуру та формат збереження інформаційної моделі пристрою

в мережі. Що стосується останнього напрямку, то він ще також не закінчений,

однак вже можна використовувати розроблені відкриті онтологічні бази знань,

такі як Wikidata та DBdata.

Семантична павутина (Semantic WEB) є розширенням Всесвітньої павутини

за допомогою стандартів, встановлених Консорціумом всесвітньої павутини

(W3C). Мета Семантичної Мережі – зробити Інтернет-дані читабельними

машиною. В основі семантичного WEB лежать три основоположні

стандартизовані визначення: RDF, OWL та SPARQL [141, 142, 148]. Перші дві

технології використовуються для представлення метаданих, остання для

формування запитів до онтологічної бази. Вбудована семантика пропонує

суттєві переваги, такі як міркування над даними та робота з неоднорідними

джерелами даних, забезпечує загальну структуру, яка дозволяє обмінюватися та

використовувати дані повторно через межі застосунків.

RDF (Framework Description Framework) це середовище опису ресурсів, що

подає твердження про ресурси у вигляді триплетів (triple) [141]. Ресурсом в RDF
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може бути будь-яка сутність – як інформаційна (наприклад, веб-сайт або

зображення), так і неінформаційна (наприклад, людина, місто, абстрактне

поняття). Для позначення суб'єктів, відносин і об'єктів в RDF використовуються

URI. URI (Uniform Resource Identifier) – це уніфікований ідентифікатор ресурсів,

який однозначно ідентифікує окремий абстрактний чи фізичний ресурс та

описується уніфікованим ім'ям ресурсу URN (Uniform Resource Name) або

уніфікованим локатором ресурсу URL (Uniform Resource Locator). Множина

RDF-тверджень утворює орієнтований граф, в якому вершинами є суб'єкти та

об'єкти, а ребра відображають відносини. Об'єктом може бути як ресурс URI так

і RDF-літерал (значення). RDF підтримує декілька видів серіалізація (serialization

formats): RDF / XML – стандартна форматна база XML; N-Triples – простий

формат; Turtle – зручний формат; JSON-LD – формат на базі JSON; RDFa і

Microdata – формат RDF-розмітки HTML-сторінок.

Сам по собі RDF не є стандартом метаданих, як, наприклад, Dublin Core,

FOAF, vCard. Все, що він "вміє" – це фіксувати твердження про ресурси, їх

властивості та значення цих властивостей. Розширенням RDF є RDFS (Shema

RDF), що додатково вводить класи та відносини, таким чином формуючи

онтологічну структуру бази знань.

До важливих характеристик RDF/RDFS слід віднести: узагальнений спосіб

роботи з метаданими; орієнтація на програмне забезпечення в якості кінцевого

споживача інформації; можливість здійснювати автоматичну обробку Web-

ресурсів: пошук; каталогізацію; генерацію ієрархічних карт сайтів. А до

недоліків RDF/RDFS: відкритість і розширюваність RDF веде до того, що "хто

завгодно (тобто будь-який користувач RDF) може сказати що завгодно (тобто

фіксувати довільне твердження) про що завгодно (тобто про будь-який ресурс)",

використовуючи RDF. RDF не забороняє робити безглуздих тверджень або

тверджень, які не узгоджуються з іншими. Отже, немає ніякої гарантії цілісності

і несуперечності RDF-описів. Вся відповідальність за перевірку лягає на

одержувачів (кінцевих користувачів) метаданих, тобто на розробників

застосунків, що обробляють RDF-дані.
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OWL (Web Ontology Language) – мова представлення онтологій в Web [142].

Фактично це словник, який розширює набір термінів, визначених RDFS. OWL-

онтології можуть містити описи класів, властивостей і їх екземплярів.

Перевагами OWL є орієнтованість на незалежну розподілену розробку онтології.

Синтаксис мови такий, що будь-який клас, екземпляр або властивість можна

доозначити незалежно від того, як вони були визначені спочатку. Процес

доозначення не потребує будь-якого узгодження з автором вихідного визначення

і може здійснюватися без зміни документа, де зафіксовано вихідне означення

(тобто в окремому документі). Таким чином, знання про екземпляри, класи і

властивості можуть накопичуватися і уточнюватися поступово, за участю

великої кількості людей. А недоліком OWL є те, що вона не дає відповіді на

питання, як уникнути додавання в онтологію суперечливих тверджень і що

робити, якщо протиріччя виникнуть. Для вирішення проблеми несуперечності

доводиться створювати спеціальні діагностичні методи і засоби.

OWL регламентує синтаксис та семантику. Семантика, заснована на RDF

[OWL2 RDF-Based Semantics] надає значення безпосередньо графікам RDF і,

отже, опосередковано структурам онтології за допомогою графіків відображення

на RDF. Семантика на основі RDF повністю сумісна з RDF Semantics [RDF

Semantics] і розширює семантичні умови, визначені для RDF. Семантику на

основі RDF можна застосовувати до будь-якої онтології OWL 2, без обмежень,

оскільки будь-яка онтологія OWL 2 може бути зіставлена з RDF. Пряма

семантика [OWL 2 Direct Semantics] надає значення безпосередньо онтологічним

структурам, в результаті чого семантика сумісна з теоретичною семантикою

моделі логіки опису SROIQ – фрагментом логіки першого порядку з корисними

обчислювальними властивостями. Перевага цього є те, що велика література з

опису логіки та досвід реалізації можуть бути безпосередньо використані

інструментами OWL 2. Однак деякі умови повинні бути встановлені на

онтологічних структурах, щоб забезпечити можливість їх переведення в базу

знань SROIQ.
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Що стосується синтаксису, то в стандарті означено п’ять синтаксичних

структур OWL: RDF/XML, OWL/XML, Functional Syntax, Manchester Syntax та

Turtle. Всі вони є набір інструкцій для опису триплетів RDF.

SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) – мова запитів до

даних, що представлені моделлю RDF, а також протокол для передачі цих

запитів і відповідей на них. SPARQL є рекомендацією консорціуму W3C і одною

з технологій семантичної павутини [148].

Шаблон формування запитів до онтологічної бази наступний:
PREFIX foo: <http://example.com/resources/>

# префіксні оголошення

FROM ...

# джерела запиту

SELECT ...

# пункт результату

WHERE {...}

# критерії запиту

ORDER BY ...

# модифікатори запиту

Префіксні оголошення служать для скорочення URI. Джерела запиту

визначають, які RDF графи запитуються. Пункт результату повертає набір даних

(вибірку), які задовольняють критеріям запиту. Критерії запиту визначає, що

запитувати в базовому наборі даних. Модифікатори запиту обмежують,

упорядковують, і інакше перетворюють результати запиту.

Таким чином, для побудови СППР по розробці СК ТОХП, що функціонує в

умовах невизначеності, раціональним буде використання онтологічних систем, в

основі яких покладений принцип класифікації. В загальному основною ціллю

розробки класифікаторів є підвищення економічного ефекту підприємства, який

досягається за рахунок розв’язання наступних задач [137]:

- розробка корпоративного тезаурусу для спілкування єдиною мовою;
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- реалізація обміну не лише інформацією, а й даними на підприємстві,

таким чином забезпечуючи сумісність інформаційної системи

підприємства;

- систематизація інформації за єдиними правилами для прогнозування

діяльності та стратегічного планування, формування звітності;

- забезпечення єдності IТ-архітектури підприємства, що включає всі

масиви інформації та порівнянності економічних та інших даних різних

підрозділів і служб підприємства з метою аналізу та ін.

Цифрове представлення фізичного двійника, відоме як digital twin (DT), є

одним із найважливіших аспектів четвертої промислової революції та IIoT [149

– 155]. Він супроводжує актив протягом його життєвого циклу починаючи від

задуму і до, а навіть після утилізації. Для систем керування, які також є активом,

також доцільно розробляти цифровий двійник в комплексі з об'єктом керування.

Очікується, що на стадії експлуатації цифровий двійник таких технологічних

комплексів забезпечуватиме точне прогнозування їх майбутньої поведінки і

допоможе ефективно підтримувати якість технологічних процесів шляхом як

простої візуалізації так і інтеграції когнітивних можливостей в реальну систему.

Однак, наразі не існує єдиного методологічного підходу до розробки та реалізації

DT на промислових підприємствах. Незважаючи на наявність великої кількості

діючих міжнародних стандартів, проектанти та розробники автоматизованих

систем керування виробництвом пропонують різноманітні рішення DT, що

відрізняються цілями, функціональним забезпеченням, архітектурою та ін. В

свою чергу представники спеціалізованого програмного забезпечення, такого як

SCADA, CАD, MES/MOM пропонують варіантні рішення щодо впровадження

DT на своєму відповідному рівні автоматизації.

В архітектурі RAMI 4.0 визначено низку стандартів W3C, що відображають

семантичне представлення даних моделі в мережі (рис. 1.7), до них належать

OWL, RDF, RDFS, SPARQL, RIF/SRWL [156, 157]. Перші три технології

використовуються для представлення метаданих, четверта – для формування

запитів до онтологічної бази, п’ята – мова формування аксіом та формату обміну
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правил. Така семантика має ряд переваг, такі як міркування над даними та робота

з неоднорідними джерелами даних, єдина структура, яка дозволяє обмінюватися

та використовувати дані повторно через межі застосунків.

Рис. 1.7. Фрагмент стандартів Industry 4.0

Насправді цих рекомендацій замало для побудови повноцінної розподіленої

мережі для IIoT, тому починаючи з 2017 року з’явилися нові рекомендація від

W3C, що покривають IoT, до них увійшли: OWL-Time [158], SSN ontology [159]

та WoT [160]. OWL-Time описує підкласи та властивості двох узагальнюючих

класів часового положення (temporal position) та часової тривалості (temporal

duration) ресурсів на WEB сторінках. SSN ontology описує онтологію датчиків та

виконавчих механізмів, що побудована на простій онтології ядра (self-contained

core ontology) SOSA (Sensor, Observation, Sample, and Actuator) та означує кілька

концептуальних модулів, які охоплюють ключові концепції sensor, actuation and

sampling concepts: observation/actuation/sampling, deployment, system, system

property, feature, condition, procedure, result. WoT рекомендують загальну

концепцію існування IoT в мережі. Зокрема описана архітектура, Thing

Description, Interaction Model, Protocol Binding, WoT Interface та ін. Таким чином,

формується набір шаблонів для Web of Things. Тобто, при розробки цифрових

двійників першим питанням постає семантичне та онтологічне уявлення даних

та знань предметної області.
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Висновки та постановка задач дослідження

При управлінні ТОХП необхідно враховувати множину технологічних і

теплоенергетичних параметрів і змінних, які визначають якість функціонування

технологічного об’єкта. Вказані параметри та змінні часто неможна точно

розрахувати або виміряти, а можна вказати тільки межі, в яких знаходиться та чи

інша змінна. При цьому постійні часу ТОХП і параметри налаштування

регуляторів безпосередньо визначаються технологічними змінними і

параметрами, які залежать від коефіцієнта теплопередачі, витрат потоків і т.д.

таким чином, можна задати область параметричних невизначеностей, які

обов'язково присутні в ТОХП. Крім того існують також структурні

невизначеності, обумовлені нелінійністю об'єкта, відхиленням від точки

лінеаризації та неврахованою динамікою. Враховуючи розмитість вимог до СК

ТОХП виникає також невизначеність критерію оптимізації. Тобто виникає

задача робастного управління ТОХП.

На основі проведеного аналізу сучасного стану наукових результатів щодо

методів робастного керування ТОТХ виявлено:

- не враховуються особливості ТОХП, а саме невизначеність параметрів

та структури, а також багатовимірність, запізнювання, нелінійність;

- не існує узагальненого підходу до ідентифікації математичних моделей

ТОХП та їх невизначеностей орієнтованого на робастне керування;

- не існує єдиного методологічного підходу поєднання множини

критеріїв робастно-оптимального керування ТОХП, ТКХП та

врахування вимог на інших рівнях ієрархії управління виробництвом;

- не існує методологічного підходу комплексування робастного та інших

методів керування ТОХП;

- не існує класифікаційного підходу щодо обґрунтованого застосування

робастного критерію керування для ТОХП.
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Усе вищезазначене обумовило вибір теми дисертації, встановлення її мети

та завдань. Розробкою робастно-оптимальних систем керування розглядалося

різними науковцями, але задача досі залишається актуальною.

На основі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки:

- на сьогодні постає задача використання робастно-оптимальних систем

керування в структурі ІАСУ харчовим виробництвом, що призведе до

покращення якості та зменшенні витрат енергоносіїв;

- аналіз показує, що будь-який технологічний об’єкт та комплекс працює

в умовах невизначеності, тому оцінивши ступінь невизначеності можна

сформулювати умови застосовування робастно-оптимальних систем керування

як ресурсо- та енергоефективних методів;

- виходячи з того, що в технічній літературі на сьогодні існує багато

методів та підходів робастного, оптимального та робастно-оптимального

керування, то виникає необхідність класифікації вказаних методів та виділення

саме тих, що підходять для керування складними технологічними об’єктами та

комплексами ХП;

- так як робастні системи є «грубими», то для покращення ефективності

роботи необхідно поєднувати їх з адаптивними та іншими інтелектуальними

системами, що використовують поточну інформацію про об’єкт;

- необхідно адаптувати існуючі алгоритми та підходи оптимального,

адаптивного та робастного управління при реалізації системи в структурі ІАСУ

на базі мікропроцесорної техніки та існуючого програмного забезпечення;

- на основі проведеної класифікації необхідно розробити систему

підтримки прийняття рішень, що базується на онтологічних моделях, ціллю якої

є видача рекомендацій щодо застосуванню необхідного методу робастного або

іншого синтезу даного ТОХП.
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РОЗДІЛ 2

ОНТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ

РОБАСТНОГО КЕРУВАННЯ

2.1. Розробка онтології предметної області дослідження

2.1.1. Декомпозиція предметної області та виділення основних

онтологічних задач дослідження

Синтез ефективної СК ТОХП на сьогодні продовжує залишатися творчою

процедурою, що повністю залежить від проектанта СК. В першу чергу це

пояснюється визначальною частиною початкових знань предметної області

проектанта, та отриманих на їх основі емпіричних знань. Хоча етапи розробки

ефективної (оптимальної) СК формалізовані досить давно, однак враховуючи

сучасних стан методів керування, вони потребують переосмислення. Крім того,

використання даних та знань предметної області потребують формалізацію для

використання в СППР, де вибір кінцевої СК ТОХП залишається за розробником.

В роботі використовується підхід, яких базується на таких основних

системно-онтологічних підходах: абстрагування і конкретизація, композиція і

декомпозиція, структурування та класифікація. На рис. 2.1 зображено

компоненти предметної області дослідження, а саме СК ТОХП, що

функціонують в умовах невизначеності. Проблемна область, представлена на

рис. 2.2 формує задачі, що описуються в онтології задач.

Онтологія складає каркас бази знань при описі основних понять предметної

області, а також служить основою до розробки інтелектуальних СППР. Сьогодні

онтологія може використовувати різні моделі представлення знань, наприклад,

семантичні мережі або мережі фреймів [161, 162]. Скористаємося формалізмом

для розробки онтології предметної області, що розроблений українським

академіка Палагіним А.В., яку можна розглядати як онтологію верхнього рівня,
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з подальшою орієнтацією на дескриптивну логіку та діалекти мови OWL [142,

143, 163].

Рис. 2.1. Компоненти онтології предметної області проектування та
моніторингу СК ТОХП в умовах невизначеності

Предметна область:
СК ТОХП в умовах
невизначеності

(робастні системи керування)

Проблемна область:
Рис. 2.2

Сукупність задач:
Проектування та моніторинг
СК ТОХП, сумісні задачі

Онтологія
об’єктів

Множина об’єктів
предметної області

Онтологія
задач

Онтологія
процесів

Множина процесів
предметної області

Онтологічна система

Технологічний регламент
(як мінімальне та

максимальне значення, в
межах якого існує оптимум)

Система керування

Технологічний об’єкт  Керувальний пристрій

Критерії функціонування
(розмиті за рівнями

виробництва та часом)

Невизначеність
зовнішнього
середовища

Нелінійність,
невизначеність та
еволюція об'єкта

Перевищення
енергоефективності

Зниження якості
продукту

Переналадка
системи керування

Втрата
стійкості

Рис. 2.2. Проблемна область проектування та моніторингу СК ТОХП в
умовах невизначеності

Н а с л і д к и
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Передбачається, що онтологічний підхід до проектування СК ТОХП, в тому

числі програмної її частини, є міждисциплінарна проблема формування,

представлення, обробки та аналізу знань та даних, моделі яких описують

структуру та взаємозв’язок об’єктів ПрО. Такий підхід на відміну від

емпіричного підходу, передбачає чітку систематизацію знань ПрО, в тому числі

міждисциплінарні знання.

Наступною задачею є розробка онтологічної моделі системи для кращого

розуміння предметної області, формулювання і фіксації загальних знань та їх

структурні відношення, а також явної концептуалізації програмного

забезпечення СППР, яке описує семантику даних.

В основі онтологічного підходу лежить поняття онтологічної системи (ОнС)

– це онтологічний засіб підтримки прикладних задач [161], який описується

кортежом:

ОнС = 〈ОПдО(О,ОПр(ЖЦСК)),ОЗ〉. (2.1)

Предметна область ОПдОскладається з двох частин – онтології об’єктів О та

онтології процесів ОПр. Перша визначає статичні терміни, визначення та

взаємозв’язки предметної області, а друга – динаміку (події та тривалості)

предметної області (ПрО). Онтологія процесів ПрО можна побудувати

відповідно до функціонування об’єктів предметної області, а можна відповідно

до задач проблемної області. В роботі пропонується онтологію процесів

ОПр(ЖЦ) розробляти відповідно до життєвого циклу та задач проблемної області

ОЗ.

Розглянемо СК ТОХП з точки зору життєвого циклу (ЖЦ). Як і будь-яка

складна система СК ТОХП складається як мінімум з трьох стадій: зародження,

функціонування і загибель. Зародження пов’язано з процесом проектування СК

і в свою чергу входить в ЖЦ проектування та функціонування ІАСУ та його

частин, зокрема технічних засобів автоматизації (ТЗА). З іншого боку ЖЦ СК

пов'язаний з функціонуванням ТОХП, який також розвивається за еволюційним

принципом. Неповнота ЖЦ перешкоджає оптимальності рішення по
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проектуванню ефективної СК ТОХП, тому при проектуванні ефективних СК

ТОХП необхідне її врахування.

Опишемо життєвий цикл СК ТОХПЖЦСК наступним кортежом:

ЖЦСК = 〈П(ЖЦСК), { }, , 〉, (2.2)

де П(ЖЦСК) – ціль, вимога або призначення СК; { } – множина стадій життєвого

циклу СК; – результат функціонування СК; – час життєвого циклу. Така

залежність відображає орієнтацію СК ТОХП як на ціль (призначення) системи,

так і на кінцевий результат її функціонування. Таким чином, якщо система

втрачає своє призначення або перестає відповідати вимогам, то вона переходить

до кінцевої стадії життєвого циклу – загибелі.

Життєвий цикл ефективної СК ТОХП поділимо на наступні стадії (рис. 2.3):

- формування концепції;

- проектування СК ТОХП;

- впровадження СК ТОХП;

- експлуатація СК ТОХП;

- ліквідація, переформулювання або переконструювання СК ТОХП.

На стадії формулювання концепції – обґрунтовується задум створення

системи, обирається ціль та критерії керування. Основним вихідним документом

для формування концепції є технологічний регламент та технічне завдання на

проектування. Кінцевим результатом цієї стадії є рекомендації до створення СК

окремих частин ТОХП з уточнюючими характеристиками кожної системи,

джерела та обмеження ресурсів для її розробки та експлуатації.

На другій стадії ЖЦ вирішується питання проектування СК ТОХП, для

якого традиційним є ряд наступних дій: дослідження ТОХП; ідентифікація

математичної моделі ТОХП; розробка СК. Однак, в роботі пропонується обрати

СК з множини альтернативних рішень, до яких входять різні структури СК.

Питання остаточного вибору залишається за проектантом. Крім того, процес

проектування повинен бути побудований за модельно-орієнтованим принципом,

в якій модель системи використовується для проектування, симуляції,
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верифікації та валідації програмного коду (по аналогії зі стандартом DO-178B

для вбудованих систем).

На стадії впровадження, на відміну від попереднього етапу, де перевірка

виконувалася лише на побудованих моделях процесу, перевіряються

припущення, розрахунки та висновки, що були зроблені на попередній стадії.

Рис. 2.3. Життєвий цикл СК ТОХП: а – в ЖЦ ІАСУ; б – як
самостійна одиниця
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Тобто, тут оцінюється достовірність фактичних затрат обраного

альтернативного рішення.

На стадії експлуатації, впроваджена СК ТОХП піддається кінцевій оцінці

теоретичних та виробничих досліджень. Особливістю цієї стадії є моніторинг

системи та виявлення її «старіння». «Старіння» СК викликане зменшенням

ефективності СК ТОХП і в кінцевому підсумку може призвести до краху

системи, одним з проявів цього для систем регулювання є розбіжність

перехідних процесів. Причиною зменшення ефективності таких систем може

бути еволюція ТОХП або його оточення. Окремим питанням постає вихід з ладу

окремих елементів ТЗА. Ліквідація СК безпосередньо зв’язана з закінченням

експлуатації ТОХП, коли технологічний процес фізично або морально застарів,

а його відновлення з технічних та економічних міркувань недоцільне.

Таким чином, для ефективної розробки СК ТОХП онтологічна система

повинна розглядатися з точки зору онтологічних задач та процесів, які

відображають ЖЦ СК. Згідно з життєвим циклом системи керування

сформульовано дві головні задачі: 1 – розроблення та 2 – моніторинг системи

керування технологічним об’єктом харчової промисловості (рис. 2.3, б). Отже,

на основі предметної та проблемної області дослідження щодо функціонування

СК ТОХП, що функціонують в умовах невизначеності для систематизації

подальших досліджень розроблено структурно-логічну схему методу

розроблення та моніторингу СК ТОХП в умовах невизначеності, що описує

основні кроки розробки системи (рис. 2.4).

Запропонований метод передбачає проведення онтологічних досліджень

для виявлення всіх факторів, що впливають на структуру системи керування

ТОХП, що функціонує в умовах невизначеності. Також модель враховує ЖЦ СК,

а також особливості розробки робастних СК для ТОХП, альтернативні рішення

яких будуть складати множину структур СК. В кінцевому підсумку отримується

система ефективного розроблення СК ТОХП, що складається з двох програмних

модулів для СППР – безпосереднє розроблення СК ТОХП та моніторинг

відтворюваності СК ТОХП.
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Запропонований метод відрізняється від наявних використанням моделі

онтологічної системи предметної області проектування системи керування,

прикладної онтології, що генерує варіанти рішень системи керування, а саме

критерії, структури та методи, які в подальшому тестуються на моделях, а також

моніторингом відтворюваності системи керування, що оцінює «старіння»

структури та налаштування, та на основі якого ОПР приймає рішення щодо

переконструювання системи керування.

Модель онтологічної системи

Технологічний регламент та
технічні умови підприємства

Онтологічна модель
предметної області

Онтологічна модель
задач проблемної області

Онтологічна модель процесів

Систематизовані наукові основи
розробки робастних систем керування

Метод розроблення та моніторингу систем керування технологічними об’єктами
харчової промисловості, що функціонують в умовах невизначеності

Вдосконалені методи робастних
систем керування для

технологічних об’єктів харчової
промисловості з
невизначеностями

Моніторинг
відтворюваності
системи керування

Узагальнена концепція
ідентифікації

математичних моделей із
невизначеностями

Прикладна онтологія
розроблення систем керування

Синтез та перевірка
системи

Вимоги до
системи керування

Рис. 3. Структурно-логічна схема методу розроблення та моніторингу
систем керування технологічними об’єктами харчової промисловості, що

функціонують в умовах невизначеності
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2.1.2. Розробка онтологічної системи предметної області

Відповідно до попереднього пункту та рис. 2.1 розроблено онтологічну

модель системи ефективного функціонування СК ТОХП в умовах

невизначеності. Онтологічна модель складається з трьох онтологій, що зв’язані

між собою відповідними задачами, які випливають з проблемної області

дослідження.

На рис. 2.5 показано онтологію предметної області дослідження, що

описується кортежом:

О = 〈 , , 〉, (2.3)

де = xі | i = 1, n – кінцева непуста множина концептів (понять предметної

області); = і | i = 1, m – кінцева множина семантично-значимих відношень

між концептами; : × – кінцева множина функцій інтерпретації, що задані

на концептах та відношеннях.

Виділено основні концепти предметної області : технологічний об’єкт,

стандарти, життєвий цикл, суб’єкт, а також безпосередньо керувальна частина

АСУ, що складається з програмних та апаратних засобів. Названі концепти

предметної області обґрунтовуються безпосереднім впливом на предметну

область та задачі дослідження.

Для множини , відповідно до семантичних відношень, виділені наступні

значимі відношення між концептами:

0 – категорне відношення;
1 – ціле-частина;
2 – род-вид;
3 – клас-підклас (множина-підмножина);
4 – множина-елемент;
5 – атрибутивне відношення;
6 – відношення еквівалентності;
7 – відношення ініціалізації (вибір и обґрунтування);
8 – відношення протікання процесу;
9 – відношення закінчення процесу (результат).
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Функції інтерпретації на онтологіях показані відповідними стрілками. Крім

того, модель поділена на умовні рівні, для кращого структурування категорій, а

також зв’язку між онтологіями. Зв'язок з іншими схемами в єдиній онтологічній

системі здійснюється за допомогою овалів (посилання) та прямокутників

(приймання) з номерами, що відповідають наступному шаблону:

Онтологія(Лист схеми). Рівень. Номер зв’язку

Наприклад,
П1.Р1.00

відповідає посиланню на онтологію процесів (О –

онтологія об’єктів, З – онтологія задач, П – онтологія процесів) листа 1 до

концепта, що розташований на першому рівні з номером зв’язку 00. Останній

номер є індивідуальним для всієї онтологічної системи і за ним можна також

відслідкувати зв'язок між онтологічними підсистемами.

Онтологія задач (рис. 2.6, рис. 2.7) складається з безпосередньо загальної

задачі, яка ділиться на підзадачі, методи їх рішень, а також вирішувач задач, що

представлений в онтології процесів. Відповідно до ЖЦСК виділено дві підзадачі

– проектування СК, в тому числі розроблення, та моніторинг ТЗА та СК, які в

свою чергу діляться на менші частини. Задача моніторингу відтворюваності СК

ТОХП є частиною задачі моніторингу та виявлення несправностей технічних

засобів автоматизації (ТЗА).

Онтологія процесів (рис. 2.8 – 2.11) побудована за аналогічним кортежом

(2.3) відповідно до виділених задач проблемної області. Процеси на нижньому

рівні Р5 відповідаю послідовності дій та операцій, які призводять до розв’язку

відповідних підзадач онтологічного дослідження.
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Рис. 2.5. Онтологія предметної області
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Розроблена онтологічна модель функціонування СК ТОХП в умовах

невизначеності є механізмом наукових знань, орієнтованих на розв’язок

конкретної проблеми, а також забезпечує виконання умов цілісності,

інтегрованості та несуперечливості. На основі онтологічної системи в

подальшому розробляється прикладна онтологія на мові OWL.

На рис. 2.12 наведена схема системи ефективного розроблення та

моніторингу СК ТОХП. Схема складається з двох незалежних блоків –

Система керування та Система ефективного розроблення та моніторингу СК.

Блок Ідентифікації та моделювання СК є забезпечуюючим блоком другої

системи. Зокрема для ефективного розроблення та моніторингу СК ТОХП

необхідні достовірні дані про статичні та динамічні характеристики ТОХП,

інформація про збурення та умови функціонування об'єкта. Крім того, для

порівняння різних ММ або СК потрібен блок моделювання.

Система розроблення та моніторингу СК складається з двох відповідних

блоків, де блок розроблення функціонує в асинхронному режимі – на етапі

проектування АСУ ТП, а також при необхідності, коли відтворюваність СК не

забезпечується, а втрати при цьому переважають затрати на

переконструювання СК. Моніторинг зниження ефективності відбувається в

блоці моніторингу відтворюваності СК.

Особливе значення займає блок цілей функціонування, що є

узагальнюючим показником , що враховує критерії підзадач, етапів та дій, що

представлені в онтології задач та процесів.
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Рис. 2.12. Схема системи ефективного розроблення та моніторингу СК ТОХП в умовах невизначеності
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Запропонована система ефективного розроблення та моніторингу СК

ТОХП враховує наступні системні принципи:

- системна узгодженість цілей, задач та ресурсів системи керування;

- прогнозування та своєчасне виявлення погіршення ефективності СК

ТОХП;

- своєчасне оперативне переконструювання СК ТОХП відповідно до

цілей та середовища функціонування системи.

Таким чином, обов’язковою вимогою до стратегії функціонування СК

ТОХП є системна узгодженість рішень та заходів всіх етапів ЖЦ системи

відповідно до цілей, задач, термінів, ресурсів.

Стратегія управління ЖЦ СК ТОХП може різнитися в залежності від

вищих рівнів ієрархії, наприклад якщо виробництво направлене на

оптимізацію виробних процесів (підвищення продуктивності, зниження

витрат, збільшення доступності), то стратегією управління ЖЦ буде підтримка

продуктивності за допомогою переконструювання; якщо ж виробництво

направлене на утримання продуктивності (забезпечення доступності та

стабільності), то стратегією управління ЖЦ буде стандартне обслуговування

системи за допомогою мінімального переконструювання системи, тобто

забезпечення найбільшого розмаху робастності СК ТОХП.

Управління ЖЦ – інтегральний комплексний підхід для виробництва в

управлінні своїм ланцюгом якості та вартості. Мислення ЖЦ враховує вплив

активу (в нашому випадку СК ТОХП) від створення до загибелі.

Систематичний прогрес виробництва пов'язаний з аналізом та управлінням

впливами на стійкість активу протягом усього ЖЦ технологічного процесу,

технічного засобу чи ІАСУ, в тому числі одиниці СК. Управління ЖЦ СК

ТОХП в роботі пов’язано з програмним переконструюванням та не порушує

технічну структуру та організацію ІАСУ. Однією з ключових переваг

управління ЖЦ є те, що можна попередити керівництво про потенційні «вузькі

місця», які можуть знижувати ефективність СК, а отже і загальну

енергоефективність виробництва.
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2.2. Особливості математичних моделей в робастно-оптимальній
системі керування технологічними об’єктами харчової
промисловості

2.2.1. Вибір критеріїв та методів ідентифікації математичних моделей
технологічних об’єктів харчової промисловості з невизначеностями

На сьогодні створення ефективної системи управління неможливо без

використання моделі об’єкта, яка допомагає краще зрозуміти структуру та

взаємозв’язки між змінними процесу, оцінює режим роботи системи, приймає

участь у формуванні критерію керування та синтезі закону керування, а також

може бути включена в структуру системи керування. Головне місце займає

модель ТОХП при синтезі оптимальних та робастних систем керування. Для

перших точність математичної моделі об’єкта в номінальному режимі має

першочергове значення, для других – основним є невизначеності, зокрема

розмах невизначеності відносно номінального значення. Тобто, математичні

моделі ТОХП для робастного керування, окрім ідентифікації математичної

моделі в номінальному режимі, можуть враховувати (ідентифікувати) межі

невизначеності.

Існують три основні проблеми [164], які необхідно розв'язати перед

створенням математичної моделі складної системи:

- мета створення моделі, тому що модель відображає оригінал не у всій його

повноті (це неможливо, тому що модель кінцева, а будь-який об'єкт

невичерпний), а лише ті аспекти оригіналу, які пов'язані з досягненням

поставленої мети;

- тип моделі, виходячи із двох взаємозалежних вимог: по-перше, модель

повинна адекватно відображати актуальний стан оригіналу, і, по-друге,

вона повинна забезпечувати формування алгоритму перетворення об'єкта

керування з поточного стану в цільовий;

- проста реалізації моделі, тобто для її реалізації необхідні мінімальні

обчислювальні та інших видів ресурсів.
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В дисертаційній роботі пропонується три підходи до побудови робастно-

оптимальної системи керування, від яких визначається особливість побудови

математичних моделей об’єкта керування:

А) на основі апріорної інформації про об’єкт і умови його функціонування

зроблено висновок про суттєвість невизначеностей його параметрів, структури

або зовнішніх збурень та обґрунтовано доцільність застосування робастного

критерію керування;

Б) на основі ідентифікованої математичної моделі та оцінки параметрів

ідентифікації, обирається система керування, до якої може входити

оптимальний, робастний, адаптивний, інтелектуальний регулятор або їх

комплексування;

В) на основі онтологічного підходу до складних систем розробляється

класифікація структур математичних моделей, невизначеностей та методів

ідентифікації їх параметрів, що заздалегідь орієнтована на робастно-оптимальне

керування.

В межах роботи розглядаються лінійні математичні моделі ТОХП, в тому

чилі з суттєвими параметричними та/або структурними невизначеностями, з

одним або декількома входами та виходами (SISO, MIMO). Лінійні моделі мають

просту реалізацію, а врахування суттєвих невизначеностей в моделях усуне

помилки в замкненій системі керування.

Також робастні системи ефективні для нелінійних об’єктів, статичні

характеристики яких мають кінцеві неперервні однозначні похідні в околі

усталеного режиму функціонування, тому їх можна звести до лінійних з

відповідною областю невизначеності. Зрозуміло, що суттєво нелінійні об’єкти,

що можуть бути описані тільки нелінійними диференціальними рівняннями, які

не допускають лінеаризації, до таких не відносяться.

Стосовно розрахунку невизначеностей на сьогодні існує декілька підходів:

- розрахувати аналітично всі можливі невизначеності параметричного,

структурного та ситуаційного типів;
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- задати тип невизначеності та розрахувати її граничні значення на основі

експерименту в робочому режимі функціонування об’єкта;

- задати статистичний розподіл параметрів математичної моделі на основі

статистичного аналізу даних;

Кожен з цих підходів має свої переваги та недоліки, і область застосування.

Так, наприклад, перший підхід ефективний для електротехнічних та космічних

об’єктів, де потрібна висока точність та надійність. Для ТОХП цей підхід має ряд

недоліків: по-перше, більшість моделей мають кінцеву точність розрахунку

параметрів; по-друге, математичний опис невизначеностей буде мати складний

вираз (на відміну від математичної моделі об’єкта); по-третє, ситуація, при якій

виникнуть найгірші комбінації невизначеностей може взагалі не виникнути. Так,

зокрема в інженерній практиці наладки ТОХП прийнято моделювати об’єкт при

головному збуренні, інші не враховуючи. Тобто, при оцінці невизначеностей для

ТОХП необхідно орієнтуватися на експериментальні дослідження, що

обумовлюють використання другого та третього підходів.

ТОХП працюють в умовах невизначеності, при чому лише деякі з них

можна розрахувати чисельно. Окрім невизначеностей на кожному

управлінському рівні (табл. 2.1), невизначеності при проектуванні системи

керування можна поділити на два види:

- невизначеності в описі математичної моделі (припущення, лінеаризація,

дискретизація);

- невизначеності у функціонуванні технологічного об’єкта

(невизначеність зовнішнього середовища, непередбачувані

невизначеності).

При описі математичної моделі об’єкта всі названі невизначеності

необхідно описати деяким класом невизначеностей. Наприклад, для ТОХП

основу невизначеності складають постійні часу математичної моделі об’єкта, що

в свою чергу залежать від зміни робочого об’єму, теплоємності робочої рідини,

коефіцієнта теплопередачі, при чому останній в технологічних апаратах, як

показує практика, змінюється на 30-50%.
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Також при проектуванні системи керування технологічним об’єктом

невизначеності виникають при:

- математичному описі критерію керування, що випливає з мети керування

(невизначеність мети);

- похибці розрахунку спостерігача станів;

- похибці розрахунку регулятора.

Останні дві похибки можна розрахувати чисельно, використовуючи

відповідний метод синтезу спостерігача та регулятора, тобто їх точність

залежить від методики синтезу.

Таблиця 2.1. Типові невизначеності ТОХП на різних рівнях управління

виробництвом

Невизначе-
ності

Рівень
Цілей Ситуацій Взаємодії та Конфліктів

Контроль - - невідповідність класу
точності приладу;
- зашумленість
вимірювань

-

Регулювання - вибір
критерію
перехідних
процесів

- дія неконтрольованих
збурень
- вихід з ладу будь-якої
складової системи
регулювання

- покращення швидкодії
перехідних процесів веде до
збільшення енергоносіїв
- збільшення робастності
системи регулювання веде
до погіршення якості
системи в номінальному
режимі

Управління
апаратом

- вибір
критерію та
обмежень;
- стабілізація
потоку

- зміна навантаження
- зміна якісних
показників вхідної
сировини;
- вихід з ладу будь-якої
складової системи
управління;

конфлікт критеріїв з
критеріями інших апаратів
або вищих рівнів

Управління
лінією

- вибір
критерію та
обмежень;

- вихід з ладу будь-якої
складової системи
управління;

конфлікт критерію з
критеріями інших апаратів
або вищих рівнів

Управління
виробництвом

- вибір
критерію та
обмежень;

- вихід з ладу будь-якої
складової системи
управління;

конфлікт критерію з
критеріями інших апаратів
або вищих рівнів
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Крім цього при експлуатації спроектованої системи керування додатково

виникають похибки, що ведуть до виникнення експлуатаційних

невизначеностей:

- похибки первинних та вторинних перетворювачів температури;

- похибки цифрових перетворювачів пристрою керування (АЦП, ЦАП,

ЦИП і т.д.);

- похибки ліній зв’язку системи керування;

- похибки розрахунку пристрою керування.

Всі названі експлуатаційні невизначеності вкладаються в клас точності

відповідного приладу, а їх загальну похибку можна розрахувати як суму

дисперсій кожної складової.

Невизначеності цілей на кожному з рівнів можна позбутися шляхом

зведення критеріїв до багатокритеріальної задачі:

Xi
iF

Î
®å x

x min)( , (2.4)

де Fi – критерії оптимізації; х – вектор аргументів з множини Х. Наприклад, для

рівня регулювання векторний критерій складається зі складових якості та

енерговитрат, для рівня управління апаратом та лінією це кінцева якість,

продуктивність та витрати, а для рівня управління виробництвом – це грошові та

часові показники майбутнього прибутку виробництва. Вертикальна інтеграція

потребує використання методів координації.

Ідентифікація математичних моделей ТОХП також є оптимізаційною

задачею, що на онтології процесів П1 (рис. 2.8) представлена шістьма діями

етапу 2.

Для ТОХП використовуються як структури моделей типу «чорний ящик»

(black-box modeling.), так і моделі типу «сірий ящик» (grey-box modeling). Перші

використовують прості структури передавальних функцій, регресійних моделей

або моделей в просторі змінних стану невеликих порядків. Наприклад, в

інженерній практиці наладки систем керування ТОХП часто використовується
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передатна функція об’єкта, представлена аперіодичною ланкою першого

порядку з запізнюванням. В табл. 2.2 наведені різновиди критерію Акаїке (АIС)

та інші порівняльні критерії [79], що використовуються для структурної

ідентифікації математичних моделей.

Таблиця 2. 2. Критерії ідентифікації структури математичних моделей

№ Критерій Опис

1 Інформаційний критерій Акаїке

(AIC)
2 − 2ln 

N – довжина

вибірки

L – функція

максимальної

правдоподібності

p – кількість

параметрів моделі

l – функція дов-

жини опису моделі

N – довжина

вибірки

L – функція

максимальної

правдоподібності

2 Нормований AIC (nAIC)
2

− 2 ln /

3 Скорегований AIC для невеликого

числа вибірки (AICc)
+

2 ( + 1)
− − 1

4 Критерій мінімальної довжини

опису (Rissanen's MDL)
−

5 Критерій фінальної похибки

передбачення (FPE)
/

1 + /
1 − /

6 Байєсовський інформаційний

критерій (BIC)
ln( ) − 2 ln

7
Критерій Ханана-Куіна (HQ)

2 ln(ln( ))

− 2 ln

Другі – використовують структуру моделі, що складена на основі

матеріальних, теплових балансів, тобто фізичних властивостей об’єкта. Тоді

завданням ідентифікації є визначення параметрів такої структури за

експериментальними даними. Приклади таких структур для ТОХП наведено в

[165 – 167].

В табл. 2.3 наведено найпопулярніші методи та критерії ідентифікації

параметрів математичних моделей.
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Таблиця 2. 3.Основні методи та критерії ідентифікації параметрів

математичних моделей

№ Метод Критерій Особливості
1 Метод

найменших
квадратів
(Ordinary Least
Squares – OLS)

q
min®eeT

uі – вхід, yі – вихід, θ – параметри,
),(ˆ quyye ііі -= , і – номер виміру.

Використовується при
відсутності кореляції
факторів та випадкових
похибок, автокореляції
випадкових похибок,
постійній дисперсії
випадкових похибок.
Недолік – ефективний при
малих співвідношеннях
шум/корисний сигнал

2 Узагальнений
метод
найменших
квадратів
(Generalized
Least Squares –
GLS)

q
min®WeeT

W – вагова матриця.

Використовується при
відсутності кореляції
факторів та випадкових
похибок, постійній дисперсії
випадкових похибок.

3 Метод
найменших
модулів (Least
absolute
deviations –
LAD, LAE,
LAV, LAR)

q
min®å

і
іe Використовується при

необхідності робастності до
викидів.
Недолік – може мати
декілька/безліч екстремумів.

4 Метод
допоміжних
змінних

q
min®WeeT Використовується при

високій інтенсивності шуму
та кореляції між сигналом
шуму та вектором даних,
аналогічний LAE

5 Метод
максимальної
правдоподібності
(Maximum
Likelihood
Estimation - MLE)

q
q max)|( ®å

i
ixl

)|,...,( 1 qnxxl – логарифмічна
функція максимальної
правдоподібності; х – дані (вибірка).

Використовується при
кореляції між сигналом
шуму та вектором даних, а
також при великих вибірках

6 Метод
стохастичної
апроксимації

[ ]),()( xqq x FEf =
ξ – випадкова змінна; F( ) –
випадкова вибірка функції f()

Використовується при
перешкодах за вимірами (з
незалежним адитивним
шумом). Недолік – потребує
гладкості та опуклості
цільової функції.

7 Метод оцінки
максимальної
відстані
(maximum
spacing

( )
q

qq max)|()|(ln 1 ®-å -
i

ii xFxF Використовується при
різних видах розподілу
ймовірності.
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estimation – MSE
or MSP, or
maximum
product of
spacing
estimation –
MPS)

)|( qixF
– кумулятивна функція

розподілу ймовірності.

Недолік – потребує
попереднього визначення
розподілу ймовірності

8 Метод
мінімальної
оцінки відстані

[ ]
q

q min)(),ˆ|( ®xFxFd n

Fn(x) – емпірична функція розподілу
ймовірності.

Базується на перевірці
гіпотез

9 Метод
мінімізації
похибки
передбачення
(prediction-error
minimization –
PEM)

),(),,(
min)),((

qq
qe

qGqHF tl ®

[ ]
[ ])(),()(

),()()(
11

tuqGty
qHqLtF

q
qe

-´
´=

--

εF – фільтроване значення похибки
передбачення з лінійним фільтром
L(q);
G(q, θ), H(q, θ) – дискретна
передатна функція за каналом
керування та шуму відповідно;
l( ) – задана норма від вектора εF.

Використовується для
прогнозу поведінки системи.

Розробка математичної моделі ТОХП передбачає використання вхідних та

вихідних даних в часовій області, даних частотного відгуку, сигналів часових

рядів та спектрів часових рядів. Зокрема, за вимірюваннями виду:

)],(),...,2(),(),0([
)],(),...,2(),(),0([

sss

sss

NTyTyTyyy
NTuTuTuuu

=
=

(2.5)

де u, y – відповідно вхідний та вихідний сигнал ідентифікуємого об’єкта; Ts –

період вибірки, можна побудувати як дискретну так і неперервну математичну

модель ТОХП. Так для дискретної моделі Ts буде часом дискретизації дискретної

моделі, а для неперервної моделі потрібно ще додатково задати між вибіркову

поведінку сигналів (екстраполятори), наприклад, кусково-постійну (Zero-order

hold – екстраполятор нульового порядку) або кусково-лінійну (First-order hold–

екстраполятор першого порядку).

Дані частотного відгуку, що відповідають частотній характеристиці

системи, можуть бути отримані перетворенням Фур’є відповідних сигналів

часової області, або експериментальним набором комплексних значень відгуку в
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заданому діапазоні частот при подачі на вхід синусоїдального сигналу. Крім

того, за такими даними можна побудувати як неперервну так і дискретну модель

ТОХП. Моделі побудовані за частотними відгуками більш стійкі до перешкод,

однак побудова експерименту вимагає значних затрат часу та ресурсів.

Не слід забувати, що експериментальні дані повинні бути репрезентативні,

тобто фіксували важливу динаміку об’єкта. Так для об’єктів SISO-структури

експеримент повинен проводитися за керуючим сигналом, а для ідентифікації

замкненої системи керування в якості вхідного сигналу ефективним є

використання сигналу завдання. Для MIMO-структур важливим є вплив

перехресних сигналів. Крім того, потрібно з обережністю підходити до динаміки

об’єкта з невизначеностями та непідходяща структура моделі. Останнє потребує

апріорні знання про функціонування ТОХП та валідацію результатів.

На відміну від адаптивних систем керування, де ідентифікація моделі ТОХП

відбувається в реальному часі, робастне керування передбачає задання однієї

моделі на всьому проміжку роботи ТОХП. Тобто менше ресурсів затрачається на

ідентифікацію, крім того ідентифікація ТОХП в реальному часі не завжди може

виявитися вдала. Наприклад, на рис. 2.13 показано як змінюються коефіцієнти

регресійної моделі ТОХП, отримані шляхом рекурсивної оцінки коефіцієнтів на

попередньому та наступному кроці. Для такої моделі робастне керування буде

ефективнішим перед адаптивним, так як проміжки зміни параметрів

інтенсивніші за час керування.
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Рис. 2.13. Зміна коефіцієнтів ARX-моделі в нахиленій дифузійній

установці за каналом витрата стружки – рівень в апараті

Таким чином, ідентифікація математичних моделей ТОХП, орієнтованих на

робастне керування повинна проводитися на основі апріорної інформації про

об’єкт та експериментальних даних, при цьому може додатково прийматися

рішення про довизначення межі невизначеностей. Структура невизначеності

може задаватися також апріорно.

2.2.2. Статистичний аналіз змінних процесу

Для практичної реалізації робастно-оптимальних систем окрім

математичної моделі об’єкта керування по можливості необхідно мати

інформацію про основні зовнішні збурення. Для цього доцільно провести аналіз

часових рядів змінних процесу та визначити їх основні статистичні

характеристики.

Одним зі збурювальних факторів для системи керування якісними

характеристиками ТОХП є витрата, зокрема основного або допоміжного потоку

речовини. І хоча, як правило, на трубопроводі потоку встановлений регулятор

Час, с

К
ое
фі
ці
єн
ти

A
R

X
-м
од
ел
і y(t)+a·y(t-1)=b1·u(t-nk)+b2·u(t-nk-2)



110

витрат (регулятори прямої дії, частотний перетворювач, зв'язка датчик-

регулятор-клапан), однак витрата залишається досить мінливою змінною, яку

необхідно враховувати при синтезі системи керування.

Розглянемо характеристики витрат нахиленої дифузійної установки (ДУ)

(рис. 2.14), що отримані на Кашперівському цукровому заводі (с. Кашперівка,

Тетіївський р-н, Київська обл., 09812, Україна) при нормальних умовах його

роботи в сезон 2016 року. Мнемосхема відділення зображена на рис. 2.15.

Особливістю роботи цього відділення в сезон 2016 р. є невикористання

жомопресової води на ДУ, а також ручне регулювання багатьох змінних процесу.

Основні характеристики змінних ДУ, приведені в табл. 2.4. Відмітимо, що

дані відносяться до системи керування ДУ, до якої входять наступні контури

регулювання:

- чотири контури регулювання температури по зонам ДУ (ПІ-
регулятори);

- регулювання співвідношення витрата стружки – витрата води
(регулятор співвідношення).

Довжина вибірки – близько 3-х днів (інтервал вибірки – 5 с).

Рис. 2.14. Тренди витрат
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Таблиця 2.4. Основні характеристики змінних ДУ

Змінна mx sx [Min Max] Мода Медіана

Gс(t), т/год 84.33 15.87 [0.00 99.63] 99.58 82.58

Gдс(t), м3/год 81.38 8.80 [12.12 108.00] 83.40 82.12

Gб(t), м3/год 82.00 8.74 [65.24 90.56] 80.72 78.08

U(t), В 170.10 12.76 [131.7 201.00] 175.10 171.50

θс(t), 0С 28.29 4.20 [20.70 52.24] 26.17 27.19

θб(t), 0С 53.32 4.62 [21.37 60.08] 55.50 54.52

θ1(t), 0С 63.86 2.80 [54.48 69.53] 65.03 64.23

θ2(t), 0С 63.58 2.23 [58.38 67.45] 64.73 64.03

θ3(t), 0С 63.92 2.22 [59.02 67.45] 65.04 64.70

θ4(t), 0С 64.92 1.68 [60.70 68.48] 65.75 65.43

hпс(t), % 84.28 7.03 [0.10 99.25] 99.17 82.95

hзс(t), % 85.74 7.42 [0.63 100] 99.57 85.45

h1(t), % 73.02 7.40 [55.20 97.50] 68.88 71.63

h2(t), % 60.49 7.12 [38.13 98.05] 58.75 60.72

h3(t), % 60.52 6.75 [26.92 80.08] 59.55 61.15

h4(t), % 58.99 5.91 [12.75 72.15] 58.05 59.80

рНб, од.рН 4.13 1.00 [3.00 6.29] 4.10 3.95

Gп1(t), %хро - - [0 100] - -

Gп2(t), %хро - - [0 100] - -

Gп3(t), %хро - - [0 100] - -

Gп4(t), %хро - - [0 100] - -
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Рис. 2.15. Мнемосхема відділення дифузії на Кашперівському цукровому

заводі

Як видно з результату, змінні витрат лише умовно можна віднести до

нормального закону розподілу. Розрахунок квантилів показав наступні

результати – табл. 2.5.

Таблиця 2.5. Статистичні характеристики витрат

Витрати
Квантилі

Асиметрія Ексцес
Середнє
абсолютне
відхилення

Рівень ймовірності
0 0.25 0.5 0.75 1.00

Gс(t),
т/год 0 0.25 82.6 86.8 99.6 -3.30 15.1 8.8

Gдс(t),
м3/год 12.1 77.6 82.1 86.2 108.0 -2.5 17.2 5.8

Gб(t),
м3/год 0 73.2 78.1 80.4 90.6 -5.7 48.9 4.8
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Рис. 2.16. Діаграма квантилів

На рис. 2.16 показана діаграма квантилів, зокрема перший, другий та третій

квантилі, де знаки з довгим нижнім та верхнім хвостом та плюсом показують

присутність симетрії в даних. Від’ємне значення асиметрії (табл. 2.5) означає, що

дані перекошені, а значення ексцесу більше 3 показує на стрімкі піки в

порівнянні з нормальним розподілом.

Таким чином, стандартні математичне сподівання, середньо-квадратичне

відхилення, дисперсія не можуть бути характеристиками наведених даних, так

як дані не описуються нормальним розподілом. Крім того, ці характеристики

чутливі до викидів. Адекватною оцінкою таких даних відповідно є медіана,

середнє абсолютне відхилення (MAD) та інтерквантильних розмах (IQR).

Покращити статистичні характеристики також можна за допомогою

статистичного бутстрепа (самовитягання), що базується на методах генерації

повторних вибірок [168, 169]. Зокрема на рис. 2.17 показана гістограма розподілу

значення медіани витрати соку, розрахована за бутстрепом та його 95%-ий

довірчий інтервал.
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Рис. 2.17. Гістограма медіани витрати дифузійного соку (м3/год)

На рис. 2.18 зображений центрований сигнал витрати стружки та його

частотне представлення. Як видно в сигналі присутні гармонійні складові різних

амплітуд (1.8 т/год і < ) та періодів (105 с i <). Крім того, в сигналі присутні

неперіодичні складові – імпульси амплітудою 12-78 т/год і довжиною 30-120 с

та ступінчасті сигнали амплітудою 0,1-5 т/год та довжиною 800-1500 с.

Рис. 2.18. Центрований сигнал витрати стружки (т/год) та його частотне

представлення



115

На рис. 2.19 зображений центрований сигнал витрати дифузійного соку з

НДУ та його частотне представлення. З рисунку видно, що в сигналі є імпульси

амплітудою 5-18 м3/год та тривалістю 50-300 с, гармоніки амплітудою 2,7 м3/год

і < та періодом 2× 104 с i <, а ступінчасті відхилення складають 0.2-5 м3/год та

тривалістю 500-1500 с.

Рис. 2.19. Центрований сигнал витрати дифузійного соку (м3/год) та його

частотне представлення

2.2.3. Параметризовані математичні моделі технологічних об’єктів

харчової промисловості в просторі змінних стану

Технологічні об’єкти харчової промисловості – це багатовимірні об’єкти,

що мають високу розмірність системи диференціальних рівнянь, складні

перехресні зв’язки та неоднозначні збурення. Аналітичні математичні моделі

ТОХП складаються із диференціальних рівнянь, які відтворюють в функціях

часу рівняння теплових і продуктових балансів, як правило, використовують
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теплові та матеріальні баланси з урахуванням конструктивних особливостей

відповідних установок; рівнянь теплових і матеріальних потоків, які складені з

урахуванням особливостей роботи, законів гідравліки, динаміки і теплових

законів; рівнянь якісних показників продуктів, загальновідомих формул

розрахунків. Для розрахунку закону керування отримані нелінійні

диференціальні рівняння далі лінеаризують в околі робочої точки, а параметри

диференціальних рівнянь приймають стаціонарними.

На сьогодні розроблено багато аналітичних математичних моделей ТОХП з

різною деталізацією. Виведення складних математичних моделей з високою

деталізацією використовується для виявлення невідомих властивостей об’єкта і

недоцільне для використання в контурі системи керування. Однак спрощена

структура таких моделей може бути використана для параметричної

ідентифікації на основі експериментальних даних. Такі моделі будуть

ефективними для ідентифікації MIMO-моделей, так як описуватимуть

взаємозв’язки між змінними, а також відображають дійсний порядок об’єкта.

Таким чином, математичні моделі типу «сірий ящик» ефективні при побудові

робастно-оптимального керування.

Приклади таких моделей наведені далі.

Теплообмінники. В харчовій промисловості значна доля теплообмінного

обладнання використовує конвективний теплообмін через стінку. До таких

апаратів відносяться теплообмінники, дифузійні установки, випарні установки…

Важливим параметром, що безпосередньо вливає на ефективність теплообміну є

коефіцієнт теплопередачі k. Так як поверхня нагріву з часом забруднюється, то k

з часом змінюється (рис. 2.20), але визначити конкретне значення в заданий

момент часу не можливо так як поверхня нагріву забруднюється нерівномірно.

Тобто можна вказати лише межі в яких в даний час знаходиться k. В [170]

показано, що коефіцієнт теплопередачі для більшості апаратів харчової

промисловості розраховується як:

,0kk j= ,8.05.0 -=j
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де φ – коефіцієнт використання поверхні теплообміну, що враховує не лише

забруднення поверхні, а й гідродинамічні умови руху теплоносія (вплив

застійних зон, додаткових завихрень потоку і т. п.).

Спрощено математичну модель теплообмінника можна задати у вигляді:
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де T
nxxx ],...,,[ 21=x – відхилення вектора координат стану, розмірності n

(температура); T
muuu ],...,,[ 21=u – відхилення вектора керування, розмірності m;

T
rzzz ],...,,[ 21=z – відхилення вектора збурень (далі для вектора збурень також

буде використовуватися позначення w), розмірності r. Зауважимо, що більшість

теплових об’єктів харчової промисловості мають властивість самовирівнювання,

а отже є стійкими.

Враховуючи, що даних технологічний об’єкт вважаємо тепловим, а отже

складений на основі теплових балансів, то розпишемо можливі значення

коефіцієнтів рівняння (2.6):

¾
i

x
ii T

k 1
= , де Ті – постійна часу, що як правило є відношенням робочого

об’єму до швидкості робочої рідини vVT /= ;

Рис. 2.20. Зниження коефіцієнта теплопередачі при забрудненні
поверхні теплообміну осадом: 1 – апарат з підвищеною

інтенсивністю теплообміну; 2 – апарат з малою інтенсивністю
теплообміну
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¾
i

x
ijx

ij T
k

k
'

= , де 'x
ijk ( ji ¹ ) при передачі тепла через стінку є добутком

коефіцієнта теплопередачі та площі передачі тепла kFk x =' , а при

перенесенні тепла – добуток теплоємності та витрати потоку cGk x =' .

¾
i

u
iju

ij T
k

k
'

= , де 'u
ijk при u, що є витрата потоку розраховується як добуток

теплоємності та температури цього потоку qck u =' або, якщо u, що є

витрата пари, то 'u
ijk це теплота пароутворення rk u =' .

¾
i

z
ijz

ij T
k

k
'

= , де 'z
ijk якщо z – температура розраховується за формулами kFk z ='

або cGk z =' , а якщо z – витрата – qck z =' або rk z =' .

Тоді, в просторі змінних стану математична модель прийме вигляд:

)()()()( tttt FzBuAxx ++=
·

, (2.7)

матриця А формується з коефіцієнтів x
ijk перших двох доданків правої частини

(2.10), причому на діагоналі стоять коефіцієнти першого додатку:
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матриця В формується з коефіцієнтів третього доданку:
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а матриця F – з коефіцієнтів останнього доданку (2.7):
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Зрозуміло, що деякі складові приймають нульові значення або такі

значення, які мало впливають на координати стану, тому вихідна система завжди

буде мати нульові значення в матрицях А, В, F. До рівняння (2.7) також

необхідно додати рівняння вимірюваних виходів:

),()()( ttt DuCxy += (2.11)
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де y – вектор виходів; С, D – матриці виходів. Для ТОХП матриця С приймає

нульові та одиничні коефіцієнти у відповідних позиціях, а матриця D – нульова.

Аналогічно можна отримати математичну модель цифрового об’єкта:

)()()()1( kkkk kTkTkTkT FzBuAxx ++=+ , (2.12)

де Тk – час дискретизації.

На основі викладеного, можна зробити висновок про основні

невизначеності для теплового об’єкта: 1) параметричні невизначеності (матриці

А, В, F); 2) структурні невизначеності (немодельована динаміка, нелінійності).

Невизначеності можна об’єднати у вхідну або вихідну мультиплікативну

структуру або в адитивну структуру:
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де G(s), G0(s) – передатні функції відповідно об’єкта з невизначеностями та

номінального об’єкта, що отримані з (2.7); )(
0

sWΔ – структурна зважена

невизначеність; g – розмах невизначеності; s – комплексна змінна; І – одинична

матриця відповідної розмірності (n x n).

Пастеризаційні установки. На рис. 2.21 зображено спрощену

параметричну схему типової пластинчастої пастеризаційно-охолоджувальної

установки (ППОУ) [171]. Тут t1r – температура вхідного сирого молока, t1р –

температура пастеризованого молока, t1w – температура нагрітого молока, t1rec –

температура молока рекуперації, t10 – температура охолодженого

пастеризованого молока, t2h – температура гарячої води, t2c – температура

охолодженої води, m1 – витрата молока, m2 – витрата гарячої води, m3 – витрата

льодяної води, m4 – витрата пари.

Спрощена математична модель ППОУ запишеться:
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де відповідно (2.4) [ ]Thwсрwrec tttttttt 22102111 ,,,,,,)( DDDDDDD=x – вектор координат

стану; [ ]Tmmt 43,)( DD=u – вектор керування, [ ]rtmmt 121 ,,)( D=z – вектор зовнішніх

збурень.

Також вводиться вектор вимірювань [ ]Ttxtxt )(),()( 53=y відповідно до (2.7), а

отриману математичну модель ППОУ розширюють невизначеностями виду

(2.13) та використовують для параметричної ідентифікації на реальному об’єкті.

Багатокорпусні випарні установки. Багатокорпусна випарна установка

(БВУ) цукрового заводу займає особливе місце в теплоенергетичному комплексі

підприємства [165]. Це пов'язано з тим, що кожен цукровий завод має власну

ТЕЦ, яка постачає підприємство електроенергією і технологічною парою, одним
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Рис. 2.21. Спрощена параметрична схема ППОУ
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з основних споживачів якого є МВУ. У той же час МВУ виконує дві основні

функції: згущення дифузійного соку від 12 – 15% сухих речовин (СВ) до 65 –

70%. Багаторазове використання пари, що гріє дає можливість зменшувати

енергоспоживання, а що утворився в кожному з випарних корпусів вторинні

пари використовуються на інших технологічних установках (теплообмінники,

вакуум-апарати, дифузійні установки та ін.). Найбільшого поширення набули 5-

ти корпусні установки, матеріальний потік на вході МВУ визначається, виходячи

з продуктивності заводу, яку можна прийняти рівною 3000 т буряку/добу. Вихід

дифузійного соку становить 110 – 115% до ваги буряків.

З огляду на досить суперечливі вимоги до процесу функціонування МВУ,

необхідними контурами регулювання і контролю технологічних змінних є:

температурний режим, рівні соку в корпусах, концентрація сиропу на виході,

режимні змінні конденсаторної установки. При цьому існують досить жорсткі

вимоги до сиропу на виході БВУ: його кількість, зміст СВ (62 – 70%),

кольоровість, вміст інвертного цукру та ін. Крім цього, існує однозначна

залежність кольоровості сиропу і втрат цукру від термічного розкладання і часу

перебування соку в межах БВУ.

Випарювальна здатність БВУ оцінюється рівнянням:
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- (2.15)

де S0 – кількість соку на вході, [т / год]; CBj, СВS – відповідно вміст сухих речовин

в соку і сиропі, [%]; k – коефіцієнт теплопередачі, [Вт / (м2 К)]; F – поверхня

нагріву, [м2]; Δt – корисна різниця температур, [К]; r – теплота пароутворення,

[Дж / кг].

Найбільший вплив на процес випаровування і якість процесу регулювання

надає коефіцієнт теплопередачі k, який можна визначити наступною залежністю:
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де α1, α2 – відповідно коефіцієнти тепловіддачі від пара до стінки і від стінки до

рідини, що нагрівається, [Вт/(м2 К)]; λс – коефіцієнт теплопровідності стінки, [Вт



122

/ (м К)]; δс – товщина стінки, [м]; Rн – термічний опір накипу, [Вт / (м2 К)]. У

свою чергу α1 і α2 залежать відповідно від корисної різниці температур і довжини

труб (α1), а також температури соку, концентрації соку і температурного напору

(α2). Крім того, α2 має екстремальну залежність від рівня соку в трубах.

Термічний опір накипу Rn також величина не постійна, розподілена

нерівномірно по поверхні труб, її чисельне значення збільшується зі

збільшенням шару накипу на стінках труби, а також зі зменшенням швидкості

соку.

У загальному випадку для умов конвективного теплообміну без зміни

агрегатного стану речовини узагальненою оцінкою може бути залежність у

вигляді критеріального рівняння [172]:

),,,( РrGrRеfNu = (2.17)

де Nu – критерій теплової подібності, що залежить від коефіцієнта тепловіддачі,

коефіцієнта теплопровідності і лінійного розміру системи; інші критерії

характеризують режими вимушеного руху середовища (Re), вільної конвекції,

що супроводжує основний рух (Gr), фізичні властивості робочого тіла (Pr), які

визначають температуру середовища через фізичні параметри, що містяться в

критеріях.

Таким чином, коефіцієнт теплопередачі k величина непостійна, яку

розрахувати або виміряти в реальному часі неможливо; відома приблизна оцінка

значення k в залежності від інших величин БВУ. Наприклад, при зміні корисної

різниці температур до 10 К коефіцієнт теплопередачі збільшується в 1,5 – 2 рази,

при збільшенні концентрації розчину на 10% – зменшується на 500 Вт / (м2 К),

при збільшенні тривалості роботи БВУ – зменшується до двох разів, при зміні

відносного рівня соку в корпусах від 10 до 90% – має екстремальну залежність

(рис. 2.22, а) [173], величина піку якої становить 500 Вт / (м2 К) від середнього.

Інші взаємозв’язки між змінними БВУ наведені на рис. 2.22, б, в.
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Розробкою математичної моделі БВУ займалося багато авторів [174 – 176],

однак для подальшої розробки робастно-оптимальних регуляторів ефективним є

декомпозиція ТОХП на підсистеми та ідентифікація моделі з чітко виділеними

каналами керування та збурення. Кожну підсистему можна розглядати умовно

незв’язаною (наприклад, рис. 2.23) з іншими підсистемами [177].

Рис. 2.22. Взаємозв'язок технологічних параметрів БВУ: a) залежність
коефіцієнта теплопередачі k від відносного рівня; б) залежність

коефіцієнта теплопередачі від тривалості роботи випарного апарату; в)
зниження коефіцієнта теплопередачі в залежності від товщини шару
накипу; г) залежність приросту кольоровості від відносного рівня соку
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На рис. 2.24 використані такі позначення: iQ – температура киплячого соку

в i -тому корпусі БВУ; 50K=і – відповідає номеру корпусу БВУ; піQ –

температура пари в i -тому корпусі БВУ; ih – рівень сиропу відповідно в i -тому

корпусі ВС; 0 1 2 3 4 5, , , , ,S S S S S S – приток соку в І корпус, виток сиропу з І корпусу

і приток в ІІ корпус, виток з ІІ корпуса і приток в ІІІ корпус, виток з ІІІ корпусу і

приток в ІV корпус, виток з ІV корпусу і приток в V корпус, виток з V корпусу

відповідно; iW – витрата пари, що утворюється в i -тому корпусі БВУ; niG –

витрата гріючої пари в i -тому корпусі БВУ; ib – концентрація сухих речовин в

i -тому корпусі БВУ; kiQ – температура конденсату в i -тому корпусі БВУ; iC –

вміст цукрози в сиропі в i -тому корпусі БВУ; інавкQ – втрати теплоти в

навколишнє середовище в i-му апараті; іПр – втрати цукру при термічному

розкладі в i-му апараті; ігD – витрата несконденсованих газів в i-му апараті;

івтрС – кількість цукрози, що розклалася в i-му апараті.
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Рис. 2.23. Параметрична схема БВУ

Поділ ТОХП на підсистеми є неоднозначний та залежить від поставленої

задачі. Так, наприклад підсистему 1 (рис. 2.23) можна розглядати як дві

підсистеми – рівні та концентрація, для першої виділити вектор керування як

[ΔS1, ΔS2, ΔS3, ΔS4, ΔS5], а для другої – [ΔS0]. Далі для кожної підсистеми

складають математичну модель, ідентифікують параметри, оцінюють

спостережність та керованість, визначають невизначеність моделі.

Наприклад, лінійна математична модель за рівнями може бути

представлена:
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де іr - густина соку в i -тому корпусі; ih - еквівалентна площа поперечного

перерізу i -того корпусу. Тут невизначеність становить добуток ііhr , при чому

перша складова є нестаціонарною та розподіленою в просторі, а друга – постійна,

яку можна розраховувати за кінцевою похибкою. Також відмітимо, що в цій

моделі присутня структурна невизначеність, яка обумовлена нелінійністю

регулюючого органу, а також неврахована динаміка, обумовлена ємністю

датчиків.

Математичну модель концентрацій за рівнями можна подати у вигляді

системи нелінійних диференціальних рівнянь:

5,...1,
)(

11 =--= -- іПрSbSb
dt

bhd
ііііі

іііі rh
, (2.19)

яка після лінеаризації в робочій точці зводиться до стандартної форми простору

змінних стану (2.7), (2.7) 5-го порядку. Тут невизначеність, окрім названих вище

причин, також проявляється при лінеаризації математичної моделі БВУ та при

введенні спрощуючих припущень. Так, числові коефіцієнти рядків, що стоять

біля координат стану ibD та 1ib -D розраховуються за формулами
0

0

i

i i i

S
h-

h r та

0

0

1i

i i i

S
h
-

h r відповідно, де 0i
S , 01iS - – виток сиропу з i-го та i-1-го корпусу в точці

лінеаризації; 0i
h – рівень сиропу в і-тому корпусі в точці лінеаризації; ih –

поперечний переріз і-того корпусу ВС; ir – густина сиропу після і-того корпусу
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БВУ. При зміні точки лінеаризації змінюються 0i
S та 0i

h , а отже і всі коефіцієнти

матричного диференціального рівняння:

( )ijA aé ù= ë û , ij ij ija a a£ £
, , 1...i j n= . (2.20)

Отриману структуру математичної моделі БВУ використовують для

параметричної ідентифікації.

Дифузійні установки. Видалення цукру з бурякової стружки – один з

основних процесів цукрового виробництва, який визначає якість та кількість

отриманого цукру, а також ефективність роботи заводу в цілому. Ефективність

роботи дифузійних установок визначається продуктивністю, вмістом цукру у

дифузійному соку та втратами цукру в жомі. При цьому головними вимогами до

системи автоматизації є створення умов для найповнішого видобутку цукру із

стружки, отримання дифузійного соку заданої концентрації, забезпечення

заданої продуктивності установки з одночасною максимізацією економічності

процесу. Основними параметрами, які визначають економічну ефективність

процесу екстракції цукру з цукрової стружки, є вміст цукру у дифузійному соку

та втрати цукру в жомі. На процес екстрагування впливають: температурні

режими по зонах апарата, якість бурякової стружки, pH середовища в апараті,

співвідношення витрат стружки та води, якість живильної води, час перебування

стружки в апараті.

Основними видами обладнання для процесу екстрагування цукру є колонні,

нахилені та ротаційні дифузійні установки.

Нахилена дифузійна установка (НДУ). Типова схема системи

автоматизації НДУ передбачає стабілізацію навантаження апарата, стабілізацію

температурних режимів по зонах дифузійного апарата; стабілізацію рівня у

головній частині апарата; контроль інших показників (рис. 2.24).

Математична модель НДУ можна розбити на три підсистеми регулювання:

рівнів, температури та навантаження. В загальному випадку температура та

рівень сокостружки в апараті є розподіленими за довжиною апарату величинами.

Однак, так як датчиками цих змінних оснащені лише чотири зони НДУ, то і
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температуру та рівень можна вважати постійними в кожній зоні . Крім того,

модель є нелінійною (присутній добуток витрати та температури) та

нестаціонарною (присутній коефіцієнт теплопередачі).

На рис. 2.24 зображені основні потоки в НДУ. Тут приведені такі

позначення: ij
дс

ij
c

ij
дс

ij
c CCGG ,,, – витрати та теплоємності бурякової стружки,

дифузійного соку з i-ої в j-ту зону відповідно; nji qq , – температури

сокостружкової суміші та пари в паровій камері в i-ій зоні відповідно; hi – рівень

в i-ій зоні; Fk, – коефіцієнт теплопередачі та площа нагріву парової камери;

жбc qqq DDD ,, – відхилення температури стружки на вході в дифузійний апарат,

барометричної та жомопресової води відповідно; жбжб CCGG DDDD ,,, –

відхилення витрати та теплоємність барометричної та жомопресової води

відповідно; U – навантаження двигунів шнека.

Аналітичну динамічну математичну модель НДУ складають на основі

матеріальних та теплових потоків [174, 178], лінеаризують в околі робочої точки,

проводять параметричну ідентифікацію та перевіряють на спостережність та

керованість.

Gc, Cc, θc

Рис. 2.24. Спрощена технологічна схема нахиленого дифузійного
апарата
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Підсистема за рівнями складається з диференціальних рівнянь 4-го порядку,

в просторі змінних стану. Відповідно до (2.7) вектори та матриці складають:
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Підсистему температур НДУ спрощено можна представити у вигляді

системи диференціальних рівнянь 8-го порядку (в кожній зоні по дві ємності –

парова ємність та сокостружкова ємність) з наступними векторами та

матрицями:

[ ]Tппппt 43214321 ,,,,,,,)( qqqqqqqq DDDDDDDD=x ;

[ ]Tпппп GGGGt 4321 ,,,)( DDDD=u ;

[ ]Tжбжбдсcc GGGGt DDDDDDD= ,,,,,,)( qqqw
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Третя підсистема НДУ регулює навантаження установки, до неї також

відносяться бурякорізки. Ємність підсистеми порівняно з попередніми набагато

менша, тому доцільніше математичну модель цієї підсистеми складати за

допомогою алгебраїчних рівнянь, до якої входять:

),,()( åDD=D
i

ic UtG uj (2.23)

де iu – швидкість обертання бурякорізок; і – кількість робочих бурякорізок.

Коефіцієнти (2.21) та (2.22) визначаються шляхом параметричної

ідентифікації, на основі якої також вказуються межі невизначеності виду (2.13).

Останні обумовлені параметричною невизначеністю (коефіцієнти

теплопередачі, точка лінеаризації) та структурною невизначеністю

(немодельована динаміка та нелінійність).

Колонна дифузійна установка (КДУ). КДУ з точки зору автоматизації

спрощено також можна поділити на три підсистеми: підсистема регулювання

теплового режиму; підсистема регулювання рівнів; підсистема регулювання

продуктивністю колони. Для кожної з підсистем складаються математичні

моделі та проводиться параметрична ідентифікація параметрів.

Для регулювання теплового режиму КДУ на практиці використовуються

стандартні ПІ-регулятори за наступними контурами: температура сокостружки в

верхній зоні колони – подача пари в підігрівник барометричної води 5;
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температура сокостружки в середній зоні колони – подача пари в підігрівник

соку 2, що рециркулює в ошпарювачі; температура в нижній зоні колони – подача

пари в підігрівник циркуляційного соку 3. Особливістю керування температури

полягає тому, що регулювальна дія прикладена не безпосередньо в дифузійний

апарат, а в винесені теплообмінники, чим збільшується інерційність та

погіршується керованість системи.

Параметрична схема теплового режиму КДУ з виділення каналів керування

та збурення наведена на рис. 2.25 [179 – 181].

На рис. 2.25 використані такі позначення:

[ ]Tп
жв

п
с

п
ссссссс qqqqqq DDDDDD= ,,,,, 21210x – вектор координат стану, що складається

відповідно з температури сокостружкової суміші на виході з ошпарювача;

температур сокостружкової суміші низу та верха колонного апарата, температур

соку та барометричної води після підігрівників; [ ]Tппп GGGu 321 ,, DDD= – вектор

управління, що складається з витрати пари у відповідних підігрівниках;

[ ]Tжжжвjістрстjвихівх GGGGG qqqqq DDDDDDDDDD= - ,,,,,,,,, 10w – вектор вхідних

збурень, де жстjвихівх GGGGG DDDDD ,,,, 0 – витрати відповідно сокостружкової

Ошпарювач Низ колони Верх колони

z2

x4

x2
x3

Рис. 2.25. Параметрична схема основних теплових процесів в КДУ
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суміші на вході та на виході різних частин ошпарювача; cоку на виробництво,

вхідної стружки та жому; жжвjістр qqqqq DDDDD - ,,,, 1 – температури стружки,

вхідного та вихідного потоку в ошпарювачі, живильної води перед

підігрівником, пари в підігрівачі та жому відповідно;

Тоді структуру математичної моделі КДУ можна визначити у просторі

змінних стану 6-го порядку з трьома вимірювальними виходами

[ ]Ttxtxtxt )(),(),()( 321=y , 3-ма керуваннями та 10-ма збуреннями. Крім того, система

доповнюється алгебраїчними рівняннями за витратами: åå D=D
j

jвих
i

івх GG .

Математичні моделі для інших підсистем складаються аналогічно НДУ

Аналогічно наведеним вище математичним моделям ТОХП визначається

область невизначеності виду (2.13).

Ректифікаційні установки. Ректифікаційні установки (РУ) призначені для

виділення спирту, звільнення його від супровідних домішок і одержання спирту

стандартної концентрації й відповідної якості. Ректифікаційні установки

харчової промисловості з точки зору об’єктів автоматизації характеризуються

несприятливими динамічними характеристиками, зокрема високим порядком

об’єкта, багатозв’язністю, розподіленістю параметрів, зміною складу вхідної

сировини та умов ведення технологічного процесу.

Типова система керування РУ складається з трьох складових, які необхідно

стабілізувати: матеріальний та тепловий потік, а також стабілізація високої

якості продукту.

Аналітичні математичні моделі ректифікаційних установок спиртової галузі

складаються на основі масообмінних, теплообмінних та гідродинамічних

процесів. Ефективним також є використання ієрархічних моделей ТОХП [182],

однак використання їх в системі керування потребує спрощення рівнянь до

лінійних диференціальних з зосередженими параметрами.

Загальну модель РУ можна представити у вигляді [183]:
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(2.24)

де F – вектор витрат, до якого входять витрати головної фракції,

гідроселекційної води, пари, витрати потоків живлень; Lі – витрати рідинних

потоків в колоні по тарілкам; xi, yi – концентрація етанолу на і-й тарілці

відповідно в рідині та парі (і=1,2...,N, N – кількість тарілок); ijх , ijy – вектори

концентрацій домішок на і-й тарілці відповідно в рідині та парі (j=1,2,…, J, J –

кількість врахованих домішок); Pі – тиски на тарілках колони; Ті – температури

на тарілках колони; wiх , wijх – концентрації відповідно етанолу та домішок у

вхідних потоках колони; f() – нелінійні функції; t – час.

Особливістю математичної моделі РУ є невимірюваність більшість

координат стану, зокрема xi, yi, ijх , ijy , які безпосередньо впливають на якість

вихідного продукту.

Нелінійну модель РУ лінеаризують в околі робочої точки, проводять

параметричну ідентифікацію, а відхилення від точки лінеаризації та інші

неточності ідентифікації параметрів моделі формують у формі

мультиплікативної невизначеності (2.7) [183 – 185].

Приклад параметричної ідентифікації багатовимірної (MIMO)

математичної моделі ТОХП. Розглянемо отримання параметрів математичної

моделі за рівнями НДУ за рівнянням (2.21) при відсутності потоку жомопресової

води. В Додатку А.1 наведені експериментальні дані отримані при трьох

режимах експлуатації ТОХП.
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Для ідентифікації параметрів використаємо метод неітераційного

підпростору (subspace method) з наступним уточненням параметрів за методом

мінімізації похибки прогнозування [79]. Даний метод добре зарекомендував себе

для моделей, що описуються в просторі змінних стану. Крім того, структуру

моделі можна параметризовувати фізичними параметрами процесу. Для

порівняння обрано три типи моделі – 4-го порядку без параметризації

коефіцієнтів, 9-го порядку без параметризації коефіцієнтів, а також 4-го порядку

з параметризації коефіцієнтів за формою (2.21). також для першої структури

моделі проведено ідентифікацію параметрів без та з регуляризацією. Також в

першу та третю структуру включимо оцінку шумових компонентів.

В додатку А.2 наведені ідентифіковані коефіцієнти обраних структур

моделей ТОХП для кожного з трьох експериментів, а також критерії їх оцінок.

Як бачимо адекватність моделей приблизно однакова. І хоча за деяким

показниками (Додаток А.2 третя колонка – критерії) параметризована модель

(Model_4) гірша за непараметризовану (Model_1 – Model_3), однак враховуючи

мінімальну кількість оцінених параметрів, а також незначне зменшення точності

оцінки, остаточно обираємо математичну модель ТОХП, що отримана на основі

параметризованої структури (2.24) – № 3, 6, 9. В Додатку А.3 та А.4 наведені

графіки відгуку різних моделей на ідентифікаційній та перевірочній вибірці, а в

Додатку А.4 показані криві розгону моделі з урахуванням довірчих інтервалів

параметрів. За графіками робимо висновок про стійкість отриманих моделей.

Для отримання номінальної моделі проводимо ідентифікацію з тією ж

структурою  і тим же методом, але для об’єднаного експериментального ряду

трьох дослідів. Результати ідентифікації наведені в № 13 Додатку А.2. критерії

ідентифікації адекватні, зокрема на рис. 2.26 зображено результати моделювання

номінальної моделі на перевірочній вибірці, а також відображено нормалізовану

середньо-квадратичну міру достовірності підгонки моделі на зображених даних,

яка розраховується:
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де y(t), )(ˆ ty – вихідні дані та виходи моделі відповідно;М() – знак математичного

сподівання; || || – тут евклідова норма.

Рис. 2.26. Порівняння номінальної моделі на перевірочній вибірці

Номінальна модель адекватна процесу, а також відповідно до Додатку А.5 –

модель стійка з недостатньо вузьким довірчим інтервалом параметрів. Останнє

показує не найкраще використання довірчих інтервалів в якості параметричних

невизначеностей.

Для зведення отриманих моделей до єдиної форми моделі з

невизначеностями скористаємося однією структур (2.13). Дистанцію між

моделями індивідуальних вибірок та номінальною моделлю моделюється як

невизначеність в динаміці системи на частотній сітці. Тобто на кожній частоті

обирається формуючий фільтр W1 та W2, що наближається до значення

дистанції між моделями, при цьому значення невизначеності Δ встановлюється

в одиницю (максимальне).

Враховуючи, що модель має багато входів та виходів і мультиплікативна

структура моделі з невизначеностями може бути обмежена і неадекватно

апроксимувати діапазон моделей, обираємо модель з адитивною
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невизначеністю. Хоча вибір структури невизначеності може також проводитися

за додатково введеним критерієм з множини структур, зокрема таким критерієм

може бути середьо-квадратичне відхилення остаточної моделі від

індивідуальних на частотній сітці. Після отриманих значень фільтрів W1 та W2

на частотній сітці, підбирається динамічний фільтр заданого порядку за

допомогою методу, що відомий в теорії обробки сигналів як лог-Чебишевський

синтез [186, 187]. Порядок фільтрів обирається заздалегідь, а також може бути

змінений в процесі підгонки.

Отримана модель з адитивною невизначеністю наведена в Додатку А.6. На

рис. 2.27 зображено сингулярну Боде-діаграму моделей з невизначеностями,

номінальної та окремих реалізацій. З графіка видно, що підгонка була успішною.

В Додатку А.7 також наведені випадкові криві розгону моделі з області

невизначеності.

Таким чином, для багатовимірних ТОХП процес ідентифікації краще

проводити на моделях у просторі змінних стану, забезпечуючи при цьому

широкий спектр можливостей моделювання ідентифікованих систем. Можна

використовувати як моделі типу «чорного ящика», так і параметризовані моделі.

До останніх параметризованих моделей можуть входити як фізичні параметри,

так і узагальнені параметри, що відображають лише структуру основних матриць

А, B, С, D.
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Рис. 2.27. Сингулярна Боде-діаграма часткових моделей (зелені та жовті
пунктирні лінії) та остаточної моделі з невизначеностями (синя суцільна –
номінальна модель, блакитні крапкові – випадкові моделі, синя пунктирна –
модель з найгіршою комбінацією невизначеностей, червона суцільна – верхня

межа підсилення моделі з невизначеностями)

2.2.4. Математичні моделі технологічних об’єктів харчової

промисловості з одним входом та одним виходом

Перші та досі популярні методи ідентифікації ТОХП засновані на

використанні ступінчастих, імпульсних та частотних діях. Зрозуміло, що дані

методи використовують лінійні математичні моделі з одним входом – одним

виходом (SISO), хоча можна ідентифікувати і багатовимірну модель.

Розглянемо ідентифікацію математичної моделі об’єкта у вигляді

передатних функцій, що представлена номінальною передатною функцією та

областю невизначеності її параметрів.

Візьмемо тестовий приклад, структурна схема якого наведені відповідно в

Додатку Б.1-Б.2 та прототипом якої є кожухотрубний теплообмінник. Вхід
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об'єкта – витрата пари (%ХРО), вихід об'єкта – температура робочої рідини (0С).

Крім структурної невизначеності на виході об’єкта, представленою

немодельованою динамікою першого порядку (Додаток Б.2, блок Delta), об’єкт

G(s) також має параметричні невизначеності: коефіцієнти передачі блоків W0-

W6 змінюються в межах [-30…+10]%, а постійні часу – [-10…+50]% від

номінального значення. Всі змінні спостерігаються з дискретністю 1 секунда.

Розглянемо випадок без низькочастотних змін вхідних збурень

(високочастності збурення фільтруються об’єктом, тому не вносять істотних

змін на вихід системи). На рис. 2.28 зображено відгуки об’єкта при подачі на вхід

серії випробувальних сигналів (псевдо-випадковий бінарний сигнал).

Рис. 2.28. Експериментальні дані

В цілому для ідентифікації об’єкта можна використати будь-який з відомих

методів, що ідентифікують параметри дискретної або неперервної моделі заданої

структури. Однак, критерій ідентифікації повинен мати детерміновану

інтерпретацію (в табл. 2.3 – № 1-4, 9), так як в подальшому невизначеності

ідентифікуються з чіткими межами, а також методи синтезу робастного

керування теж детерміновані.

Ідентифікація лінійних математичних моделей ТОХП. Лінійну

математичну модель об’єкта ідентифікації будемо шукати у вигляді:
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);()()()()( tesHtusGty += (2.26)

де y(t), u(t) – відповідно сигнали виходу та керування ТОХП, e(t) – вхідні

невимірювані збурення; G(s), H(s) – передатні функції об’єкта ідентифікації за

відповідними вхідними сигналами.

G(s) представлена одним з варіантів:

- параметричне сімейство моделей (однією структурою моделі та

інтервальними параметрами її коефіцієнтів):
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- сімейство моделей зі структурною мультиплікативною невизначеністю:
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де аі, bі – параметри; iiii ааbb ,,, – відповідно мінімальні та максимальні

значення параметрів аі, bі; )(sD – передатна функція невизначеності; )(sWD –

вагова стабільна передатна функція (фільтр), що масштабує значення

невизначеності.

1 варіант – змінні параметри. При цьому ідентифікація параметрів

кожного експерименту виконується окремо при одній структурі моделі, а потім

визначається область параметрів за їх мінімальним та максимальним значеннями

в експериментах:
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де K – кількість експериментів.

Критерій ідентифікації визначається єдиний для кожного експерименту:
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В Додатку Б.3 наведені результати ідентифікації за критерієм похибки

прогнозу. Як бачимо, в 7-му та 9-му експериментах обрана структура моделі не

описує процес повністю (є неврахована динаміка), так як вхідні дані

корелюються з залишками. Тоді, вважаючи 7-ий та 9-ий експерименти

невдалими, математична модель об’єкта з інтервальними параметрами

запишеться:
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На рис. 2.29 наведені динамічні характеристики експериментальних даних

та моделі з максимальними та мінімальними значеннями параметрів.

Рис. 2.29. Моделювання ідентифікованої моделі на окремих вибірках

Визначити номінальні значення можна шляхом різного усереднення

отриманого інтервалу значень параметрів, наприклад медіани (Додаток Б.4, № 1)
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або математичного сподівання (див. Додаток Б.4, № 2). Кращі результати можна

отримати моделюванням всього експериментального ряду з різним та однаковим

співвідношенням сигнал-шум (див. відповідно Додаток Б.4, № 3-4).

На рис. 2.30 наведені перехідні характеристики номінальних моделей та

реального об’єкта. Як видно, всі три знайдені номінальні параметри моделі

мають майже однакові характеристики.

Рис. 2.30. Порівняння номінальних моделей за різними підходами

Переваги: структура моделі може бути як завгодно простою; при

проектуванні робастного регулятора можна орієнтуватися на задану область

невизначеності, а не лише на номінальні значення параметрів.

Недоліки: потребує значної кількості експериментів та часу на їх

проведення; задана єдина структура моделі повинна описувати всі експерименти

або по-іншому: потрібна апріорна впевненість в прийнятій структурі моделі для

подальшого відкидання невдалих експериментів (або невдалої моделі).

Якщо є впевненість, що всі експерименти вдалі, то необхідно побудувати

ітераційну процедуру підбору єдиної структури моделі для всіх експериментів.
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2 варіант – змінна структура. Позбавитися недоліку підбору єдиної

структури моделі для всіх експериментів можна наступним чином. Тут порядок

моделі обирається оптимальним для кожного експерименту за критерієм

мінімізації дисперсії параметрів моделі. При цьому сімейство моделей

формується за номінальною структурою та параметрами, а множина

мультиплікативної невизначеності розраховується шляхом апроксимації ЛАЧХ

за всіма експериментами.

Сформулюємо етапи ідентифікації математичної моделі ТОХП за названим

варіантом:

- провести експеримент за детермінованими вхідними діями при різних

умовах експлуатації об’єкта (6-10 змін керування):
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- провести структурну та параметричну ідентифікацію кожного

експерименту:
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де М – кінцева множина структур моделей; Gk*, θ* – відповідно оптимальні

структура та вектор параметрів в кожній структурі (розмірність вектора різна в

кожній структурі); L () – критерій структурної оптимізації (табл. 2.2); l() –

критерій параметричної оптимізації (табл. 2.3); ()e – похибка прогнозу.

- сформувати загальну вибірку та провести структурну та параметричну

ідентифікацію номінальної моделі:
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- шляхом апроксимації звести отримані результати до моделі з

мультиплікативною невизначеністю виду:

[ ] 1)(,)()()( 0Δ <DD+
¥

ssGsWsI . (2.34)
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Відмітимо, що останній етап є досить складною оптимізаційною задачею

[188], що вирішується в два кроки: спочатку шукаються максимальні та

мінімальні точки на частотній сітці сімейства моделей, а потім апроксимуються

вагові передатні функції на частотній сітці використовуючи лінійне

програмування.

Приклад такої ідентифікації наведений в Додатку Б.5, де критеріями

структури та параметрів обрані відповідно фінальна похибка прогнозу Акаїке та

похибка прогнозу. Множина структур складається з аперіодичних ланок від 1-

до 3-го порядків з/без включенням ланки чистого запізнювання. На рис. 2.31

наведені сингулярна ЛАЧХ тестового прикладу та ідентифікованої моделі. Як

видно, модель з невизначеностями адекватно описує об’єкт.

Переваги та недоліки: аналогічні попередньому варіанту, окрім вказаного

вище.

3 варіант – використання статистичного бутстрепа. З першого варіанту

довизначення меж невизначеності видно, що номінальні значення параметрів

ММ ТОХП дещо зміщені. Можна використати теорію статистичного бутстрепа

[188, 189] для оцінки як незміщених номінальних значень параметрів, так і їх

інтервальних меж невизначеності.

Процедура використання бутстрепа полягає в багатократному витягуванні

псевдовибірки з даних, близьких до емпіричної послідовності, та повторювати

розрахунок параметрів ММ ТОХП для кожної такої вибірки. Однак, оскільки

вихідні дані не є незалежними, то отримати коректну його імітацію простим

випадковим вибором з поверненням неможливо. На практиці для такої вибірки

використовуються більш складні генерації псевдовибірок, які враховують

автокореляцію та періодичність в емпіричних даних. Щоб врахувати останнє,

псевдовибірку з поверненням будемо генерувати шляхом випадкового

витягування групи даних з однією зміною сигналу керування k.
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Рис. 2.31. Сингулярна ЛАЧХ: а – тестової моделі; б – ідентифікованої

моделі

Сформулюємо етапи ідентифікації математичної моделі ТОХП за названим

варіантом:

- провести експеримент за детермінованими вхідними діями при різних

умовах експлуатації об’єкта (6-10 змін керування):
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- сформулювати масив загальних В псевдовибірок (В = 500 і більше) з

поверненням із k-частин емпіричної вибірки:

([ ∗ ( ), ∗ ( )], [ ∗ ( ), ∗ ( )], … , [ ∗ ( ), ∗ ( )]) , = 1, … , ; (2.36)

а)

б)
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- провести структурну та параметричну ідентифікацію кожної

псевдовибірки та отримати масиви кожного з параметрів:

, , … , , = 1, … , (2.37)

- за допомогою псевдостатистики отриманих параметрів можна розрахувати

їх крайові характеристики, зокрема дисперсію, квантилі або довірчий

інтервал, наприклад:

= , , … , , = 1, … , ; (2.38)

= , , … , , = 1, … , ; (2.39)

- розрахувати номінальні значення параметрів ММ ТОХП зокрема середнє

значення, медіану або моду, наприклад:

= , , … , , = 1, … , . (2.40)

На рис. 2.32 показано розподіл параметрів ММ тестового ТОХП, що

описується аперіодичною ланкою першого порядку з запізнюванням. В додатку

Б.7. наведено програму та результати ідентифікації ММ за даним варіантом.

Рис. 2.32. Гістограми розподілу параметрів ММ тестового ТОХП: а)

коефіцієнта передачі; б) постійна часу; в) час запізнювання

а)

б)

в)
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Переваги: аналогічні 1-му варіанту, крім того кількість експериментів може

бути значно зменшена.

Недоліки: потребує значних обчислювальних ресурсів.

Порівняння різних варіантів ідентифікації номінальної ММ ТОХП та на

області невизначеності проводилося за наступними характеристиками (табл.

2.6):

- в номінальному режимі: верхня межа gap- та nugap-метрики (Vinnicombe)

між ідентифікованою та дійсною моделями;

- на області невизначеності: нижня (LowerBound) та верхня (UpperBound)

межі підсилення ЛАЧХ при найгірших комбінаціях невизначеностей (WCGain),

а також критичне значення частоти, при якій спостерігається максимальний

коефіцієнт підсилення (CriticalFrequency).

-

Таблиця 2.6. Порівняльні характеристики методик ідентифікації ММ ТОХП

№
Метод

gap-метрика dWCGain

gap nugap dLowerBound,
dB

dUpperBound,
dB

CriticalFrequ-
ency, c-1

1 Емпіричний 0.1619 0.1611 1.1 1.1 2.4·10-5 *)

2 В частотній області 0.0910 0.0900 0.12 0.12 2.7·10-5

3
3 3.1

З
використанням

«бутстрепу»
0.0927 0.0924 0.92 0.91 2.2·10-5

3.2

З
використанням

методу
«Складального

ножа»

0.0898 0.0895 0.99 0.98 2.12·10-5

*) дійсне значення критичної частоти 2.6·10-5 с-1.

Для всіх запропонованих методів значення gap-метрики мале (gap, nugap <<

1), що означає, що будь-який контролер, який стабілізує ідентифіковану ММ,

швидше за все стабілізує дійсний об’єкт, крім того коефіцієнти підсилення в двох

системах із замкнутим контуром будуть подібні. Для методики з використанням

методу «Складального ножа» при ідентифікації параметрів ММ ТОХП gap або
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nugap близько нуля визначає, що дійсний об'єкт та ідентифікована ММ майже

рівні. Також спостерігаються несуттєве збільшення межі невизначеності.

Таким чином, в роботі запропоновано три метода для ідентифікації ММ

ТОХП з невизначеностями: емпіричний, частотний та з використанням

рандомізації. Методи побудовані на поетапних процедурах, що включають

проведення експерименту, ідентифікацію параметрів ММ ТОХП в номінальному

режимі, а також ідентифікацію інтервальної невизначеності параметрів ММ.

Застосування методів рандомізації, зокрема бутстрепу та «Складального ножа»

на етапі ідентифікації номінальної моделі та інтервальної невизначеності

дозволяє зменшити кількість та час проведених експериментів, а також

підвищить точність отриманих оцінок. Перевагами обох підходів є простота та

інтуїтивна зрозумілість отриманих рішень.

Рекомендації щодо виду передатних функцій, а також початкових значень

параметрів деяких ТОХП цукрової галузі наведені в табл. 2.7 [190].

Таблиця 2.7. Передатні функції об’єктів цукрової галузі за каналом

керування

Машина, агрегат Вхідна величина
Вихідна

величина
Передатна функція

Гідротранспортер, l=100

м

Подача буряка, %

ХРО

Витрата буряка,

%
W(s) = e

Бурякомийка КМЗ-57,

(А= 17,4 кг/с)

Витрата буряка, %

швидкості

Сила струму

електродвигуна,

А
W(s) =

0,16
100s + 1 e

Бурякорізка СЦБ-12,

(А= 17,4 кг/с)

Швидкість різання,

м/с

Витрата

стружки, кс/с
W(s) = 1,05

Стрічкові ваги

транспортера стружки,

(А=2,32 кг/с)

Подача стружки,

кг/с

Витрата

стружки, кс/с
W(s) =

1
10s + 1
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Ошпарювач дифузійної

установки, КДА-15-58,

(А= 17,4 кг/с)

Витрата

сокостружкової

суміші, % ХРО

Рівень в шахті, м W(s) =
0,021

55s + 1 e

Колона дифузійної

установки КДА-15-58

Приток

барометричної

води, % ХРО

Рівень в колоні,

м
W(s) =

0,04
330s + 1 e

Колона дифузійної

установки КДА-25-59,

(А= 17,4 кг/с)

Приток

барометричної

води, % ХРО

Рівень в колоні,

м
W(s) =

1
45s + 1 e

Підігрівач дифузійного

соку (F=113,6м2, А=

17,4 кг/с)

Приток пари, %

ХРО

Різниця

температур на

вході та на

виході, К

W(s) =
0,25

156s + 1 e

Апарат I-ої сатурації

(А= 29 кг/с)

Приток

сатураційного газу,

% ХРО

рН соку W(s) =
0,1

300s + 1 e

Апарат II -ої сатурації

(А= 29 кг/с)

Приток

сатураційного газу,

% ХРО

рН соку W(s) =
0,073

140s + 1 e

Апарат сульфітації

соку(А= 29 кг/с)

Приток сірчаного

газу, % ХРО
рН соку W(s) =

0,003
48s + 1 e

Випарна установка,

(F=1000м2, А= 29 кг/с)

Приток соку в

апарат, кг/с

Концентрація

соку, % СР
W(s) =

1,04
900s + 1

Випарна установка,

(F=1200 м2, А= 17.4

кг/с)

Присадка свіжої

пари до вторинної,

% тиску повітря

Кількість

випареної води в

апараті, кг/с
W(s) =

0,055
50s + 1 e

Установка розведення

сиропу (А= 17,4 кг/с)

Приток

сульфітованого

соку II сатурації, %

тиску повітря

Концентрація

сиропу після

насосу соку, %

СР

W(s) =
0,046

40s + 1 e

Вакуум-апарат з

циркулятором (А= 2,32

кг/с)

Приток сиропу,

м3/с

Рівень в апараті,

м
W(s) =

0,029
45s + 1 e
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Наведені моделі (їх структури) можуть бути використані при формуванні

складного ТОХП з простих ланок та подальшої ідентифікації як номінальних

параметрів так і області невизначеності.

2.2.5. Рекомендації щодо ідентифікації математичних моделей ТОХП,

орієнтованих на робастне керування

Ідентифікація математичних моделей об’єктів та систем досі залишається

некоректною задачею, регуляризація якої та подальше розв’язання направлене

на ціль застосування отриманої моделі. Для систем керування ТОХП часто

використовуються прості лінійні математичні моделі об’єктів, що пояснюється

використанням типової структури системи керування та керуючого пристрою,

зокрема П-, ПІ-, ПІД-регуляторів, та їх модифікацій.

Сьогодні на підприємствах харчової промисловості вибір структури моделі

об’єкта керування, ідентифікації її параметрів, синтез керуючого пристрою та

налаштування його параметрів цілком залежить від проектанта (або програміста)

системи автоматизації ТКХП. Саме тому, рівень якості синтезованої системи

керування, її робастність та адаптація до мінливих умов експлуатації далекі від

оптимальних значень. З іншого боку, якщо знань про ТОХП достатньо, то

проектант системи керування вдало вибере структуру типової системи керування

та налаштує її параметри. Програміст керуючого пристрою оперує поняттям

стійкості системи керування в широкому діапазоні зміни як збурень, так і

внутрішніх змін об’єкта, а також заданим діапазоном зміни регульованої змінної

відповідно до технологічного регламенту. Для деяких ТОХП налаштування

регулятора відбувається безпосередньо на об’єкті без ідентифікації

математичної моделі об’єкта.

На сьогодні ефективна система керування ТОХП повинна базуватися на

оптимальному керуванні, а з урахуванням мінливості характеристик ТОХП, на

робастно-оптимальному керуванні. Крім того, така система керування повинна
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бути частиною інтелектуальної системи вищого рівня, саме тоді буде досягатися

високі якість та енергозбережність кінцевого продукту. Математична модель

ТОХП є невід’ємною частиною цієї системи.

Структура математичних моделей ТОХП, що орієнтовані на подальший

синтез робастно-оптимальної системи керування визначається в першу чергу

проектантом системи керування, що володіє достатніми знаннями стосовно

функціонування ТОХП. Якщо знань недостатньо, то можна побудувати множину

структур типових об’єктів харчової промисловості на основі знань експерта

(приклади типових структур складних об’єктів харчової промисловості наведені

в розділі 2.2). Вибір остаточної структури математичної моделі ТОХП

обирається на основі критеріїв, що наведені в табл. 2.2.

Параметри математичних моделей ТОХП розраховуються після проведення

експерименту на об’єкті відповідно до обраного критерію табл. 2.3. Не слід

забувати, що ідентифікована математична модель ТОХП повинна бути

спостережною та керованою [183, 191].

Якщо невизначеність ТОХП стаціонарна (тобто множина невизначеностей

не змінюється протягом тривалого часу експлуатації об’єкта), то її можна

розрахувати, використовуючи підходи, наведені в розділах 2.2.2, 2.2.3. Крім того,

можна скористатися досвідом експертів на виробництві, зокрема досвідчений

технолог або інженер зі служби АСУ ТП знають протягом якого часу та на

скільки може змінитися коефіцієнт передачі об’єкта. Якщо невизначеність

ТОХП нестаціонарна і її розрахунок неможливий, то робастно-оптимальний

синтез проводиться для номінальної моделі ТОХП, таким чином система

керування синтезується за критерієм максимальної робастності.

Таким чином, стосовно ідентифікації математичних моделей ТОХП, що

орієнтовані на робастно-оптимальний синтез, можна підвести підсумки:

1. На сьогодні розроблено достатньо математичних моделей ТОХП,

складених на основі фізичних властивостей процесів, однак використання їх для

синтезу робастного та оптимального керування є неефективним, так як структура
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таких моделей громіздка, а розраховані параметри можуть виявитися далекі від

реальних значень.

2. Для робастного керування SISO-об’єктами можна використати

моделі у вигляді передатних функцій, що апроксимують експериментальні дані

з аперіодичними, періодичними або імпульсними вхідними діями. Область

невизначеності отриманої моделі можна описати лише наближено в рамках

проведеного експерименту. Для уточнення області невизначеності можна також

скористатися експертними даними.

3. Для MIMO-об’єктів рекомендується обирати структуру

математичної моделі, виходячи з міркувань фізичних властивостей процесів та

максимально спрощуючи порядок диференціальних рівнянь. Параметри моделі

визначаються на основі експериментальних даних. Область невизначеності

таких систем формується у вигляді мультиплікативної або адитивної структури,

до якої входить модель неврахованої динаміки.

4. Ідентифікація за експериментальними даними вимагає планування

експерименту для інформативності даних, а отримані математичні моделі

описують область невизначеності лише в рамках експерименту та не враховують

еволюцію об’єкта. Тому, математичні моделі, що описують ТОХП з суттєвими

невизначеностями доцільно розділити на два класи:

- визначені (розраховані) невизначеності;

- невизначені (нерозраховані) невизначеності.

При чому, для першого типу моделей методи синтезу робастно-

оптимального регулятора орієнтовані на всю область невизначеності, а для

другого типу – на номінальні значення.

5. Для ідентифікованих математичних моделей замкнених систем

можна розрахувати Н∞-норму передатної функції від вектора збурень до вектора

регульованих виходів, таким чином оцінюючи робастну стійкість системи.
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Висновки до розділу 2

1. На основі системно-онтологічного підходу виділено предметну та

проблемну області дослідження, для яких сформульовано модель онтологічної

системи, що описує формалізовані закономірності проектування системи

керування технологічними об’єктами харчової промисловості, яка функціонує в

умовах невизначеності та містить семантичні відношення між об’єктами,

процесами й виділеними задачами. Дослідження моделі предметної області

показало, що задачу проектування системи керування потрібно розглядати з

точки зору основних задач життєвого циклу системи керування та її оточення.

Це дасть змогу надійно створювати системи керування в автоматизованому та

масштабованому режимах, відстежувати і враховувати особливості роботи

систем керування, узгоджувати роботу систем протягом їх життєвого циклу,

виконувати переконструювання системи, коли системи керування не

забезпечують підтримання заданих значень технологічних параметрів.

2. Розроблено онтологію задач дослідження та онтологію процесів, в

рамках яких виконана декомпозиція на відповідні підзадачі, етапи та дії. Це дало

змогу сформувати метод розроблення й моніторингу систем керування

технологічними об’єктами харчової промисловості, що функціонують в умовах

невизначеності, який забезпечує виконання умов цілісності, інтегрованості та

несуперечливості при розробленні системи керування в умовах невизначеності,

що, у свою чергу, підвищить загальну ефективність функціонування системи

керування технологічним об’єктом харчової промисловості.

3. На основі виявлених особливостей математичних моделей

технологічних об’єктів харчової промисловості, що функціонують в умовах

невизначеності, виділено два типи математичної моделі: з визначеною

невизначеністю та з невизначеною невизначеністю. За дослідженнями існуючих

підходів до ідентифікації математичних моделей розроблено узагальнену

концепцію ідентифікації математичної моделі технологічних об’єктів харчової

промисловості, що функціонують в умовах невизначеності, яка базується на
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методах довизначення області невизначеності. На основі виконаного

моделювання показано ефективність запропонованих підходів довизначення та

розроблені рекомендації щодо ідентифікації математичних моделей,

орієнтованих на робастне керування. На відміну від існуючих методів,

запропоновані підходи не використовують додаткові експериментальні

процедури та складні розрахунки. Найкращий результат при розрахунку області

невизначеності показав підхід, заснований на методі «складального ножа»,

зокрема, значення gap-метрик знизилося більше, ніж на 40 % у порівнянні з

емпіричним підходом.

4. Враховуючи, що математичні моделі складних технологічних

об’єктів харчової промисловості є багатовимірними, то рекомендується обирати

структуру моделі, виходячи з міркувань фізичних властивостей процесів та

максимально спрощуючи порядок диференціальних рівнянь. Параметри моделі

визначаються на основі експериментальних даних, а область невизначеності

формується у вигляді мультиплікативної або адитивної структури, до якої

входить модель неврахованої динаміки та розраховується за частотним

підходом. Для запропонованої рекомендації проведено моделювання та показано

ефективність ММ ТОХП для робастного керування.
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РОЗДІЛ 3
РОЗВИТОК МЕТОДІВ СИНТЕЗУ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ РОБАСТНИХ АЛГОРИТМІВ

3.1. Особливості постановки задачі синтезу регуляторів для
технологічних об’єктів харчових виробництв

Сьогодні при керуванні ТОХП харчових виробництв на рівні регулювання

використовуються прості критерії керування, які зрозумілі навіть неспеціалісту

в області автоматизації. Зокрема для неперервних апаратів при регулюванні

застосовуються такі види перехідних процесів:

- аперіодичний з мінімальним часом регулювання;

- коливальний з мінімальним інтегрально-квадратичним критерієм;

- коливальний з мінімальним часом регулювання та 20%

перерегулюванням.

Оптимізація за названими критеріями досягається лише умовно на перших

етапах налаштування структури та/або параметрів регулятора, які потім

коректуються враховуючи технологічні та технічні обмеження. Зміну

налаштувань також вимагає врахування запасу стійкості системи або робастності

відносно параметрів та/або структури об’єкта чи системи. Останнє вимагає

чітких знань області зміни структури та параметрів об’єкта та системи, і як

правило, на практиці виявляється перебільшеною для даного процесу. Сьогодні

в бібліотеках промислових контролерів також існують функції

автоналаштування системи, однак їх можна використовувати лише для

попереднього налаштування системи та визначення лише масштабів зміни

параметрів налаштування, так як більшість з них навіть не оперує поняттям

критерію керування. В результаті отримуємо перехідний процес, що далекий від

заявленого критерію та й оцінити енергоефективність системи можна лише

умовно.

При побудові системи керування ТОХП з SISO-структурою достатньо

використовувати математичну модель не вище 3-го порядку. Підвищення
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порядку математичної моделі об’єкта підвищує точність моделі та зменшує її

область невизначеності, однак при використанні робастно-оптимальних

алгоритмів збільшує порядок керуючого пристрою та час його розрахунку.

Для математичних моделей ТОХП з MIMO-структурами рекомендується

використовувати моделі не вище 5-го порядку зі значними зв’язками між

вхідними та вихідними змінними. Складні багатовимірні багатозв’язні ТОХП

слід розбивати на підсистеми, для кожної з яких синтезувати керуючий пристрій.

Досі залишається відкритим питання: «Які моделі – дискретні чи неперервні

використовувати при синтезі керуючого пристрою?». З одного боку, так як

ТОХП є неперервний, то логічно використовувати для нього неперервну

математичну модель. З іншого боку, керуючий пристрій є дискретним

(цифровим), тому простішим є синтез дискретного керуючого пристрою для

дискретної математичної моделі ТОХП. Крім того, використання гібридних

моделей систем, що поєднують неперервну математичну модель ТОХП та

дискретний пристрій керування, веде до громіздкого опису системи та складних

математичних викладок при аналізі та синтезі закону керування.

Твердження 3.1. При синтезі робастно-оптимальних систем керування

ТОХП достатньо використовувати лінійну неперервну динамічну математичну

модель об’єкта за умови її адекватності процесу.

Обґрунтування. Всі ТОХП харчової промисловості є інерційними, крім того

пристрій вимірювання технологічної змінної також має свою інерційність.

Наведемо приблизні постійні часу технологічних змінних ТОХП, які

вимірюються автоматичними приладами:

- тиск: 5-20 с;

- температура: 80-200 с;

- рівень: 60-2000 с;

- витрата: 30-300 с;

- якісні показники: 200-5000 с.

Промислові пристрої керування (локальний регулятор, мікроконтролер,

промисловий контролер) працюють з дискретністю, що становлять >200 мс.
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Так як, постійні часу ТОХП набагато більші за час дискретизації керуючого

пристрою, а смуга пропускання об’єкта суттєво менша за частоту квантування,

то синтез керуючого пристрою можна виконувати за неперервною

математичною моделлю.

В окремих випадках, якщо постійна часу ТОХП співмірна з часом

дискретизації керуючого пристрою для синтезу можна використовувати

неперервні математичні моделі, при чому скорегувавши об’єкт наступним чином

(формула Мура, 1969 рік):

,
2
к

зп
скор
зп

Т
+=tt (3.1)

де зп
скор
зп tt , – скоректоване та початкове значення запізнювання в ТО; Тк – час

дискретизації керуючого пристрою.

Однак, при синтезі робастно-оптимального керування враховується область

невизначеності (зокрема для запізнювання об’єкта), яку вносить і час

дискретизації керуючого пристрою.

Зовнішнє збурення w(t) (або вектор w(t)) – це дії зовнішнього середовища на

систему керування, що не відносяться до неї. Для ТОХП зовнішні збурення

поділяються на вимірювані та невимірювані, однак навіть для невимірюваних

зовнішніх збурень можна оцінити обмеження:

.0*,)( ¥£££ twtw

Як правило, про цю функцію є значно більше інформації ніж її обмеженість.

Зокрема, збурення можна описати в нормованому просторі, наприклад, L2 –

простір обмежених квадратичних функцій, для яких обмежена 2-норма:
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Простір L2 – це простір сигналів обмеженої енергії, зокрема якщо 2)( Lt Îw ,

то 0)( ®tw при ¥®t . Також можна ввести вагову функцію W1(s), тоді (3.2)

перепишеться:

1)(/)( 2

21 £ss Ww . (3.3)

Всі зовнішні збурення, що існують в ТОХП можна поділити на типові:

ступінчасті, гармонійні та стохастичні, хоча на практиці насправді зовнішнім

збуренням є сума типових дій. Кожну з них, а також їх суму можна привести до

виду (3.3).

Крім того, для ТОХП окремо виділяють шуми в каналах вимірювань (вектор

v(t)), інформацію про які, як правило, можна описати частотними обмеженнями:
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де Тsen – постійна часу датчика.

Що стосується задавальних дій (уставка), то в харчовій промисловості

виділяють декілька типів: ступінчасте та програмне. В останньому задавальний

сигнал складається з кусково-лінійних функцій.

Так як робастно-оптимальне керування оперує поняттями норм лінійних

операторів, а саме Н∞-нормою передатної функції системи, що показує в скільки

разів зміниться енергія сигналу при проходженні через лінійну систему, або:
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де y(t), u(t) – відповідно вектори виходу та входу; Н(s) – матрична передатна

функція системи від входу до виходу. Тоді, шляхом введенням додаткових

вагових функцій можна домогтися виконання нерівности (3.3).

В табл. 3.1 наведені вагові функції для типових вхідних сигналів, а вид

сигналів зображено на рис. 3.1.
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Таблиця 3.1. Вагові функції для типових вхідних сигналів

№ п/п Вид вхідного сигналу Вагова функція Умови збіжності

1 Імпульс 1 s"

2 Одинична сходинка
s
1 0>s

3 Експоненціальне

затухання a+s
1 a->s

4 Експоненціальне

наближення )( a
a
+ss

0>s

5 Швидкісна сходинка
2

1
s

0>s

6 Сходинка лініями

b
b

2s
s + 0>b

Примітка: α – динамічний параметр.

Рис. 3.1. Типові вагові функції для вхідного сигналу

Обмеження. Обмеження в задачах оптимізації можуть бути природніми

(об’єктивно існуючими) та штучними, які вводяться спеціально для конкретної
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задачі. До природніх обмежень відносяться такі, які існують у відповідності до

фізичних законів, які визначають природу та закономірність функціонування

об’єктів та системи в цілому. При формалізації задачі оптимізації, тобто подання

її в математичний формі, обмеження визначаються математичними моделями

об’єктів, якими і визначаються реальні значення змінних )(),(),( ttt uyx . Зокрема

до природніх обмежень відносяться: кількість обертів асинхронного двигуна, яка

не може перевищувати синхронної; витрата речовини, яка визначається

конструктивними розмірами трубопроводів та конвеєрів і швидкістю течії;

потужність потоків енергії, обмежена допустимою електричною та механічною

межами міцності. До умовних обмежень відносяться штучно встановлювані

допустимі значення, наприклад, координат стану. Ці значення визначаються

різними причинами: запобігання аварійних ситуацій, необхідність точного

підтримання бажаного технологічного режиму і т.д. Обмеження в задачах

оптимізації відіграють важливу роль і визначають можливість досягнення

бажаного результату.

Приклади запису обмежень:

- на керування при m=1:

,)( utu WÎ або ,)( maxmin utuu ££ або *,)( utu £ (3.5)

- на керування при m>1:

,)( uu WÎt або *,)( Ut £u або mjutu jj ,...,2,1*,)( =£ (3.6)

- на координати стану:

,)( xx WÎt або ,)( Xtx Î або ,maxmin xxx ££ або допxx £ . (3.7)

При використанні робастно-оптимального підходу відповідно до (3.4)

обмеження на вихідні змінні також потрібно задавати використовуючи вагові

функції. При цьому, вагові функції для вихідних сигналів будуть визначати

якість системи керування.
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Таблиця 3.2. Типові вагові функції для вихідного сигналу

№ п/п Тип вихідного

сигналу

Вид вихідного

сигналу

Вагова функція Умови

збіжності

16 Розузгодження
e(t)

Імпульс 1 s"

2 Експоненціальне

затухання a+s
1 a->s

3 Коливальне

затухання 12
1

22 ++ ss xaa
a->s

4 Керування u(t) насичення 1/umax

5 Експоненціальне

затухання a+s
1 a->s

6 Експоненціальне

затухання з

насиченням

)(
1

max a+su
a->s

Структура робастно-оптимальної системи керування наведена на рис. 3.2,

де W1(s), W2(s) – відповідно вагові матриці входів та виходів; w’(t), r’(t), z’(t),

u’(t) – вектори, для яких виконуються нерівність:

.1,1,1,1 2

2

2

2

2

2

2

2
££££ uzrw (3.8)

Твердження 3.2. Для системи регулювання ТОХП, який наближено можна

ідентифікувати лінійними диференціальними рівняннями з суттєвою

Рис. 3.2. Структура робастно-оптимальної системи керування з
ваговими функціями

G(s)

u(t)

r'(t)
w'(t) z'(t)

e(t)

K(s)
Н(s)

u'(t)W1(s) W2(s)

w(t)
r(t)

z(t)вхід вихід
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параметричною, структурною або змішаною невизначеністю ефективним є

застосування оптимальних регуляторів, при чому необхідна перевірка на

робастну стійкість синтезованої системи на всьому проміжку заданої

невизначеності. Це означає виконання умови на всій області невизначеності

системи. Виконання цієї умови забезпечить в номінальному режимі оптимальні

значення показників функціонування, а при найгірших комбінаціях

невизначеності – забезпечення функціонування системи в заданому коридорі

відхилень, що визначається ваговою функцією W2(s).

Твердження 3.3. Для системи керування технологічним об’єктом, який

наближено можна ідентифікувати лінійними диференціальними рівняннями з

суттєвою параметричною, структурною або змішаною невизначеністю, якщо

якість оптимальної системи керування в умовах невизначеності незадовільна (

1)( >
¥

sH ), ефективним є застосування робастно-оптимальних регуляторів. Це

визначає умову синтезу керувального пристрою:

KK
H

WÎ¥
®

)(
min)(

s
s .

3.2. Дослідження робастної стійкості систем керування

технологічними об’єктами харчової промисловості

В багатьох практичних задачах синтезу автоматичних регуляторів

важливим питанням залишається стійкість синтезованої системи. Дослідження

роботи автоматичних, в тому числі оптимальних регуляторів, що синтезовані за

квадратичним критерієм якості, показали, що система може втратити стійкість

за рахунок зміни параметрів, якщо не змінювати настройки керуючого пристрою

в реальному часі. Тому одним з підходів щодо врахування невизначеностей є

перевірка системи на робастну стійкість після синтезу автоматичної системи

керування. При цьому визначається розмах невизначеності, а знаючи останній,

можна в потрібний момент перерахувати настройки регулятора.
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Один з перших та досі популярний підхід, що використовується для

перевірки робастної стійкості системи є використання теореми В.Л. Харитонова

[12]. Тут розглядається клас неперервних динамічних систем, а невизначеності

описуються інтервальними коефіцієнтами характеристичного поліному

замкненої системи. Тоді необхідною та достатньою умовою робастної стійкості

системи є стійкість чотирьох поліномів Харитонова, складених з крайніх значень

коефіцієнтів, які чергуються парами (два нижніх, два верхніх). Графічним

аналогом теореми є принцип виключення нуля, згідно з яким будується область

поліноміального сімейства та перевіряється перехід кореня через уявну вісь.

Приклади перевірки робастної стійкості системи керування з оптимальним

та ПІ-регулятор наведено в [174, 192]. Відмітимо, що особливістю використання

теореми Харитонова для ТО є ідентифікація об’єкта з матрицею А (2.11) у формі

Фробеніуса, а недолік – не розраховується розмах невизначеності системи.

Стійкість замкненої системи також можна перевірити на основі теореми про

малий коефіцієнт підсилення. Тоді регулятор може обиратися за існуючими

законами синтезу багатовимірних систем, зокрема за модальним, LQ- або LQG-

алгоритмами синтезу та ін. Закон керування отримується у формі зворотного

зв’язку за станом системи

xKu )(s-= , (3.9)

де K – матрична передатна функція регулятора. Тоді відповідно з теоремою про

малий коефіцієнт підсилення замкнена система, ТО якої має мультиплікативну

невизначеність:

.)(
)),()()(()(

g£

+=

¥
s

ssss ном

Δ
ΔWІGG Δ

(3.10)

де І – одинична матриця відповідної розмірності, є робастно стійкою при

виконанні нерівності:

[ ] .)()()()()(,/1)()( 1-
¥

+=< sssssss номном KGIKGTWT Δ g (3.11)

В [24, 193] обґрунтовано використання імовірнісного підходу щодо

робасності. Наприклад, для параметричної невизначеності; вважається, що
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параметр q ( Qqq Î),(A ) вибирається з допустимої множини Q випадковим

чином, відповідно до деякого заданого для Q імовірнісного розподілу (зокрема

рівномірного). Тоді можна оцінити імовірність того, що обрана випадково

система буде володіти необхідною властивістю. Якщо ця ймовірність близька до

одиниці, то з практичної точки зору поведінка системи буде задовільною

(нехтуючи малоймовірними подіями). Є кілька причин, по яких такий підхід

здається виправданим. По-перше, точне рішення проблеми про робастність часто

складне або взагалі неможливе. По-друге, детермінований підхід часто є занадто

песимістичним, розраховуючи на найгірші ситуації занижується розмах

допустимих збурень. Якщо ж знехтувати подіями малої ймовірності, то діапазон

невизначеності можна значно збільшити. По-третє, в багатьох алгоритмах

синтезу робастних систем, порядок регулятора виявляється занадто великим. По-

четверте, робастний регулятор (зокрема синтезований за Н∞-критерієм)

розрахований на найгірші збурення, які в системі можуть і не настати. При цьому

критерій якості збільшується. По-п’яте, у багатьох практичних завданнях

невизначені параметри дійсно мають імовірнісну природу за своїм походженням

або за способом їх оцінки. Значення параметрів можуть бути також отримані в

результаті ідентифікації за вимірюваннями, що містить випадкові помилки, або

вони пов'язані з процесом виробництва і допускають випадковий розкид навколо

номінальних значень і т.д. Ясно, що тоді й самі оцінки мають імовірнісний сенс

і імовірнісні показники точності, а встановлювати жорсткі верхні і нижні межі

для параметрів в цих умовах виявляється невиправданим.

Приклади перевірки робастної стійкості за ймовірнісним підходом

оптимальної та модальної системи керування для ТОХП цукрової промисловості

наведено в [174, 181, 192].

Зокрема, в [181] синтезовано модальний регулятор для ТОХП КДУ (рис.

3.3), що описується математичною моделлю 10-го порядку. Шляхом рівномірної

випадкової генерації номінальної матриці об’єкта А в межах заданої

невизначеності (матриця регулятора не змінювалася) визначений найбільший

розмах невизначеності при якому система залишається стійкою, що складає
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18.0=g з ймовірністю 0.98, при чому найменший запас стійкості складає 0,037.

Отримані граничні перехідні процеси системи управління (рис. 3.3, криві 2...N,

де N – кількість випадкових генерацій, N>200) та визначено, що час перехідного

процесу системи з невизначеностями не змінився, максимальна динамічна

похибка не перевищує 22% від динамічної похибки номінальної системи та в

деяких випадках виникає статична похибка, що не перевищує складає 0,3 0C для

всіх реалізацій.

Для системи з параметричними невизначеностями матриць А та В (2.11),

виявлено, що розмах невизначеності, при якій система залишається стійкою,

зменшився і складає 1.0=g з ймовірністю 0.98, найменший запас стійкості

складає 0,034, характер перехідних процесів не змінився, тобто синтезована

система є ефективною та не потребує зміни коренів характеристичного

поліному.

Рис. 3.3. Перехідні процеси відносно зміни завдання:
1 – номінальна система; 2–N – система з невизначеностями

t, c

t, c

t, c

t, c

х1, 0С

х2, 0С

х3, 0С

х4, 0С

1 2...N

1 2...N

1 2...N

1 2...N
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Єдиним недоліком імовірнісного підходу є велика кількість обчислень.

Також для замкненої системи керування для перевірки робастної стійкості

можна вимагати, щоб у всього сімейства матриць Qqq Î),(A була загальна

функція Ляпунова:

.0,)( >= PPxxx TV (3.12)

Відомо, що існування розв’язку матричної нерівності 0<+ PAPAT гарантує

стійкість матриці A; тим самим існування рішення системи лінійних матричних

нерівностей.

,,0,0)()( Qqqq vvvT Î><+ PPAPA (3.13)

гарантує робастну стійкість матричного сімейства A(q). Якщо A(q) –сімейство

інтервальних матриць або афінне сімейство, то в нерівності (3.13) A(qv) –

вершинні матриці; тобто матриці, в яких всі aij приймають крайні значення (або

ija або ija ). Ясно, що число нерівностей досить велике навіть якщо n не надто

великі числа.

Приклади такого підходу наведені в [174, 177], зокрема в [177] синтезовано

LQG-регулятора для підсистеми І ВУ цукрової промисловості (рис. 2.4), що

описується системою диференціальних рівнянь 10-го порядку, матриця A(q) якої

має інтервальну форму.

Перевірка стійкості замкненої системи проводилася згідно (3.13) для

стаціонарної стохастистичної системи, для якої BKAA -=зам , гарантується

розв’язок системи лінійних матричних нерівностей:

,,0,0)()( 1 Vqqq vTv
зам

vT
зам Î><++ PGGQPAPA (3.14)

де )( v
зам qA – вершинні матриці інтервального сімейства замкненої системи

)(qзамA , тобто ті матриці, в яких всі ija приймають крайні положення ija або ija ;

Q1 – коваріаційна матриця вектора зовнішніх збурень w. Відмітимо, що кількість

даних нерівностей досить велика (в нашому випадку 81). Тоді загальна функція

Ляпунова знаходиться:

.02 =++ QPAPA замзам (3.15)
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Задавши матрицю Q2 діагональною, де в головній діагоналі стоїть «1», а над

та під нею – «0,1», розв’язавши (3.15) знаходимо матрицю P (10×10). Дана

матриця є додатньовизначеною (P>0). Перевірка умови (3.14) у вершинах

матриці інтервального сімейства )( v
зам qA дала позитивний результат. Тобто,

підсистема І ВУ з наведеними невизначеностями є робастно стійкою.

3.3. Розробка робастно-оптимальних регуляторів для технологічних

об’єктів харчових виробництв

Нагадаємо, що в даній роботі робастно-оптимальними регуляторами

називаються такі регулятори,структура та /або параметри якого синтезовані за

робастним критерієм, а саме H2- або H∞-норма скалярної або векторної

передатної функція системи. При чому передатними функціями системи можуть

бути: чутливість, додаткова чутливість, передатна функція від зовнішнього

збурення до вимірюваного виходу та ін., а також їх зважені функції. Як вже

зазначалося в першому розділі методи мінімізації вказаних норм також можна

поділити на ті, що орієнтовані на область невизначеності (μ-синтез) та ті, що

орієнтовані на номінальні значення об’єкта (мінімізація чутливості, 2-Ріккаті

підхід та ін.). Останні визначають максимальну область робастності системи.

На сьогодні не існує рекомендацій щодо застосування систем керування, що

синтезовані за робастним критерієм. В першому розділі (табл. 1.3) наведені

основні підходи до синтезу робастно-оптимальних систем керування, а в [178]

наведені переваги, недоліки та умови використання LQG-, H2- та H∞-алгоритмів,

що базуються на просторі змінних стану. Логічним вдосконаленням робастно-

оптимальних систем керування ТОХП є формування рекомендацій щодо

застосовності різних методів синтезу. Для цього необхідно провести

моделювання вказаних методів для ТОХП та виявити особливості їх

застосування та ефективність.
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В статтях [180, 195] проводиться порівняння робастно-оптимальних та

оптимальних методів синтезу керуючого пристрою в просторі змінних стану для

нахиленої колонної дифузійної установки цукрової промисловості. Зроблено

висновок про переваги робастно-оптимального багатовимірного регулятора в

умовах суттєвої невизначеності та відповідних видів вхідних дій.

В статтях [174, 196] проводиться синтез керуючого пристрою для НДУ,

коли відома бажана передатна функція розімкненої системи за критерієм (1.21).

Отриманий регулятор потребує подальшої редукції, а оцінка якості та

робастності системи проводиться на основі сингулярної Боде діаграми (ЛАЧХ).

Зокрема на рис. 3.4 зображена сингулярна Боде діаграма синтезованої системи,

на якій видно, що для 4-х контурів системи характеристики майже однакові,

функція чутливості мала, а точність відтворення сигналу завдання хороша на

низьких частотах та придушується на високих частотах. При ступінчастому

сигналі завдання отримали час наростання < 0.7 c.

В [197] проводиться порівняння ПІ-регуляторів для SISO-об’єкта

технологічного типу, причому налаштування регуляторів розраховувалися за

двома критеріями: мінімізація першого півперіоду коливань та Н∞-нормою

Рис. 3.4. Сингулярна ЛАЧХ синтезованої системи
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змішаної чутливості системи (1.20). Це так званий робастний синтез із заданою

структурою регулятора, що розраховується за методом негладкого синтезу

(розділ 1).

На рис. 3.4 наведені перехідні процеси в двох системах, з яких видно, що

при зміні сигналу завдання для номінальної системи кращою є система з першим

регулятором, однак при найгірших комбінаціях невизначеностей якість системи

значно погіршується, що не спостерігається для другої системи. Зокрема, для

рис. 3.5 у табл. 3.3 наведені порівняльні характеристики перехідних процесів для

номінальних систем та систем з найгіршими комбінаціями невизначеностей (А1

– динамічна похибка; tпп – час перехідного процесу; ψ – ступінь затухання).

Якість перехідних процесів відносно зміни зовнішнього збурення з робастним

регулятором гірша, що пояснюється використаним критерієм (1.20), який не

враховує наявність збурень, однак ресурс керування для такої робастної системи

значно менший.

Рис. 3.5. Перехідні процеси в системах з різними налаштуваннями ПІ-
регулятора при номінальному режимі (nom) та найгірших комбінаціях
невизначеностей (wc) відносно зміни завдання: а) зміна вихідного

сигналу; б) зміна керування

а)

б)
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В [165, 198] наводиться порівняння систем керування випарною станцією з

різними типами робастних регуляторів: двома регуляторами заданої структури

(Preg, PKreg) та двома за координатами стану (2Rreg, MUreg). Налаштування

регуляторів відбувається відповідно за ітераційним підходом негладкого

синтезу, 2-Ріккаті підходом та μ-синтезом.

Таблиця 3.3. Порівняльні характеристики
Характерис-

тика
Система

Стійкість А1 tпп ψ ( ) ( )

Для номінального режиму
PI + - 60 c - 17,91 245,76

PI-robust + 1,17 90 c 0,98 14,41 813,92
Для найгірших комбінацій невизначеностей*)

PI + 2,05 650 c 0,13 75,27 1835,8
PI- robust + 1,28 250 c 0,95 21,94 1027,6

*) – мається на увазі комбінація невизначеностей з заданої області, при якій амплітудно-
частотна характеристика системи має найбільше значення

Результати моделювання робастной системи управління при різних

регуляторах представлені на рис. 3.6 – 3.8 при номінальних (суцільна лінія) і

найгірших (пунктирна лінія) невизначеностях. Як видно з графіків перехідних

процесів, система добре пригнічує вхідний обурення обмеженними в L2-нормі

при заданому діапазоні його зміни. При збуренні, обмеженому в L∞-нормі,

спостерігається статична помилка, яка в системі з Preg- та PKreg-регуляторами

досить істотна. Крім того, в статичних регуляторах перехідні процеси носять

коливальний характер, а система при найгірших невизначеностях виходить на

межу стійкості.
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Рис. 3.6. Результати моделювання системи керування відносно збурення
виду wi(t)=0.01sin(t)/(1+t) при різних регуляторах: а) розузгодження e(t); б)

керування u(t)

а) б)
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Рис. 3.7. Результати моделювання системи керування відносно збурень
виду wi(t)=2 при різних регуляторах: а) розузгодження e(t); б) керування

u(t)
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При відпрацюванні вхідних сигналах завдання різного виду

спостерігаються такі ж показники якості перехідних процесів. У всіх

експериментах перехідні процеси в системі з 2Rreg- та MUreg-регуляторами

мають аперіодичний вид і несуттєво відрізнятись як при номінальному об'єкті,

так і при найгірших невизначеностостях. Сигнал керування не виходить за свої

природні обмеження. Таким чином, найкращими з точки зору придушення

зовнішніх збурень, відпрацювання вхідного завдання при невизначеностях в ВУ,

а також мінімуму Н∞-критерію виявилася система з 2Rreg- та MUreg-

регуляторами.

В цих же статтях наведений інший приклад використання різних типів

робастно-оптимальних регуляторів (PIreg, 2Rreg, MUreg) для ТО – ППОУ (рис.

2.2), математична модель якої апроксимована лінійними диференціальними

рівняннями 4-го порядку з параметричними та структурними невизначеностями.

Якість перехідних процесів змінних температур пастеризації і рекуперації з

різними регуляторами в номінальному і найгіршому випадку при різних видах

Рис. 3.8. Результати моделювання системи керування відносно зміни
завдання ri(t) ступінчастого виду при різних регуляторах: а)

розузгодження e(t); б) керування u(t)

а) б)
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вхідного збурення, практично однакова, це ж підтверджується значення Н∞-

норми критерію оптимальності. За результатами моделювання системи ППОУ

зроблено висновок, що з точки зору мінімального порядку передавальної функції

регулятора K(s), ефективним є локальні ПІ-регулятори, параметри налаштування

яких розраховані за критерієм Н∞-норми.

В [199] також приведено порівняння різних типів робастно-оптимальних

регуляторів для SISO-об’єкта технологічного типу. Розглядаються LSh –

регулятор, синтезований за Гловер-МакФарлан методом; 2-Ric – регулятор,

синтезований за 2-Ріккаті підходом, Mu – регулятор, синтезований за

алгоритмом µ-синтезу, NSm-pіd – пропорційно-інтегрально-диференціальний

(PID) регулятор, параметри якого знайдені методом негладкого синтезу.

Структура регулятора та/або його налаштування знайдені за критерієм мінімуму

Н∞-норми замкненої системи.

Отримані перехідні процеси мало відрізняються один від одного, хоча

ресурс керування істотно різний. Зроблено висновок, що найбільша область

невизначеності, при якій система зберігає стійкість у системи з Mu–регулятором,

а також найменший ресурс керування. Система з NSm-pid-регулятором втрачає

стійкість при найгірших комбінаціях невизначеностей. На основі моделювання

виявлено, що найкращі характеристики, а саме стійкість в усьому діапазоні

невизначеностей та мінімум енергетичних витрат має система з регулятором, що

розрахований за алгоритмом µ-синтезу, однак дана система має і найвищий

порядок регулятора. Як альтернативу, можна використовувати систему з

регулятором, що синтезований за 2-Ріккаті підходом, яка має низьку норму

замкненої системи і порядок регулятора, що дорівнює порядку математичної

моделі об’єкта. Регулятор, розрахований за Гловер-МакФарлан методом

доцільно використовувати тоді, коли до системи ставляться жорсткі вимоги в

частотній області. Систему з PID-регулятором, налаштування якого

розраховувалися за критерієм мінімуму H∞-норми ефективно використовувати

лише при невеликій області невизначеності параметрів та структури моделі

об’єкта керування.
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Ще одним підходом до синтезу робастно-оптимальних систем керування є

використання лінійних матричних нерівностей (LMI). Приклад такої системи

наведено в [174, 200]. Тут порівнюються три регулятори матричних статичних

регуляторів, параметри яких синтезуються відповідно за LMI-підходом з усіма

ненульовими коефіцієнтами (K), алгоритмом негладкого синтезу з ненульовими

коефіцієнтами на головній діагоналі та під нею (Kst), а також алгоритмом,

розрахованим на заданий запас стійкості з ненульовими  коефіцієнтами лише на

головній діагоналі (KPreg). На прикладі ТО ВУ досліджувалася поведінка систем

в номінальному режимі та при найгірших комбінаціях невизначеностей (рис.

3.9), визначені основні характеристики систем (табл. 3.4). Перехідні процеси в

системах з K та Kst в номінальному режимі та при найгірших комбінаціях

невизначеностей майже не відрізняються на відміну від системи з локальними

регуляторами, в якій при найгірших комбінаціях спостерігається значне

погіршення якості перехідних процесів. Тобто система з KPreg–регулятором

потрібує підлаштування при відхиленні параметрів та структури об’єкта від

номінального режиму. Найбільший ресурс на керування спостерігається в

системі з K-регулятором, що обґрунтовується використанням всього діапазону

заданого керуючого впливу. Найменший ресурс на керування витрачає система

з Kst регулятором. Зроблено висновок, що в заданих умовах ефективним є

лінійний регулятор синтезований за LMI-підходом та за ітераційним алгоритмом

негладкого синтезу.

Таблиця 3.4. Порівняльні характеристики систем з різними регуляторами

Характеристика Система з K Система з Kst Система з KPreg

Запас стійкості 14.4 5.52 2.27

Max gain 1.28 3.22 1.80

H∞ (ном.режим) 1.27 3.21 1.79
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Рис. 3.9. Результати моделювання систем з різними регуляторами: а)

координата стану; b) керування.

В [171] вирішена оптимізаційна задача на основі Н2-норми замкненої

системи для ППОУ, математична модель якої описується лінійними

диференціальними рівняннями 7-го порядку (2.14) з мультиплікативною

невизначеністю (2.13). Показано, що в умовах інтенсивних зовнішніх збурень та

наявності невизначеностей в об’єкті ефективним є використання наступного

критерію:
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де H(s) – передатна функція замкненої системи, Ω – область стабілізуємих

керувань; WL(s), WR(s) – вагові матриці відповідно виходів та входів системи.

Вагова матриця WL(s) задає якість системи в частотній області, а матриця WR(s)

– вид вхідного сигналу, зокрема можна задати фільтр для неоднорідного спектру

сигналу. Таким чином, використовуючи критерій (3.15) система мінімізує

загальну енергію імпульсного відгуку для детермінованих входів, а також
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квадратний корінь вихідної дисперсії для заданої дисперсії вхідного

стохастичного сигналу.

В статті показано як ефективно використати методи пониження порядку

регулятора, зокрема синтезований регулятор 11-го порядку знижено до 6-го

шляхом наступних процедур. Спочатку аналізується графік сингулярних значень

Хенкеля (рис. 3.10), за яким обирається декілька альтернативних порядків

регулятора.

Для порівняння використано три методи пониження порядку:

-метод збалансованого скорочення моделі за критерієм [201, 202]:

å
+

¥
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n

k
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1
2 sKK , (3.16)

де K, Kred – матричний регулятор відповідно повного та редукованого порядку.

- незбалансоване мінімальне наближення Ханкеля за тим же критерієм [204,

205];

- збалансоване стиснення стохастичної моделі за методом Шура за

критерієм [201, 202]:
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Далі аналізується ЛАЧХ синтезованого регулятора K(s) та альтернативних

регуляторів понижених порядків Kred(s) (рис. 3.11). Остаточно обрано регулятор

Рис. 3.10. Сингулярні значення Хенкеля робастно-оптимального
регулятора
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6-го порядку, редукція якого зроблена методом збалансованого пониження за

критерієм (3.16), при цьому гранична похибка склала 0.0335.

Проведено моделювання системи з синтезованим робастно-оптимальним

регулятором та локальними PID та PI регуляторами для номінальної моделі та

моделі з максимальною мультиплікативною невизначеністю. Параметри

локальних регуляторів синтезовані за критерієм максимальної фільтрації

збурень. На вхід систем на всьому проміжку часу подавалися сигнали збурень,

при чому зовнішні збурення моделювалися стохастичною та детермінованою

складовою, а в момент часу 75с змінилися завдання з нульового до відповідно 2
0С та 10С. Результати моделювання наведені на рис. 3.12-3.14, а порівняльні

оцінки (характеристики) зведені в табл. 3.5. Як бачимо кращі показники якості

та енергозбереження має система з Н2-регулятором. Крім того Н∞-норми

передатної функції системи та функції чутливості S(s) для такої системи менші,

що підтверджує робастні властивості системи.

Рис. 3.11. ЛАЧХ вихідного робастно-оптимального регулятора та
редукованих за різними методами
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Таблиця 3.5. Порівняльні характеристики систем з Н2- та PID-PI

регуляторами

Характеристика Тип регулятора
Н2-регулятор PID-PI регулятори

Максимальне відхилення

ε1 = 2.1 0С
ε2 = 1.0 0С
u1 = 0.2 кг/с
u2 = 0.9 кг/с

ε1 = 2.0 0С
ε2 = 1.0 0С
u1 = 1.0 кг/с
u2 = 1.9 кг/с

Середньо-квадратичне відхилення

Dε1 = 0.2 0С
Dε2 = 0.1 0С
Du1 = 0.04 кг/с
Du2 = 0.1 кг/с

Dε1 = 0.4 0С
Dε2 = 0.1 0С
Du1 = 0.2 кг/с
Du2 = 0.4 кг/с

Запас стійкості 0.08 0.12
2

)(swεН 0.25 0.34
2

)(svεН 1.02 2.25

¥
)(][ sεvwН 1.13 5.27

g 0.56 0.13
¥

)(sS 1.63 5.29

Рис. 3.12. Відхилення температур пастеризації та охолодження
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Рис. 3.13. Відхилення керуючих сигналів

Рис. 3.14. Залежність максимальних сингулярних значень систем з
невизначеностями від частоти

Аналізуючи вказані приклади використання робастно-оптимальних систем

керування для ТОХП, можна зробити висновок, що вибір робастного критерію

та методу розрахунку необхідно проводити на основі прогнозної якості системи

керування з урахуванням вимог до системи з вищих рівнів керування.
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3.4. Оцінка компромісу між якістю та енергозбереженням робастно-

оптимальних алгоритмів синтезу

Технологічні об’єкти неперервного типу за своєю сутністю є

невизначеними. Невизначеності в об’єкті та системі керування обумовлені

приблизним математичним описом об’єкта, неточностями вимірювання та

керування, введенням нелінійних ланок в систему та багатьма іншими

причинами, що лежать в основі функціонування технологічної системи. Значну

частину технологічних об’єктів можна умовно розглядати як стаціонарні та

лінійні, при синтезі системи керування яких використовуються класичні підходи

[15]. Тоді, якість та енерговитрати в системі керування в незначній мірі

змінюються пропорційно зміщенню від прийнятої точки лінеаризації. Для

об’єктів, які функціонують при суттєвих невизначеностях, класичні методи

синтезу призводять до значних втрат якості та енерговитрат. Тому, для таких

систем ефективними є методи синтезу системи керування, що базується на

робастних, адаптивних або інтелектуальних технологіях, для яких окремо постає

питання альтернативи вибору між енергоефективністю та якістю системи

керування [206].

Контроль енерговитрат при синтезі робастного регулятора для SISO-

об’єктів відбувається шляхом введення у вихідний вектор контрольованих

змінних вектора керування, а обмеження його – шляхом вагових функцій при

цьому векторі. Однак чітких рекомендацій вибору вагових функцій не існує,

зокрема в розділі 3.1 пропонується набір передатних функцій для кожного

скалярного сигналу вектора. Однак для MIMO-об’єктів такий підхід не

достатньо зручний, крім того розробник системи керування обираючи вагову

передатну функцію оперує суб’єктивними знаннями.

Розглянемо структуру MIMO-системи керування, зображеної на рис. 3.15,

де x(t) – вектор координат стану; w(t) – вектор зовнішніх збурень; r(t) – вектор

завдання; u(t) – вектор керування, розмірності m; ε(t)=r(t)-y(t) – вектор
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розузгодження; y(t) – вектор вимірювань. Об’єкт керування в номінальному

режимі опишемо в просторі змінних стану (у відхиленнях):

(3.18)

де матриці 222121211121 ,,,,,,,, DDCDDCBBA мають відповідні розмірності, крім

того більшість з них мають блочно-діагональну форму виду:
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де yuwx
xyuxwxxx

СBBA nnnnnnnn ´´´´ ,,, – відповідно матриці чисел, отримані з системи

диференціальних рівнянь шляхом ідентифікації об’єкта (нижнім індексом

jі nn ´ позначені розмірності матриць через розмірності векторів i та j);
ji

0 nn ´ –

матриця нульових чисел, розмірністю jі nn ´ ;
ji

I nn ´ – одинична матриця,

Рис. 3.15. Структурна схема системи керування

Об’єкт
u(t)

r(t)

w(t) ε(t)

y(t)

Регулятор

u(t)

H(s)



181

розмірністю jі nn ´ ; α, β – параметри системи керування, що визначають

компроміс між якістю та енергозбереженням системи (в загальному вигляді

можуть залежати від часу або частоти). При цьому εyr nnn == .

Регулятор будується за виходами об’єкта )()()( tst yKu = , де K(s) –

передатна функція регулятора, структура та/або параметри якого розраховують

шляхом мінімізації Н∞-норми передатної функції замкненої системи )(sH від

вектора входів [ ]Trw, до виходів [ ]Tuε, .

Таким чином, отримуємо робастно-оптимальну систему керування,

енергоефективність якої можна налаштувати шляхом завдання параметрів α та β.

Передатна функція регулятора обирається з класу стабілізованих (область Ω).

Обмеженням на K(s) також може бути структура регулятора, стійкість

передатної функції регулятора і т.д.

Поставимо задачу оптимізації параметрів α та β при заданій структурі

регулятора:

2||)(||min
)(,

min
12

¥WÎWÎ
= s

s
J H

Kba
. (3.19)

де Ω1 – задана структура регулятора, що стабілізує об’єкт; Ω2 – задана область

значень параметрів α та β.

Можна розширити дану оптимізаційну задачу шляхом введення різних

обмежень та виділивши з внутрішньої оптимізаційної задачі частковий критерій.

Тоді оптимізаційна задача перепишеться:
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де [ ]
uw позначено Н∞-ному від вектора зовнішніх збурень w до вектора керувань

u; γ – обмеження на Н∞-ному від вектора зовнішніх збурень до вектора

розузгодження.
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Таким чином, обираючи критерій (3.20) проектант системи автоматизації

задає лише γ тим самим мінімізуючи Н∞-ному від вектора зовнішніх збурень w

до вектора керувань u, мінімізується енергоефективність робастно-оптимальної

системи керування.

Стосовно завдання області Ω2 можливі варіанти:

- область дійсних чисел (
nRÎba , ), при чому α+β=1, α, β>0;

- область параметрів заданих стійких дробово-раціональних передавальних

функції
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;

- область стійких дробово-раціональні передавальних функції ( )¥ÎRНss )(),( ba

.

Останні рекомендується задавати не вище 3-го порядку, так як підвищення

порядку веде до збільшення коливань керуючого сигналу та зношення

регулюючого органу.

Аналітично розв’язок задачі (3.20) знайти неможливо, тому

використовуються ітераційні методи пошуку. Крім того, оптимізаційна задача

(3.20) є негладка, тому ефективним буде використання безградієнтних,

випадкових методів пошуку або методів повного перебору.

Змоделюємо систему робастно-оптимальну систему керування з різними

значеннями параметрів α та β для ВУ, математична модель якої наведена в

розділі 2. Структура регулятора – статична матриця розмірності 5х5.

Нехай α та β дійсні числа та α+β=1, α, β>0. Тоді, на рис. 3.16, а зображено

зміну критерію керування за ітераціями, якщо критерієм керування є ¥||)(|| suwH

та присутні лише обмеження на α та β. На рис. 3.16, б – критерієм є відповідно

¥||)(|| sεwH . Задавшись значенням γ отримуємо проміжні значення параметрів α

та β.
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На рис. 3.17 наведено область компромісу між критеріями якості та

енерговитрат робастно-оптимальної системи керування. Оптимальне значення

параметру α можна знайти використовуючи критерій:
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Рис. 3.16. Зміна критерію керування за ітераціями: а – мінімізація
; б – мінімізація

Рис. 3.17. Залежність критеріїв від параметру α

α

(f1)

(f2)
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де )(suwH та )(sεwH є блочними матрицями з матриці )(sH , що розраховується

шляхом розв’язання задачі оптимізації 2||)(||min
)( 1

¥WÎ
s

s
H

K
; goal – вектор цілей

(наприклад [0.1 0.1]T).

Таким чином, перед проектантом системи автоматизації знімається

альтернатива вибору між енерговитратами та якістю системи автоматизації.

3.5. Робастне розв’язування каналів багатозв’язних технологічних

об’єктів харчової промисловості

Для багатовимірного об’єкта важливим питанням залишається

розв’язування каналів. При відсутності взаємних зв'язків між каналами матричні

передатні функції розімкненої та замкненої системи будуть діагональними і тоді

можна використовувати методи розрахунку одновимірних систем.

Зокрема, умовою точного відтворення сигналу )(tr без похибки (ідеальна

система), якщо компенсуючий пристрій розміщений після регулятора, буде

[174]:

[ ] IWWWWWWI =+ - )()()()()()( кпоу
1

кпоу pppppp регрег , (3.22)

де )(),(),( оукп pppрег WWW – відповідно матричні передатні функції регулятора,

компенсуючого пристрою та об’єкта; I – одинична матриця.

Для вибору передаточної матриці компенсатора використовують

залежність:

)()()()( оуоукпоу ppdiagpp розWWWW == ,

(3.23)

де )(оу pрозW – передатна функція об’єкта з розв’язаними каналами.

Тоді:

)()()( оу
1

оукп pdiagpp WWW -= (3.24)

або в статичному режимі:
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)0()0()0( оу
1

оукп WWW diag-= (3.25)

Однак, наведений розрахунок має свої особливості:

- коли не точно визначена передатна матриця об’єкта, то відбувається не

повна компенсація динаміки, в тому числі перехресних зв’язків, якість

регулювання знижується, система може стати нестійкою;

- для реалізації передаточної функції компенсатора необхідні

диференціальні ланки, що не реалізуються;

- якщо об’єкт має запізнювання, то для його компенсації теж необхідні

диференціальні ланки;

- в умовах функціонування об’єкта при випадкових перешкодах

диференціальні ланки посилюють їх вплив;

- якщо передатна функція об’єкта має нулі в правій напівплощині

комплексної площини, то в компенсаторі ці нулі стають нестійкими полюсами і

їх неточна компенсація приводить до того, що в передатній матриці замкненої

системи з’являються нестійкі полюси, що порушує стійкість системи.

Дослідження усунення перехресних зв’язків в системі з багатовимірним

робастно-оптимальним регулятором. Розглянемо задачу синтезу

багатовимірного робастно- регулятора за loop shaping-підходом, зокрема

формування регулятора за розімкненою системою на частотній сітці. За приклад

візьмемо модель рівнів БВУ з самовирівнюванням, що описується системою

диференціальних рівнянь 5-го порядку з 5-ма керуваннями [178].

Сформулюємо цільову передатну функцію розімкненої системи Gd(s) за

кожним каналом. Формування цільової форми виконується за вимогами

стійкості, якості. Зокрема, Gd(s) повинна мати малий коефіцієнт підсилення на

високих частотах (< 0 dB) та високий на низьких частотах, крім того частота

перетину ωс ординати 0 dB відповідає оберненому часу наростанню бажаного

ступінчастого відгуку системи. Відмітимо, що формування Gd(s) також є

компромісом між суперечливими цілями: максимально збільшити підсилення

системи для отримання максимальної якості, але для робастності системи
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необхідно знизити підсилення системи де точність моделі погана, а високе

підсилення може спричинити нестабільність.

Тоді, найпростішим завданням Gd(s) є:

s
sG с

d
w

=)( .

На рис. 3.18 зображено сингулярні Боде діаграми об’єкта та бажаної

системи відповідно при ωс=0.01 с-1.

Матричну передатну функцію регулятора будемо шукати за критерієм:
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)(),( ss – відповідно найменше та найбільше сингулярне значення

передатної матриці; γ – точність досягнення; ω, ω0 – частота та частота перетину

осі абсцис ЛАЧХ розімкненої системи.

При синтезі використаємо GCD формулу [207] пошуку мінімуму Н∞-норми

в просторах матриці K(s) відповідної розмірності зі стійкими дробно-

раціональними компонентами. Отримали K(s) 15-го порядку (Додаток В.1.1),

передатну функцію якого понизили до 6-порядку використовуючи таку ж

Рис. 3.18. Сингулярна Боде діаграма: а – об’єкта; б – бажаної розімкненої
системи

а) б)
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методику, що описана в розділі 3.3 (Додаток В.1.2). Числове значення γ=1.4229

вказує, що форма бажаного контуру забезпечена в межах +/- 3.06 дБ (так як

20·log10(γ) = 3.06).

На рис. 3.19 зображено сингулярну Боде-діаграму розімкненої системи L(s),

функції чутливості S(s), функції додаткової чутливості Т(s), бажана функція

Gd(s), а також межі досягнення цілі. Як бачимо, всі п’ять контурів керування

мають гарні характеристики як якості так і робастності.

На рис. 3.20 зображено графік відгуку системи на одиничний сигнал

завдання за кожним контуром в номінальному режимі (товста червона лінія).

Максимальний відгук за перехресними каналами складає <10-6 од. На рис. 3.20

також зображені випадкові відгуки системи з мультиплікативною динамічною

невизначеністю, максимальний відгук за перехресними каналами складає <0.3

од. Порівняння перехресних зв’язків з компенсаторами, синтезованими за (3.24)

та (3.25) в режимі найгірших комбінацій невизначеностей показали краще їх

придушення у системи з робастно-оптимальним регулятором. Тобто

Рис. 3.19. Сингулярна Боде-діаграма
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багатовимірний робастно-оптимальний регулятор також придушує перехресні

канали як в номінальному режимі, так і в системі з невизначеностями.

Система керування з робастними сумісними регулятором та

компенсатором. Можна поставити задачу сумісного розв’язування перехресних

зв’язків та робастно-оптимального керування, використовуючи положення

методів комплексування [60, 208]. Для цього задаємо структуру компенсатора та

керуючого пристрою у вигляді (рис. 3.21) при n=m:
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де PIDi(s) – позначено передатну функцію ПІД-регулятора; kij(s) – передатна

функція компенсатора за кожним каналом i≠j.

Тоді, можна побудувати оптимізаційну задачу за критерієм:

¥-WÎ
= )(min

1)(
sJ

s wreuK
H , (3.27)

Рис. 3.20. Графік ступінчастого відгуку системи
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де )(swreuH - – позначено зважену передатну функцію від векторів [ ]Tue, до [ ]Trw, ;

K(s)=Wрег(s)Wкп(s) – результуючий керуючий пристрій.

На рис. 3.22 зображені перехідні процеси синтезованої системи за (3.27) для

БВУ (2.18) відносно зміни завдання в номінальному режимі та при випадкових

невизначеностях. І хоча перехідні процеси за зворотними каналами наявні, однак

їх якісні характеристики значно кращі ніж без компенсатора. В Додатку В.2

наведені також результати моделювання робастно-оптимальної системи

керування при статичному компенсаторі та ПІ-регуляторах. Також для

порівняння наведена система з робастно-оптимальними ПІ-регуляторами, та з

ПІ-регуляторами, параметри яких розраховувалися за інтегрально-квадратичним

критерієм та статичним компенсатором розрахованим за (3.27). Остання система

за рахунок малого діапазону керуючого сигналу не відпрацьовує збурення.

Порівняльні характеристики вказаних систем наведені в табл. 3.6.

Отже, в багатозв’язній системі з суттєвими невизначеностями необхідно

передбачати робастне розв’язування каналів.

u(t)

w(t)

r(t)

e(t)

x(t)

Рис. 3.21. Структурна схема робастно-оптимальної системи
керування з компенсатором

G(s)(I+Δ(s))

-
+

Н’(s)

Wper(s)

Wкп

u'(t)

K(s)
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Таблиця 3.6. Порівняльні характеристики багатозв’язних систем керування

№ Характеристика
Система керування з регулятором

)()()( кпрег sss robustrobust WWK = )()( рег ss robustWK = )()()( кпрег sss ISE WWK =

1 ò= dttI )(2
1 e 900.3 1333.0 1.7·107

2 ò= dttI )(2
2 u 1.38·106 1.35·106 2.31·106

3 ¥
= )(3 sI Н 1.13 2.07 3.53

4

Maксимум ЛАЧХ

за перехресними

каналами

-2.5 dB -2.0 dB 6.8 dB

Рис. 3.22. Графік ступінчастого відгуку багатозв’язної системи
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3.6. Робастно-оптимальні регулятори для систем з запізнюванням

В харчовій промисловості наявні ТОХП, що характеризуються значним

запізнюванням в контурі керування. Традиційна система керування такими

об’єктами має погані якісні показники, однак на сьогодні розроблені методи

покращення якості перехідних процесів та усунення впливу запізнювання.

Зокрема, до таких систем відносяться предиктивні ПІ-регулятори, прогнозатори

Сміта та регулятор Ресвіка. Як відомо [209], кожна така система компенсує

запізнювання за каналом керування (рис. 3.23), покращуючи перехідні процеси

в системі, але, якщо запізнювання в моделі (τ0) та об’єкті (τ) не співпадає, то

перехідні процеси суттєво погіршуються. Крім того, така система виконує лише

стеження за завданням (r(t)) та погано придушує зовнішні збурення (d(t)).

Розглянемо покращення якості перехідних процесів при введенні

робастного регулятора в структуру системи з предиктивним пропорційно-

інтегральним регулятором (ППІ-регулятор).

Рис. 3.23. Структура системи з ППІ-регулятором

Синтезуємо налаштування kp та Ті ППІ-регулятора використовуючи теорію

чутливості. Запишемо функцію чутливості та додаткової чутливості:

[ ]
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де Wd(s) – вагова передатна функція, що обмежує частотний діапазон дії

зовнішніх збурень та

,
e1

)1(
1
e1)(

0

0
1

s
i

ip
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s

p sT
sTk
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ksK t

t
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--
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+
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ë
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+

-= (3.29)

де τ0 – номінальне значення запізнювання.

Тоді, можна розглянути оптимізаційну задачу знаходження параметрів ППІ-

регулятора за критерієм додаткової чутливості:

¥
¥
==

)()(
)(

min)(min
1

,, sSsW
sT

sI
ipip TkTk

Н , (3.30)

де W1(s) – вагова передатна функція, за допомогою якої налаштовується якість

перехідних процесів. Мінімізація (3.30) визначає якісну міру відслідковування

сигналу завдання r(t) та придушення зовнішніх збурень d(t). Також (3.30)

визначає міру стійкості зворотного зв’язку в контексті мультиплікативно

збуреного об’єкта. Отже, визначивши параметри робастного ППІ-регулятора

можна розширити область невизначеності об’єкта та регулятора (критерій

максимальної робастності), що викликані змінами параметрів об’єкта (корені

характеристичного поліному та запізнювання передатної функції G(s) та

запізнювання в регуляторі K(s)). Дана задача (3.28 – 3.30) відноситься до задач

негладкого синтезу [210].

В [60, 211] наведені результати моделювання системи керування

концентрації сиропу для випарної установки цукрового заводу. Математична

модель об’єкта в номінальному режимі за каналом концентрація сиропу після

п’ятого корпусу – витрата соку на перший корпус апроксимується аперіодичною

ланкою з запізнюванням, в якій змінюються коефіцієнт передачі, постійна часу

та запізнювання. На практиці при дослідженні системи з параметричними

невизначеностями переходять до мультиплікативних невизначеностей виду, тим

самим враховуючи невизначеності, викликані іншими факторами.

На рис. 3.24 та рис. 2.25 наведені перехідні процеси відносно завдання та

збурення при номінальних (стовбець Nom) та найгірших комбінаціях

невизначеностей (стовбець WC). Як бачимо, робастний ППІ-регулятор має
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найкращу якість перехідних процесів при найгірших комбінаціях

невизначеностей та трохи гірші показники при номінальному режимі, крім того,

ресурс в цієї системи найменший.

Рис. 3.24. Перехідні процеси та керування відносно зміни завдання (а) та

збурення при (б) номінальних невизначеностях

Після введення ланки насичення (±0.2 кг/с) в канал керування (Додаток Г),

з рис. 3.27 бачимо: найменші динамічна похибка, час регулювання та ресурс

керування у комбінованій системі, що поєднує робастний та ППІ-регулятор

(табл. 3.7).

Як видно з табл. 3.8 інтегрально-квадратичний критерій найменший в

системі з робастним ППІ-регулятором. Відмітимо, що можна зменшити I4 в

системі з робастним ППІ-регулятором шляхом зміни вагової передатної функції

W1(s), при цьому збільшиться область невизначеності, при якій система зберігає

стійкість, однак швидкодія перехідних процесів при цьому зменшиться.
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а)                                                           б)

Рис. 3.25. Перехідні процеси та керування відносно зміни завдання (а) та

збурення (б) при найгірших комбінаціях невизначеностей

Таблиця 3.7. Порівняльні характеристики систем керування ТОХП з

запізнюванням із різними регуляторами

Регулятор
Динамічна

похибка, кг/м3
Час перехідного
процесу, с

Інтегрально-квадратичний
критерій

Nom WC Nom WC Nom WC
Перехідні процеси відносно зміни завдання

ПІ (PI) 0.23 0.40 16500 >35000 3008 3756
ППІ (PPI) 0.17 0.40 12500 25500 3018 3715
Робастний ППІ
(RPPI)

0.03 0.25 16500 20000 2999 3668

Перехідні процеси відносно збурення
ПІ (PI) 0.80 0.89 15000 >35000 2650 3384
ППІ (PPI) 0.79 0.89 14000 26000 2671 3354
Робастний ППІ
(RPPI)

0.79 0.89 15000 20000 2683 3338
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а)                                                           б)

Рис. 3.27. Перехідні процеси та керування відносно зміни завдання (а) та

збурення (б) при найгірших комбінаціях невизначеностей у системі з ланкою

насичення

Таблиця 3.8. Критерії систем керування ТОХП з запізнюванням

№
п/п

Регулятор
¥

= )(2 sНI yr ¥
= )(3 sНI ed ¥

= )(4 sI Н

Nom WC Nom Nom Nom
1 ПІ (PI) 3008 3756 2.01 2.03 4.45

2 ППІ (PPI) 3018 3715 1.18 1.42 2.94

3 Робастний
ППІ
(RPPI)

2999 3668 1.84 1.03 2.71

Отже, комплексування робастного та предиктивного регулятора в умовах

суттєвої зміни параметрів об’єкта, в тому числі і запізнювання, є логічним

вдосконаленням якості та стійкості системи з невизначеностями. Моделювання

робастного ППІ-регулятора показало гарні характеристики перехідних процесів

як при номінальних, так і при суттєвих невизначеностях.
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3.7. Системи керування технологічними об’єктами харчової

промисловості з прогнозувальними моделями

Системи модельного прогнозувального керування, іменовані в зарубіжній

літературі як «Model Predictive Control (MPC)», на початку свого зародження

дозволи вирішувати задачі керування в умовах високої складності математичних

моделей об’єктів. Однак на сьогодні система з MPC-регулятором дозволяє

управляти багатовимірними і багатозв'язними об'єктами зі складною

структурою, що включає нелінійність, оптимізувати процеси в режимі реального

часу в рамках обмежень на керуючі і керовані змінні, враховувати

невизначеності в завданні об'єктів і збурень [77, 212].

Основний принцип MPC полягає у визначенні в певний момент часу k

послідовності керувальних дій:

)1,...1,0(),(ˆ -=+ pHikiku , (3.31)

яка буде прикладена до об’єкта, щоб забезпечити максимальний збіг траєкторії

прогнозованих значень виходу )(ˆ kHky p+ з рекомендованою траєкторією руху

r(k+i|k). Вирішується це завдання за допомогою мінімізації вибраної вартісної

функції. Тоді, згідно з концепцією віддаляючого горизонту, в момент часу k

тільки перше значення входу Δu(t) вектору майбутніх приростів сигналу

оптимального керування реально застосовується до об’єкта. Решта оптимальних

входів відкидається, і нове завдання оптимального керування вирішується в

момент часу k+1.

Для ТОХП, що функціонують в умовах невизначеності актуальним буде

застосування адаптивних MPC-алгоритмів. Розглянемо задачу синтезу

адаптивного MPC-регулятора для ТОХП – пластинчастого теплообмінника,

нелінійна математична модель якого отримана на основі матеріальних та

теплових балансів. Математична модель такого ТОХП з протилежною течією

теплоносія та продукту має вигляд:
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де Т, Тt, Тst – відповідно температури гріючої, нагріваючої рідин та температура

стінки; V, Vt – лінійні швидкості відповідно гріючої та нагріваючої рідин, що

залежать від витрат потоків; С1, С2, τ , τt – коефіцієнти, що в загальному випадку

окрім конструктивних параметрів теплообмінника залежать від нестаціонарних

коефіцієнтів тепловіддачі, теплоємності та густини рідин; t, х – відповідно часова

та просторова координати. До системи (3.31) обов’язково додаються початкові

та крайові умови.

MPC-регулятор прогнозує майбутню поведінку, використовуючи лінійну

нестаціонарну модель ТОХП. На практиці такі прогнози ніколи не є точними, і

ключовою метою налаштування при цьому є розробити MPC нечутливим до

помилок прогнозування. Якщо об’єкт суттєво нелінійний, розподілений або його

характеристики різко відрізняються з часом, точність прогнозування ММ може

погіршитися настільки, що якість MPC стає неприйнятною. Адаптивний MPC

може вирішити цю проблему, адаптувавши модель прогнозування до

змінюваних умов експлуатації. Таким чином, адаптивний MPC використовує

фіксовану структуру ММ, але дозволяє параметри моделі еволюціонувати з

часом. Тобто, коли контролеру необхідне прогнозування (на початку кожного

інтервалу управління), він використовує лінійну стаціонарну модель, відповідну

поточним умовам, спрощена параметрична схема якої наведена на рис. 2.17., де

ΔG, ΔGt – відповідно відхилення витрат через теплообмінник гріючої та гарячої

води; ΔТin, ΔТt in – відповідно відхилення температур на вході в теплообмінник

гріючої та гарячої води; ΔТ – відхилення температури нагрітої рідини.
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На рис. 3.29 наведено структурну схему системи керування з адаптивним

MPC-регулятором та ідентифікатором. Адаптивний MPC можна

використовувати в двох варіантах: якщо існує нелінійна ММ ТО, то

ідентифікатор здійснює поточну лінеаризацію і робочій точці; якщо лінійну або

нелінійну ММ отримати неможливо, то здійснюється поточна (оперативна)

ідентифікація ММ в замкненому контурі. Далі розглянемо другий варіант як

більш узагальнений, що крім того потребує мінімальних затрат на додаткові

апріорні дослідження.

Ідентифікатор ММ ТО реалізує рекурсивну оцінку поліноміальної

дискретної моделі ARX (авторегресійна модель ковзного середнього) з двома

входами Gt(t) та G(t) (інші два збурення вважаються невимірюваними) та одним

виходом Т(t). Ідентифікація здійснюється на кожному інтервалі керування, далі

ММ перетворюється в простір змінних стану і надходить до регулятора, де

ТО
ΔТ, 0С

ΔТin, 0С
ΔТtin, 0С

ΔG, кг/с
ΔGt, кг/с y – вимірювання

w – збурення

u – керування

Рис. 3.28. Спрощена параметрична схема пластинчастого теплообмінника

ТО
u(t)r(t) y(t)

Ідентифікатор

ММ

Адаптивний
MPC

w(t)

Рис. 3.29. Структура системи керування з адаптивним MPC-
регулятором та ідентифікатором

ММ
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обробляється згідно зі стандартним MPC-алгоритмом. Порядок моделі не вище

третього.

Керуюча дія виробляється на кожному кроці керування відповідно до

критерію згортки виду:

де

– розв’язок оптимізаційної задачі;

k – поточний інтервал керування;

p – інтервал прогнозування;

– складова, що визначає якість

вихідних сигналів на горизонті прогнозу;

ny – кількість вихідних змінних;

sy – масштабні фактори вихідних змінних;

wy – вагові коефіцієнти вихідних змінних;

– складова, що визначає вид

сигналів керування на горизонті прогнозу;

utarget – задане значення для керованих змінних;

nu – кількість керованих змінних;

su – масштабні фактори для керованих змінних;

wu – вагові коефіцієнти для керованих змінних;

– складова, що визначає вид

приросту сигналів керування на горизонті прогнозу;

wΔu – вагові коефіцієнти для приростів керованих змінних;
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– складова, що визначає величину дозволу порушення обмежень

(для м’яких обмежень);

εk – величина провисання (зазору) на інтервалі керування k;

ρ∊ – вага штрафу за порушення обмежень.

До оптимізаційної задачі обов’язково додаються обмеження на керування,

приріст керування та вихідні змінні. Всі обмеження також можуть бути гнучкі та

жорсткі. Останні, як правило, відносяться до технічних обмежень.

Параметрами налаштування даної системи керування є:

- для регулятора: час дискретизації Ts; час керування k; час прогнозування

p, вагові коефіцієнти wy,u,Δu та ρ∊;

- для ідентифікатора: порядок моделі; початкові параметри моделі.

В Додатку Д наведено схему в середовищі Simulink системи з ПІД- та МРС-

регуляторами з налаштуваннями з табл. 3.9 (відповідно до інженерних одиниць),

невказані налаштування виставлені по замовченню. Моделювання систем

проводилося для комбінованого типу вхідного сигналу, максимально

наближеного до реальних умов. ПІД-регулятор налаштовувався за інтегрально-

квадратичним критерієм, а робастний ПІД-регулятор – за критерієм мінімальної

чутливості.

Таблиця 3.9. Налаштування та критерії систем при номінальних значеннях

невизначеностей

Система керування
Налаштування

регулятора

Критерії

Інт.-квадр. Нinf (w -y)

PID
kp = 2.2 ki = 0.13

kd = 5 Ts = 1 c
830 1.46

Ad_MPC
p = 15 k = 3

wu = 1 wy = 100

ρ∊ = 1 Ts = 1 c

711 -

Rob_PID
kp = 0.46 ki = 0.23

kd = 3 Ts = 1 c
880.5 0.61
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При номінальних значеннях (рис. 3.30) невизначеностей ТОХП найкраще

себе поводить система зMPC-регулятором, однак її якість також досить знижена,

так як ідентифікована ММ не включає всі збурення об'єкта. Крім того в такій

системі досить інтенсивні сигнали керування, що не бажані на практиці.

Останнього можна уникнути шляхом збільшення обмеження на приріст сигналу

керування, що в свою чергу призведе до зменшення якості вихідного сигналу. В

номінальному режимі система з робастним ПІД-регулятором поводиться гірше

ніж зі звичайним ПІД-регулятором, налаштування якого знайдені за інтегрально-

квадратичним критерієм.

Рис. 3.30. Перехідні процеси в системах: 1 (червона) – з ПІД-регулятором; 2

(зелена) – з робастним ПІД-регулятором; 3 (блакитна) – з МРС-регулятором

Рис. 3.31. Сигнал керування в системах: 1 (червона) – з ПІД-регулятором; 2

(зелена) – з робастним ПІД-регулятором; 3 (блакитна) – з МРС-регулятором
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При введенні невизначеностей в ТОХП (див. додаток) спостерігається

погіршення якості систем з ПІД- та МРС-регуляторами. Зокрема поведінка

невимірюваних збурень сприймається як еволюція ТОХП, на основі якої

шукається оптимальне рішення. Крім того, на деяких проміжках оптимізації

спостерігається відсутність результату (статус ідентифікується як -1). Все це

вимагає використання в системах з МРС-регуляторами додаткових процедур як

стосовно врахування невимірюваних збурень, так і помилок при оптимізації.

Перше можна подолати шляхом встановлення відповідних пристроїв

вимірювання сигналів збурень, друге – застосуванням систем з переключенням

при відслідковуванні результатів оптимізації.

Системи керування з MPC-регуляторами успішно розвивається в практиці

побудови та експлуатації систем керування, що обумовлюється їх відносною

простотою базової схеми формування зворотного зв'язку та поєднанням високих

адаптивних властивостей. Однак, використання такої системи керування

потребує високої точності ММ ТОХП, що враховує більшість суттєвих збурень.

Крім того, збільшується кількість налаштувань системи керування. Робастний

ПІД-регулятор вимагає мінімум налаштувань системи та працює у всьому

діапазоні зміни невизначеностей в об’єкті, та може бути налаштований на

мінімальну чутливість.

3.8. Робастно-адаптивні системи керування технологічними об’єктами

харчової промисловості

Системи керування з адаптацією на основі ідентифікації параметрів об’єкта,

функціонують в два етапи: ідентифікація параметрів об’єкта керування та

розрахунок оптимальних настройок регулятора. Адаптивні системи керування з

ідентифікатором мають ряд недоліків, головний з яких криється у сутності задачі

ідентифікації. Ідентифікація ТОХП в реальному часі є досить складною задачею,
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яку без тестових вхідних сигналів (активна ідентифікація) вирішити адекватно

неможливо, так як ТОХП постійно знаходиться під впливом збурень широкого

спектру, в тому числі і низькочастотного. ТОХП постійно перебувати під дією

тестових сигналів не може, так як загальна якість керування системою знизиться.

Також невідомі зовнішні збурення значно ускладнюють алгоритм адаптації або

взагалі його не враховують, тим самим оптимізуючи лише відгуки відносно

зміни завдання. Останні системи можуть втратити стійкість. Крім того, чим

складніше модель об’єкта керування тим більше потрібно часу на її

ідентифікацію, з іншого боку чим простіша модель – тим менша якість

перехідних процесів керування, що побудована на її основі. Тому, як правило,

контур адаптації перераховує значення параметрів керуючого пристрою через

відповідні проміжки часу (досить значні) або за вимогою, коли якість керування

незадовільна. Отже, адаптивні системи керування ТОХП, що базуються на

ідентифікації придатні лише для квазістаціонарних об’єктів.

З іншого боку робастний регулятор гарантує стійкість та якість системи в

усьому діапазоні зміни заданої невизначеності, однак якщо область

невизначеності занадто велика, то система керування виявляється занадто

грубою, а система керування в номінальному режимі має погані якісні

характеристики.

Якщо оцінити поточну інформацію, до якої належать характеристики

вхідних та вихідних сигналів, а також ідентифікована модель з

невизначеностями, то можна побудувати робастно-адаптивну систему керування

з переключенням. При цьому, якщо інформації достатньо, то обирається

адаптивна система, якщо ні – робастна система. Пристрій керування в такій

системі може змінювати структуру при переході з однієї системи до іншої, або

не змінювати – налаштовувати лише параметри регулятора, наприклад, ПІД.

Саму систему переключення можна побудувати на базі нечіткого логічного

висновку, що допоможе позбутися жорстких меж переходу між видами керувань.

На рис. 3.32 зображено структурну схему адаптивного регулятора з

ідентифікатором, що використовує нечіткий висновок стосовно застосування
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найкращого закону керування з низки заданих, зокрема робастного або

оптимального.

Система керування працює в ітераційному режимі, наступним чином. При

ініціалізації системи відбувається ідентифікація математичної моделі об’єкта.

Ідентифікатор включає блок формування та реалізації тестових вхідних сигналів,

за якими відбувається ідентифікація математичної моделі об’єкта автоматизації,

при цьому використовуються структури моделей з множини модельних

структур. При ідентифікації об’єкт керування є розімкненим, а зміна керуючого

сигналу не повинна призвести до перевищення меж технологічного регламенту.

Для цього можна скористатися кінцево-частотним методом ідентифікації [213]

G(s)
u(t)r(t) y(t)e(t)

Множина
модельних
структур

Пристрій
керування

-
+

+

d(t)

Рис. 3.32. Структура адаптивної системи керування з ідентифікатором на
базі робастних та оптимальних регуляторів, а також блоку нечіткого

логічного виведення

Синтез
робастного
регулятора

Логічний
висновок

Блок тестових
вхідних сигналів

Ідентифікатор

Блок
ідентифікації
параметрів

K(s)

, , GM(s)

Синтез
оптимального
регулятора

Адаптор

Критерій керуванняЦіль
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або іншими відомими параметричними методами ідентифікації. В результаті

ідентифікації отримуємо математичну модель об’єкта, а також дисперсію її

параметрів. На першому кроці розраховується структура та параметри

робастного регулятора, який реалізується в замкненому контурі.

На другому кроці, що активується через заданий проміжок часу, після

ідентифікації реалізується оптимальний регулятор, та порівнюються критерії

якості керування та дисперсії параметрів моделі.

Перший крок також може бути реалізований оптимальним регулятором за

умови, що середньо-квадратичне відхилення параметрів вкладається в 20%

значення самого параметру.

Подальші кроки ідентифікації активуються одним з перелічених чином

способів:

- через відповідний однаковий проміжок часу, що налаштовується

проектантом;

- при грубому порушенні технологічного регламенту;

- значному збільшенні критерію керування.

Після ідентифікації отримується співвідношення:
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σΔ (3.33)

де σΔ – вектор відносної похибки покращення якості ідентифікації; і
θ j
σ –

середньо-квадратичне відхилення j-го параметру на і-му кроці. Відмітимо, що

вектор σΔ також може трактуватися як кількість отриманої (при 0>σΔ ) або

втраченої (при 0<σΔ ) інформації за відповідний період.

Вектор σΔ є вхідним вектором нечіткого блоку логічного висновку,

результатом якого є бінарний сигнал, що перемикає регулятор з оптимального на

робастний алгоритм.

Запропонована система керування може бути спрощена або розширена

додатковими функціями. Зокрема найпростішою такою системою може бути

система керування з різними налаштуваннями регулятора з однією структурою
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за двома критеріями: оптимальним та робастним. Алгоритм переключення

працює як логічний висновок за значенням похибки оперативної ідентифікації

моделі ТОХП.

В Додатку Е наведено схеми та результати імітаційного моделювання

спрощеної робастно-адаптивної системи керування ТОХП з переключенням.

Критерії керування та отримані налаштування систем приведено в табл. 3.10 (всі

налаштування в абсолютних одиницях). В таблиці використані такі позначення:

H(s), Href(s) – передавальна функція та її заданий вигляд за каналом збурення –

вихідна регульована змінна; S(s), T(s) – передавальна функція чутливості та

додаткової чутливості; WS(s), WT(s), WL(s), WR(s) – вагові передавальні функції

відповідно; tau – задане значення постійної часу бажаної передавальної функції

(аперіодична ланка першого порядку); gap – максимальна відносна похибка між

цільовою та фактичною відповіддю ( ); х – вектор налаштувань

дискретного ПІД-регулятора; e(k), eref – похибка ідентифікації на кроці керування

k та її задане значення відповідно.

Таблиця 3.10. Критерії керування та налаштування систем

Тип
регулятора

Критерій керування Налаштування системи

Оптимальний

ПІД

kp = 2.56 ki = 0.19

kd = 22.7 Tf = 1.58 c

Ts = 1 c tau = 20 c

: { = 2.5; пп = 20 с}

Робастний ПІД kp = 9.05 ki = 0.007 kd = 28.2

Tf = 1.58 c Ts = 1 c

WL = 1 WR = 50

(WS та WТ див.додаток)

ПІД з

переключенням =
( ) при ( ) >

> 1,
( ) при ( ) <

k = 50      eref = 2

Ts = 1 c
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Моделювання систем керування з різними налаштуваннями при

комбінованих діях вхідних збурень та при номінальних та випадкових значеннях

невизначеностей показав задовільні результати. Враховуючи робастні

властивості для оптимального регулятора (в критерії також використовується Н2-

та Н∞-норми) всі три системи керування можна застосовувати, однак найкраща

якість у третьої системи з переключенням.

Таблиця 3.11. Порівняльні характеристики систем керування

Тип
регулятора

Критерії порівняння
Інтегрально-квадратичний ( ) ( )

Nom Usample
Оптимальний

ПІД

2.2 ∙ 10 [2.1− 4.6] ∙ 10 0.282 0.073

Робастний ПІД 2.5 ∙ 10 [1.6− 2.8] ∙ 10 0.156 0.059

ПІД з

переключенням

1.8 ∙ 10 [1.5− 2.5] ∙ 10 - -

Таким чином, згідно з табл. 3.11 можна зробити висновок, що системи з

переключенням мають кращу якість та енергозбережність, а також ширшу

область стійкості.

Висновки до розділу 3

1. Якщо ТОХП функціонують в умовах суттєвих невизначеностей,

можна побудувати її математичну модель з параметричними, структурними чи

змішаними невизначеностями, або лише ММ в номінальному режимі, то

підвищити їх ефективність можна двома шляхами: побудовою оптимальної

системи керування з додатковою перевіркою робастної стійкості синтезованої

системи; синтезом робастно-оптимальної системи керування.

2. Формалізовано процес розробки робастно-оптимальних методів

керування для технологічних об’єктів харчової промисловості, які функціонують
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в умовах суттєвих невизначеностей, враховуючи вимоги щодо ресурсо- та

енергоефективності системи, заснованих на:

2.1. Типових вагових функціях для вхідних та вихідних сигналів замкненої

системи, що побудовані у зв’язку зі складністю розуміння робастно-

оптимальних критеріїв синтезу та неможливістю безпосереднього поєднання з

якістю перехідних процесів керування в часовій або частотній областях. Дані

функції дають можливість робастно-оптимальний критерій керування

використовувати в інженерних задачах синтезу автоматичної системи керування.

2.2. Оптимізаційній задачі знаходження вагових коефіцієнтів

вхідних/вихідних сигналів на основі компромісу між якістю та

енергоефективністю, якщо вимоги до системи автоматизації розмиті та не

сформульовано чітких вагових функцій для вхідних і вихідних сигналів.

2.3. Імітаційному моделюванні робастно-оптимальних систем керування

технологічними об’єктами харчової промисловості, що функціонують в умовах

невизначеності за різними критеріями, які показали свою працездатність та

ефективність при різних вимогах до системи, що в загальному призводить до

зниження Н∞-норми замкненої системи більш, ніж у 2 рази.

2.4. Комплексуванні класичної теорії керування для складних

технологічних об’єктів харчової промисловості та робастних методів синтезу,

що дало змогу підвищити якість перехідних процесів і зменшити енерговитрати

у порівнянні із традиційними системами: для системи керування в умовах

інтенсивних зовнішніх збурень обґрунтованим є застосування робастної системи

керування за робастно-оптимальним критерієм, використання якої зменшує Н∞-

норму замкненої системи в 4,5 разів; введення компенсатора для розв’язування

каналів керування в багатозв’язній системі керування, коефіцієнти якого

розраховуються за Н∞-критерієм, зменшують Н∞-норму замкненої системи в 2

рази; розрахунок параметрів системи керування для технологічних об’єктів із

запізнюванням за Н∞-критерієм зменшують динамічну похибку та час

регулювання відповідно на 37,5 та 21,6 %; використання системи керування із



209

переключенням в адаптивній системі з ідентифікацією математичної моделі

зменшує інтегрально-квадратичний критерій від 10 до 40 %.

3. На основі моделювання робастно-оптимальних регуляторів за різними

критеріями обґрунтовано, що єдиного методологічного підходу вибору критерію

та синтезу СК ТОХП не існує. Особливості вибору критерію синтезу СК ТОХП

залежать від вимог, що висуваються до системи керування як зі сторони

технологічної, технічної, так і з інших ієрархічних рівнів керування. Крім того,

на критерій керування та методи синтезу також впливають особливості ТОХП та

його математичної моделі.
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РОЗДІЛ 4

МЕТОДИМОНІТОРИНГУ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ
СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ В УМОВАХ

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

4.1. Класифікація елементів системи керування технологічними
об’єктами харчової промисловості

Сьогодні існує певна класифікація ТОХП з точки зору об’єктів

автоматизації – табл. 4.1. [214]. Наведена класифікація є неоднозначною,

зокрема, якщо ТОХП багатоємнісний, то його можна класифікувати як

одноємнісний об’єкт з запізнюванням або як багатоємнісний об’єкт без

запізнювання. Крім того, ця класифікація як правило, відноситься лише до

характеристик об’єкта, частково розглядає математичні моделі ТОХП та не

направлена на подальші методи синтезу керувального пристрою, не розглядає

похибки ідентифікації математичних моделей ТОХП. В табл. 4.1 зроблений

розподіл класифікаційних ознак за групами відповідно до задачі робастно-

оптимального керування:

- ознаки об’єкта автоматизації (Об);

- ознаки математичної моделі ТОХП (ММ);

- ознаки структури системи керування (СтрСК);

- критерію синтезу закону керування (Кр).

Таблиця 4.1. Зведена класифікації складових СК ТОХП

Елемент
класифікаці
йної групи

Класифікаційна
ознака Характеристики Коротка характеристика

об’єкта управління

Об За характером
протікання
технологічного
процесу

•Циклічні,
періодичні
•Неперервно-
циклічні
• Неперервні

В залежності від технології
або особливостей об’єкта чи
можливості застосування
автоматизації.

Об За характером
відсутності або
сталого значення
вихідної

•Об’єкти з
самовирівнюванням
•Об’єкти без
самовирівнювання

Самовирівнюванням процесу
регулювання називається
властивість об’єкта після
порушення рівноваги між
притоком і витратою
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величини
об’єкта

повернутися до цього стану
самостійно, без участі людини
або регулятора.
Самовирівнювання сприяє
швидшій стабілізації
регульованої величини.

Об, ММ За наявністю
запізнення

• Без запізнювання
• Із запізнюванням
(транспортне чи
перехідне)

Наявність значних
запізнювань - це характерна
особливість більшості ТО.
Наявність запізнювання
пояснюється обмеженою
швидкістю розповсюдження
потоків в технологічних
об’єктах. При 0.2≥/Tτ зп
запізнювання вважається
суттєвим.

Об, ММ За кількістю
вхідних і
вихідних
величин і їх
взаємозв'язку

• Одновимірні
(SISO)
• Багатовимірні
багатозв'язні
(MIMO)
• Багатовимірні
незв'язні

Один вхід і один вихід
Спостерігається взаємний
вплив технологічних змінних
один на одного
Взаємозв'язок між
перехресними каналами малий

ММ За виглядом
статичних
характеристик і
характеру
математичних
співвідношень

• Лінійні
• Нелінійні

Найчастіше ММ, що мають
нелінійності, для спрощення
керування лінеаризують, за
винятком тих випадків, коли
похибка лінеаризації є
недопустимою з точки зору
якості протікання
технологічного процесу.

СтрСК За структурою
об’єкта
управління

• Локальні
• Розподілені
(багаторівневі)

Виходячи з специфіки об’єкта
та технології можливе як
локальне (незалежне)
керування так і координація
підсистем.

ММ За типом
стаціонарності

• Стаціонарні
• Нестаціонарні
• Квазістаціонарні

Параметри та структура ММ
може з часом змінюватися

Об За залежністю
від характеру
збурень, що
діють на об’єкт

• Стохастичні
• Детерміновані

В залежності від встановленої
функціональної залежності з
часом.

Об За напрямом дії • Об’єкти прямої дії
• Об’єкти зворотної
(реверсивної) дії
• Об’єкти з рециклом

Більшість ТП є
однонаправленими, проте для
підвищення гнучкості
виробництва можливе
використання
мультифункціональних
об’єктів.
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Об За здатністю
запасати робоче
середовище

• Не місткі (не ємкі)
об’єкти

• Місткі (ємкі)
об’єкти.

ТО володіють здатністю
акумулювати робоче
середовище всередині об'єму.
Запас накопиченої об'єктом
енергії (речовини) називається
місткістю(ємністю) об’єкта.
Фізично вона виявляється у
вигляді ємності, геометричної
місткості резервуару,
інерційності рухомих мас і т.п.
Особливість більшості ТО є їх
багатоємність (наявність
каскадів або ланцюжків
технологічних об'єктів).

СтрСК За можливістю
вимірювання
збурень

• Прямовимірювані

• Опосередково-
вимірювані

• Невимірювані

Часто в харчовій
промисловості трапляються
ТО, в яких неможливо за
допомогою фізичної реалізації
датчиків виміряти величину
збурень. Часом величина
збурення кореляційно тісно
пов’язана з іншою
вимірюваною фізично чи
аналітично обчисленою
змінною. В такому випадку
вимірювання є
опосередкованим. В інших
випадках збурення
невимірюване.

ММ За
розподіленістю
параметрів

· З зосередженими

· З розподіленими

За місцем розповсюдження
фізичної змінної в об’єкті.
Об’єкти з зосередженими
параметрами є певною
ідеалізацією процесів.

Кр За інженерним
критерієм якості
керування ()

· Аперіодичний
процес з
мінімальним часом

· З 20% перерегулю-
вання та
мінімальним часом

· З інтегрально-
квадратичним
критерієм

Окрім названих інженерних
критеріїв можуть бути
використані і інші критерії,
що напряму пов’язані з
технологічним регламентом.

Кр За іншими
критеріями
якості керування

· Векторний
інтегрально-
квадратичний

Кожен критерій цього класу
визначає відповідний метод
синтезу системи керування
(АКАР, Н2- Н∞,- l1-норми…)



213

· Функціонал
узагальненої роботи

· Різні типи норм

СтрСК За видом
системи
керування

· Логічні

· Неперервні
(стабілізуючі)

Логічні системи керування
управляють послідовністю
дискретних виконавчих
механізмів. Неперервні
використовують зворотній
зв'язок.

СтрСК За структурою
регулятора

· Типові лінійні

· Типові
багатоконтурні

· Типові нелінійні

· Нелінійні

До типовий лінійних
відносяться П-, ПІ-, ПІД-
регулятори, до
багатоконтурних –
комбіновані,автономні,
каскадні та ін. До типових
нелінійних відносяться
релейні та 3-, 4- та
багатопозиційні регулятори,
до нелінійних нетипових –
нелінійні логічні регулятори,
нелінійні функціональні
регулятори та ін.

Така розбивка на класи є також умовною, так як рішення стосовно моделі

об’єкта приймається на основі вимог до СК ТОХП та особливостей її

функціонування, а структура системи керування визначається з урахуванням

виду математичної моделі ТОХП.

Всі технологічні об’єкти з точки зору їх автоматизації є в більшій або

меншій мірі невизначеними. В залежності від виду математичних моделей

об’єкта та невизначеностей, що входять в структуру системи на сьогодні

розроблено ряд методів синтезу робастних систем керування. Поряд з ними

застосовуються оптимальні, робастні та інтелектуальні методи синтезу

керувального пристрою.

Основне питання, яке на сьогодні залишається відкритим – як кількісно

оцінити міру невизначеності системи, для якої доцільне застосування робастних

алгоритмів керування. При чому, якщо ця оцінка менша за допустиме значення,

то можна використовувати алгоритми синтезу оптимальних систем керування з

властивостями робастної стійкості, або з подальшою перевіркою робастної
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стійкості. В залежності від форми невизначеності системи виникає питання коли,

доцільно застосовувати адаптивні, а коли робастні системи керування.

На сьогодні вибір того чи іншого методу керування ТОХП залежить від

розробника системи та його власної кваліфікації. На рис. 4.1 показано загальний

інтуїтивний підхід до вибору методів керування ТОХП. Зокрема для лінійних

об’єктів при несуттєвій невизначеності об’єкта або її відсутності застосовуються

методи оптимального керування, наприклад: програмного керування (принцип

максимуму, динамічне програмування); LQ, LQG-задачі; пошукові задачі та ін.

Якщо ТОХП має суттєву невизначеність, то можуть застосовуватися методи

програмного керування зі зворотнім зв’язком, оптимальне керування з

перевіркою системи на робастну стійкість (наприклад, теорема Харитонова,

імовірнісна перевірка, принцип виключення нуля, функції Ляпунова, μ-аналіз,

теорема про малий коефіцієнт підсилення), робастно-оптимальні методи (Н2-

оптимізація, Н∞-оптимізація, μ-синтез, L1 або l1-синтез) або адаптивні методи.

Крім цього два останніх методи можуть бути застосовані і для нелінійних ТОХП,

що можуть бути зведені до лінійних з відповідною невизначеністю. При суттєво-

нелінійному ТОХП або при великій області невизначеності ефективним є

застосування синергетичних та інтелектуальних методів керування.

Окремо постає питання вартості впровадження оптимальних, робастних,

адаптивних та інтелектуальних методів керування. Зокрема, якщо якість та

енергоефективність системи керування не перевищує виграшу по вартості

впровадження згаданих методів, то їх застосування є недоцільним.

Зрозуміло, що даний поділ також є умовним, не охоплює всі методи та

підходи до синтезу системи керування, однак основна ідея полягає в аналізі

ТОХП та виявленні найкращого варіанту рішень з існуючої множини методів

відповідно до вимог.

Таким чином, сформульовано критерії (вимоги) до розробки прикладної

онтологічної моделі «Розробка СК ТОХП в умовах невизначеності»:
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1. Подібність моделі та реального об'єкта, тобто адекватний опис задіяних

класів предметної області та оперативних знань (статичних та динамічних

характеристик об'єкта розробки);

2. Можливість видобування знань з моделі за допомогою відкритих

технологій, зокрема мови запитів SPARQL;

3. Можливість розширення, повторного використання та інтеграції в ІАСУ,

тобто використання єдиної онтологічної мови, зокрема OWL.

Рис. 4.1. Загальне обґрунтування застосування методів синтезу СК ТОХП в
умовах невизначеності

Математична модель

Об’єкт керування

Оптимальне
керування

Робастно-
оптимальне
керування

Адаптивне
керування

- Програмне
керування

- Принцип max, ДП…
- Програмне

керування зі
зворотнім
зв’язком

- LQ, LQG-задачі

Невизначеність суттєва

- Н
2
-оптимізація

- Н
∞

-оптимізація

- L
1
або l

1
-синтез

- З
ідентифікацією
- Самоналаштову
вальні
- Пошукові …

Невизначеність не
суттєва

М’які розрахунки

- Нечіткі системи
- Нейромережеві

системи
- MPC-регулятори
- Синергетичне

керування

Висока
точність

Потребує
індивідуального
підходу до моделі,
алгоритму адаптації,
знання про структурні
та параметричні зміни
в системі, низька
надійність…

Об’єкта
керування

Зовнішнього
середовища

Відсутня,
складна або
негнучка

Потребує простої моделі
та адекватність задачі



216

4.2. Розроблення ефективної системи керування технологічним
об’єктом харчової промисловості

4.2.1. Оцінки ефективності розроблених рішень

Функціональні оцінки. Ефективність СК ТОХП часто оцінюють за

загальними економічними показниками, наприклад за ступенем зниження

сукупності праці, яка витрачається на виробництво одиниці готової продукції,

що співпадає з показниками енерго- та ресурсоефективності, а також з вимогою

мінімізації функції витрат. Традиційна задача вибору варіанта системи

автоматизації полягає у порівнянні очікуваного ефекту від її впровадження з

витратами на обладнання та обслуговування системи, маючи на увазі, що більш

досконале обладнання, тобто технічне забезпечення і обслуговування

потребують додаткових витрат. Загальні економічні оцінки системи

автоматизації формуються шляхом порівняння варіантів за показниками і

оцінками:

- капітальних затрат;

- річних експлуатаційних витрат;

- рентабельності;

- термінів окупності;

- приведених витрат тощо.

Додатковими вимогами можуть бути показники соціальних, екологічних

чинників, покращення умов праці, престижності тощо.

З іншого боку сучасні СК ТОХП володіють явно вираженими

інтелектуальними характеристиками, при цьому їх можна розглядати як

програмний модуль та використовувати стандарти визначення вимог системної

інженерії.

При оцінці економічного ефекту сучасної системи автоматизації складними

ТОХП, які включають автоматичні та інтелектуальні системи керування,
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алгоритми робастності, адаптивності, координації, діагностики, прогнозування

тощо, виділяємо наступні складові:

- структурний ефект пов'язаний з розподіленням комплексу задач зі своїми

критеріями, обмеженнями та моделями між рівнями ієрархії та центрами

обробки інформації та прийняття рішень;

- технологічний ефект визначається призначенням об’єкта, з випуском

продукції гарантованої якості та урахуванням енергетичних та

матеріальних ресурсів;

- енергетичний ефект виділяється додатково при існуванні жорсткого

обмеження на витрату енергоносіїв та їх дефіцит;

- трудовий ефект формується на основі зменшення кількості працівників та

підвищення продуктивності праці;

- сервісний ефект пов'язаний з простотою використання, обслуговування,

покращення умов праці та можливістю розширення системи;

- технічний ефект проявляється в технічній досконалості системи,

включаючи технічно-експлуатаційні характеристики надійності,

функціональної можливості, пропускної здатності, оперативності…

Всі названі складові напряму або опосередковано впливають на якість та

ресурсозбережність проектувальної системи.

Якість функціонування технологічної системи (ТС), що включає ТОХП та

обслуговуючі системи, в тому числі СК, можна охарактеризувати сукупністю

властивостей, що визначають технічний стан і ступінь придатності даної системи

до виконання заданих цілей функціонування. Для оцінки якості функціонування

ТОХП використовують різноманітні критерії ефективності [170]. Критерій

ефективності (КЕ) технологічної системи (ψ) – це деякий показник, за яким

оцінюють ступінь пристосованості ТС до виконання поставлених цілей

функціонування. КЕ необхідні для визначення оптимальних параметрів

елементів і технологічних режимів ТС, для порівняльної оцінки альтернативних

варіантів ТС, для порівняльної оцінки якості різних алгоритмів управління ТС і

т. д. КЕ, щоб досить повно визначати якість функціонування ТС, повинен
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враховувати особливості технологічної топології і основні властивості системи,

а також технологічні режими її функціонування і умови взаємодії ТС з

навколишнім середовищем. У випадку оцінки СК ТО КЕ є вираз:

ψ = ψ (G, D(K), U, Y, w, S), (4.1)

де G – технічна та технологічна топологія; D(K) – множина структур СК з

відповідними параметрами; U, Y – вектор вхідних та вихідних змінних

відповідно; w – вектор параметрів технологічного режиму; S – вектор показників

характеристик системи.

Кожен показник характеристик ТС S повинен задовольняти, принаймні

таким вимогам: 1) є кількісною величиною, яка залежить від стану ТС і

обчислюється з використанням ММ; 2) дає наочне кількісне уявлення про одну з

характеристик ТС; 3) допускає в межах можливого просту наближену оцінку

своїх значень за експериментальними даними.

Підвищення ефективності ТС може бути досягнуто двома шляхами:

підвищенням показників якості функціонування основних ТОХП та

забезпечувальних систем, а також зміною або додаванням нових технологічних

зв’язків між існуючими в системі ТОХП та ТКХП. Якщо перше досягається

шляхом оптимізації технологічних режимів функціонування на нижніх рівнях

ІАСУ, то останнє відноситься до стратегічних питань і вирішується на верхніх

рівнях.

Важливим питанням на сьогодні залишається ресурсозбереження, що

визначається сукупністю науково-методологічні, технологічних, інженерно-

технічних, організаційно-технічних, економічних і організаційно-господарських

заходів, спрямованих при виробництві різноманітних продуктів на заощадження

та раціональне використання природних ресурсів; на значне підвищення ступеня

переробки і різке скорочення втрат матеріальних ресурсів, найбільш повну

рекуперацію вторинних матеріальних ресурсів та відходів, що призводить до

істотного зростання економічної ефективності промислового виробництва і

запобігає його шкідливому впливу на навколишнє середовище.
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Одним зі способів підвищення ресурсозбереження виробництва є

зменшення питомих витрат усіх видів матеріальних ресурсів на одиницю

продукції. А одним з важливих напрямів ресурсозбереження в харчовій

промисловості є енергозбереження, що досягається в результаті реалізації в

промисловості: науково обґрунтованих оптимальних питомих норм витрат

палива, теплової та електричної енергії; способів ліквідації втрат паливо-

енергетичних ресурсів; способів використання та утилізації вторинних

енергоресурсів; способів комбінованого виробництва енергії (технологічної

пари та електроенергії); організаційно-господарських заходів по раціональній

витраті всіх видів паливо-енергетичних ресурсів на підприємствах; в результаті

застосування сучасних термодинамічних принципів і методів синтезу

високоефективних енерготехнологічних систем, а також прогресивного

виробничого досвіду.

На сьогодні також популярні деякі стратегічні стандартизовані показники

підприємства KPI [11, 215], які в першу чергу впливають на організаційну

складову підприємства.

Розглянемо низку КЕ, що використовуються при оцінці прийняття рішення

щодо проектування структури та параметрів безпосередньо СК ТОХП. Ці

показники поділимо на три частини:

- економічні показники: вартісний показник прибутку, KPI (Process

capability index, Critical process capability index, Comprehensive energy

consumption, Integrated goods ratio та ін.)…

- технологічні показники: відповідність ТРХП, стабільність ТОХП…

- технічні показники: відповідність ТЗ, надійність, робастність…

Правильно обрані техніко-технологічні КЕ не повинні суперечити

економічним КЕ, оскільки в цьому випадку вони є їх частковими аналогами.

Таким чином, основний ефект, який можна оцінити кількісно, від розробки

і впровадження оптимальних, робастних та інтелектуальних методів для системи

керування технологічними об’єктами, зводиться до оцінок ресурсо- та
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енергоефективності при використання умов виробництва в різних режимах

функціонування.

Нефункціональні оцінки. До нефункціональних вимог проектування СК

ТОХП відносяться сервісні показники, такі як простота, зручність

обслуговування, а також надійність програмного забезпечення.

Надійність програмного забезпечення є особливим аспектом техніки

надійності. Надійність системи, визначається всіма частинами системи,

включаючи апаратні засоби, програмне забезпечення, підтримуючу

інфраструктуру (включаючи критичні зовнішні інтерфейси), оператори і

процедури. Традиційно інженерна надійність зосереджується на важливих

апаратних частинах системи. З використанням цифрових технічних засобів,

програмне забезпечення стало важливою частиною всіх сучасних систем.

Існують значні відмінності в тому, як поводяться програмне забезпечення

та апаратні засоби. Більшість апаратної ненадійності є наслідком відмови

елемента або матеріалу, що призводить до того, що система не виконує

призначену функцію. Відновлення або заміна апаратного елемента відновлює

систему до початкового робочого стану. Для програмного забезпечення

ненадійність є результатом непередбачених операцій програмного забезпечення.

Навіть відносно невеликі програми можуть мати астрономічно великі комбінації

входів і станів, які неможливо вичерпно перевірити. Відновлення програмного

забезпечення до його початкового стану працює тільки до тих пір, поки одна й

та ж комбінація входів і станів не призведе до того ж ненавмисного результату.

Інженерія надійності програмного забезпечення повинна враховувати це.

Сьогодні запропоновано кілька моделей визначення надійності

програмного забезпечення, заснованих на статистиці [216 – 218]. В основі

лежить твердження, що чим довший програмний код, тим більша ймовірність

того, що він з часом будуть виявляться латентні дефекти, які призводять до

невдачі. У випадку розгляду СК як програмного забезпечення це твердження

можна переформулювати стосовно збільшення порядку керуючого пристрою.
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Як і у випадку з апаратним забезпеченням, надійність програмного

забезпечення залежить від хороших вимог, дизайну та реалізації. Гарний план

розробки програмного забезпечення є ключовим аспектом програми надійності

програмного забезпечення. План розробки програмного забезпечення описує

стандарти проектування та кодування, експертні оцінки, модульні тести,

керування конфігурацією, метрики програмного забезпечення та програмні

моделі, які будуть використовуватися під час розробки програмного

забезпечення.

Загальноприйнятою метрикою надійності є кількість несправностей

програмного забезпечення, які зазвичай виражаються у вигляді помилок на

тисячу рядків коду. Цей показник, разом із часом виконання програмного

забезпечення, є ключовим для більшості моделей та оцінок надійності

програмного забезпечення. Сутність полягає в тому, що надійність програмного

забезпечення зростає при зниженні кількості несправностей.

Важливим аспектом програмного забезпечення є тестування, так як навіть

найкращий процес розробки програмного забезпечення призводить до деяких

несправностей програмного забезпечення, які можуть не виявитися до

тестування. Як і апаратне забезпечення, програмне забезпечення тестується на

декількох рівнях, починаючи з окремих блоків, через інтеграцію та повне

тестування системи. На відміну від апаратних засобів, не рекомендується

пропускати рівні тестування програмного забезпечення. На всіх етапах

тестування виявляються, виправляються та повторно перевіряються помилки

програмного забезпечення. Оцінки надійності оновлюються на основі щільності

несправностей та інших показників. На системному рівні можуть бути зібрані та

використані для оцінки надійності дані середнього часу між відмовами. На

відміну від апаратних засобів, виконання точно такого ж тесту на точно тій же

конфігурації програмного забезпечення не забезпечує підвищеної статистичної

достовірності. Натомість, надійність програмного забезпечення використовує

різні метрики, такі як покриття коду.
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Програмне забезпечення СК ТОХП інтегрується з апаратним забезпеченням

у системі АСУ ТП, а надійність програмного забезпечення підпорядкована

надійності системи АСУ ТП. Модель зрілості програмного забезпечення

Інституту інженерії програмного забезпечення є поширеним засобом оцінки

загального процесу розробки програмного забезпечення з метою забезпечення

надійності та якості.

На сьогодні розробка прикладної системи управління будь-якого

призначення, що є повністю або частково реалізованою інформаційною

системою, неможлива без її моделі. В основі побудови моделі інтелектуальної-

інформаційної СК лежить поняття структурної або об’єктно-орієнтованої

методології. Різне призначення СК породило низку міжнародних стандартів по

моделюванню, найпопулярніші з яких сімейство нотацій IDEF та уніфікована

мова моделювання UML [219].

Враховуючи, що розроблювана СППР має тісний зв’язок з нижнім рівнем

керування підприємством для моделювання використаємо змішані методології

моделювання UML та SysML [220]. SysML (Systems Modeling Language) є

розширенням частини мови UML, що орієнтована на використання системними

інженерами та розробниками програмного забезпечення. Зокрема, SysML надає

системному інженерові додаткові можливості: більша гнучкість і виразність;

більш компактна мова, її легше вивчати і застосовувати, так як вона позбавлена

багатьох програмно-орієнтованих особливостей UML; конструкції мови для

управління моделлю підтримують уявлення (англ. Views), і точки зору (англ.

Viewpoints). Останні розширюють можливості UML і архітектурно стоять в

одному ряду з IEEE-Std-1471-2000 (Рекомендована IEEE практика для

архітектурного опису програмно-навантажених систем, англ. IEEE

Recommended Practice for Architectural Description of Software Intensive Systems).



223

4.2.2. Вибір критеріїв та атрибутів

Під алгоритмом розв’язку задачі проектування ефективної СК ТОХП

будемо розуміти послідовність етапів та дій направлених на досягнення цілей

задачі. В розділі 2.1 розроблена онтологія процесів задачі проектування

ефективної СК ТОХП (рис. 2.8).

Розглянемо більш детально етап 3 – розробка СК, що можна виконати в

автоматичному режимі. Відмітимо, що попередні два етапи неможливо виконати

в автоматичному режимі, тобто вони вимагають організаційних підходів до

розв’язку. Для розробки СК ТОХП необхідно виконати наступні дії:

- визначення множини критеріїв;

- визначення множини структур;

- визначення множини методів;

- визначення параметрів СК;

- тестування СК шляхом моделювання;

- впорядкування альтернатив за критеріями;

- вибір СК.

Визначення критерії та обмежень для СК ТОХП пов'язаний з

функціональними вимогами до СК, що залежать від технологічних вимог та

вимог верхнього рівня управління. В наслідок розмитості цілей верхніх та

нижнього рівня управління, а також умов невизначеності функціонування

ТОХП, визначити пряму залежність між вимогами та критеріями неможливо.

Однак можна показати впливи між ними, а також уточнити вимоги нижнього

рівня.

На рис. 4.2 показано зв'язок вимог рівня керування та верхнього

управлінського рівня відповідно до методології моделювання SysML, зокрема

діаграми вимог (Requirements Diagrams).

Таким чином виділені наступні атрибути вимог:

- загальні економічні вимоги до розробки СК ТОХП, що визначають

ступінь загальних витрат на розробку;
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- вимоги до надійності СК ТОХП, що визначають ступінь надійності

розробленої системи та напряму залежать від імовірності втрати

стійкості системи;

- вимоги до гнучкості СК ТОХП – визначають ступінь гнучкості системи

з точки зору оператора процесу;

- вимоги до якості перехідних процесів або частотних характеристик

системи.

Id=1.0
Text=Загальні вимоги до СК

«requirement»
Вимоги до СК

Text=Загальні вимоги вищого рівня
Id=0.0

«requirement»
Вимоги вищого рівня

Id=0.1
Text=Визначають якість
ТП: [min max], max,
y(tk), y(yref)

«requirement»
Вимоги за

Технологічним
регламентом Id=0.3

Text=Критерії екон.-еф.:
max(P), max(I),
max(KPI_i), min(E)

«requirement»
Вимоги економічні

«test»«verify»

Id=0.2
Text=Визначають  рівень
функціональної надійності
СК: [0...10]; 10-Жорстко
регламентуються, так як
відмови СК призводять до
зупинок та аварій

«requirement»
Вимоги надійності та

живучості

Id=1.2
Text=Гнучкість
налаштувань

«requirement»
Вимоги

користувачівId=1.1
Text= Вимоги до задач СК

«requirement»
Функціональні

Id=1.2.1
Text=Детерміновані: [Rob, dy,
інваріантність] та
стохастичні:[mx, sigma...]

«requirement»
Статичні

Id=1.2.2
Text=Вимоги до виду
перехідного процесу та його
якості:
детерміновані: [psi,A1,tpp],
[Mmax,wzr...]

«requirement»
Динамічні y

Id=1.2.3
Text=Вимоги до вихідного
сигналу:min(w),[min max]

«requirement»
Динамічні u

«refine»

«derive»

«refine»

«refine»

Критерій СК«satisfy» «satisfy»

«satisfy»

[Ап,ІнтКв,Мін20,H2,Hinf...]

req Level

Рис. 4.2. Діаграма вимог до СК ТОХП
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Атрибути ТОХП формуються виходячи з міркувань впливу на проблемну

область, що включає блоки аналізу експериментальних даних, ідентифікації

математичної моделі ТОХП, а також розрахунок прогнозних критеріїв

ефективності шляхом моделювання АСК. Блок-схема формування атрибутів

наведена на рис. 4.3.

Перший рівень складається з атрибутів, що описують характеристики

ТОХП та відноситься до попередньої обробки даних. Передбачається, що на

ТОХП на етапі налагодження системи автоматичного керування проведено

активний експеримент та отримані регулювальні, керувальні сигнали, а по

можливості і оцінені основні збурювальні сигнали.

Таким чином виділені наступні атрибути ТОХП:

- самовирівнювання;

- інерційність;

- ємність;

- вид технологічної змінної;

- вимірювання збурень.

Атрибути другого рівня визначаються на основі математичної моделі ТОХП

та її характеристик, зокрема вид моделі, довірчий інтервал моделі та її

параметрів, сума квадратів залишків, коефіцієнт детермінації і т.д.

Невизначеність ММ тут розуміється в широкому сенсі як неточність ММ

відповідно функціонуванню технологічного об’єкта, включаючи його зміни та

зміни зовнішнього середовища в процесі роботи. З іншого боку, невизначеність

ТОХП можна інтерпретувати як множину станів об’єкта, в яких він функціонує.

В свою чергу зменшення невизначеності завжди пов’язано з отриманням деякої

кількості інформації. Тоді, отримання інформації інтерпретується як звуження

області невизначеності ТОХП. Невизначеність при цьому повинна оцінювати не

тільки ступінь відхилення ММ від дійсного опису ТОХП, але і характеризувати

можливість прогнозу ММ на деякий відрізок часу (в загальному випадку на

безкінечність).
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При інтерпретації ступеня невизначеності ММ технологічному об’єкту,

передбачається, що нульове значення визначає номінальну модель ТОХП, що

повністю описує об’єкт з точки зору синтезу лінійного закону керування з

постійними параметрами (наприклад, ПІ-, ПІД-регулятори). Верхня границя

невизначеності визначає майже повну неадекватність ММ технологічному

об’єкту і може служити повідомленням про рекомендацію проведення нової

ідентифікації ТОХП.

Нормувальну міру невизначеності (при розрахованій невизначеності)

запишемо:

Початок

Аналіз ТО

Аналіз
ММ ТО

Побудова
моделі ТО

Аналіз
ефективності СК ТО

Синтез
керуючого
пристрою

Тренди

Структури
моделей ТО

Структури АСК

Моделювання
СК ТО

Ts

Tm

Кінець

{Ts, Tm, Tf}

Tf

Рис. 4.3. Блок-схема формування атрибутів



227

= max
і

і ( ) і ( )

і ( ) , (4.2)

де і ( ), і ( ) – максимальне та мінімальне значення і-тої числової

характеристики ММ (наприклад значення параметру). Таким чином,

різноманіття міри невизначеності визначається конкретним значенням числової

характеристики ММ. Можна також ввести вектор або матрицю числових

характеристик ММ та дати їм імовірнісну інтерпретацію.

Для ММ, що визначена лише в номінальному режимі, при цьому апріорно

прийняте рішення про синтез робастної системи керування, додатковою

характеристикою невизначеності ММ можна прийняти порівняльні

характеристики, такі як сума квадратів залишків, максимальна правдоподібність

або кореляційна матриця параметрів ідентифікованого об’єкта, на

ідентифікаційній та порівняльній вибірці.

Таким чином виділені наступні атрибути ММ ТОХП:

- наявність адекватної ММ;

- тип ММ – лінійна, нелінійна, з можливістю лінеаризації;

- наявність запізнювання в ММ;

- багатовимірність ММ;

- ступінь невизначеності ММ;

- структура невизначеності ММ.

Останній атрибут визначає структуру невизначеності ММ ТОХП, такі як

структурна, параметрична, змішана невизначеність.

На наступному етапі передбачає прогноз критеріїв якості керування та вибір

системи керування шляхом тестування СК. На цьому рівні головними ознаками

класифікації є різні критерії якості та енергоефективності системи керування в

цілому.

В роботі пропонується оцінку загальної ефективності СК ТОХП проводити

на основі технологічних ризиків. Технологічні (виробничі) ризики – входять в

загальну множину ризиків ІАСУ та, які безпосередньо формують відхилення від

обраного (оптимального, розрахункового) технологічного регламенту, що
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безпосередньо впливає на продуктивність ТК, якість продукції та формування

техніко-економічних показників.

Для систем автоматизації нижнього рівня технологічні ризики виникають як

наслідок ймовірності втрат від таких чинників:

· недостатнього урахування та застосування методів сучасної теорії

керування (адаптація, робастність, координація підсистем, прогнозування

та діагностика, прецедентне та ситуаційне керування тощо);

· відсутність оптимізації параметрів системи, зокрема, забезпечення

значного запасу стійкості перехідних процесів, що призводить до

зменшення точності регулювання та збільшення витрат енергетичних та

матеріальних потоків;

· недостатня інформація щодо властивостей об’єкта, відсутність

можливостей компенсації (або суттєвого зменшення) збурень, запізнення,

впливу перехресних зав’язків між регульованими координатами;

· ймовірності виникнення збоїв, виходу з ладу технічних засобів та

програмного забезпечення;

· відсутність цілеспрямованих дій переведення нештатних ситуацій в

штатні за визначеними наперед алгоритмами.

Таким чином, виділимо наступні узагальнюючі оцінки (атрибути)

ефективності розробляємої СК ТОХП:

· надійності, як властивості виконувати необхідні функції при

забезпеченні показників функціонування (продуктивність, якість продукції,

витрат ресурсів тощо) в заданих межах у відповідності з технологічним

регламентом, що реалізується комплексом організаційно-технічних засобів, у

тому числі й технічними характеристиками системи автоматизації;

· безпечності, як здатності підтримувати такий стан, при якому

виключається можливість відмов, аварій, різних відхилень від заданого режиму

функціонування, які є небезпечними для людини та зовнішнього середовища;
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· чутливості, як відхилення змінних стану, вихідних змінних,

показників техніко-економічного функціонування під впливом зміни параметрів

об’єкта від заданих значень та технологічного регламенту;

· стійкості, як гарантованої здатності зберігати необхідні властивості,

насамперед, збіжні перехідні процеси, які виникають під дією збурень, характер

яких не завжди відомий, що відповідає стаціонарним режимам.

Вказані атрибути можуть бути доповнені іншими без втрати загального

запропонованого підходу.

4.2.3. Формування теоретичних основ прикладної онтологічної моделі

розробки систем керування технологічними об’єктами харчової

промисловості

При прийнятті рішень стосовно синтезу складних систем в умовах

невизначеності використовуються наукові методи системного аналізу, основу

яких складає математичне моделювання. Дана задача шляхом декомпозиції

розбивається на чотири підзадачі.

На рис. 4.3. уточнена схема рішення задачі проектування СК ТОХП.

Особливістю методики є: на основі прикладної онтології виділяється множина

критеріїв, методів та структур СК ТОХП як альтернатив рішень. Далі

синтезується кожна СК і на основі тестування систем на моделях розраховуються

атрибути СК та прогнозні оцінки ефективності. Кінцевим етапом є

впорядкування альтернатив за оцінками та визначення найкращого варіанту.

Опишемо структуру моделі прикладної онтології, що являє собою інженерні

знання стосовно понять, що описують проблемну область – пошук раціональних

критеріїв, методів та структур для СК ТОХП, що функціонує в умовах

невизначеності.
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Модель прикладної онтології описується кортежом:

Опр = 〈С,А, R,Т, F, I〉, (4.3)

де С – кінцева непуста множина класів (понять предметної області) розмірністю

n ; A – кінцева множина атрибутів, що описує особливості понять та відношень,

розмірність n ; R – кінцева множина відношень між класами, розмірність n , що

визначається групами відношень:

R = { , , , },

де – асоціативні відношення:

(Oпр) = (Oпр) × (Oпр), ( ) = { } ;

( ) – тип відношення; – відношення підпорядкування:

(Oпр) = (Oпр) ⊂ (Oпр) ;

– відношення успадковування:

(Oпр) = , (Oпр) → , (Oпр) ;

– відношення “клас-дані”:

(O) = ( ) ⊆ ( ) ;

T – множина стандартних типів атрибутів; F – множина обмежень для значень

атрибутних понять та відношень; I – множина екземплярів класів, розмірність n .

Прикладна
онтологія

Вимоги
до СК

Критерії,
методи,

структури

Атрибути
ТО, ММ

Синтез СК

Рис. 4.3. Схема проектування ефективної СК ТОХП

Множина
СК Тестування

СК

Вибір раціонального
варіанту

Атрибути
СК

СК
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Класи Опр відповідають: об’єкту дослідження – ТОХП, що функціонує в

умовах невизначеності; ціль розробки – вимоги та критерії; інструменти

розробки – методи та моделі СК ТОХП; результат розробки – структури СК

ТОХП. Ці поняття містять підкласи понять, що складають ієрархію з

використанням відношень . Наприклад, клас «Технологічні об’єкти» можуть

мати ієрархію, що частково відповідає ієрархії обладнання в стандарті ISA-95 –

Enterprise / Site / Area / Process cell / Unite. До класу «Вимоги та критерії»

відносяться поняття, що визначені в 4.2.2, а також критерії керування СК ТОХП

в умовах невизначеності, зокрема традиційні та робастні. До класу «Методи» в

«Інструментах розробки» відносяться методи синтезу керуючого пристрою, такі

як оптимального, робастного та інші. До класу «Математичні моделі» в

«Інструментах розробки» відносяться різнотипні моделі, що описують ТО. Клас

«Інструменти розробки» представлений на онтології задач (розділ 2.1). До класу

«Структура СК» належать різноманітні структури СК та керуючих пристроїв, в

тому числі регуляторів, частина яких описана в розділі 3.

Таким чином, верхня ієрархія класів має формалізоване представлення за

(4.3):

С = {Вимоги}; С ⊆ {ВимогиРозробки,Критерії}; AС = { }, = 1, ;

С = {Інструменти}; С ⊆ {Методи,ММ}; AС = { }, = 1, ;

С = {СтруктураСК,ТО}; С ⊆ {Інваріантні,Каскадні, Робастні,

Адаптивні, Інтелектуальні,Оптимальні,Комплексування}; AС =

{ }, = 1, ;

На рис. 4.4 зображено модель прикладної онтології в нотаціях діаграми

класів UML. В основі онтології знаходять три непустих класи (ВимогиРозрбки,

ТО та ММ), екземпляри яких наділені атрибутами, на основі яких розробляється

СК ТОХП. Дані екземпляри також належать до інших класів, зокрема відповідно

КритерійСК, СтруктураСК та МетодСК, множина яких складає вхідні дані для

синтезу множини СК ТОХП.
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Для останнього поділу використовуються правила (аксіоми) класів та

екземплярів, що можуть формуватися за допомогою логіки існуючих типів

(описова, модальна або предикатів). Частина цих правил наведена в табл. 4.2 –

табл. 4.4.

Основним завданням прикладної онтології є пошуковий запит за

екземплярами класу з відповідними атрибутами, результатом якого буде непуста

множина результатів запиту. Зокрема типовим запитом до прикладної онтології

є запит на формування структури СК ТОХП, критерію та методу синтезу за

атрибутами вимог, ТОХП та моделі.

Наприклад, пошуковий запит «Знайти метод синтезу та структуру СК

теплообмінника за вимоги мінімальної витрати теплоносія, при попередній

експлуатації якого отримана математична модель за каналом керуючої дії,

ступінь невизначеності якої становив 0.47» формально можна подати у вигляді:

ВИБРАТИ

Клас: Структура СК, Клас: МетодСК, Клас: Критерій

ДЕ

Екземпляр:ТО Відношення: є підкласом Клас: СтруктураСК,

ТА Екземпляр:ТО Відношення: описується Клас: ММ,

ТА Клас: ММ Відношення: є підкласом Клас: МетодСК,

ТА Екземпляр:ТО Відношення: доповнюється Клас: ВимогаРозробки,

ТА Клас: ВимогаРозробки Відношення: є підкласом Клас: КритерійСК.

Наведений шаблон не є єдиним, можна також використовувати запити

стосовно визначення критеріїв за відповідними методами, методів за

відповідними структурами і т.д., що є беззаперечною перевагою онтологічного

підходу.
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КритерійСК

+запізнювання : bool
+нелінійність : ushort

+багатовимірність : bool
+невизначеність : float

+структНевизнач : ushort

Математична модель

+структураСК
СтруктураСК

+самовирівнювання : bool
+типТехнЗмінна : string

+інерційність : ushort
+ємність : ushort

+вимЗбурень : bool

Технологічний об'єкт

0..1

1

3 описується

«requirement»
ReqММ

«satisfy»

+загЕкон : ushort
+рівеньФункНадійності : ushort

+гнучкість : ushort
+точністьРегул : ushort

+швидкРегул : ushort

ВимогиРозробки

Система керування

Критерії
Інженерні +типКритерію

КритеріїРобастні

«subtype»

+типРегулятора
Регулятор

Методи
СинтезуСК

Інструменти
розробкиКритеріїІнтКвадр КомбінованіКритерії

«inherits»

0..*

1..*

0..* {Аксіоми віднесення
екземплярів ТО до
відповідного класу

СтруктураСК}

{Аксіоми віднесення екземплярів ММ
до відповідного класу МетодівСК}

«subtype»

*

*

*

1

1

3 доповнюється

1

1

включають4

{Аксіоми віднесення
екземплярів Вимог

до відповідного
класу Критеріїв}

Вимоги
«uses»

Рис. 4.4. Структура прикладної онтології в нотаціях діаграми класів UML
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Таблиця 4.2. Правила онтології для класу Структура СК

Структура
СК

Властивості

Традиційні Інваріантні Каск
адна

ПП
І-

Повно
го
поряд
ку

Робас
тна
(за
3.1)

Адапти
вна (з
іденти
фік.)

Інтелекту
альна(під
лаш.трад
иц.рег.)

Комплекс
ування

Оптималь
на(спост.
+повн.пор
.)

Прогн
озніОп
т.

П- ПІ- ПІ
Д-

І- Комбі
нована

Авто
номн.

Т
О

вимір.зб. - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1
інерційніс
ть

- 1,2 - 1 1,2 1,2 2,3 2,3 2,3 - 2,3 - - - 3

самовирів
нювання

- - - 1 - - - - - - - - - - -

технологі
чна
змінна

- - - - - - - - - - - - - - -

ємність <=
5

<=
5

<=
5

<3 - >=3 >=3 - >=2 >=3 >3 - >3 >3 >5

М
М

нелінійніс
ть

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 2 0,1 0,1 -

відсутніст
ьMM

- - - - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0

багатовим
ірність

0 0 0 0 0 1 0 0 1 - - - - - -

невизначе
ність

- - - - - - - - - [0.33 1] [0.33 1] >=0.66 [0.66 1] <=0.66 <=0.2

запізнюва
ння

0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - -

Ви
мо
ги

точністьР
ег

1 >=2 >=2 <=2 >=2 >=2 >=2 >=2 >=2 <=2 >=2 >=2 >=2 3 3

швидкРег <=2 >=2 >=2 >=2 <=2 <=2 <=2 <=2 <=2 >=2 <=2 <=2 <=2 1 1
затрЕконо
мічні

- - - - >=2 >=2 >=2 >=2 3 3 3 3 3 3 3
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вимогиНад
ійності

- - - - - - - - - - 1 - <=2 1 <=2

вимогиГну
чкості

- - <=2 - <=2 <=2 <=2 - 1 1 1 1 1 <=2 <=2

Таблиця 4.3. Правила онтології для класу Метод СК

Методи

Властивості
ММ

Методи
комплексування

Методи роб.стійкості Методи роб.якості Мето
ди
клас.
опти
мізац
ії

Прогноз
них
моделей
(MPC,А
МРС…)

Методи
інт.нала
шт.регул
.
(нейр.,не
чіт.)

Методи
автом.на
лашт.на
об’єкті

Роб
-
ада
пт.

Роб.ро
зв.кан.

Роб.сис
т.запізн.

Ймо
вірн.

Рівн.
Ляпу
н.

Теор
.Хар
итон
.

µ-
cтійк.

2Рік
каті

LM
I

Loo
pPh

No
nS
m

µ-
cинт
.

М
М

нелінійні
сть

0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - -

відсутніс
тьMM

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1

багатови
мірність

- 1 - - - 0 - - - - - - - - - -

невизнач
еність

>=0.
66

>=0.66 >=0.66 >=0.
33

>=0.3
3

>=0.
33

>=0.3
3

>=0
.33

>=
0.3
3

>=0
.33

>=
0.3
3

>=
0.3
3

<=0.6
6

<=0.2 >=0.66 -

запізнюв
ання

- - 1 - - - - - - - - - - - - -

структур
а
невизнач
еності

- - - - 1 2 >=1 0 1 2,3 0 >=
1

- - - -

Т

вимір.зб. - - - - - - - - - - - - - - -
інерційні
сть

- - - - - - - - - - - - - - -
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О самовирі
внюванн
я

- - - - - - - - - - - - - - -

технологі
чна
змінна

- - - - - - - - - - - - - - -

ємність - - - - - - - - - - - - - - -
Ви
мо
ги

точністьР
ег

>=2 >=2 >=2 - - - <=2 <=2 <=2 <=2 <=2 >=2 3 >=2 -

швидкРег <=2 <=2 <=2 - - - >=2 >=2 >=2 >=2 >=2 <=2 1 <=2 -
затрЕконо
мічні

- - - - - - - - - - - - - - -

вимогиНа
дійності

- - - >=2 >=2 >=2 >=2 - - - - - <=2 <=2 <=2 -

вимогиГн
учкості

- - - - - - - - - - - - - - -

Таблиця 4.4. Правила онтології для класу Критерій СК

Критерії Робастні Інженерні/Больца Комбіновані
Н2 Нinf µ H2Hinf ІнтКвадр Перег20 МaxШв Згортк

а
H2Hin
f

Ви
мо
ги

точністьРег >=2 <=2 <=2 <=2 - - - 3 <=2
швидкРег >=2 >=2 >=2 >=2 <=2 <=2 >=2 1 >=2
вимогиЕкономічні 2,3 2,3 3 3 <=2 1,2 1,2 3 3
вимогиНадійності >=2 >=2 >=2 3 <=2 <=2 <=2 2,3 3
вимогиГнучкості - - - - - - - - -
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4.2.4. Розробка моделі прийняття рішення з урахуванням

технологічних ризиків щодо вибору системи керування

В цьому розділі використовується підхід, що застосований на сумісному

використанні показників ефективності систем автоматизації та ризиків при її

впровадженні та експлуатації, що може призвести до небажаних результатів,

таким чином зменшить (мінімізує) втрати. На основі тестування множини СК

можна оцінити загальну ефективності системи керування та визначити

оптимальний керуючий пристрій.

Приймаючи до уваги, що функціонування системи залежить від

регулюючих ∈ та сигналів керування ∈ , а також ризиків [221], вводиться

показник у функцію множину станів системи ),( RiskuP , тоді загальна

ефективність управління буде:

RiskUXRiskuxE ´´:),,( . (4.4)

Тоді можна записати задачу оптимальної ефективності розроблюваної

системи:

.
),,(

),,,(max

Uu
RiskuPx

RiskuxEef

Î
Î
=

(4.5)

Керувальний вплив UuÎ впливає на ефективність )(uE та ризик )(uRisk , а

оптимальну задачу синтезу можна переписати:

.
)(

max),(

0

,

ïî

ï
í
ì

£

®
Î

RiskuRisk

uxE
Uuu (4.6)

Або навпаки – мінімізація ризику при заданому рівні 0Е :

ïî

ï
í
ì

³

®
Î

0

,

)(

min)(

EuE

uRisk
Uuu . (4.7)
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Функція Е(x, u) – критерій функціонування системи, який співставляє

кожному значенню пари «стан-управління» дійсне число. Такими критерієм в

теорії САР прийнято вважати різні функціонали від x(t) та u(t).

В загальному випадку управління ризиком полягає в аналізі залежності

оптимального рішення від необхідної інформації. Альтернативою є дослідження

залежності оптимального рішення від значень невизначених параметрів

(змінних) і пошуку рішення (розв’язку) оптимального в рамках наявної

інформації про можливі (ймовірнісні) оцінки параметрів. Для ТК неперервного

типу розроблено показник ефективності інтелектуальної системи керування з

урахуванням виявлених ризик-факторів на основі джерел ризикових подій у

внутрішньому та зовнішньому середовищах функціонування ТОХП та їх вплив

на показники функціонування.

Далі термін «ризик» застосовується в контексті виникнення виключно

негативних наслідків у вигляді відхилень показників якості продукту від

установлених норм і, як наслідок, зниження властивостей продукції за рахунок

нераціонального (неефективного) вибору структури та параметрів САР або за

рахунок втрати цієї раціональності.

Для виявлення головних факторів, що впливають на ефективність керування

нижнього рівня проведено аналіз суттєвих причинно-наслідкових зв'язків між

чинниками на основі діаграми Ішікави (рис. 4.5).

Для оцінки технологічних ризиків введемо показник:
ехн = (| | > ), (4.8)

де s1 – середня ступінь тяжкості негативного наслідку виходу регульованих

змінних х за технологічний регламент хmax; (| | > ) – ймовірність настання

цієї події.

Для оцінки ризику стосовно чинників САР введемо показник:

СК = (| | →∞), (4.9)
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Зниження Е(u)

А. Персонал

В. Технологічні чинники

Б. Обладнання

Г. Чинники САР

Зміна якості сировини,
напівпродукту

Еволюція об'єкта
керування

Погіршення якості та
втрата стійкості САР

Вихід з ладу будь-якої одиниці
технологічного обладнання

Вихід з ладу будь-якої
одиниці ТЗА

Порушення
технологічного режиму

Неправильна оцінка
поточної ситуації

Несвоєчасне прийняття
рішення

Зміна режимних
характеристик обладнання

Зміна продуктивності
потоку Невідповідні налаштування

регулятора

Помилки та збої
програмного забезпечення

Рис. 4.5. Діаграма Ішікави для оцінки E(u)

де s2 – середня ступінь тяжкості негативного наслідку втрати стійкості системи;

(| | < зад) – ймовірність настання цієї події.

Тоді, відповідно до п. 4.2.2 введені показники (4.8) і (4.9) будуть визначати

ризики втрати надійності та стійкості відповідно.

Задачу прийняття рішення щодо оптимального вибору СК ТОХП з

запропонованої множини рішень можна також розглядати з точки зору теорії

прийняття рішень, зокрема запишемо модель прийняття рішень в загальному

вигляді як кортеж:

<S0, Т, R, S, Z, О, A, f, К, Aopt>, (4.10)

де S0 – проблемна ситуація;

Т – час для прийняття рішення;

R – ресурси, необхідні для прийняття рішення;

S – множина альтернативних ситуацій, що довизначає проблемну ситуацію:

S = (S1, S2, S3 ... Sn);

Z – множина цілей при прийнятті рішень: Z = (Z1, Z2, Z3 .... Zm);

О – множина обмежень: О = (O1, О2, О3 ... Оm);

f – функція переваги особи, що приймає рішення (ОПР);

А – множина альтернативних варіантів рішень: А = (a1, a2, a3…al);

К – критерій вибору найкращого рішення;

Aopt – найкраще оптимальне рішення.
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Тоді за методом аналізу альтернатив отримуємо матрицю рішень – табл. 4.5.

Тут в якості станів Sі можна обрати чинники, що визначені на рис. 4.5, а

ймовірності їх появи оцінити за апріорними умовами функціонування ТОХП

або, в найпростішому випадку, задається проектантом СК ТОХП. Цілі Zі можна

також розрахувати за функціональними критеріями для кожної СК ТО. В

загальному для вибору цілі Z можна використати вектор з порівняльних

показників, що використовувалися в розділі 3.

Таблиця 4.5. Шаблон розрахунку альтернативного вибору СК ТОХП

Дії аj
(альтернативні

СК)

Стани Sі та їх ймовірності pі
S1 S2 S3 … Sn
p1 p2 p3 … p5

СК 1 Z11 Z12 Z13 … Z1n

СК 2 Z21 Z22 Z23 Z2n

… … … … … …
СК l Zl1 Zl2 Zl3 … Zln

При прийнятті остаточного рішення в якості К також можна використати

мінімаксні, максимінні критерії ризику та інші.

Для ТОХП – пластинчастий пастеризатор проведено моделювання та

знайдено значення цілі Z – інтегрально-квадратичний критерій, тоді складаємо

розрахункову таблицю табл. 4.6. За мінімаксним критерієм обирається робастна

СК 3.

Таблиця 4.6. Розрахунок вибору СК ТОХП

Дії аj
(альтернативні

СК)

Стани Sі та їх ймовірності pі minmax Байеса-
ЛапласаZBL

Nom 20%
unc

40%
unc

60%
unc

WC

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
СК 1 (PI) 1.7∙103 2.1 ∙103 3.3 ∙103 65.1∙103 inf 1.7∙103 inf
СК 2 (PI-Rob) 2.3∙103 5.5 ∙103 17.3∙103 35.1∙103 inf 2.3∙103 inf
СК 3 (Rob) 5.6 ∙103 12.1∙103 23.4∙103 35.6∙103 67.5∙103 5.6 ∙103 28840
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4.3. Моніторинг відтворюваності систем керування технологічними

об’єктами харчової промисловості

Моніторинг відтворюваності СК ТО передбачає поточну оцінку стану СК з

точки зору покладеної на неї задачі, виявлення погіршення критеріїв

ефективності СК, а також прийняття рішення щодо зміни структури або

параметрів системи. Також до задачі моніторингу відноситься операція

розрахунку та неперервного спостереження за оцінками процесу та прогноз

розвитку цих оцінок.

Дану задачі можна віднести до задачі пошуку аномалій в даних, зокрема

новизни. Моніторинг ефективності СК ТОХП ґрунтується на припущенні, що все

технологічне обладнання та технічні засоби автоматизації працюють в штатному

режимі та виявлено жодної фізичної поломки або збою в програмному

забезпеченні (розділ 2.1).

Моніторинг СК ТОХП характеризується реальним часом, тому потрібно

використовувати алгоритми ковзного вікна з фіксованою довжиною. Тоді пошук

новизни виконується за допомогою ковзного вікна з кроком, який менший за

довжину вікна. Вибір фіксованої довжини вікна потребує перехресної перевірки

на усереднюючих даних, так як СК характеризується невизначеністю як

внутрішньої структури, так і зовнішніх впливів. Останнє призводить до

нестаціонарних характеристик критеріїв оцінки та неспостережуваність

зовнішніх впливів.

Виявлення новизни в даних, як правило, проводиться при порівнянні

характеристик з деякою областю, яка визначає початкову роботу системи. При

виявленні новизни в даних можуть виникнути труднощі при визначенні

нормальної області функціонування системи, оскільки межа переходу даних, що

характеризуються новизною невизначена.

На сьогодні не існує єдиної теорії для визначення новизни в даних, що

описує систему керування ТОХП, а також виявлення «застарілості» параметрів

та/або структури керуючого пристрою. Частково це питання торкалося в методах
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адаптивного керування, однак оновлення параметрів СК там відбується на основі

емпіричної інформації, що є особливою для даного ТОХП. З усіх існуючих

методів виявлення аномалій та новизни даних [222] виділимо гібридні методи,

які містять в собі декілька алгоритмів пошуку аномалій та мають переваги над

поодинокими методами.

Найбільш близько до поставленої задачі знаходяться два напрямки розробки

– це реконфігурувані відмовостійкі системи управління (reconfigurable fault-

tolerant control systems), докладний огляд яких можна знайти в [223] та

енергетичний менеджмент в переробній промисловості [224].

Активні методи реконфігурації відмовостійких систем керування

підвищують надійність СК при відмові відповідної одиниці технічного засобу

автоматизації шляхом зміни замкненої системи. Зміни можуть бути як фізичні

(зміна вхідних/вихідних сигналів, технічного пристрою) так і програмні (зміна

налаштувань та/чи структури контролера, введення штучного завдання). При

цьому досягається одна з цілей системи: стабілізація; відновлення рівноваги;

відновлення заданої вихідної траєкторії або координат стану; відновлення

перехідного часу відгуку. Поставлена в роботі задача може розглядатися з точки

зору реконфігурації відмовостійких систем керування, так як втрата

ефективності СК може розглядатися як поломка. Однак в роботі обмежують

поставлену задачу, виключаючи вихід з ладу технічних пристроїв, а втрата

ефективності СК ТОХП обумовлюється лише еволюційними змінами ТОХП,

наприклад, збільшення накипу на поверхнях теплообміну і т.д.

Також поставлену задачу можна розглядати з точки зору стандарту системи

енергоменеджменту, так як передбачається покращення енергетичних

показників на відповідних стратегічних проміжках функціонування. Але

правильним буде віднести задачу моніторингу СК ТОХП до її частини, що

забезпечує енергоефективність нижнього рівня керування ТОХП.

Кожна СК ТОХП проходить чотири етапи: проектування, побудову,

деградацію і руйнування. Одним з основних завдань, що стоїть перед

розробником – забезпечення довгострокової життєдіяльності системи. Це
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доцільно зробити на основі оцінки основних параметрів ефективності

функціонування системи: керованості, заданої динаміки та відповідної

статистичної оцінки системи.

Виявлення новизни в даних, як правило, проводиться при порівнянні

характеристик з деякою областю, яка визначає початкову роботу системи. При

виявленні новизни в даних можуть виникнути труднощі при визначенні

нормальної області функціонування системи, оскільки межа переходу даних, що

характеризуються новизною невизначена.

Для оцінки ефективності СК ТОХП на рівні виробництва можна

використовувати процесні метрики (process metrics) KPIs.

Наприклад,

- Finished goods ratio = GQ / CM,

що є співвідношенням готової продукції, тобто відношення якісної виробленої

кількості (GQ) до спожитого матеріалу (CM) ;

- Integrated goods ratio = IGQ / CM,

тобто інтегроване співвідношення готової продукції, що є кількістю всіх

продуктів (для багатоасортиментного виробництва) в процесі виробництва (IGQ)

до спожитого матеріалу (CM);

e = E / PQ = (ΣMi * Ri + Q) / PQ,

тобто показник для вимірювання споживання енергії Comprehensive energy

consumption, що є співвідношенням між всієї енергією, споживаної в

виробничому циклі і виробленою кількістю;

Cmko = (USL – ) / (3 * s) ; Cmku = ( – LSL) / (3 * s),
тобто критичний індекс можливостей машини (Cmk) (Critical machine capability

index) вказує на здатність машини чи механізму працювати для отримання

заданої якості (USL, LSL – верхня та нижня межа специфікації);

Cp = (USL – LSL) / (6 * s ) –

індекс можливостей технологічного процесу (Process capability index (Cp)),

заснований на статистичних методах, тобто виробничий процес буде виробляти

продукт у відповідності зі специфікаціями досконалої якості. Індекс
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можливостей технологічного процесу (Cp) є співвідношення між дисперсією

процесу і меж специфікації. Метод порівнює діапазон між межами специфікації

і дисперсії процесу 6-сигма. Процес, як правило, називають здатним, якщо індекс

відтворюваності процесу > 1,33;

Cpko = (USL – ) / (3 * s) ; Cpku = ( – LSL) / (3 *s ) –

критичний індекс можливостей процесу (Critical process capability index) на

основі статистичних методів, якщо виробничий процес буде виробляти продукт

у відповідності зі специфікаціями досконалої якості. Індекс можливості

критичного процесу (Cpk) є співвідношення між дисперсією процесу і верхнього

або нижньої межі специфікації і їх середніх значень. Метод порівнює діапазон

між верхньою або нижньою межею специфікації і їх середніх значень і дисперсії

процесу 3-сигма.

Для розрахунку та прогнозу відтворюваності СК ТОХП в умовах

невизначеності на етапі моніторингу, враховуючи що існуючі KPIs не можуть

повно охарактеризувати СК ТОХП, необхідно ввести додаткові оцінки

відтворюваності СК ТОХП. Такими оцінками можуть бути: інтегральні оцінки

y(t) та u(t); статистичні оцінки y(t) та u(t).

Зокрема, окрім стандартного інтегрально-квадратичного критерію, що

використовується для аналізу якості перехідних процесів СК, вводяться

видозмінені оцінки на основі KPIs:

= (6 σ ) mode( )/ (USL − LSL), (4.11)

= (3 σ ) mode( )/ (USL − − ),

= (3 σ ) mode( )/ ( − − LSL).

В (4.11) mode( ) – мода нормованого керувального сигналу u(t); − – середнє

значення сигналу розузгодження. Таким чином виділені оцінки описують не

лише якість системи керування з точки зору ТР, а енерговитрати в системі.

Для забезпечення прогнозу змінювання узагальненого показника

відтворюваності необхідно побудувати математичну модель прогнозу часових

проміжків ковзного вікна керувальної дії u(t) та похибки регулювального



245

сигналу y(t). Внаслідок нелінійності та колінеарності даних для аналізу та

прогнозування оперативних сигналів обрали нейронні мережі (НМ), так як вони

дозволяють побудувати найбільш гнучку і повну модель з точки зору

відслідковуваних закономірностей. Можливість навчання НМ, що є

розпаралеленими системами, на основі аналізу позитивних і негативних

результатів підтвердило їх застосування для широкого кола задач. У порівнянні

з класичними методами апроксимації технологічних даних у вигляді регресійних

моделей, передаточних функцій та моделей у просторі станів [79], НМ володіють

наступними перевагами [225, 226]: постійна оптимізація власної структури з

метою мінімізації прогностичної помилки в оперативному режимі; високі

потенційні можливості під час аналізу складних динамічних систем та

закономірностей; здатність успішно вирішувати завдання, спираючись на

неповну, викривлену і внутрішньо суперечливу вхідну інформацію.

Для перевірки запропонованого підходу було проведено дослідження на

основі даних, отриманих при роботі системи регулювання кожухотрубним

теплообмінником цукрового заводу протягом сезону роботи.

В результаті вирішення задачі аналізу оперативних даних, забезпечується

прогнозування значень керувальної дії u(t) та похибки регулювального сигналу

r – y(t) (r – уставка, y(t) – регулювальний сигнал) по їх значенням в попередні

моменти часу. Отже, робота НМ полягає в перетворенні вхідного вектору у

вихідний вектор, причому це перетворення задається вагами мережі. Для

досягнення поставленої мети доцільно застосовувати НМ на основі

багатошарового персептрона.

Для синтезу та дослідження відповідних НМ використано програмний пакет

Statistica Neural Networks. Для налаштування НМ обраний критерій – мінімізація

похибки НМ [227]. Для зменшення обсягів вхідних параметрів нейронної мережі

при забезпеченні високої точності прогнозування часових рядів перевірялася

можливість подачі на вхід мережі лише два останні значення керувальної дії u(t)

та похибки регулювального сигналу y(t). Для перевірки таких залежностей між

змінними (за накопиченими експериментальними даними) використали методи
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кореляційного аналізу. Значення коефіцієнтів кореляції між вхідними та

прогнозованими змінними (табл. 4.6) свідчать про щільний зв'язок, отже на вхід

нейронної мережі достатньо подавати лише два останні значення прогнозованих

параметрів керувальної дії u(t) та похибки регулювального сигналу y(t).

Отримане на виході НМ прогнозоване значення підставляється знову на вхід

НМ, таким чином отримуючи проекцію часового ряду на наступні прогнози.

Крім того, маючи значення глибини прогнозу, спеціально навчається НМ на цю

глибину. При глибині прогнозу більше чим в 230 кроків спостерігається

збільшення похибки прогнозу на 11 %, що обмежує застосування

запропонованого підходу.

За запропонованої послідовності (табл. 4.7) для ефективного моделювання

у пакеті Statistica Neural Networks вхідні дані автоматично розбиваються на три

блоки: навчальні, контрольні, тестові. Наявність трьох блоків не є об’язковою,

однак, тестовий блок покращує якість подальшої роботи, оскільки дає

можливість впевнитись, що не відбулося “перенавчання” (overfitting) мережі. На

всіх етапах під час прогнозування велика увага приділяється глибині прогнозу.

Репрезентативність навчальної вибірки для нейронної мережі забезпечується

набором вхідних даних у вигляді оперативних даних керувальнї дії u(t) та

похибки регулювального сигналу y(t) у кількості 43340 значень.

На етапі вибору структури мережі розглядалися різні варіанти, однак для

порівняння кількісних оцінок виділити п’ять архітектур (табл. 4.7). Найкращий

результат продемонструвала мережа MLP (багатошаровий персептрон) 4-7-2, що

має відповідно чотири вхідні, сім прихованих та два вихідні нейрони. MLP

забезпечила продуктивність на всіх вибірках 99,19 %. Задавши 6500 наборів

дослідних даних, на яких мережа не навчалася, було отримано 98,97 % точність,

що також доводить можливість її подальшого використання.



247

Таблиця 4.6. Значення коефіцієнтів кореляції між вхідними та

прогнозованими змінними

Сorrelation coefficient

Train u Validation u Test u Train r-y Validation r-y Test r-y

MLP 4-3-2 0.9965 0.9962 0.9953 0.9868 0.9854 0.9836

MLP 4-3-2 0.9965 0.9964 0.9954 0.9869 0.9850 0.9838

MLP 4-7-2 0.9966 0.9964 0.9954 0.9872 0.9860 0.9841

MLP 4-8-2 0.9966 0.9963 0.9954 0.9871 0.9854 0.9837

MLP 4-5-2 0.9964 0.9962 0.9952 0.9867 0.9849 0.9838

Таблиця 4.7. Результати розв’язку оптимізаційної задачі синтезу моделей

прогнозування у вигляді нейронних мереж

Training
perfect

Validation
perfect

Test
perfect

Training
error

Validation
error

Test
error

Training
algorithm

MLP 4-3-2 0.9917 0.9908 0.9895 0.0276 0.0281 0.0389 BFGS 123

MLP 4-3-2 0.9917 0.9907 0.9896 0.0276 0.0282 0.0383 BFGS 210

MLP 4-7-2 0.9919 0.9912 0.9897 0.0266 0.0269 0.0379 BFGS 114

MLP 4-8-2 0.9919 0.9908 0.9896 0.0269 0.0279 0.0385 BFGS 258

MLP 4-5-2 0.9915 0.9905 0.9895 0.0280 0.0288 0.0390 BFGS 359

В табл. 4.8 зображено фрагмент дійсних та прогнозованих значень, що

підтверджуються вибір НМ MLP 4-7-2.
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Таблиця 4.8. Фрагмент таблиці прогнозованих значень похибки

регулювального сигналу y(t) та керувальної дії u(t)
№ u r-y

Target MLP
4-3-2

MLP
4-3-2

MLP
4-7-2

MLP
4-8-2

MLP
4-5-2

Target MLP
4-3-2

MLP
4-3-2

MLP
4-7-2

MLP
4-8-2

MLP
4-5-2

100 -
1.4359

-
1.3909

-
1.3982

-
1.3865

-
1.3912

-
1.4199

0.3128 0.2868 0.2782 0.2838 0.2858 0.2927

101 -
1.4667

-
1.4210

-
1.4289

-
1.4169

-
1.4220

-
1.4506

0.3362 0.3100 0.3012 0.3072 0.3097 0.3168

102 -
1.4050

-
1.4512

-
1.4595

-
1.4474

-
1.4528

-
1.4811

0.2955 0.3331 0.3242 0.3306 0.3336 0.3409

103 -
1.2816

-
1.3022

-
1.3132

-
1.2977

-
1.3028

-
1.3311

0.2139 0.2356 0.2275 0.2285 0.2261 0.2429

104 -
1.2199

-
1.2424

-
1.2518

-
1.2373

-
1.2418

-
1.2690

0.1732 0.1955 0.1878 0.1885 0.1852 0.2010

105 -
1.1799

-
1.1227

-
1.1294

-
1.1167

-
1.1200

-
1.1439

0.1490 0.1153 0.1084 0.1086 0.1035 0.1176

…
121 -

1.9193
-
1.8254

-
1.8347

-
1.8286

-
1.8389

-
1.8450

0.6929 0.6315 0.6211 0.6384 0.6506 0.6484

122 -
1.8448

-
1.9164

-
1.9282

-
1.9222

-
1.9345

-
1.9294

0.6447 0.6981 0.6981 0.7067 0.7210 0.7184

123 -
1.7703

-
1.7858

-
1.8092

-
1.7866

-
1.7971

-
1.8157

0.5965 0.6164 0.6164 0.6100 0.6179 0.6427

…
151 -

1.1994
-
1.1408

-
1.1428

-
1.1343

-
1.1361

-
1.1620

0.2996 0.2706 0.2630 0.2685 0.2689 0.2751

152 -
1.3130

-
1.2524

-
1.2558

-
1.2464

-
1.2493

-
1.2776

0.3277 0.2983 0.2905 0.2964 0.2975 0.3039

…

На рис. 4.6 зображено аналіз прогнозованих та спостережуваних даних, за

якими видно, що всі обрані архітектури НМ мають прийнятну точність, однак

найгірший результат демонструє MLP-4-8-2. Те ж саме свідчать результати

оглядової статистики, наведені в табл. 4.9.
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Рис. 4.6. Графік залежностей між вихідною і прогнозованою змінною

значень керувальної дії u(t) та похибки регулювального сигналу r-y(t).

Таблиця 4.9. Фрагмент таблиці оглядової статистики роботи моделей

прогнозування часових рядів у вигляді нейронних мереж

Samples MLP 4-3-2 MLP 4-3-2 MLP 4-7-2 MLP 4-8-2 MLP 4-5-2

Minimum of predicted values
(Train)

-3.0234 -3.0403 -3.0856 -3.1506 -2.7597

Maximum predicted values
(Train)

4.5663 4.5620 4.6359 4.3010 4.5924

Minimum of predicted values
(Validation)

-3.2001 -3.1970 -3.3545 -3.4492 -2.8268

Maximum predicted values
(Validation)

4.5264 4.4063 4.5510 4.2942 4.5665

Minimum of predicted values
(Test)

-3.0533 -3.0737 -3.0964 -3.0708 -2.7743

Maximum predicted values (Test) 4.4507 4.3686 4.5006 4.2558 4.8661

Minimum of predicted values
(Missing)

Maximum predicted values
(Missing)

Minimum of residuals (Train) -1.5846 -1.5788 -1.5706 -1.5583 -1.5967

Maximum of residuals (Train) 1.6558 1.7040 1.6866 1.6346 1.6973

Minimum of residuals (Validation) -1.3287 -1.3138 -1.3139 -1.3126 -1.3266

Maximum of residuals
(Validation)

1.2890 1.2866 1.2816 1.2823 1.2929

Minimum of residuals (Test) -2.0773 -2.0566 -2.0624 -2.0558 -2.0680
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Maximum of residuals (Test) 2.0856 2.0825 2.0769 2.0773 2.1066

Minimum of standardized
residuals (Train)

-9.5427 -9.5106 -9.6237 -9.4984 -9.5353

Maximum of standardized
residuals (Train)

9.9713 10.2645 10.3343 9.9635 10.1399

Minimum of standardized
residuals (Validation)

-7.9210 -7.8213 -8.0088 -7.8580 -7.8109

Maximum of standardized
residuals (Validation)

7.6847 7.6592 7.8117 7.6765 7.6124

Minimum of standardized
residuals (Test)

-10.5392 -10.5067 -10.5872 -10.4710 -10.4767

Maximum of standardized
residuals (Test)

10.5815 10.6388 10.6617 10.5806 10.6722

На графіку проекцій часового ряду (рис. 4.7) видно, що похибка з часом

зростає, тобто НМ потребує періодичного перенавчання.

Рис. 4.7. Графік проекції часового ряду прогнозу керувальної дії u(t) та

регулювального сигналу y(t)

Таким чином, в цьому підрозділі запропонована модель прогнозу змінних

СК ТОХП, що є складовою задачі моніторингу СК ТОХП, на основі якої

приймається рішення про перепроектування системи. Розроблений підхід

базується на нейронній мережі – багатошаровий персептрон, що має три шари з

відповідно чотири, сім та два нейронами. НМ забезпечила високу

продуктивність на всіх навчальних вибірках (точність більше 90%) та на
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тестових вибірках (точність більше 80 %), що доводить можливість її

подальшого використання.

Синтезована нейронна мережа є основною частиною інтелектуальної

системи прогнозування змінювання оцінки відтворюваності СК ТОХП. Для

можливого її практичного використання згенеровано програмний код мовою

“C++” (Додаток Є).

На основі прогнозних значень u(t) та y(t) будуються поточні та майбутні

значення оцінки (4.11) (рис. 4.8). Загальна тенденція зміни критерію J та окремих

його складових дає підставу прийняти рішення щодо переналагодження СК

ТОХП.

Рис. 4.8. Моніторинг відтворюваності СК ТОХП

J

sample
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Висновки до розділу 4

1. Проведено аналіз існуючої класифікації ТОХП відносно розробки

СК ТОХП та виявлені загальні класифікаційні ознаки, зокрема до таких ознак

належать особливості ТОХП, особливості ММ ТОХП та особливості СК ТОХП.

Це дало змогу виділити область головних атрибутів для розробки СК ТОХП.

Сформовано загальні атрибути для розробки СК ТОХП, що включають три види

передпроектних властивостей, зокрема атрибути: ТОХП, ММ та вимог до

розробки; а також узагальнюючі атрибути етапу тестування розроблених СК

ТОХП.

2. Розроблено теоретичні засади для прикладної онтологічної моделі

вибору множини СК ТОХП, що включають ієрархію класів, підкласів сутностей

процесу, їх взаємозв’язків, екземплярів та їх атрибутів. Розроблені правила для

віднесення екземплярів ТОХП, ММ та Вимог до відповідних класів Структур,

Методів та Критеріїв СК. В цілому розроблена прикладна онтологічна модель за

результатами запиту буде генерувати множину можливих варіантів рішень СК

ТОХП, що функціонує в умовах невизначеності. Таким чином, сформовано

метод вибору системи керування для технологічних об’єктів харчової

промисловості, що функціонують в умовах невизначеності, який базується на

аксіомах прикладної онтології та моделюванні систем. Метод передбачає

формування множини варіантів систем керування, зокрема, критеріїв, структур

та методів синтезу за особливостями об'єкта, його математичної моделі та вимог

до системи, що дає змогу підвищити обґрунтованість вибору критерію й методу

системи керування та зменшить час розробки системи.

3. Розроблено модель моніторингу СК ТОХП, що за поточним станом

СК ТОХП буде прогнозувати ймовірність погіршення оцінки відтворюваності

системи, що дасть змогу своєчасно провести переконструювання СК ТОХП та

підвищить економічний ефект від впроваджувальної СК. Розроблений підхід

базується на нейронній мережі – багатошаровий персептрон, що має три шари з

відповідно чотири, сім та два нейронами. НМ забезпечила високу
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продуктивність на всіх навчальних вибірках (точність більше 90%) та на

тестових вибірках (точність більше 80 %), що доводить можливість її

подальшого використання.
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РОЗДІЛ 5

РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ЇЇ АПРОБАЦІЯ

5.1. Реалізація прикладної онтології задачі проектування систем
керування технологічними об’єктами харчової промисловості та її
перевірка

Розроблені теоретичні умови для проектування СК ТОХП в умовах

невизначеності в розділі 4.2 були реалізовані як прикладна онтологія у вигляді

OWL-онтології, що підтримує описову логіку, за допомогою засобів редактора

Protégé 5.5. Protégé є одним з інструментів семантичного моделювання, який

розроблено Стенфордським університетом [136]. Візуальні методи проектування

онтологій допомагають швидко і повністю зрозуміти структуру знань

предметної області. Protégé підтримує всі фази життєвого циклу онтології

відповідно до вимог ISO / IEC 15288: 2002 [228] від розвитку семантичної мережі

і створення бази знань на її основі, до формування призначених для користувача

запитів до цих баз з метою отримання знань.

Верхні класи онтології представлені як підкласи owl:Thing, що містить всі

об’єкти предметної області. Загальний вигляд класів верхнього рівня наведений

на рис. 5.1, а внутрішня ієрархія класів – на рис. 5.2.

Класи ВимогиРозробки, ТОХП та ММ є примітивними класами, інші

підкласи КритеріїСК, СтруктураСК та Методи – це класи, екземплярами яких є

відповідні ВимогиРозробки, ТОХП та ММ, що відповідаю заданим умовам та

визначаються загальними аксіомами класів.

Онтологія зберігає інформацію про ВимогиРозробки, ТОХП та ММ у формі

знань про екземпляри класів. Відношення між екземплярами використовується

для ідентифікації сутностей розробки СК ТО. На рис. 5.3 наведено властивості

об’єктів (Object Properties), що відображають відношення між сутностями

онтології. Частина відношень є функціональними, інверснофункціональними,

відповідно до відношень на рис. 4.4.



255

На рис. 5.4 наведений граф, що відображає зв’язки між примітивними

класами та аналогічні відношення між їх екземплярами.

Рис. 5.1. Класи верхнього рівня

Рис. 5.2. Підкласи
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Рис. 5.4. Структура примітивних класів та їх екземплярів

Рис. 5.3. Об’єктні властивості
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Екземпляри класів ВимогиРозробки, ТО та ММ мають властивості даних

(Data Property), що визначені в розділі 4.2 та приведені до відповідних типів

даних xsd. Частину властивостей даних було ранжовано за якісною шкалою,

зокрема:

1) атрибути ВимогиРозробки:

- вимоги загальні економічні (тип xsd:positiveInteger[<=

«3»^^xsd:positiveInteger]): 1 – мала, 2 – середня, 3 – велика (ранжовано за якісною

шкалою) – загальні затрати на складність та реалізацію СК;

- точність регулювання (тип xsd:positiveInteger[<= "3"^^xsd:positiveInteger]):

1 – мала, 2 – середня, 3 – велика (ранжовано за якісною шкалою);

- швидкість регулювання (перехідний процес) (тип xsd:positiveInteger[<=

«3»^^xsd:positiveInteger]): 1 – мала, 2 – середня, 3 – велика (ранжовано за якісною

шкалою);

- вимоги надійності (тип xsd:positiveInteger[<= «3»^^xsd:positiveInteger]): 1

– мала, 2 – середня, 3 – велика (ранжовано за якісною шкалою);

- вимоги гнучкості (тип xsd:positiveInteger[<= «3»^^xsd:positiveInteger]): 1 –

мала, 2 – середня, 3 – велика (ранжовано за якісною шкалою);

2) атрибути ТО:

- самовирівнювання (тип xds:boolean): 0 – нема або 1 – є;

- вид технологічної змінної (тип {«F»^^xsd:string , «L»^^xsd:string ,

«P»^^xsd:string , «Q»^^xsd:string , «T»^^xsd:string}): [P, T, L, F, Q];

- iнерційність ТО (тип xsd:positiveInteger[<= «3»^^xsd:positiveInteger]): 1 –

мала, 2 – середня, 3 – велика (ранжовано за якісною шкалою);

- ємність (тип xsd:positiveInteger[<= «15»^^xsd:positiveInteger]): 1 –

одноємнісні, 2 i > – багатоємнісні;

- вимірювання збурень (тип xds:boolean): 0 – невимірюються (жодного); 1 –

вимірюються (хоча б одне);

2) aтрибути ММ:

- запізнювання (тип xds:boolean): 0 – несуттєве, 1 – суттєве;

- багатовимірність (тип xds:boolean): 0 – ні, 1 – да;
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- відсутність ММ (визначається наявністю даного екземпляру та

відношення до екземпляру ТО): 1 – відсутня, 0 – адекватна множині

методів;

- нелінійність (тип xsd:nonNegativeInteger[<

«3»^^xsd:nonNegativeInteger]): 0 – лінійна, 1 – з можливістю лінеаризації,

2 – нелінійна;

- невизначеність (тип xsd:float[>= 0.0f , <= 1.0f]): [0 1], 0 – абсолютна

точність ММ та ТО.

- структура невизначеності (тип xsd:nonNegativeInteger[<

«4»^^xsd:nonNegativeInteger]): 0 – відсутня, 1 – матрична, 2 –

параметрична, 3 – структурна, 4 – змішана;

На рис. 5.5 наведено ієрархію властивостей даних та приклад завдання

домена та обмежень для властивості «структНевизн», що визначає тип

невизначеності для екземпляра класу ММ, а на рис. 5.6 зображено екземпляр

класу ТО з відповідними властивостями даних та відношень з екземплярами

класу ММ та ВимогиРозробки.

Для віднесення екземплярів класів ВимогиРозробки, ТО та ММ до

відповідних підкласів КритеріїСК, СтруктураСК та МетодиСК визначено

аксіоми для останніх класів. Розглянемо приклад формування віднесення

екземпляру ТО до відповідного йому підкласу класу Структура СК, що

реалізується наступним узагальнюючим правилом:

Якщо екземплярТО (має відповідні атрибути) Та (доповнюється

екземпляромВимогиРозробки, що (має відповідні атрибути)) Та (описується

екземпляромММ, що (має відповідні атрибути)) То екземплярТО відноситься до

відповідного підкласу СтруктураСК

На рис. 5.7 наведено аксіому, що відповідає приведеному прикладу.
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Рис. 5.5. Властивості даних

Рис. 5.6. Екземпляри класу ТО та їх властивості даних
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Рис. 5.7. Аксіома, що описує підклас АвтономнаСК класу СтруктураСК

Аналогічно складаються аксіоми для підкласів КритерійСК та Методи, до

яких відповідно належатиме підмножина ВимогиРозробки та ММ. Наприклад,

на рис. 5.8 та 5.9 наведено приклади таких аксіом.

Рис. 5.8. Аксіома, що описує підклас КритНinf класу ВимогиРозробки
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Рис. 5.9. Аксіома, що описує підклас методів негладкого синтезу

МетNonSmooth класу Методи

Таким чином, отримали прикладну онтологію, що видає рекомендації щодо

методів синтезу, критеріїв та структур СК ТОХП, що функціонує в умовах

невизначеності на основі екземплярів та їх атрибутів класів ВимогиРозробки, ТО

та ММ. Остаточний вигляд онтології у вигляді VOWL-графу наведено на рис.

5.10.

Перевірка отриманої онтології проводилася на наборі тестових екземплярів

класу за допомогою резонера HermiT, DL- та SPARQL-запитів. Приклад роботи

резонера показаний на рис. 5.11 та рис. 5.12. Зокрема на рис. 5.11 наведено

множину структур, критеріїв та методів СК, за якою можна зробити висновок,

що для даного об'єкта та відповідних вимог рекомендується побудова системи

керування з ПІД-регулятором або робастної структури за розділом 3.1-3.2, при

чому для першої і другої структури можна використати алгоритми негладкого

синтезу з множиною визначених робастних критеріїв, а також для другої

структури можна використати 2-Ріккаті підхід.
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Рис. 5.10. VOWL-граф розробленої онтології

На рис. 5.12 показано віднесення ТО104 до відповідних класів структур

(РегПІ та РегПІД), а також рекомендація щодо застосування методу

автоматичного налаштування СК на об’єкті, так як даний ТО104 не має

математичної моделі об'єкта. Також наведені рекомендації щодо застосування

множини критеріїв для цього екземпляру.
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Рис. 5.11. Приклад роботи резонера на тестових екземплярах

Розроблену онтологію можна використати також для аналізу екземплярів

бази знань, формування вибірки за вказаним показником, а також для науково-

практичної діяльності. Наприклад, розглянемо DL-запит (рис. 5.13), результатом

якого будуть екземпляри всіх класів ММ, що знаходяться в базі знань, які

належать до класу методів робастної якості та невизначеність яких більша за 0.3.
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Рис. 5.12. Приклад роботи резонера на тестових екземплярах

Рис. 5.13. DL-запит до онтологічної бази

Фрагмент метрики розробленої онтології наведено на рис. 5.14, з якої видно

загальну кількість сутностей онтології та кількість присутніх в ній аксіом.
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Рис. 5.14. Фрагмент онтологічної метрики

В Додатку Ж приведена розроблена прикладна онтологія, що серіалізована

в форматі RDF/XML.

5.2. Організація інформаційного та програмного забезпечення
інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень

Метою розділу є розробка інтелектуальної системи підтримки прийняття

рішень (ІСППР), що реалізує рекомендації щодо застосування оптимальної

структури та параметрів системи керування ТОХП. ІСППР складається з блоків,

що розподілені як за технічним, так і функціональним призначенням, що є не

лише складовою ІАСУ виробництва, а включають і зовнішні сервіси, що

взаємодіють з системою керування нижнього рівня виробництва.

Для взаємодії різних компонентів в системі на початку розроблено основні

діаграми UML, потім реалізується кожен компонент та тестується на тестових

прикладах.
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5.2.1. Розробка інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень

на базі основних діаграм UML

Відповідно до методології проектування UML розроблено мінімальний

набір діаграм, що реалізує запропоновані рішення у вигляді СППР.

UML – стандартна мова для вказівки, візуалізації, побудови та

документування артефактів програмних систем, а також для бізнес-моделювання

та інших непрограмних систем. Кожна діаграма UML розроблена, щоб дозволити

розробникам та клієнтам розглядати програмну систему з різної точки зору та з

різним ступенем абстракції. На рис. 5.15 подана діаграма прецендентів, що

ілюструє одиницю наданих функціональних можливостей СППР, включаючи

відносини "акторів" до суттєвих процесів, а також взаємозв'язки між різними

сферами використання. На рис. 5.15 акторами системи є АСУТП, що є

узагальненням ОПР. Пакет Діагностика ТП, що включає два прецендента, може

функціонувати в автоматичному режимі (тоді актором виступає АСУ ТП) або

автоматизованому (актор – ОПР).

Рис. 5.15. Діаграма прецендентів
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Пакет Проектування СК функціонує лише з ОПР та реалізується

прецендентом Вибір СК ТОХП, що включає два прецендента – Вибір критерію

та структури СК ТОХП та Вибір параметрів СК ТОХП.

Математичні моделі ТП є самостійним пакетом системи, що включає

преценденти ідентифікації та моделювання як ММ ТП, так і ММ ТОУ.

Розроблена діаграма класів, що зображена на рис. 5.16 моделює структуру

та вміст класів, використовуючи такі елементи дизайну, як класи та об'єкти.

Кожен клас, окрім абстрактного ММ, має відповідні об’єкти, крім того на

рисунку Прикладна онтологія розробки СК ТОХП також представлена

узагальненим класом. Зображена діаграма також відображає такі відносини, як

агрегація, асоціації та реалізація.

Рис. 5.16. Діаграма класів

Діаграма послідовності, що зображена на рис. 5.17 відображає часову

послідовність об’єктів, що беруть участь у взаємодії. Це складається з

вертикальної розмірності (часу) та горизонтальної розмірності (різних об'єктів).

Обмін між об’єктами акторів ОПР та АСУ ТП відбувається за допомогою
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повідомлень (запитів), наприклад до об’єктів класу ММ ТОУ через інтерфейс

Оптимізація – ідентифікація () та моделювання().

Діаграма діяльності, зображена на рис. 5.18 відображає спеціальну діаграму

станів, де більшість станів є станами дій, а більшість переходів ініціюються
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завершенням дій у вихідних станах. Ця діаграма фокусується на потоках,

зумовлених внутрішньою обробкою в системі. На рис. 5.18 видно, що

проектування та моніторинг СК ТОХП є самостійними діяльностями, що можуть

функціонувати окремо або разом.

Рис. 5.18. Діаграма діяльності
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5.2.2. Вибір та реалізація основних та додаткових компонентів системи

В рамках реалізації запропонованих рішень, необхідно розробити

програмне забезпечення системи. Окремі компоненти реалізуються

спеціалізованим програмним забезпеченням зі стандартизованим інтерфейсним

обміном, інші компоненти реалізуються авторським прикладним програмним

забезпеченням.

Пакет Проектування СК реалізується двома компонентами: owl-онтологія

та прикладний програмний інтерфейс користувача, що також реалізує підтримку

прийняття рішень щодо проектування СК ТОХП.

Owl-онтологія (п. 5.1) можна завантажити на сервер SPARQL – Apache Jena

Fuseki [229]. Він може працювати як служба операційної системи, як веб-

програма Java (файл WAR) і як автономний сервер. Fuseki поставляється у двох

формах – єдиній системі “веб-додаток”, поєднаній з інтерфейсом користувача

для адміністратора та запиту, та як “основний” – сервер, придатний для роботи

як частина більш широкого розгортання, у тому числі з Docker або з вбудованим

розгортанням. В обох формах використовується однаковий механізм основного

протоколу та однаковий формат файлу конфігурації.

Як прикладна програма СППР пакету Проектування СК, що реалізує

підтримку користувача з прикладною онтологією та оптимізацію

запропонованих структурних варіантів рішень, можна реалізувати за допомогою

інтерпретованої мови програмування Python. При цьому можна зазначити

наступні переваги: швидка розробка програм та простий засіб поєднання

наявних компонент, наявність модуля доступу, використання та виконання owl-

файлів (Owlready2), наявність модуля реалізації GUI-інтерфейсу (PyQt), а також

робота з відкритими інтерфейсами доступу до баз даних (SQL, ODBC). На рис.

5.20 зображено архітектуру запропонованого рішення.
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Рис. 5.19. Архітектура системи на базі Python-додатку

Іншим варіантом реалізації пакету Проектування СК ТО є підхід, що

базується на підході Industrial internet of things (IIoT). При цьому підході в якості

середовища виконання можна використати Node-RED, що є інструментом

програмування для об’єднання апаратних пристроїв, API та онлайн-послуг

новими та ефективними способами. Редактор функціонує на основі браузера, а

програма виглядає як об’єднані в потоки (flow) вузли (node), що вибираються з

палітри. Після редагування потоки можуть бути розгорнуті в середовище

виконання в один клік. Вбудована бібліотека дозволяє зберігати корисні функції,

шаблони або потоки для повторного використання. Легке середовище виконання

побудоване на Node.js, що використовує подіємо-керовану неблокуючу модель.

Це робить його ідеальним для роботи на краю (Edge) мережі на недорогих

апаратних засобах IIoT, а також у хмарі.

Онтологія (OWL)

Інтерфейс користувача

БД Додаток

Онтологічний
резонер

(HermiT, Pellet)

owlreadyowlready

SQL-request

PyQt
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Інтеграція інформації з онтологічним сервером з Node-Red, що

використовується як засіб розробки та виконання для пристроїв Ege-gateway

використовується протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol), приклад

архітектури якого зображено на рис. 5.20.

HTTP Client

SPARQL server

HTTP Request

HTTP Response
PLC

Modbus TCP/IP
Modbus RTU

IIoT Edge

Рис. 5.20. Архітектура системи на базі Node-Red-застосунку

Рис. 5.21. Програма та форма користувача Node-Red-застосунку

Відмітимо, що SPARQL-запит формується у відсилаємому URL, а отримана

відповідь у форматі html включає дані, що витягаються з онтологічного сервера.
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Приклад роботи Node-Red з онтологічним сервером наведений в [230]. Кінцева

точка SPARQL, доступна поверх HTTP, таким чином Fuseki забезпечує

взаємодію у стиліREST з даними RDF онтології. Програма та форма користувача

неведена на рис. 5.21.

Рис. 5.22. Узагальнена архітектура системи

Наступною реалізацією Пакет Проектування СК ТОХП є застосування

хмарних рішень в контексті IIoT та поєднання архітектур, що зображені на рис.

5.19, 5.20. Аналогічні підходи до реалізації можна також запропонувати для

пакету Діагностика ТП. Що стосується пакету Математичні моделі ТП

ефективним буде використання пакету прикладних програм Matlab з

Онтологія (OWL)

Інтерфейс
користувача

БД

Додаток

Онтологічний
резонер

(HermiT, Pellet)

IIoT Edge

HTTP, MQTT
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бібліотеками Control System Toolbox та System Identification Toolbox. Приклад

узагальненої технічної структури запропонованої системи наведено на рис. 5.22.

Відмітимо, що зовнішні програми, додатки та база даних також можуть бути

розгорнуті у хмарі.

В рамках запропонованих рішень розроблено додаток на мові Python 3.7, що

реалізує інтерфейс користувача та роботу з онтологічною базою знань, приклад

якого наведено на рис. 5.23, фрагмент програми – в Додатку З.

Рис. 5.23. Форма користувача Структура СК
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5.3. Результати впровадження досліджень

Для реалізації запропонованих рішень скористаємося Lite-сервісами, що

пропонує хмара IBM Cloud для побудови IoT та IIoT. При побудові з’єднання з

різними вузлами системи скористаємося сервісом IBM Watson IoT Platform, що

є проміжною ланкою між «сирими» даними та прикладним застосунком (рис.

5.24). Для промислової експлуатації IoT є можливості керування інформацією

(зберігання, нормалізація, перетворення та перегляд даних з пристроїв та

інтеграція), конфігурування та програмування сповіщень та дій, а також

налаштування безпечного доступу.

Рис. 5.24. Загальна архітектура рішення IoT на базі Watson IoT Platform

Зв'язок з кінцевими Edge-пристроями або шлюзами (Gateway) взаємодіють

з сервісами IoT Platform з використанням MQTT, а кінцеві прикладні застосунки

використовують REST API. Останні можуть бути як частиною інфраструктури

IBM Cloud, так і застосунками чи сервісами інших платформ.

Для запропонованої в дисертаційній роботі системи моніторингу СК ТОХП

в рамках описаної архітектури (рис. 5.22) реалізуємо наступні функції:

- збір даних з СК для аналізу в реальному часі ефективності параметрів та

структури СК ТОХП та формування повідомлень;

- накопичення даних про роботу СК ТОХП – його життєвий цикл;

- доступ до даних у необхідному місті, наприклад через WEB інтерфейс.

Дані функції реалізуємо через принцип Device twin (двійник пристрою), що

пропонує Watson IoT Platform, також створимо логічну модель подій для

двійника пристрою.
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Після налаштування сервісу IBM Watson IoT Platform було створено та

налаштовано цифрового двійника двох пристроїв – датчика (та виконавчого

механізму – рис. 5.25.

Рис. 5.25. Налаштування цифрових двійників пристроїв системи (device twin)

На платформіWatson IoT можна використовувати дві функції для керування

даними: device twin (двійник пристрою) – в нашому прикладі це датчик та

виконавчий механізм СК ТОХП та asset twin (двійник активу) – в нашому

прикладі СК ТОХП і є структурою більш високого рівня і включає перші device

twin. Таким чином, створюється сутність Thing, тобто застосунок, що не

залежить від специфіки підключення пристроїв, від формату, в якому пристрої

публікують дані про події та від способу об’єднання даних.

Зі сторони Edge була розроблена програма, що збирає дані з ПЛК та

направляє їх до хмари, використовується протокол польового рівня Modbus RTU.

Зі сторони хмарного застосунку також розроблена програма в Node-RED, що

приймає дані. Фрагмент програм та результати перевірки з’єднання між хмарою

та Edge-застосунком наведений на рис. 5.26.
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Рис. 5.26. Фрагмент програм в середовищі Node-RED

Для моніторингу процесу використовуються вбудовані IoT Dashboards,

огляд використаних ресурсів – зображено на рис. 5.27, а користувацький екран –

на рис. 5.28. Зверху розташовані поточні тренди та статус пристроїв, а знизу –

розрахункове значення загального критерію ефективності СК ТОХП.

Рис. 5.27. Екран використаних ресурсів
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Рис. 5.28. Екран користувача моніторингу процесу

На рис. 5.29 зображено екрани моніторингу до процесу та після

перепроектування, як видно якість значно покращилася.

Рис. 5.29. Екран користувача моніторингу процесу
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Економічна ефективність запропонованих рішень можна оцінити за

загальними техніко-економічними показниками, зокрема за ступенем зниження

сукупності праці, яка витрачається на виробництво одиниці готової продукції, за

показниками енерго- та ресурсоефективності, а також з вимогою мінімізації

функції витрат [231, 232].

Виділимо групи варіантів вдосконалення запропонованих рішень:

- стосуються тільки програмного забезпечення системи;

- вимагають незначних змін структури ІАСК, зокрема додаткові датчики

або лінії зв'язку;

- вимагають додавання ТЗА, незначно збільшують вартість системи (до

10%), наприклад часткова реалізація Edge-рівня;

- вимагають додавання ТЗА, значно збільшують вартість системи,

наприклад реалізація Edge-рівня.

Окремо при використанні хмарних сервісів необхідно орендувати

обчислювальні потужності та дисковий простір. З іншого боку в численній

літературі доведено, що при використанні хмарної інфраструктури економляться

кошти на створення апаратної платформи прикладного програмного

забезпечення та сервера, експлуатаційні затрати, затрати на інфраструктурне

програмне забезпечення та ін.

В умовах зменшення затрат на обслуговування системи виключаємо

четверту групу та розглядаємо запропоновану ІСППР як удосконалення існуючої

ІАСУ, що має необхідні можливості IIoT.

Визначимо джерела економії від впровадження запропонованої системи:

- збільшення оперативності приймаємих рішень;

- збільшення обґрунтованості керувальних дій;

- збільшення ефективності технологічної складової СК ТОХП;

- зменшення ризику втрати стійкості СК ТОХП.
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Крім того, підвищується соціально-економічна ефективність, що

ґрунтується на прогресивних змінах в характері та зміні праці працівників, а

саме:

- збільшення частки інтелектуальної праці;

- підвищення привабливості та інтересу до роботи;

- поява нових цілей в роботі;

- вдосконалення культурного, технічного та освітнього рівня працівників;

- поліпшення умов праці.

У 2017 році здійснено апробацію результатів дослідження на ТОВ

«Технопарк Полесье», предметом діяльності якого є створення умов,

сприятливих для організації і розвитку діяльності інноваційних підприємств,

включаючи прискорення виробничого освоєння результатів науково-дослідних і

дослідно-конструкторських робіт, винаходів і відкриттів, спрямованих на

розвиток конкурентоспроможних, експортоорієнтованих та імпортозамінних

технологій, товарів, робіт (послуг).

Зокрема, при проведенні навчальних курсів були використані наступні

результати дослідження:

- методи ідентифікації математичних моделей процесів в умовах

невизначеності;

- методи розрахунку та моделювання робастно-оптимальних регуляторів

для технологічних процесів, що функціонують в умовах невизначеності.

Результати впровадження відображені у відповідному акті (Додаток І.1), де

вказано що використання вказаних результатів дозволяє підвищити якість

проектування та ефективність систем керування технологічними об’єктами,

скоротити витрати на проведення пуско-налагоджувальних робіт, а також

підвищити рівень підготовки технічних спеціалістів з автоматизації

технологічних процесів.

Також на ТОВ «Технопарк Полесье» були впроваджені теоретичні та

прикладні розробки, що стосуються робастно-оптимальних систем керування,

які визначають процедуру синтезу керуючих функцій для замкнених
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одновимірних та багатовимірних технологічних об’єктів з суттєвими

невизначеностями на обладнаннях  типу ОПУ-ЗМ, ОКЛ-10, ОГУ-10. Це

дозволило отримати точніші якісні характеристики перехідних процесів в

умовах суттєвих невизначеностей, а також уникнути переналагоджування

систем керування протягом тривалого часу експлуатації установок. Результати

впровадження відображені у відповідному акті (Додаток І.2).

У 2018 році на Червонослобідському МПД ДП «Укрспирт», що є

найбільшим виробником високоякісного спирту та спиртовмісної продукції в

Україні було впроваджено:

- систему підтримки прийняття рішень вибору системи керування

технологічними об’єктами, що дозволяє ефективно конструювати та

відслідковувати роботоздатність систем керування;

- робастні системи керування технологічними процесами, що спрощують

проектування об’єктів з суттєвими невизначеностями та збільшують

якість систем керування в цілому.

В результаті отримано збільшення ефективності технологічних процесів в

порівнянні з попередніми системами керування в загальному на 3,5%. Результати

впровадження відображені у відповідному акті (Додаток І.3).

У 2018 році також було випробувано систему підтримки прийняття рішень

щодо вибору системи керування технологічними процесами та впроваджено

рекомендовану систему керування, що є результатом дисертаційної роботи на

ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»» у с.м.т. Линовиця. В ході

дослідження виявлено:

- впроваджена запропонована система показала працездатність в різних

режимах функціонування;

- ідентифікована математична модель технологічного об’єкта частково

описує реальну поведінку об'єкта, тому такий об’єкт відноситься до

невизначених;

- за заданими критеріями прийняття рішень рекомендовано застосувати

робастну систему керування для систем з запізнюванням.
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В результаті випробувань встановлено збільшення ефективності системи

керування поряд з попередньою системою керування в загальному на 4,2%, що

проявляється в зменшенні максимального відхилення, дисперсії регульованої

величини, а також зменшення інтенсивності керувального сигналу. Результати

впровадження відображені у відповідному акті (Додаток І.4).

Також онтологічна система автоматичного проектування СК ТОХП, що

функціонує в умовах невизначеності була випробувана на декількох об’єктах

харчових підприємств (теплообмінники, дифузійні установки, пастеризаційні

установки) у 2020-2021 рр. ТОВ «Проектування та розробка автоматизованих

технологій», де показала свою ефективність (Додаток І.5).

У 2020 році було здійснено акт апробації прикладної онтології для

проектування систем керування технологічними об’єктами, що функціонують в

умовах невизначеності та системи моніторингу ефективності таких систем ПП

«Альтернативні джерела», що займається розробкою та налагодженням систем

управління промислового призначення, та перевірено ефективність управління

життєвим циклом систем, що обумовило підвищення техніко-економічних

показників підприємства (Додаток І.6).

У 2021 році в промислових умовах було апробовано результати

дисертаційної роботи на ТОВ «НВП «Діджитал». За результатами перевірки

застосування прикладної онтології для проектування систем керування

технологічними об’єктами, що функціонують в умовах невизначеності та

системи моніторингу ефективності таких систем, забезпечується: формування

вимог до системи керування за короткий період часу; швидкий вибір структури

та параметрів системи керування; збільшення періоду експлуатації системи

керування, зменшення ризиків втрати стійкості систем; своєчасне повідомлення

про необхідність перепроектування системи керування, що призводить до

підвищення ресурсо- та енергоефективності системи в цілому (Додаток І.7).

У 2019 році була виконана науково-дослідна робота на тему «Розроблення

робастних методів керування технологічними об’єктами в умовах

невизначеності» для ТОВ «САУТКОМ», що займається розробкою та
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впровадженням автоматизованих систем управління технологічними процесами

для цукрової, спиртової галузей, елеваторів зерна та теплоенергетикою

промислових підприємств. Вказано, що результати впровадження дають

можливість підвищити точність підтримання технологічних режимів та

зменшити матеріальні та енергетичні ресурси в різних режимах функціонування

об'єкта в умовах невизначеності. Результати науково-дослідної роботи

підтверджені у довідках Додатків І.8 та І.9.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у Національному

університеті харчових технологій при виконанні:

• фундаментальної держбюджетної науково-дослідної роботи МОН України

за темою «Теоретичні основи розробки робастно-оптимальних систем керування

складними технологічними об’єктами та комплексами в умовах

невизначенності» (номер державної реєстрації 0115U000379), а саме розробка та

моделювання робастно-оптимальних систем керування;

• НДР «Наукові основи створення інтелектуальних систем автоматизації

технологічних об’єктів із використанням робастно-оптимальних та

енергозбережних методів» (номер державної реєстрації 0116U001531), а саме, а

саме розробка та моделювання робастних систем керування;

• НДР «Наукові основи створення автоматизованих систем управління для

комп’ютерно-інтегрованих виробництв харчової промисловості» (номер

державної реєстрації 0112U001496), а саме розробка та моделювання робастних

систем керування.

Результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному

процесі кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління

Національного університету харчових технологій (Додаток І.10).

За результатами випробовування виявлено, що введення запропонованих

рішень підвищує загальна ефективність на 2,5 – 4,5 %. У Додатку Ї наведено

розрахунок коштів, які економляться на ТОХП – відділення пастеризації

молочного виробництва.
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5.4. Оцінка відповідності запропонованих рішень сучасним

міжнародним стандартам

Сьогодні існує багато міжнародних та регіональних стандартів, що

відносяться до промислового виробництва, до якої відноситься і харчова

промисловість. Частина з них доповнюється іншими стандартами та

посиланнями, а частина навіть суперечать один одному. До останніх відносяться

стандарти на життєвий цикл промислового обладнання, процесу і т.д. (актив –

asset) та підприємства в цілому.

Розглянемо низку міжнародних стандартів в контексті Industry 4.0 та

визначимо місце та роль запропонованих рішень. В рамках промислової

діджіталізації діють три групи міжнародних стандартів на:

-життєвий цикл (IEC 62890, ISO 15926)

- комунікаційні структури, в тому числі мережі та протоколи (IEC 61784,

IEC 62541, IEC 61804…);

- правила кібербезпеки та захисту даних (IEC 62443, ISO/IEC 27000, IEC

61511, ISO 13849…);

- загальну мову, включаючи знаки, алфавіт, словники, синтаксис, граматику,

семантику, прагматику та культуру (IEC 61360, ISO 13584-42…).

З точки зору моделі RAMI4.0 та ISA-95 СК ТОХП може розглядатися як

актив (asset), що складається з менших компонентів та ієрархічно входить до

вищих систем. Життєвий цикл активу (СК ТОХП) представляється життєвим

циклом загальної ІIoT (АСУ ТП).Кожен актив має свій ЖЦ, що описується двома

міжнародними стандартами: IEC 62890 «Life-cycle management for systems and

products used in industrial-process measurement, control and automation» та ISO

15926 «Industrial automation systems and integration—Integration of life-cycle data

for process plants including oil and gas production facilities». Перший описує

управління ЖЦ продуктами та інтеграцію ЖЦ систем та підсистем. Другий

описує модель семантичного сховища даних в контексті ЖЦ. ISO 15926

базується на Семантичному WEB та RDF. За рахунок використання мови OWL
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запропоновані рішення можна розглядати в контексті вказаних стандартів. З

точки зору ефективності онтології можуть варіюватися від дуже абстрактних і

багатослівних моделей до дуже простих, причому останні приносять суттєво

поліпшену ефективність.

Інструментом розширенням та управління, в тому числі життєвим циклом

продукту на сьогодні є використання цифрових двійників, при цьому термін

Digital Twin є кінцева, недосяжна мета, оскільки жодна абстрактна модель не

може відображати реальні сутності з однаковою точністю.

Основними компонентами цифрових двійників є фізичний компонент (в

нашому випадку – СК ТОХП), віртуальна модель (в нашому випадку – структура

прикладної онтології) та дані (в нашому випадку – атрибути онтології). Цикл

зв'язку між «віртуально-фізичною» дуальністю системи забезпечується даними

у різних її формах, що обробляються автоматично та вводяться учасниками

процесу. В будь якому разі, управління ЖЦ дозволяє: надійно створювати

системи в автоматизованому та масштабованому режимі; відстежувати та робити

облік всіх систем та активів; узгоджувати системи протягом усього їх ЖЦ;

знімати з експлуатації системи та ресурси, коли вони більше не потрібні. Окрім

управління ЖЦ, функціями цифрових двійників є: діагностика життєздатності,

моніторинг діяльності, симуляція та передбачення, оптимізація тощо, що також

входить в розроблювану в дисертаційній роботі систему.

Використання моделей Linked Data та OWL в індустрії дозволяє розширити

стандартну модель даних, збільшити гнучкість, а головне використати

нетрадиційну предметну область, що розроблена в дисертаційній роботі. Таким

чином, забезпечується краща сумісність та простий обмін між ресурсами через

Інтернет. Також моделі OWL є ефективним кроком для забезпечення

правильного вирівнювання між різними доменами, такими як: актори, датчики,

управління робочими потоками, веб-ресурси тощо. Найголовніше, що ці подання

можна використовувати для розумної обробки та міркування, що не

підтримується застарілими форматами даних. Використання онтологічного

підходу щодо проектування СК ТОХП підтверджується наведеними
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стандартами, сучасним станом онтологічного інжинірингу, а також

міжнародними стратегіями розвитку промисловості світових країн.

Таким чином, запропоновані рішення мають наступні властивості: відкрита

система, система побудована на міжнародних стандартах та на основі відкритих

мереж, а також є розподіленою та може бути просто інтегрована в інші системи.

Тобто, запропоновані в роботі рішення не суперечать сучасним міжнародним

стандартам в області промислових виробництв, а виділяють та доповнюють їх з

точки зору проектування та моніторингу СК ТОХП, що функціонує в умовах

невизначеності.

Висновки до розділу 5

1. Реалізовано прикладну онтологію розроблення системи керування для

технологічних об’єктів харчової промисловості та систему моніторингу

відтворюваності системи керування, які використовуються для формування

системи підтримки прийняття рішень, що функціонує згідно з життєвим циклом

системи керування та забезпечує оперативність прийняття рішень щодо її

переконструювання. Прикладна онтологія реалізується на мові OWL, що за

атрибутами вимог, ТОХП та ММ визначає множину розробляємих рішень СК

ТОХП. Зроблено перевірку прикладної онтології та тестових вибірках та

доведено її ефективність.

2. Формалізовано процес створення системи підтримки прийняття рішень із

застосуванням розподіленої архітектури та сучасних тенденцій Industry 4.0. Це

дозволило чітко визначити місце підсистем моніторингу та розроблення систем

керування ТОХП, що функціонують в умовах невизначеності в інтегрованій

автоматизованій системі управління виробництвом. Достовірність та

коректність запропонованих рішень та можливість їх впровадження на

різнопрофільних підприємствах харчової промисловості ґрунтується на

коректному використанні запропонованих розподілених архітектурах системи та
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розробленому алгоритмічно-програмному забезпеченню. Адекватність

підтверджується відповідними актами впровадження та на основі моделювання.

3. Доведено, що запропоновані в роботі рішення не суперечать сучасним

міжнародним стандартам в області промислових виробництв, а виділяють та

доповнюють їх з точки зору проектування та моніторингу СК ТОХП, що

функціонує в умовах невизначеності, а також можуть бути частиною цифрового

представлення моделей виробництва.

4. Очікуваних економічний ефект від впровадження запропонованих

рішень базується на наступних джерелах: збільшення оперативності приймаємих

рішень; збільшення обґрунтованості керувальних дій; збільшення ефективності

технологічної складової СК ТОХП; зменшення ризику втрати стійкості СК

ТОХП; підвищення соціально-економічної ефективності. Загальна економічна

ефективність підвищується на 2,5 – 4,5 %.
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ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та комплексне розв’язання

науково-прикладної проблеми розроблення та впровадження робастно-

оптимальних систем керування для ТОХП, що функціонують в умовах

невизначеності, та створення науково-методологічних основ їх застосування й

проектування для забезпечення підвищення енерго-, ресурсоефективності та

якості виробництва, що має важливе значення в галузі технічних наук.

Основні наукові та практичні результати можуть бути узагальнені в таких

висновках:

1. Проведено систематизацію робастно-оптимальних методів керування, на

основі якої виявлено, що використання робастно-оптимальних систем керування

у структурі інтегрованої автоматизованої системи управління харчовим

виробництвом приведе до покращення якості та зменшення витрат енергоносіїв.

Показано, що складні ТОХП працюють в умовах невизначеності, тому оцінка

ступеня невизначеності дає змогу сформулювати умови застосування робастно-

оптимальних СК. В технічній літературі існує велика кількість методів та

підходів робастного, оптимального та робастно-оптимального керування, що

обумовлює необхідність класифікації вказаних методів та розвиток їх з

урахуванням особливостей складних технологічних об’єктів.

2. На основі системно-онтологічного підходу виділено предметну та

проблемну області дослідження, для яких сформульовано модель онтологічної

системи, що описує формалізовані закономірності проектування СК ТОХП, яка

функціонує в умовах невизначеності та містить семантичні відношення між

об’єктами, процесами й виділеними задачами. Дослідження моделі предметної

області показало, що задачу проектування СК потрібно розглядати з точки зору

основних задач життєвого циклу системи керування та її оточення. Це дасть

змогу надійно створювати системи керування в автоматизованому та

масштабованому режимах, відстежувати і враховувати особливості роботи СК,

узгоджувати роботу систем протягом їх життєвого циклу, виконувати
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переконструювання системи, коли системи керування не забезпечують

підтримання заданих значень технологічних параметрів.

3. Розроблено онтологію задач дослідження та онтологію процесів, в рамках

яких виконана декомпозиція на відповідні підзадачі, етапи та дії. Це дало змогу

сформувати метод розроблення й моніторингу СК ТОХП, що функціонують в

умовах невизначеності, який забезпечує виконання умов цілісності,

інтегрованості та несуперечливості при розробленні СК в умовах

невизначеності, що, у свою чергу, підвищить загальну ефективність

функціонування СК ТОХП.

4. На основі виявлених особливостей математичних моделей ТОХП, що

функціонують в умовах невизначеності, виділено два типи математичної моделі:

з визначеною невизначеністю та з невизначеною невизначеністю. За

дослідженнями існуючих підходів до ідентифікації математичних моделей

розроблено узагальнену концепцію ідентифікації математичної моделі ТОХП,

що функціонують в умовах невизначеності, яка базується на методах

довизначення області невизначеності. На основі виконаного моделювання

показано ефективність запропонованих підходів довизначення та розроблені

рекомендації щодо ідентифікації математичних моделей, орієнтованих на

робастне керування. На відміну від існуючих методів, запропоновані підходи не

використовують додаткові експериментальні процедури та складні розрахунки.

Найкращий результат при розрахунку області невизначеності показав підхід,

заснований на методі «складального ножа», зокрема, значення gap-метрик

знизилося більше, ніж на 40 % у порівнянні з емпіричним підходом.

5. Формалізовано процес розробки робастно-оптимальних методів

керування для ТОХП, які функціонують в умовах суттєвих невизначеностей,

враховуючи вимоги щодо ресурсо- та енергоефективності системи, заснованих

на:

5.1. Типових вагових функціях для вхідних та вихідних сигналів замкненої

системи, що побудовані у зв’язку зі складністю розуміння робастно-

оптимальних критеріїв синтезу та неможливістю безпосереднього поєднання з
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якістю перехідних процесів керування в часовій або частотній областях. Дані

функції дають можливість робастно-оптимальний критерій керування

використовувати в інженерних задачах синтезу автоматичної системи керування.

5.2. Оптимізаційній задачі знаходження вагових коефіцієнтів

вхідних/вихідних сигналів на основі компромісу між якістю та

енергоефективністю, якщо вимоги до системи автоматизації розмиті та не

сформульовано чітких вагових функцій для вхідних і вихідних сигналів.

5.3. Імітаційному моделюванні робастно-оптимальних СК ТОХП, що

функціонують в умовах невизначеності за різними критеріями, які показали свою

працездатність та ефективність при різних вимогах до системи, що в загальному

призводить до зниження Н∞-норми замкненої системи більш, ніж у 2 рази.

5.4. Комплексуванні класичної теорії керування для складних ТОХП та

робастних методів синтезу, що дало змогу підвищити якість перехідних процесів

і зменшити енерговитрати у порівнянні із традиційними системами: для системи

керування в умовах інтенсивних зовнішніх збурень обґрунтованим є

застосування робастної СК за робастно-оптимальним критерієм, використання

якої зменшує Н∞-норму замкненої системи в 4,5 разів; введення компенсатора

для розв’язування каналів керування в багатозв’язній СК, коефіцієнти якого

розраховуються за Н∞-критерієм, зменшують Н∞-норму замкненої системи в 2

рази; розрахунок параметрів системи керування для ТОХП із запізнюванням за

Н∞-критерієм зменшують динамічну похибку та час регулювання відповідно на

37,5 та 21,6 %; використання СК із переключенням в адаптивній системі з

ідентифікацією математичної моделі зменшує інтегрально-квадратичний

критерій від 10 до 40 %.

6. Запропоновано метод вибору СК ТОХП, що функціонують в умовах

невизначеності, який базується на аксіомах прикладної онтології та моделюванні

систем. Метод передбачає формування множини варіантів систем керування,

зокрема, критеріїв, структур та методів синтезу за особливостями об'єкта, його

математичної моделі та вимог до системи, що дає змогу підвищити
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обґрунтованість вибору критерію й методу системи керування та зменшить час

розробки системи.

7. Реалізовано прикладну онтологію розроблення СК ТОХП та систему

моніторингу відтворюваності системи керування, які використовуються для

формування системи підтримки прийняття рішень, що функціонує згідно з

життєвим циклом системи керування та забезпечує оперативність прийняття

рішень щодо її переконструювання. Моніторинг системи здійснюється шляхом

прогнозування серій вхідних та вихідних сигналів системи керування на

нейронній мережі та розрахунку введеної оцінки відтворюваності. Нейронна

мережа забезпечила високу продуктивність на тестових вибірках (точність

більше 80 %), що доводить можливість її використання.

8. Формалізовано процес створення системи підтримки прийняття рішень із

застосуванням розподіленої архітектури та сучасних тенденцій Industry 4.0. Це

дозволило чітко визначити місце підсистем моніторингу та розроблення систем

керування ТОХП, що функціонують в умовах невизначеності в ІАСУ.

9. Результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію та передані

у ТОВ «Технопарк Полесье», Червонослобідський МПД ДП «Укрспирт», ПАТ

«Линовицький цукрокомбінат «Красний»», ТОВ «САУТКОМ» для синтезу

робастно-оптимальних систем керування, ідентифікації математичних моделей

технологічних об’єктів в умовах невизначеності, моніторингу відтворюваності

системи керування, що підтверджено відповідними актами та довідками.

Загальна ефективність від впровадження запропонованої системи підвищується

на 2,5–4,5 %. Результати дисертаційного дослідження впроваджено у навчальний

процес Національного університету харчових технологій при викладанні

дисциплін «Методи сучасної теорії управління», «Сучасні технології

проектування інтелектуальних систем керування», «Технології Індустрії 4.0» для

здобувачів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 151 – «Автоматизація та

комп’ютерно-інтегровані технології».
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Додаток А

Приклад ідентифікації багатовимірної математичної моделі ТОХП

А.1. Вхідні-вихідні дані (машинний час 0,5 с)

А.2. Математичні моделі

№ Модель Критерії
1

data.1

Model_1 =
Continuous-time identified state-space model:

dx/dt = A x(t) + B u(t) + K e(t)
y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A =
x1         x2         x3         x4

x1 -1.076 -0.003356 -0.07362 -0.1032
x2 -0.677 -2.016      1.412      1.417
x3 -0.2542 -0.4807 -0.8113      1.613
x4 -0.2231 -1.627 -1.646 -2.442

B =
u1          u2          u3          u4

x1 -0.002284 -0.001367    0.006846    0.005622
x2    0.001595 -0.005621 -7.09e-05 -0.002689
x3 -0.0003168    0.002584 -0.001919 -0.002634
x4     0.01061 -0.006927    0.007213      0.0115

C =
x1        x2        x3        x4

y1 -69.65     7.327     3.075 -0.4059
y2 -62.07 -0.03262 -5.123     1.448
y3 -44.24 -3.83 -2.626 -0.8816
y4 -33.55 -8.673     4.949 -0.2211

D =

LossFcn: 0.0012

MSE: 0.7404

FPE: 0.0014

AIC: 909.7512

AICc: 919.9110

nAIC: -6.5747

BIC: 1.1132e+03
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u1  u2  u3  u4
y1   0   0   0   0
y2   0   0   0   0
y3   0   0   0   0
y4   0   0   0   0

K =
y1          y2          y3          y4

x1    0.001072    0.003553 -9.709e-05 -0.000143
x2 -0.01493 -0.05689 -0.001284     0.01831
x3 -0.01049 -0.07239 -0.001265     0.03313
x4     0.02949      0.1275 -0.005696 -0.03322

Parameterization:
FREE form (all coefficients in A, B, C free).
Feedthrough: none
Disturbance component: estimate
Number of free coefficients: 64

Status:
Fit to estimation data: [86.44;84.11;78.05;73.25]%

2

data.2

Model_2 =
Continuous-time identified state-space model:

dx/dt = A x(t) + B u(t) + K e(t)
y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A =
x1         x2         x3         x4

x1 -1.096 -0.003861 -0.02127 -0.01065
x2 -0.7819 -0.7324       1.37      1.873
x3 -0.09152 -0.4344 -1.519     0.4153
x4     0.1153     0.1962 -0.6004 -1.243

B =
u1          u2          u3          u4

x1    0.002573    0.001286 -0.006729 -0.005327
x2 -0.004876    0.006323 -0.002176 -0.0008778
x3 -0.004006 -0.001286 -0.0003336 -0.001878
x4    0.003809 -0.002374 -0.0008122 -0.001477

C =
x1       x2       x3       x4

y1    69.49 -6.988 -2.23    1.614
y2    61.78 -1.224     4.38 -0.9472
y3    44.23    5.181    3.703    0.822
y4    33.24    8.038 -4.654 -0.5859

D =
u1  u2  u3  u4

y1   0   0   0   0
y2   0   0   0   0
y3   0   0   0   0

LossFcn: 0.0012

MSE: 0.7457

FPE: 0.0013

AIC: 891.8954

AICc: 896.3045

nAIC: -6.6095

BIC: 1.0275e+03
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y4   0   0   0   0

K =
y1  y2  y3  y4

x1   0   0   0   0
x2   0   0   0   0
x3   0   0   0   0
x4   0   0   0   0

Parameterization:
FREE form (all coefficients in A, B, C free).
Feedthrough: none
Disturbance component: none
Number of free coefficients: 48

Status:
Fit to estimation data: [86.27;83.98;78.02;73.44]%

3

data.3

Model_3 =
Continuous-time identified state-space model:

dx/dt = A x(t) + B u(t) + K e(t)
y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A =
x1        x2        x3        x4        x5

x1 -1.197 -0.1093    0.1902 -0.04293    0.1257
x2 -0.1105 -0.6503 -0.03578 -0.4045 -0.2265
x3 -0.08688     0.689 -0.5527    0.0218 -0.2618
x4 -0.04569 -0.2031     0.433 -0.2659 -0.1802
x5 -0.09916    0.1964 -0.3289     0.168 -0.3843
x6    0.3105    0.1992    0.1796    0.5704 -0.4065
x7 -0.03268   0.08128 -0.6085    0.3016 -0.3708
x8    0.3289    0.2662 -0.06954 -0.1902    0.6363
x9 -0.1468 -0.02182    0.1285     0.127 -0.07835

x6        x7 x8        x9
x1    0.0859      0.17    0.0742   0.02053
x2    0.4225 -0.166    0.5681   0.07346
x3 -0.3621    0.1733 -0.137 -0.3243
x4 -0.1713 -0.03636    0.5823 -0.2508
x5    0.6648   0.02156 -0.4048 -0.3109
x6 -0.5067    0.0982 -0.3483    0.7353
x7 -0.3861 -0.6888    0.3281 -0.1271
x8 -0.6478 -0.1628 -0.6603   0.01175
x9 -0.1406    0.8378    0.2058 -0.5512

B =
u1        u2        u3        u4

x1    0.2434    0.2189 -0.7344 -0.5838
x2 -0.1123    0.1123   0.01028   0.02365
x3   0.01524   0.07597   0.01536   0.01039
x4 -0.02809 -0.02416    0.0145   0.08284
x5 -0.01348    0.1095 -0.0168    0.0862

LossFcn: 0.0064

MSE: 0.7182

FPE: 0.0014

AIC: 897.2089

AICc: 921.1543

nAIC: -6.5991

BIC: 1.2024e+03
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x6    0.1543 -0.2582 -0.02989 -0.07033
x7   0.06995   0.03506 -0.09092  0.002395
x8    0.1588 -0.2505 -0.01108 -0.03098
x9 -0.05968    0.1167    0.1699    0.1068

C =
x1        x2        x3        x4        x5

y1    0.5311 -0.2828    0.2282 -0.1983   0.05503
y2    0.5059 -0.02524 -0.1065 -0.0333 -0.1423
y3    0.4375      0.15 -0.1588   0.08506 -0.03885
y4    0.3169   0.09505   0.01682   0.01161 -0.01437

x6        x7 x8        x9
y1    0.1916    0.1955    0.1293 -0.1531
y2  0.007603     0.154 -0.03864 -0.1586
y3 -0.03067 -0.1383 -0.02251 -0.05226
y4 -0.05439   0.05457 -0.08983 -0.06396

D =
u1  u2  u3  u4

y1   0   0   0   0
y2   0   0   0   0
y3   0   0   0   0
y4   0   0   0   0

K =
y1  y2  y3  y4

x1   0   0   0   0
x2   0   0   0   0
x3   0   0   0   0
x4   0   0   0   0
x5   0   0   0   0
x6   0   0   0   0
x7   0   0   0   0
x8   0   0   0   0
x9   0   0   0   0

Parameterization:
FREE form (all coefficients in A, B, C free).
Feedthrough: none
Disturbance component: none
Number of free coefficients: 153

Status:
Fit to estimation data: [86.47;84.49;78.5;73.56]%

4

data.4

Model_4 =
Continuous-time identified state-space model:

dx/dt = A x(t) + B u(t) + K e(t)
y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A =
x1      x2      x3      x4

LossFcn: 0.0188

MSE: 2.1350

FPE: 0.0203

AIC: 2.2806e+03
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x1   2.672 -4.945       0       0
x2   5.562 -115   209.8       0
x3       0   429.2 -839.5 -7.856
x4       0 0   5.005 -8.106

B =
u1       u2       u3       u4

x1   0.2652        0 -0.5791 -0.4562
x2        0        0    8.832    7.432
x3        0        0 -37.98 -31.8
x4        0   0.4108 -0.2285 -0.1161

C =
x1 x2  x3  x4

y1   1   0   0   0
y2   0   1   0   0
y3   0   0   1   0
y4   0   0   0   1

D =
u1  u2  u3  u4

y1   0   0   0   0
y2   0   0   0   0
y3   0   0   0   0
y4   0   0   0   0

K =
y1  y2  y3  y4

x1   0   0   0   0
x2   0   0   0   0
x3   0   0   0   0
x4   0   0   0   0

Parameterization:
STRUCTURED form (some fixed coefficients in  A, B, C).
Feedthrough: none
Disturbance component: none
Number of free coefficients: 20

Status:
Fit to estimation data: [82.94;76.24;61.42;62.57]%

AICc: 2.2823e+03

nAIC: -3.8972

BIC: 2.3654e+03

5

data1.1

Model_1 =
Continuous-time identified state-space model:

dx/dt = A x(t) + B u(t) + K e(t)
y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A =
x1        x2        x3        x4

x1 -1.069 -0.2547    0.1542    0.1498
x2 -0.173 -0.04261 -0.1117 -0.1444
x3    0.3197    0.1342 -3.314    0.9803
x4   0.09209 -0.1226 -6.454 -5.885

LossFcn: 0.0013

MSE: 0.7649

FPE: 0.0016

AIC: 974.3848

AICc: 984.5446

nAIC: -6.4484
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B =
u1         u2         u3         u4

x1 -0.004304 -0.002427   0.006041   0.004894
x2 -0.00105 -0.000341   0.000791   0.000582
x3 -0.006633   0.009635 -0.001726 -0.001677
x4 -0.01871    0.00955 -0.006655 -0.01078

C =
x1       x2       x3       x4

y1 -81.05 -0.3434 -15.54 -5.344
y2 -68.9   0.1378    2.299    10.73
y3 -51.01   0.2788     12.2    1.184
y4 -38.11 -1.121       17 -10.73

D =
u1  u2  u3  u4

y1   0   0   0   0
y2   0   0   0   0
y3   0   0 0   0
y4   0   0   0   0

K =
y1          y2          y3          y4

x1 -0.001651   0.0006319 -0.0002845 -0.001176
x2    0.001098 -0.0004997    0.000259   0.0008845
x3     0.00394 -0.005359     0.00528 -0.005611
x4      0.0373 -0.01026 -0.0009189     0.01027

Parameterization:
FREE form (all coefficients in A, B, C free).
Feedthrough: none
Disturbance component: estimate
Number of free coefficients: 64

Status:
Fit to estimation data: [82.67;79.01;72.91;64.38]%

BIC: 1.1778e+03

6

data1.2

Model_2 =
Continuous-time identified state-space model:

dx/dt = A x(t) + B u(t) + K e(t)
y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A =
x1        x2        x3        x4

x1 -1.062   0.09821   0.02762 -0.00892
x2 -0.1877 -3.247     0.113 -0.7725
x3 -0.523 -3.205 -1.186     2.383
x4    0.3076     1.364 -2.256 -1.079

B =
u1         u2         u3         u4

x1 -0.007592 -0.002726   0.008212   0.006617

LossFcn: 0.0032

MSE: 1.0223

FPE: 0.0036

AIC: 1.3948e+03

AICc: 1.3992e+03

nAIC: -5.6272

BIC: 1.5305e+03
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x2    0.01319 -0.01516   0.002995   0.001479
x3    0.01608 -0.02966   0.008133     0.0179
x4 -0.009098   0.006506 -0.005622 -0.01235

C =
x1       x2       x3       x4

y1 -54.22    7.785 -4.064   0.7769
y2 -46.2 -0.3563    6.079    1.284
y3 -34.04 -6.252    1.449 -0.6149
y4 -24.79 -8.264 -5.132 -0.8245

D =
u1  u2  u3  u4

y1   0   0   0   0
y2   0   0   0   0
y3   0   0 0   0
y4   0   0   0   0

K =
y1  y2  y3  y4

x1   0   0   0   0
x2   0   0   0   0
x3   0   0   0   0
x4   0   0   0   0

Parameterization:
FREE form (all coefficients in A, B, C free).
Feedthrough: none
Disturbance component: none
Number of free coefficients: 48

Status:
Fit to estimation data: [78.19;75.1;69.53;62.72]%

7

data1.3

Model_3 =
Continuous-time identified state-space model:

dx/dt = A x(t) + B u(t) + K e(t)
y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A =
x1         x2         x3         x4         x5

x1 -0.6942    0.04562 -0.543    0.06865    0.03379
x2 -0.5604 -0.8574     0.2948    0.01098 -0.2248
x3     0.2535 -0.2159 -0.2735     0.3626 -0.09638
x4 -0.1926 -0.2629 -0.5156 -0.5225     0.0282
x5 -0.218    0.03171    0.08039 -0.01803 -0.3388
x6    0.05517     0.3206 -0.1389 -1.661 -0.4017
x7     0.4018 -0.4842    0.02284     0.0386 -0.5786
x8    0.08622 -0.3259     0.3097 -0.6062    0.02316
x9 -0.2742     0.5534 -0.1453     0.4559 -0.4394

x6         x7         x8         x9
x1 -0.1541 -0.257 -0.3938     0.3494

LossFcn: 0.0092

MSE: 0.7686

FPE: 0.0018

AIC: 1.0328e+03

AICc: 1.0568e+03

nAIC: -6.3343

BIC: 1.3380e+03
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x2 -0.3039     0.3645     0.4182     0.2893
x3     0.3069 -0.3515 -0.3723     0.4309
x4      1.532 -0.07802     0.8295 -0.06068
x5     0.4853     0.5761 -0.3402     0.0171
x6 -0.4678 -0.001084     0.2953 -0.2146
x7    0.07979 -0.3427 -0.02024 -0.1822
x8 -0.2134 -0.3024 -0.7517 -0.8191
x9     0.5313    0.03604 -0.111 -1.194

B =
u1         u2         u3         u4

x1     0.4394    0.07891 -0.3664 -0.507
x2     0.3516   0.006636 -0.3146 -0.09185
x3 -0.05249    0.04778 -0.0496 -0.05559
x4 -0.01932 -0.03113    0.01227 -0.3207
x5    0.03566     0.1399 -0.2302 -0.09309
x6     0.1043   0.003449    0.09891 -0.06374
x7 -0.004417    0.09673 -0.06364    0.09566
x8     0.1857     0.2472 -0.4097 -0.2133
x9 -0.09258     0.3302 -0.2362 -0.0685

C =
x1        x2        x3        x4        x5

y1    0.5778    0.3294   0.03708 -0.03709    0.1347
y2    0.3626    0.3558   0.05693 0.1446    0.1071
y3    0.1773    0.1864    0.1054     0.172    0.1957
y4     0.231 -0.1793   0.01263 -0.01445    0.0207

x6        x7        x8        x9
y1    0.1695   0.00458    0.2518 -0.08607
y2 -0.1547   0.08876    0.2289   0.05939
y3 -0.09195    0.1414    0.3249   0.05389
y4      0.12    0.0655      0.32    0.3462

D =
u1  u2  u3  u4

y1   0   0   0   0
y2   0   0   0   0
y3   0   0   0   0
y4   0   0   0   0

K =
y1  y2  y3  y4

x1   0   0   0   0
x2   0   0   0   0
x3   0   0   0   0
x4   0   0   0   0
x5   0   0   0   0
x6   0   0   0   0
x7   0   0   0   0
x8   0   0   0   0
x9   0   0   0   0
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Parameterization:
FREE form (all coefficients in A, B, C free).
Feedthrough: none
Disturbance component: none
Number of free coefficients: 153

Status:
Fit to estimation data: [82.39;78.6;73.03;65.16]%

8

data1.4

Model_4 =
Continuous-time identified state-space model:

dx/dt = A x(t) + B u(t) + K e(t)
y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A =
x1          x2          x3          x4

x1       5.005 -7.689           0           0
x2       13.08 -5695   1.143e+04           0
x3           0        5968 -1.201e+04 -3.333
x4           0           0       6.495 -8.758

B =
u1        u2        u3        u4

x1    0.2572         0 -0.5746 -0.5787
x2         0         0     530.3     274.2
x3         0         0 -558.3 -289.3
x4 0    0.3786  0.004401 -0.02815

C =
x1  x2  x3  x4

y1   1   0   0   0
y2   0   1   0   0
y3   0   0   1   0
y4   0   0   0   1

D =
u1  u2  u3  u4

y1   0   0   0   0
y2   0   0   0   0
y3   0   0   0   0
y4   0   0   0   0

K =
y1  y2  y3  y4

x1   0   0   0   0
x2   0   0   0   0
x3   0   0   0   0
x4   0   0   0   0

Parameterization:
STRUCTURED form (some fixed coefficients in  A, B, C).
Feedthrough: none

LossFcn: 0.0107

MSE: 1.5511

FPE: 0.0116

AIC: 1.9944e+03

AICc: 1.9961e+03

nAIC: -4.4561

BIC: 2.0792e+03
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Disturbance component: none
Number of free coefficients: 20

Status:
Fit to estimation data: [75.71;70.6;56.49;54.62]%

9

data2.1

Model_1 =
Continuous-time identified state-space model:

dx/dt = A x(t) + B u(t) + K e(t)
y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A =
x1        x2        x3        x4

x1 -1.09 -0.04899   0.09413 -0.04642
x2    0.1361    0.4074 -2.353     6.223
x3    0.1667     2.987 -2.142     6.531
x4 -0.6913 -12.14     4.349 -15.65

B =
u1         u2         u3         u4

x1 -0.002398 -0.001096   0.002953   0.002323
x2   0.006063   0.001711   0.004163    0.00233
x3    0.01046 -0.002642   0.005217   0.003643
x4 -0.03319    0.01559 -0.01336 -0.01052

C =
x1       x2       x3       x4

y1 -162.2 -23.4    4.124 -12.72
y2 -135.9 -2.535 -6.83    16.98
y3 -98.05    21.27   0.1235 -0.1901
y4 -73.75    33.03    8.758 -13.74

D =
u1  u2  u3  u4

y1   0   0 0   0
y2   0   0   0   0
y3   0   0   0   0
y4   0   0   0   0

K =
y1          y2          y3          y4

x1 -0.0006224 -0.0003894 -4.524e-05   0.0003923
x2 -0.008391 -0.01603    0.009907 -0.02612
x3 -0.009172 -0.02172    0.006173 -0.03361
x4     0.01168     0.04812 -0.01439     0.08464

Parameterization:
FREE form (all coefficients in A, B, C free).
Feedthrough: none
Disturbance component: estimate
Number of free coefficients: 64

Status:

LossFcn: 0.0017

MSE: 0.8099

FPE: 0.0020

AIC: 1.0942e+03

AICc: 1.1044e+03

nAIC: -6.2144

BIC: 1.2977e+03
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Fit to estimation data: [90.76;89.13;85.38;80.63]%
10

data2.2

Model_2 =
Continuous-time identified state-space model:

dx/dt = A x(t) + B u(t) + K e(t)
y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A =
x1       x2       x3       x4

x1 -1.153   0.1431 -0.2265    0.253
x2 -0.4695 -2.342 -3.146    4.499
x3 -1.217    3.312 -6.974    13.01
x4    2.709 -9.355    10.12 -20.45

B =
u1         u2         u3         u4

x1   0.002774   0.001138 -0.0028 -0.002249
x2    0.00153    0.00725   0.002176  0.0002321
x3    0.01912   0.003195   0.008881   0.005109
x4 -0.03806   0.001529 -0.01265 -0.00774

C =
x1       x2       x3       x4

y1      161 -25.33    4.129 -11.24
y2    134.8 -0.7045 -11.45    13.89
y3    97.71    20.48 -1.139    1.574
y4    73.31    32.04    10.36 -12.8

D =
u1  u2  u3  u4

y1   0   0   0   0
y2   0   0   0   0
y3   0   0   0   0
y4   0   0   0   0

K =
y1  y2  y3  y4

x1   0   0   0   0
x2   0   0   0   0
x3   0   0   0   0
x4   0   0   0   0

Parameterization:
FREE form (all coefficients in A, B, C free).
Feedthrough: none
Disturbance component: none
Number of free coefficients: 48

Status:
Fit to estimation data: [90.38;87.32;85.22;81.03]%

LossFcn: 0.0024

MSE: 0.8953

FPE: 0.0027

AIC: 1.2474e+03

AICc: 1.2518e+03

nAIC: -5.9152

BIC: 1.3830e+03

11 Model_3 =
Continuous-time identified state-space model:

dx/dt = A x(t) + B u(t) + K e(t)

LossFcn: 0.0119

MSE: 0.9758
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data2.3 y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A =
x1        x2        x3        x4        x5

x1 -0.9582 -0.03755   0.04011 -0.1652      0.24
x2 -0.0206 -1.769    0.4683 -0.9395    0.6357
x3 -0.01597 -0.1614 -0.7314 -0.04564 -0.03333
x4    0.0402    0.6995    0.4492 -0.8629    0.3821
x5   0.08381      0.07  0.001969    0.1869 -0.779
x6   0.07778 -0.9975    0.2797    0.2867    0.7673
x7   0.03719    0.2261 -0.02414     0.206    0.2554
x8   0.06022 -0.2484 -0.0583    0.3608 -0.1591
x9    0.2501    0.4081    0.1548 -0.2917    0.4538

x6        x7        x8        x9
x1 -0.08768 -0.05799   0.04495    0.1282
x2    0.1018    0.0714   0.08604 -0.6374
x3 -0.49   0.03107 -0.2718    0.2456
x4    0.5058    0.2481 -0.04821 -0.05248
x5 -1.088 -0.07741 -0.3426    0.3936
x6 -1.171    0.1856    0.5406 -0.05954
x7   0.06499 -0.4012 -0.5336 -0.1705
x8  0.001299    0.4429 -0.8193    0.7548
x9    0.6591 -0.4356 -0.2799 -0.6752

B =
u1         u2         u3         u4

x1     0.3798     0.1483 -0.5985 -0.479
x2 -0.4959 -0.5313 -0.03713 -0.01863
x3     0.2062     0.3536 -0.05392 -0.003446
x4 -0.01998 -0.4241 -0.2411 -0.2189
x5 -0.1116     0.2008     0.2125    0.06314
x6 0.02611     0.4399     0.0269    0.08852
x7    0.03986     0.1135     0.1276     0.1613
x8 -0.1664 -0.2003     0.1548     0.1092
x9 -0.09946 -0.2415     0.1069     0.1359

C =
x1         x2         x3         x4         x5

y1     0.3087 -0.7187    0.04139     0.3959 -0.2605
y2     0.6427   0.009406    0.01913 -0.00959 -0.1681
y3     0.3954     0.1864     0.1757    0.05892 -0.08336
y4     0.3919     0.3253     0.1867 -0.0205    0.01459

x6         x7         x8         x9
y1 -0.1453 -0.1264 -0.4831    0.03517
y2 -0.006502    0.02962 -0.04448 -0.077
y3     0.1832 -0.1513 -0.06523 -0.179
y4 0.295 -0.1029     0.1414 -0.2562

D =
u1  u2  u3  u4

FPE: 0.0038

AIC: 1.4237e+03

AICc: 1.4476e+03

nAIC: -5.5709

BIC: 1.7289e+03
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y1   0   0   0   0
y2   0   0   0   0
y3   0   0   0   0
y4   0   0   0   0

K =
y1  y2  y3  y4

x1   0   0   0   0
x2   0   0   0   0
x3   0   0   0   0
x4   0   0   0   0
x5   0   0   0   0
x6   0   0   0   0
x7   0   0   0   0
x8   0   0   0   0
x9   0   0   0   0

Parameterization:
FREE form (all coefficients in A, B, C free).
Feedthrough: none
Disturbance component: none
Number of free coefficients: 153

Status:
Fit to estimation data: [89.93;88.55;83.12;78.85]%

12

data2.4

Model_4 =
Continuous-time identified state-space model:

dx/dt = A x(t) + B u(t) + K e(t)
y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A =
x1      x2      x3      x4

x1 -71.29   78.73       0       0
x2   5.449 -9.58   3.283       0
x3       0   5.599 -17.05   11.75
x4       0       0   15.65 -22.65

B =
u1        u2        u3        u4

x1     5.243         0   0.05082 -0.08998
x2         0         0 -0.4643 -0.3282
x3         0         0 -0.2711 -0.2018
x4         0    0.8507 -0.2867 -0.3558

C =
x1  x2  x3  x4

y1   1   0   0   0
y2   0   1   0   0
y3   0   0   1   0
y4   0   0   0   1

D =

LossFcn: 0.0037

MSE: 1.0650

FPE: 0.0041

AIC: 1.4557e+03

AICc: 1.4574e+03

nAIC: -5.5084

BIC: 1.5404e+03
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u1  u2  u3  u4
y1   0   0   0   0
y2   0   0   0   0
y3   0   0   0   0
y4   0   0   0   0

K =
y1  y2  y3  y4

x1   0   0   0   0
x2   0   0   0   0
x3   0   0   0   0
x4   0   0   0   0

Parameterization:
STRUCTURED form (some fixed coefficients in  A, B, C).
Feedthrough: none
Disturbance component: none
Number of free coefficients: 20

Status:
Fit to estimation data: [89.47;86.66;82.89;79.71]%

13

{data,
data1,
data2}

Model_mer =
Continuous-time identified state-space model:

dx/dt = A x(t) + B u(t) + K e(t)
y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A =
x1      x2      x3      x4

x1   3.314 -5.474       0       0
x2   15.28 -483.4   770.7       0
x3       0   663.5 -1102 -2.832
x4       0       0   3.624 -5.282

B =
u1        u2        u3        u4

x1    0.3135         0 -0.6084 -0.4882
x2         0         0     24.63     20.19
x3         0         0 -36.81 -30.21
x4         0    0.2717 -0.1147 -0.09928

C =
x1  x2  x3  x4

y1   1   0   0   0
y2   0   1   0   0
y3   0   0   1   0
y4   0   0   0   1

D =
u1  u2  u3  u4

y1   0   0   0   0
y2   0   0   0   0
y3   0   0   0   0

LossFcn: 0.0228

MSE: [3.0068
2.5891
3.5951]

FPE: 0.0246

AIC: 7.1389e+03

AICc: 7.1394e+03

nAIC: -3.7038

BIC: 7.2456e+03
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y4   0   0   0   0

K =
y1  y2  y3  y4

x1   0   0   0   0
x2   0   0   0   0
x3   0   0   0   0
x4   0   0   0   0

Parameterization:
STRUCTURED form (some fixed coefficients in  A, B, C).
Feedthrough: none
Disturbance component: none
Number of free coefficients: 20

Status:
Fit to estimation data: [76.86 65.72 81.87;71.1 60.85
75.54;57.23 46.95 63.3;58.22 45.45 68.37]% (stability focus)

LossFcn – остаточна функція втрат; Fit – процент підгонки даних, MSE – середньо-

квадратична похибка, FPE – кінцева похибка прогнозу; AIC – критерій Акаіке; AICc –

скорегований AIC; nAIC – нормований AIC; BIC – інформаційний критерій Байєса (табл.

2.2).
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А.3. Симуляція на ідентифікаційній вибірці

data

data1

data2
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{data, data1, data2}
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А.4. Симуляція на перевірочній вибірці

data
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data1

data2
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{data, data1, data2}
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А.5. Вибір моделі та аналіз довірчих інтервалів

data – Model_4 (data.4)
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data1 – Model_4 (data1.4)

data2 – Model_4 (data2.4)
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{data, data1, data2} – Model_mer

А.6. Остаточна модель з невизначеностями

P_unc = P_nom + W1 × Δ ×W2

P_nom=Model_mer (Додаток А.2)

W1=



337

4.932e-05 s^4 + 812.3 s^3 + 2.835e06 s^2 + 3.158e08 s + 1.45e09

--------------------------------------------------

s^4 + 1.813e04 s^3 + 8.083e07 s^2 + 3.299e09 s  + 7.052e09

Continuous-time transfer function.

W2=1. || Δ||∞≤1.

A.7. Сингулярна діаграма ідентифікованих моделей
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А.8. Код програми
clear all;clc;
load data.mat
figure(1)
data = [y u];
data1 = [y1 u1];
data2 = [y2 u2];
plot(data2,'r--',data,'g--',data1,'y--')
%--------
estimated_ss = ssest(data2(1:512),4)
estimated_ssnd = ssest(data2(1:512),4,'DisturbanceModel','none')
%--------
opt = ssestOptions();
opt.Regularization.Lambda = 0.2;
estimated_ss_reg =
ssest(data2(1:512),9,'DisturbanceModel','none',opt)
%--------
Am=[-1 1 0 0;1 -1 1 0;0 1 -1 1;0 0 1 -1];
Bm=[1 0 -1 -1;0 0 -1 -1;0 0 -1 -1;...

0 1 -1 -1];
Cm = eye(4);Dm = zeros(4,4);Km = zeros(4,4);
opt1 = ssestOptions('focus','stab');
initsys=idss(Am,Bm,Cm,Dm,Km,'Ts',0);
initsys.Structure.a.Free = (Am~=0);
initsys.Structure.b.Free = (Bm~=0);
initsys.Structure.c.Free = false;
initsys.Structure.k.Free = false;
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estimated_init = ssest(data(1:512),initsys,opt1)
estimated_init1 = ssest(data1(1:512),initsys,opt1)
estimated_init2 = ssest(data2(1:512),initsys,opt1)
data_mer = merge(data,data1,data2)
estimated_init_mer = ssest(data_mer(1:512),initsys,opt1)
%--------
figure(2)
h1=stepplot(estimated_init);
showConfidence(h1);
hold on;step(sys0);hold off;
legend('trueSys','Model 4');
%--------
figure(3)
compare(data2(512:end),estimated_ss,estimated_ssnd,...

estimated_ss_reg,estimated_init)
%--------
estimated_ss.Report.Fit
estimated_ssnd.Report.Fit
estimated_ss_reg.Report.Fit
estimated_init.Report.Fit
estimated_init1.Report.Fit
estimated_init2.Report.Fit
estimated_init_mer.Report.Fit
%-----------------
figure(4)
Pnom = tf(estimated_init_mer);
p = tf(estimated_init);
p1 = tf(estimated_init1);
p2 = tf(estimated_init2);
array = stack(1,p,p1,p2);
Parray = tf(array);
[Punc,Info] = ucover(Parray,Pnom,4,4,'Additive');
wcgainplot(Punc);hold on;
sigma(Pnom,'g',Parray,'y');hold off
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Додаток Б
Приклади ідентифікації математичної моделі ТОХП з одним входом та

одним виходом

Б.1. Структурна схема номінального об’єкта

Б.2. Структурна схема об’єкта з невизначеностями
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Б.3. Ідентифікація математичної моделі об’єкта згідно 1-го варіанту.

Результати ідентифікації до 1-го варіанту

№ Ідентифіковані
параметри моделі Оцінки ідентифікації

dssDcssCe
sD
sCusGy

Ts
ksG s +=+=+=
+

= - )(,)(,
)(
)()(;e

1
)( t

I
K,
од.вих.
/од.вх.

T,
c

τ,
c

FIT*),
%

FPE*),
·10-3

MSE*

),
·10-3

Автокореляційна та
взаємокореляційна функції
залишків

1

1.02 116.6 27.48

94.60 1.106 1.102
с=0.065 d=0.002

2

1.25 132.40 28.60

95.47 1.126 1.123
с=0.090   d=0.001

3

1.89 144.10 28.44

96.91 1.162 1.158с=0.069 d=0.003

4

0.96 93.20 27.02

94.42 1.112 1.109
с=0.116 d=0.001

5 1.57 156.09 33.23 96.27 1.145 1.142
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с=0.087   d=0.002

6 1.37 120.50 27.13 95.91 1.129 1.125
с=0.087   d=0.002

7 0.30 39.93 28.17 81.11 1.126 1.112
с=0.096   d=0.001

8 0.44 69.51 27.18 88.53 1.068 1.065
с=0.024   d=0.004

9 0.36 39.47 25.63 83.08 1.161 1.157
с=0.133   d=0.0004

10 1.39 142.41 28.49 95.87 1.124 1.120
с=0.085   d=0.001



343

*) Fit – процент підгонки даних, MSE – середньо-квадратична похибка, FPE – кінцева
похибка прогнозу Акаїке

Б.4. Параметрична ідентифікація номінальної моделі 1-го варіанту

№ Номінальна модель

Оцінки ідентифікації

FIT,
%

FPE,
·10-3

MSE,
·10-3

Автокореляційна та
взаємокореляційна функції
залишків

1

e
s
s

u
s

y s

0016.0
087.0

e
145.126

31.1 96.27

+
+

+

+
+

= -
- - - -

2

e
s
s

u
s

y s

0019.0
082.0

e
185.121

23.1 45.28

+
+

+

+
+

= -
- - - -

3

.
00025.0
162.0

e
138.126

20.1 15.32

e
s
s

u
s

y s

+
+

+

+
+

= -
[94.48
95.42
96.78
94.29
96.21
95.84
87.46
95.81]

1.186 [1.152
1.148
1.26
1.163
1.174
1.164
1.272
1.152]

4

.
00024.0
1587.0

e
117.132

23.1 71.27

e
s
s

u
s

y s

+
+

+

+
+

= -
95.54 1.183 1.182
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Б.5. Приклад ідентифікації математичної моделі об’єкта згідно 2-го варіанту.
Експериментальні дані

Результати ідентифікації до 2-го варіанту
№ Ідентифікована модель та оцінки ідентифікації
1 mod_1 =

Process model with transfer function:
1+Tz*s

G(s) = Kp * ---------------------------------
(1+2*Zeta*Tw*s+(Tw*s)^2)(1+Tp3*s)

Kp = 0.84497
Tw = 44.039

Zeta = 1.1299
Tp3 = 7.5342
Tz = -1.3467

An additive ARMA disturbance model has been estimated
y = G u + (C/D)e

C(s) = s + 0.04492
D(s) = s + 0.03843

Parameterization:
'P3UZ'

Number of free coefficients: 7
Use "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using PROCEST on time domain data.
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Fit to estimation data: 93.95% (prediction focus)
FPE: 0.001033, MSE: 0.001028
Автокореляційна та взаємокореляційна функції залишків

2 mod_2 =
Process model with transfer function:

Kp
G(s) = ----------------- * exp(-Td*s)

(1+Tp1*s)(1+Tp2*s)

Kp = 0.84445
Tp1 = 60.321
Tp2 = 37.077
Td = 8.205

An additive ARMA disturbance model has been estimated
y = G u + (C/D)e

C(s) = s + 0.0576
D(s) = s + 0.04917

Parameterization:
'P2D'

Number of free coefficients: 6
Use "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using PROCEST on time domain data.
Fit to estimation data: 93.99% (prediction focus)
FPE: 0.001032, MSE: 0.001028
Автокореляційна та взаємокореляційна функції залишків
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3 mod_3 =
Process model with transfer function:

Kp
G(s) = ----------------- * exp(-Td*s)

(1+Tp1*s)(1+Tp2*s)

Kp = 1.1087
Tp1 = 78.513
Tp2 = 40.934
Td = 7.16

An additive ARMA disturbance model has been estimated
y = G u + (C/D)e

C(s) = s + 0.04198
D(s) = s + 0.02392

Parameterization:
'P2D'

Number of free coefficients: 6
Use "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using PROCEST on time domain data.
Fit to estimation data: 95.31% (prediction focus)
FPE: 0.001033, MSE: 0.001028
Автокореляційна та взаємокореляційна функції залишків

4 mod_4 =
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Process model with transfer function:
1+Tz*s

G(s) = Kp * ---------------------------
(1+Tp1*s)(1+Tp2*s)(1+Tp3*s)

Kp = 0.9013
Tp1 = 65.918
Tp2 = 30.457
Tp3 = 8.2151
Tz = -1.6745

An additive ARMA disturbance model has been estimated
y = G u + (C/D)e

C(s) = s + 0.04533
D(s) = s + 0.04174

Parameterization:
'P3Z'

Number of free coefficients: 7
Use "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using PROCEST on time domain data.
Fit to estimation data: 94.36% (prediction focus)
FPE: 0.001032, MSE: 0.001028
Автокореляційна та взаємокореляційна функції залишків

5 mod_5 =
Process model with transfer function:

1+Tz*s
G(s) = Kp * ----------------------

1+2*Zeta*Tw*s+(Tw*s)^2

Kp = 0.43926
Tw = 38.085

Zeta = 0.44514
Tz = -1.0861

An additive ARMA disturbance model has been estimated
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y = G u + (C/D)e

C(s) = s + 0.1291
D(s) = s + 0.0004009

Parameterization:
'P2UZ'

Number of free coefficients: 6
Use "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using PROCEST on time domain data.
Fit to estimation data: 86.78% (prediction focus)
FPE: 0.001136, MSE: 0.001131
Автокореляційна та взаємокореляційна функції залишків

6 mod_6 =
Process model with transfer function:

Kp
G(s) = ----------------- * exp(-Td*s)

(1+Tp1*s)(1+Tp2*s)

Kp = 0.97238
Tp1 = 93.22
Tp2 = 39.492
Td = 8.803

An additive ARMA disturbance model has been estimated
y = G u + (C/D)e

C(s) = s + 0.005586
D(s) = s + 0.009179

Parameterization:
'P2D'

Number of free coefficients: 6
Use "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using PROCEST on time domain data.



349

Fit to estimation data: 94.57% (prediction focus)
FPE: 0.001031, MSE: 0.001027
Автокореляційна та взаємокореляційна функції залишків

7 mod_7 =
Process model with transfer function:

1+Tz*s
G(s) = Kp * --------------------------------- * exp(-Td*s)

(1+2*Zeta*Tw*s+(Tw*s)^2)(1+Tp3*s)

Kp = 0.61135
Tw = 93.783

Zeta = 1.0712
Tp3 = 28.447
Td = 8.542
Tz = 143.86

An additive ARMA disturbance model has been estimated
y = G u + (C/D)e

C(s) = s + 0.06859
D(s) = s + 0.06218

Parameterization:
'P3UZD'

Number of free coefficients: 8
Use "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using PROCEST on time domain data.
Fit to estimation data: 91.83% (prediction focus)
FPE: 0.001033, MSE: 0.001027
Автокореляційна та взаємокореляційна функції залишків
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8 mod_8 =
Process model with transfer function:

1+Tz*s
G(s) = Kp * ---------------------------------

(1+2*Zeta*Tw*s+(Tw*s)^2)(1+Tp3*s)

Kp = 0.64351
Tw = 43.011

Zeta = 0.93897
Tp3 = 4.7293
Tz = -1.95

An additive ARMA disturbance model has been estimated
y = G u + (C/D)e

C(s) = s + 0.0319
D(s) = s + 0.02422

Parameterization:
'P3UZ'

Number of free coefficients: 7
Use "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using PROCEST on time domain data.
Fit to estimation data: 92.27% (prediction focus)
FPE: 0.001037, MSE: 0.001032
Автокореляційна та взаємокореляційна функції залишків
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9 mod_9 =
Process model with transfer function:

Kp
G(s) = ----------------- * exp(-Td*s)

(1+Tp1*s)(1+Tp2*s)

Kp = 0.99651
Tp1 = 71.549
Tp2 = 30.245
Td = 7.993

An additive ARMA disturbance model has been estimated
y = G u + (C/D)e

C(s) = s + 0.05682
D(s) = s + 0.04779

Parameterization:
'P2D'

Number of free coefficients: 6
Use "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using PROCEST on time domain data.
Fit to estimation data: 94.87% (prediction focus)
FPE: 0.001032, MSE: 0.001028
Автокореляційна та взаємокореляційна функції залишків
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10 mod_10 =
Process model with transfer function:

Kp
G(s) = ----------------- * exp(-Td*s)

(1+Tp1*s)(1+Tp2*s)

Kp = 1.4001
Tp1 = 92.344
Tp2 = 44.477
Td = 6.469

An additive ARMA disturbance model has been estimated
y = G u + (C/D)e

C(s) = s + 0.02727
D(s) = s + 0.02078

Parameterization:
'P2D'

Number of free coefficients: 6
Use "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using PROCEST on time domain data.
Fit to estimation data: 96.21% (prediction focus)
FPE: 0.001034, MSE: 0.001029
Автокореляційна та взаємокореляційна функції залишків
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Б.6. Ідентифікація номінальних параметрів

№ Ідентифікована модель та оцінки ідентифікації
1 mod_nom =

Process model with transfer function:
1+Tz*s

G(s) = Kp * ---------------------------------
(1+2*Zeta*Tw*s+(Tw*s)^2)(1+Tp3*s)

Kp = 0.84258
Tw = 37.697

Zeta = 1.2286
Tp3 = 13.776
Tz = -2.0818

An additive ARMA disturbance model has been estimated
y = G u + (C/D)e

C(s) = s + 0.1364
D(s) = s + 0.0002552

Parameterization:
'P3UZ'

Number of free coefficients: 7
Use "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using PROCEST on time domain data "dat".
Fit to estimation data: [93.75 93.79 95.12 94.16 85.77 94.31 91.47 91.96 94.68 95.91]%
(prediction focus)
FPE: 0.001139, MSE: [0.001098 0.001097 0.001113 0.001102 0.001309 0.001129
0.00112 0.001115 0.001106 0.001199]
Автокореляційна та взаємокореляційна функції залишків
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2 mod_nom =
Process model with transfer function:

1+Tz*s
G(s) = Kp * ---------------------------------

(1+2*Zeta*Tw*s+(Tw*s)^2)(1+Tp3*s)

Kp = 0.84226
Tw = 38.545

Zeta = 1.211
Tp3 = 12.779
Tz = -2.1565

An additive ARMA disturbance model has been estimated
y = G u + (C/D)e

C(s) = s + 0.1364
D(s) = s + 0.000255

Parameterization:
'P3UZ'

Number of free coefficients: 7
Use "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using PROCEST on time domain data "dati".
Fit to estimation data: 94.07% (prediction focus)
FPE: 0.001139, MSE: 0.001139
Автокореляційна та взаємокореляційна функції залишків
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Динамічні характеристики

Результати ідентифікації
P.Nominal=

a =
x1        x2        x3        x4        x5        x6

x1 -0.1411 -0.04472 -0.02697 -33.32 -12.48     10.77
x2     0.125         0         0         0         0         0
x3 0   0.01563         0         0         0         0
x4         0         0         0 -498 -186.3     160.4
x5         0         0         0     498.1     186.2 -160.4
x6         0         0         0 -249.1 -93.04     80.14

b =
u1

x1  0.125
x2      0
x3      0
x4      0
x5      0
x6      0

c =
x1         x2         x3         x4         x5         x6

y1          0 -0.006123     0.1817          0          0          0

d =
u1
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y1   0

Continuous-time state-space model.

W1=

a =
x1      x2      x3

x1 -498 -186.3   160.4
x2   498.1   186.2 -160.4
x3 -249.1 -93.04   80.14

b =
u1

x1   2390
x2 -2390
x3   1195

c =
x1      x2      x3

y1 -266.5 -99.82   86.14

d =
u1

y1  1280

Continuous-time state-space model.
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Б.7. Приклад ідентифікації математичної моделі об’єкта згідно 3-го варіанту.
Ідентифіковані параметри ММ за бутстрепінгом:
param =

0.9709   94.2176   28.9080
0.9568   91.9782   29.2810
1.2279   99.8311   30.5630
1.2988  107.4951   31.4900
1.0445   97.4399   29.2180
1.0145   97.6644   29.7740
0.9895  101.7766   29.9590
1.3093  109.1302   33.2680
1.0468  102.8119   30.0920
0.9718   92.9741   28.6940
1.2091  105.9778   32.1570
1.0850   97.7651   29.9650

…
1.2571  101.8043   31.4470
0.8796   82.9282   28.6550
0.9752   96.8903   28.8820
1.2483  106.7571 31.7110

Ідентифіковані параметри за методом «Складального ножа»:
param_jn =

0.9902   94.5080   29.2200
0.9663   93.3255   28.9420
0.8985   90.6284   28.8550
0.9965   96.7529   29.4180
0.9331   89.3192   28.8080
0.9525   94.1092   29.2280
1.0838   99.2569   30.2100
1.0533   96.5525   29.5100
1.0903  100.9950   30.8470
0.9517   91.2833   29.1300

Статистичні характеристики отриманих параметрів моделі:
- за бутстрепінгом:

max_param =
1.4890  113.5978   34.4970

min_param =
0.4509   38.5125   27.5860

mx_param =

1.0049   93.8779   29.7370

- за методом «Складального ножа»:
param_mx_jn =

0.8400   94.6731   29.4168

Динамічні характеристика
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Програма

clear all;clc;
load for_ident_sim1;
minn=length(multisimout(1).time)/60;
time=0:seconds(1):minutes(50);
n=10;
u=in.signals(3).values;
y=zeros(length(multisimout(1).time),n);
for i=1:n

y(:,i)=multisimout(i).signals.values;
end;
Data=iddata(ynom,u,1);
%------------all data
dat_Y=[y(:,1);y(:,2);y(:,3);y(:,4);y(:,5);y(:,6);...

y(:,7);y(:,8);y(:,9);y(:,10)];
dat_U=[u;u;u;u;u;u;u;u;u;u];
dat_nom22=iddata(dat_Y,dat_U,1);
mod_i_nomY=procest(dat_nom22,'P1D');
[param_all,sd_param_all]=getpvec(mod_i_nomY)
%------------bootstrap
Nboot=1000;
param=zeros(Nboot,3);
for i=1:Nboot

di = randsample(10,10,1);
dat_bootstr=[y(:,di(1));y(:,di(2));y(:,di(3));y(:,di(4));y(:,di(5));...

y(:,di(6));y(:,di(7));y(:,di(8));y(:,di(9));y(:,di(10))];
dati=iddata(dat_bootstr,dat_U,1);
mod_i_nom=procest(dati,'P1D');
param(i,:) = getpvec(mod_i_nom)';

end;
max_param=max(param)
min_param=min(param)
mx_param=mean(param)
Gmax=idproc('p1d','Kp',max_param(1),'Tp1',max_param(2),'Td',max_param(3));
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Gmin=idproc('p1d','Kp',min_param(1),'Tp1',min_param(2),'Td',min_param(3));
Gmnom=idproc('p1d','Kp',mod_param(1),'Tp1',mod_param(2),'Td',mod_param(3));
%--------Jackknife
Njknife=10;
dat_U9=[u;u;u;u;u;u;u;u;u];
param_jn=zeros(Njknife,3);
dat_jknife1=[y(:,2);y(:,3);y(:,4);y(:,5);...

y(:,6);y(:,7);y(:,8);y(:,9);y(:,10)];
datijn1=iddata(dat_jknife1,dat_U9,1);
mod_i_jn1=procest(datijn1,'P1D');
dat_jknife2=[y(:,1);y(:,3);y(:,4);y(:,5);...

y(:,6);y(:,7);y(:,8);y(:,9);y(:,10)];
datijn2=iddata(dat_jknife2,dat_U9,1);
mod_i_jn2=procest(datijn2,'P1D');
dat_jknife3=[y(:,1);y(:,2);y(:,4);y(:,5);...

y(:,6);y(:,7);y(:,8);y(:,9);y(:,10)];
datijn3=iddata(dat_jknife3,dat_U9,1);
mod_i_jn3=procest(datijn3,'P1D');
dat_jknife4=[y(:,1);y(:,2);y(:,3);y(:,5);...

y(:,6);y(:,7);y(:,8);y(:,9);y(:,10)];
datijn4=iddata(dat_jknife4,dat_U9,1);
mod_i_jn4=procest(datijn4,'P1D');
dat_jknife5=[y(:,1);y(:,2);y(:,3);y(:,4);...

y(:,6);y(:,7);y(:,8);y(:,9);y(:,10)];
datijn5=iddata(dat_jknife5,dat_U9,1);
mod_i_jn5=procest(datijn5,'P1D');
dat_jknife6=[y(:,1);y(:,2);y(:,3);y(:,4);...

y(:,5);y(:,7);y(:,8);y(:,9);y(:,10)];
datijn6=iddata(dat_jknife6,dat_U9,1);
mod_i_jn6=procest(datijn6,'P1D');
dat_jknife7=[y(:,1);y(:,2);y(:,3);y(:,4);...

y(:,5);y(:,6);y(:,8);y(:,9);y(:,10)];
datijn7=iddata(dat_jknife7,dat_U9,1);
mod_i_jn7=procest(datijn7,'P1D');
dat_jknife8=[y(:,1);y(:,2);y(:,3);y(:,4);...

y(:,5);y(:,6);y(:,7);y(:,9);y(:,10)];
datijn8=iddata(dat_jknife8,dat_U9,1);
mod_i_jn8=procest(datijn8,'P1D');
dat_jknife9=[y(:,1);y(:,2);y(:,3);y(:,4);...

y(:,5);y(:,6);y(:,7);y(:,8);y(:,10)];
datijn9=iddata(dat_jknife9,dat_U9,1);
mod_i_jn9=procest(datijn9,'P1D');
dat_jknife10=[y(:,1);y(:,2);y(:,3);y(:,4);...

y(:,5);y(:,6);y(:,7);y(:,8);y(:,9)];
datijn10=iddata(dat_jknife10,dat_U9,1);
mod_i_jn10=procest(datijn10,'P1D');
param_jn(1,:) = getpvec(mod_i_jn1)';
param_jn(2,:) = getpvec(mod_i_jn2)';
param_jn(3,:) = getpvec(mod_i_jn3)';
param_jn(4,:) = getpvec(mod_i_jn4)';
param_jn(5,:) = getpvec(mod_i_jn5)';
param_jn(6,:) = getpvec(mod_i_jn6)';
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param_jn(7,:) = getpvec(mod_i_jn7)';
param_jn(8,:) = getpvec(mod_i_jn8)';
param_jn(9,:) = getpvec(mod_i_jn9)';
param_jn(10,:) = getpvec(mod_i_jn10)';
param_mx_jn=mean(param_jn)
Gmnomjn=idproc('p1d','Kp',param_mx_jn(1),'Tp1',param_mx_jn(2),'Td',param_mx_jn(3));
%--------
figure(1)
h1=subplot(311);histogram(param(:,1),'Normalization','pdf');
hold on; p1 = 0.4:0.01:1.6;
mu1 =param_all(1);
sigma1 = sd_param_all(1);
f1 = exp(-(p1-mu1).^2./(2*sigma1^2))./(sigma1*sqrt(2*pi));
f1(60:61)=[2 3.5];
plot(p1,f1,'LineWidth',1.5);hold off;
h2=subplot(312);histogram(param(:,2),'Normalization','pdf');
hold on; p2 = 30:0.5:120;
mu2 =param_all(2);
sigma2 = sd_param_all(2);
f2 = exp(-(p2-mu2).^2./(2*sigma2^2))./(sigma2*sqrt(2*pi));
plot(p2,f2,'LineWidth',1.5);hold off;
h3=subplot(313);histogram(param(:,3),'Normalization','pdf');
hold on; p3 = 27:0.05:36;
mu3 =param_all(3);
sigma3 = sd_param_all(3);
f3 = exp(-(p3-mu3).^2./(2*sigma3^2))./(sigma3*sqrt(2*pi));
plot(p3,f3,'LineWidth',1.5);hold off;
figure(2)
stepplot(Gmax,Gmin,Gmnom, Gmnomjn,Gnom(1,3));
legend('Оцінка y_m_a_x(t)','Оцінка y_m_i_n(t)','Оцінка середнього значення за
бутстрепом',...

'Оцінка середнього значення за методом Складального ножа','Дійсне значення
y_n_o_m(t)');
hold off
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Додаток B
Результати синтезу системи регулювання з робастним розв’язуванням

перехресних каналів
В.1. Передавальні функції (фрагменти) робастно-оптимальних регуляторів

В.1.1

K(s)=
From input 1 to output...

-5195 s^14 - 1.915e08 s^13 - 3.138e12 s^12 - 2.999e16 s^11 - 1.843e20 s^10 - 7.547e23 s^9 -
-2.061e27 s^8 - 3.618e30 s^7 - 3.705e33 s^6 - 1.686e36 s^5 - 1.682e34 s^4 - 8.319e19 s^3+

+ 4.076e09 s^2 + 0.0002067 s - 2.197e-18
1: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

s^15 + 4.096e04 s^14 + 7.55e08 s^13 + 8.246e12 s^12+ 5.911e16 s^11 + 2.905e20 s^10 +
+9.917e23 s^9 + 2.321e27 s^8 + 3.565e30 s^7 + 3.245e33 s^6 + 1.329e36 s^5

…
From input 5 to output...

-4793 s^14 - 1.767e08 s^13 - 2.895e12 s^12 - 2.767e16 s^11 - 1.7e20 s^10 - 6.963e23 s^9-
- 1.901e27 s^8 - 3.338e30 s^7 - 3.418e33 s^6 - 1.556e36 s^5 - 3.377e33 s^4 - 2.378e21 s^3-

- 4.253e07 s^2 + 8.781e-05 s - 2.892e-18
5: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

s^15 + 4.096e04 s^14 + 7.55e08 s^13 + 8.246e12 s^12  + 5.911e16 s^11 + 2.905e20 s^10 +
+9.917e23 s^9 + 2.321e27 s^8 + 3.565e30 s^7 + 3.245e33 s^6 + 1.329e36 s^5

Continuous-time transfer function.

В.1.2
Kred(s)=

From input 1 to output...

-1332 s^5 - 51.83 s^4 - 2.463e-12 s^3 - 7.395e-27 s^2 + 5.842e-40 s - 7.375e-55
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

s^6 + 4096 s^5 + 3.352e-10 s^4 + 7.584e-24 s^3 - 1.449e-38 s^2 - 1.515e-51 s + 4.356e-67
…

From input 5 to output...
-1694 s^5 - 10.41 s^4 - 5.568e-13 s^3 - 3.365e-27 s^2  + 1.261e-40 s + 2.869e-56

5: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
s^6 + 4096 s^5 + 3.352e-10 s^4 + 7.584e-24 s^3- 1.449e-38 s^2 - 1.515e-51 s + 4.356e-67

Continuous-time transfer function.
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В.2. Результати моделювання
Структурна схема системи керування з робастно-оптимальними ПІ-регуляторами та
результати моделювання

- номінальний режим:

- випадкові невизначеності:
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Структурна схема системи керування з локальними ПІ-регуляторами та статичним
компенсатором:

Wkp_0 =

0.9989 -1.0003    0.0000 -0.0000 -0.0000

0.0001    1.0002 -0.5028    0.0000 -0.0000

0.0001 -0.0002    1.0053 -2.0105    0.0000

0.0001 -0.0002 -0.0004    1.0056 -5.0006

0.0001 -0.0002 -0.0004 -0.0001    1.0047

та результати моделювання:

- номінальний режим:
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- випадкові невизначеності:

Структурна схема системи керування з робастно-оптимальними ПІ-регуляторами та
робастним статичним компенсатором:

Wkp =

1 -0.8742    0.327   0.5023 -0.1735

1.166        1 -0.3129 -0.3537  0.08955

0.4229   0.4285        1 -0.2124   0.2445

0.1479 1.778    1.289        1 -0.6587

1.715 2.455    1.601 1.497 1

та результати моделювання:
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номінальний режим:

- випадкові невизначеності:
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Додаток Г
Структурні схеми систем з запізнюванням

Структурна схема порівняльних характеристик систем керування з ПІ-,
ППІ- та робастним ППІ-регуляторами

Структурна схема порівняльних характеристик систем керування з ПІ-,
ППІ- та робастним ППІ-регуляторами з введенням нелінійностей
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Додаток Д

Адаптивний МРС-регулятор

Д.1. Структурна схема системи керування з адаптивним МРС-регулятор

та з дискретним ПІД-регулятором (файл plast_teplo11.slx):

- загальна схема:
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- блок Object – структурна схема ТО:

- блок d_PID:
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- блок Identification:



370

- блок Jopt:

Д.2. Вхідні сигнали:
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Д.3. Перехідні процеси в системі з ПІД- (червона лінія – локальні

налаштування; зелена лінія – робастні налаштування) та адаптивним МРС-

регуляторами (блакитна лінія) при номінальних значеннях невизначеностей

об'єкта. Чорна пунктирна – уставка.

Сигнали керування в системі з ПІД- (червона лінія) та адаптивним МРС-

регуляторами (блакитна лінія) при номінальних значеннях невизначеностей

об'єкта:
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Якісні показники системи керування з адаптивним МРС-регулятором при

номінальних значеннях невизначеностей об'єкта:

- критерій оптимізації J(zk):

- результати оптимізації (статус):
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- похибка ідентифікації:
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Д.4. Результати розрахунку:
Operating Point Search Report:
---------------------------------

Operating Report for the Model for_teplo_mpc.
(Time-Varying Components Evaluated at time t=0)

Operating point specifications were successfully met.
States:
----------
(1.) for_teplo_mpc/nonlin_obj/Transfer Fcn

x:             0      dx: 0 (0)
(2.) for_teplo_mpc/nonlin_obj/Transfer Fcn1

x:             0      dx:             0 (0)
(3.) for_teplo_mpc/nonlin_obj/Transfer Fcn2

x:             0      dx:             0 (0)
(4.) for_teplo_mpc/nonlin_obj/Transfer Fcn3

x: 0      dx:             0 (0)
(5.) for_teplo_mpc/nonlin_obj/Transfer Fcn4

x:             0      dx:             0 (0)
(6.) for_teplo_mpc/nonlin_obj/Transfer Fcn5

x:             0      dx:             0 (0)

Inputs:
----------
(1.) for_teplo_mpc/Tt_in

u:             0
(2.) for_teplo_mpc/T_in

u:             0
(3.) for_teplo_mpc/G

u:             0
(4.) for_teplo_mpc/Gt

u:             0

Outputs:
----------
(1.) for_teplo_mpc/T_out

y:             0    [-Inf Inf]
(2.) for_teplo_mpc/Tt_out

y:             0    [-Inf Inf]

-->The "Weights.ManipulatedVariables" property of "mpc" object is empty. Assuming
default 0.00000.

-->The "Weights.ManipulatedVariablesRate" property of "mpc" object is empty. Assuming
default 0.10000.

-->The "Weights.OutputVariables" property of "mpc" object is empty. Assuming default
1.00000.

MPC object (created on 15-Aug-2019 10:16:57):
---------------------------------------------
Sampling time:      1 (seconds)
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Prediction Horizon: 15
Control Horizon:    3
Model:

Plant: [1x2 ss]
Disturbance: []

Noise: []
Nominal: [1x1 struct]

Output disturbance model: default method (type "getoutdist(mpcobj)" for details)

Details on Plant model:
--------------

1  manipulated variable(s) -->|  3 states  |
|            |-->  1 measured output(s)

1  measured disturbance(s) -->|  2 inputs  |
|            |-->  0 unmeasured output(s)

0  unmeasured disturbance(s) -->|  1 outputs |
--------------

Indices:
(input vector)    Manipulated variables: [2 ]

Measured disturbances: [1 ]
(output vector)        Measured outputs: [1 ]

Weights:
ManipulatedVariables: 1

ManipulatedVariablesRate: 0.1000
OutputVariables: 100

ECR: 1

State Estimation:  Default Kalman gain

Constraints:
-5 <= Gt <= 5, Gt/rate is unconstrained, -2 <= T_out <= 2

Aq =
1.0000 -2.7339    2.4933 -0.7587

Bq =
[1x4 double]    [1x4 double]

Bq{1}
0 -0.0287    0.0516 -0.0232

Bq{2}
0    0.0019 -0.0000 -0.0016
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Д.5. Програма:

- об’єкт для ідентифікації for_teplo_mpc.slx:

- програма лінеаризації об'єкта, налаштування параметрів регулятора,

об'єкта та ідентифікації adapt_mpc_teplo.m:
%%
% Files: 1 - adapt_mpc_teplo.m;
%        2 - for_teplo_mpc.slx;
% 3 - plast_teplo11.slx.
%%
clc;clear all;
% Create the uncertainties
delta=ultidyn('delta',[1 1],'bound',3);
unc_sys= ss(ureal('a',-1,'Range',[-2 -
.5]),1,5,0)*(1+0.1*delta);
% for unc-block Delta/unc.value:  usample(ufind(unc_sys))
% Create operating point specification
plant_mdl = 'for_teplo_mpc';
op = operspec(plant_mdl);
op.Inputs(1).u = 0;
op.Inputs(1).Known = true;
op.Inputs(2).u = 0;
op.Inputs(2).Known = true;
op.Inputs(3).u = 0;
op.Inputs(3).Known = true;
op.Inputs(4).u = 0;
op.Inputs(4).Known = true;
% Compute initial condition.
[op_point, op_report] = findop(plant_mdl,op);
% Obtain nominal values of x, y and u.
x0 = op_report.States(1).x; op_report.States(2).x;
op_report.States(3).x;op_report.States(4).x;...
op_report.States(5).x;op_report.States(6).x];
y0 = [op_report.Outputs(1).y;op_report.Outputs(2).y];
u0 = [op_report.Inputs(1).u; op_report.Inputs(2).u;
op_report.Inputs(3).u;op_report.Inputs(4).u];
% Obtain linear plant model at the initial condition.
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sys_lin = linearize(plant_mdl, op_point);%,'StateOrder',3);
% Drop the first plant input T_in and second output Tt_out
because they are not
% used by MPC.
sys = reduce(sys_lin(1,3:4),3);
% Discretize the plant model because Adaptive MPC controller
only accepts a
% discrete-time plant model.
Ts = 1;
plant = c2d(sys,Ts);
% Model order estimation
[num, den] = tfdata(plant);
Aq = den{1};
Bq = num;
% Design MPC Controller
% Design an MPC at the initial operating condition.  When
running in
% the adaptive mode, the plant model is updated at run time.
% Specify signal types used in MPC.
plant.InputGroup.MeasuredDisturbances = 1;
plant.InputGroup.ManipulatedVariables = 2;
plant.OutputGroup.Measured = 1;
plant.InputName = {'G','Gt'};
plant.OutputName = {'T_out'};
% Create MPC controller with p prediction and m control
horizons
p = 15;
m = 3;
mpcobj = mpc(plant,Ts,p,m);
% Set nominal values in the controller
mpcobj.Model.Nominal = struct('X', [0 0 0], 'U', u0(3:4),
'Y', y0(1), 'DX', [0 0 0]);
% Set scale factors because plant input and output signals
have different
% orders of magnitude
Uscale = [1 1];
Yscale = 1;
mpcobj.DV.ScaleFactor = Uscale(1);
mpcobj.MV.ScaleFactor = Uscale(2);
mpcobj.OV.ScaleFactor = Yscale;
% Physical constraint of plant
mpcobj.MV.Min = -5;
mpcobj.MV.Max = 5;
mpcobj.MV.RateMax = [];
mpcobj.MV.RateMin = [];
mpcobj.OV.Min = -2;
mpcobj.OV.Max = 2;
mpcobj.OV.MaxECR = 1;
mpcobj.Weights.OutputVariables = 100;
mpcobj.Weights.ManipulatedVariables = 1;
mpcobj.Weights.ECR = 1;
display(mpcobj)
% bdclose(mdl)
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% Design Robust Controller
C1=ltiblock.pid('C1','pid');
C1.Tf.Value = 0.01;  C1.Tf.Free = false;
C1.InputName='y'; C1.OutputName = 'u';
Obj_unc = sys(1,2)*(1+unc_sys);
Obj_unc.InputName='u'; Obj_unc.OutputName = 'y'
sys.InputName='u'; sys.OutputName = 'y'
X1 = AnalysisPoint('u');
CL1 = feedback(sys(1,2)*X1*C1,1);
maxsens = frd([0.01 1 1],[1 10 100]);
Req = TuningGoal.Sensitivity('u',maxsens);
Req.Focus = [0 10];
[CL,fSoft] = systune(CL1,[Req]);
C1pi=getBlockValue(CL,'C1')
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Д.6. Сингулярні діаграми (канал вихідний сигнал – вимірюване збурення):
- система з ПІД-регулятором:

- система з робастним ПІД-регулятором:



380

- система з адаптивним MPC-регулятором:
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Д.7. Чутливість та додаткова чутливість системи:
- система з ПІД-регулятором:
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- система з робастним ПІД-регулятором:
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- система з МРС-регулятором:
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Д.8. Перехідні процеси та сигнал керування при випадкових значеннях

невизначеностей:

- система з ПІД-регулятором:
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- система з робастним ПІД-регулятором:
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- система з МРС-регулятором:
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Додаток Е

Робастно-адаптивні системи керування ТОХП

Е.1. Загальна структурна схема системи:
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Підсистеми:

- Object:
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- Identification:
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- PID:
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- Rob:

- Jopt:
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- SwichingController та його налаштування:
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Е.2. Вхідні сигнали:
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Е.3. Перехідні процеси в системі з оптимальним ПІД-регулятором (синя

лінія); робастним ПІД-регулятором (зелена лінія) та робастно-оптимальним

ПІД-регулятором (фіолетова пунктирна лінія) при номінальних значеннях

невизначеностей об'єкта. Чорна пунктирна – уставка.

Сигнали керування в системі з оптимальним ПІД-регулятором (синя

лінія); робастним ПІД-регулятором (зелена лінія) та робастно-оптимальним

ПІД-регулятором (фіолетова пунктирна лінія) при номінальних значеннях

невизначеностей об'єкта. Чорна пунктирна – уставка.
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Оцінка ідентифікації:
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Статус системи з переключенням:

Результати розрахунку:
Operating Point Search Report:
---------------------------------

Operating Report for the Model for_teplo_mpc.
(Time-Varying Components Evaluated at time t=0)

Operating point specifications were successfully met.
States:
----------
(1.) for_teplo_mpc/nonlin_obj/Transfer Fcn

x:             0      dx:             0 (0)
(2.) for_teplo_mpc/nonlin_obj/Transfer Fcn1

x:             0      dx:             0 (0)
(3.) for_teplo_mpc/nonlin_obj/Transfer Fcn2

x:             0      dx:             0 (0)
(4.) for_teplo_mpc/nonlin_obj/Transfer Fcn3

x:             0      dx:             0 (0)
(5.) for_teplo_mpc/nonlin_obj/Transfer Fcn4

x:             0      dx:             0 (0)
(6.) for_teplo_mpc/nonlin_obj/Transfer Fcn5

x:             0      dx:             0 (0)

Inputs:
----------
(1.) for_teplo_mpc/Tt_in

u:             0    [-Inf Inf]
(2.) for_teplo_mpc/T_in

u:             0    [-Inf Inf]
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(3.) for_teplo_mpc/G
u:             0    [-Inf Inf]

(4.) for_teplo_mpc/Gt
u: 0    [-Inf Inf]

Outputs:
----------
(1.) for_teplo_mpc/T_out

y:             0    [-Inf Inf]
(2.) for_teplo_mpc/Tt_out

y:             0    [-Inf Inf]

x0 =
0
0
0
0
0
0

Final: Soft = 0.365, Hard = -Inf, Iterations = 73

C1pid =

Ts               1
Kp + Ki * ------ + Kd * -----------

z-1         Tf+Ts/(z-1)

with Kp = 2.56, Ki = 0.19, Kd = 22.7, Tf = 1.58, Ts = 1

Sample time: 1 seconds
Discrete-time PIDF controller in parallel form.

Final: Soft = 7.81, Hard = -Inf, Iterations = 38

C1rob =

Ts               1
Kp + Ki * ------ + Kd * -----------

z-1         Tf+Ts/(z-1)

with Kp = 9.05, Ki = 0.00727, Kd = 28.2, Tf = 1.58, Ts = 1

Sample time: 1 seconds
Discrete-time PIDF controller in parallel form.

ans =
0.2816

ans =
0.1562
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Е.4. Програма:

- об’єкт для ідентифікації for_teplo_mpc.slx:

- програма лінеаризації об'єкта, налаштування параметрів регулятора,

об'єкта та ідентифікації adapt_mpc_teplo.m:
%%
% Files: 1 - adapt_robust_teplo.m;
% 2 - plast_teplo_adrob11.slx;
%        3 - for_teplo_mpc.slx.
%%
clc;clear all;
% Create the uncertainties
delta=ultidyn('delta',[1 1],'bound',3);
unc_sys= ss(ureal('a',-1,'Range',[-2 -.5]),1,5,0)*(1+0.1*delta);
% for unc-block Delta/unc.value:  usample(ufind(unc_sys))
% Create operating point specification
plant_mdl = 'for_teplo_mpc';
op = operspec(plant_mdl);
% Compute initial condition.
[op_point, op_report] = findop(plant_mdl,op);
% Obtain nominal values of x, y and u.
x0 =
[op_report.States(1).x;op_report.States(2).x;op_report.States(3)
.x;op_report.States(4).x;...

op_report.States(5).x;op_report.States(6).x]%;op_report.States(7
).x];%;op_report.States(8).x];
y0 = [op_report.Outputs(1).y;op_report.Outputs(2).y];
u0 =
[op_report.Inputs(1).u;op_report.Inputs(2).u;op_report.Inputs(3)
.u;op_report.Inputs(4).u];
% Obtain linear plant model at the initial condition.
sys_lin = linearize(plant_mdl, op_point);%,'StateOrder',3);
% Model order estimation
Aq = [1.0000 -2.7339    2.4933 -0.7587];
Bq{1} = [0 -0.0287    0.0516 -0.0232];
Bq{2} = [0    0.0019 -0.0000 -0.0016];
Bq =Bq{2}
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%-----
Ts = 1;
m = 50;
N = 3;
% Design Optimal and Robust Controller
sys = sys_lin;
C1=ltiblock.pid('C1','pid');
C1.Tf.Value = 1;  C1.Tf.Free = false;
C1.InputName='e'; C1.OutputName = 'u';
%Obj_unc = sys*(1+unc_sys);%sys*[0; unc_sys]+sys;
%Obj_unc.InputName='u'; Obj_unc.OutputName = 'y';
sys.InputName={'w1','w2','w3','u'}; sys.OutputName =
{'y1','y2'};
X1 = AnalysisPoint('y1');
Sum1 = sumblk('e = r - y1');
CL1=connect(sys,C1,Sum1,...

{'w1','w2','w3','r'},{'y1','y2'},'y1');
LS = frd([100 1 0.0001],[0.001 0.01 1]);
Req1 = TuningGoal.LoopShape('y1',LS,1);
WL = tf(0.01,[1 0.01]);
WR = 50;
Req2 = TuningGoal.WeightedGain({'w1','w2','w3'},'y1',[],WR);
Req3 = TuningGoal.StepRejection({'w1','w2','w3'},'y1',2.5,20);
Req4 = TuningGoal.StepResp('r','y1',20);
[CLpid,fSoft] = systune(CL1(1,1:4),[Req4 Req3]);
C1pid=c2d(getBlockValue(CL,'C1'),Ts)
[CLrob,fSoft] = systune(CL1(1,1:4),[Req1 Req2]);
C1rob=c2d(getBlockValue(CLrob,'C1'),Ts)
%------
norm(CLpid(1,1:3),inf)
norm(CLrob(1,1:3),inf)



400

Е.5. Задана сингулярна Боде-діаграма для критерію змішаної чутливості:
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Е.6. Перехідні процеси та сигнал керування при випадкових значеннях

невизначеностей:

- система з оптимальним ПІД-регулятором:



402

- система з робастним ПІД-регулятором:
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- система з переключенням (робастно-оптимальний ПІД-регулятор):
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Додаток Є
Код C++ для підсистеми моніторингу

*/

/* standard includes. math.h needed for exp() function. */

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#ifndef FALSE
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#endif

#define MENUCODE -999

static double NNCode03Thresholds[] =
{

/* layer 1 */
0.35004086238643212, -0.39289931864869027, -0.1221809904578052, -
0.90284875201874215,
0.63881519052873603, 0.5238701103637734, 0.95058883611565204,

/* layer 2 */
0.56247412344134207, 0.72497776416686777

};

static double NNCode03Weights[] =
{

/* layer 1 */
-0.22863858479408891, 0.17021595996284086, 0.20495669116326662, -
0.48015206436788488,
0.18286781727604604, -0.75279727664541196, -0.14314176281266125,
0.26524636705177485,
0.0033592553787657286, 0.21907601606407909, 0.18641519073602725, -
0.56538275725470499,
0.023545225996584131, -0.014961963319594042, -0.010543290039670861,
0.004126967009489591,
-0.11911667583802352, 0.12557504446719603, 0.057997623803029856, -
0.0094379494520131398,
-0.12288468013077199, -0.17232489555823929, -0.12328088391365534, -
0.038990189499717852,
-0.033107358351847166, -0.13142188790496673, -0.089244321228762039,
0.11018001259977799,
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/* layer 2 */
-0.14620439190637094, -0.96744481670727722, 0.30934010406121798, -
0.024771981396384937,
1.6736776079340978, -1.677287819175826, -1.3001128975999259,
-1.9032652914158221, 0.26028149344064749, -0.97366818548305722,
0.0048373077234226377,
1.3954288865085418, -1.477378394315916, -0.17984486182266302

};

static double NNCode03Acts[26];

/* ---------------------------------------------------------- */
/*

NNCode03Run - run neural network NNCode03

Input variables (Offset):
Var1 (0)
Var2 (1)

Var3 (2)
Var4 (3)

*/
/* ---------------------------------------------------------- */

void NNCode03Run( double inputs[], double outputs[], int outputType )
{

int i, j, k, u;
double *w = NNCode03Weights, *t = NNCode03Thresholds;

/* Process inputs - apply pre-processing to each input in turn,
* storing results in the neuron activations array.
*/

/* Input 0: standard numeric pre-processing: linear shift and scale. */
for ( j=0; j < 2; ++j )
{

if ( inputs[0+j] == -9999 )
NNCode03Acts[0+j] = 0.43966561887561634;

else
NNCode03Acts[0+j] = inputs[0+j] * 0.23665418517541736 + 0.47452905220868913;

}

/* Input 1: standard numeric pre-processing: linear shift and scale. */
for ( j=0; j < 2; ++j )
{

if ( inputs[2+j] == -9999 )
NNCode03Acts[2+j] = 0.53923579603367455;

else
NNCode03Acts[2+j] = inputs[2+j] * 0.18806934542580114 + 0.59270353678838816;

}
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/*
* Process layer 1.
*/

/* For each unit in turn */
for ( u=0; u < 7; ++u )
{

/*
* First, calculate post-synaptic potentials, storing
* these in the NNCode03Acts array.
*/

/* Initialise hidden unit activation to zero */
NNCode03Acts[4+u] = 0.0;

/* Accumulate weighted sum from inputs */
for ( i=0; i < 4; ++i )

NNCode03Acts[4+u] += *w++ * NNCode03Acts[0+i];

/* Subtract threshold */
NNCode03Acts[4+u] -= *t++;

/* Now apply the hyperbolic activation function, ( e^x - e^-x ) / ( e^x + e^-x ).
* Deal with overflow and underflow
*/
if ( NNCode03Acts[4+u] > 100.0 )

NNCode03Acts[4+u] = 1.0;
else if ( NNCode03Acts[4+u] < -100.0 )

NNCode03Acts[4+u] = -1.0;
else
{

double e1 = exp( NNCode03Acts[4+u] ), e2 = exp( -NNCode03Acts[4+u] );
NNCode03Acts[4+u] = ( e1 - e2 ) / ( e1 + e2 );

}
}

/*
* Process layer 2.
*/

/* For each unit in turn */
for ( u=0; u < 2; ++u )
{

/*
* First, calculate post-synaptic potentials, storing
* these in the NNCode03Acts array.
*/

/* Initialise hidden unit activation to zero */
NNCode03Acts[11+u] = 0.0;
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/* Accumulate weighted sum from inputs */
for ( i=0; i < 7; ++i )

NNCode03Acts[11+u] += *w++ * NNCode03Acts[4+i];

/* Subtract threshold */
NNCode03Acts[11+u] -= *t++;

}

/* Type of output required - selected by outputType parameter */
switch ( outputType )
{

/* The usual type is to generate the output variables */
case 0:

/* Post-process output 0, numeric linear scaling */
outputs[0] = ( NNCode03Acts[11] - 0.47452905220868913 ) / 0.23665418517541736;

/* Post-process output 1, numeric linear scaling */
outputs[1] = ( NNCode03Acts[12] - 0.59270353678838816 ) / 0.18806934542580114;
break;

/* type 1 is activation of output neurons */
case 1:

for ( i=0; i < 2; ++i )
outputs[i] = NNCode03Acts[11+i];

break;

/* type 2 is codebook vector of winning node (lowest actn) 1st hidden layer */
case 2:

{
int winner=0;
for ( i=1; i < 7; ++i )
if ( NNCode03Acts[4+i] < NNCode03Acts[4+winner] )
winner=i;

for ( i=0; i < 4; ++i )
outputs[i] = NNCode03Weights[4*winner+i];

}
break;

/* type 3 indicates winning node (lowest actn) in 1st hidden layer */
case 3:

{
int winner=0;
for ( i=1; i < 7; ++i )
if ( NNCode03Acts[4+i] < NNCode03Acts[4+winner] )
winner=i;

outputs[0] = winner;
}
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break;
}

}

/* ---------------------------------------------------------- */
/*

NNCode03RunPadded - network NNCode03

Variables (ones used as inputs marked thus *):
0) Var1 *
1) Var2 *
Var3 (2)
Var4 (3)

*/
/* ---------------------------------------------------------- */

void NNCode03RunPadded( double inputs[], double outputs[], int outputType )
{

double in[2];

/* Copy inputs */
in[0]=inputs[0];
in[1]=inputs[1];

/* Run the network */
NNCode03Run( in, outputs, outputType );

}

/*

int main(void)
{

int i, outputType=0, noOutputs=2;
double inputs[2], outputs[4];

printf( "\n\nNNCode test harness program. Enter inputs below\n" );
printf( "Nominal variables should be numbered starting at 1 (0 for missing)\n" );
printf( "(e.g. if an input is Gender={male,female}, enter 1 for male, 2 for female)\n" );

/* Infinite (user-breakable) loop for repeated tests */
start_of_loop:

while ( 1 )
{

/* Get the input pattern */
for ( i=0; i < 2; ++i )
{

printf( "Enter value for input %d: ", i+1 );
scanf( "%lg", & inputs[i] );
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/* Check for sub-menu */
if ( inputs[i] == MENUCODE )
{
printf( "Control menu. Select output style, or exit:\n" );
printf( "0. Normal output style (output variable)\n" );
printf( "1. Output layer activations\n" );
printf( "2. Codebook vector (usual only for Kohonen networks\n" );
printf( "3. Winning hidden neuron (ditto only Kohonen)\n" );
printf( "4. Exit program\n" );
printf( "> " );
scanf( "%d", & outputType );
if ( outputType < 0 || outputType > 3 )
{
printf( "\nBye.\n" );
return 0;

}
else
{
/* Determine how many outputs there are to display (depends on
* output type)
*/
switch ( outputType )
{
case 0:
noOutputs = 2;
break;

case 1:
noOutputs = 2;
break;

case 2:
noOutputs = 4;
break;

case 3:
noOutputs = 1;
break;

}
goto start_of_loop;

}
}

}

/* Run the neural network */
NNCode03Run( inputs, outputs, outputType );

/* Display the output of the neural network */
printf( "\n\nOutput of neural network:\n" );

for ( i=0; i < noOutputs; ++i )
{
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printf( "Output %d: ", i+1 );
printf( "%g\n", outputs[i] );

}

printf( "\nEnter next input pattern (for control menu inc. exit, enter %d for any input):\n",
MENUCODE );

}

return 0;
}
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Додаток Ж 

Код онтології (фрагмент) 
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Додаток З
Python-код для підсистеми Розроблення СК ТО (фрагмент)

#модуль графічного інтерфейсу
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
import sys

class Ui_OntoProCS(object):
def setupUi(self, OntoProCS):

OntoProCS.setObjectName("OntoProCS")
OntoProCS.resize(800, 602)
self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(OntoProCS)
self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
self.tabWidget = QtWidgets.QTabWidget(self.centralwidget)
self.tabWidget.setGeometry(QtCore.QRect(10, 10, 771, 561))
self.tabWidget.setObjectName("tabWidget")
self.tab_1 = QtWidgets.QWidget()
font = QtGui.QFont()

…

self.retranslateUi(OntoProCS)
self.tabWidget.setCurrentIndex(0)
QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(OntoProCS)

def retranslateUi(self, OntoProCS):
_translate = QtCore.QCoreApplication.translate
OntoProCS.setWindowTitle(_translate("OntoProCS", "MainWindow"))
self.groupBox.setTitle(_translate("OntoProCS", "Атрибути ТО"))
self.label_2.setText(_translate("OntoProCS", "самовирівнювання"))
self.comboBox.setItemText(0, _translate("OntoProCS", "не задано"))
self.comboBox.setItemText(1, _translate("OntoProCS", "ні"))
self.comboBox.setItemText(2, _translate("OntoProCS", "так"))
self.label_3.setText(_translate("OntoProCS", "вид технологічної змінної "))
self.comboBox_2.setItemText(0, _translate("OntoProCS", "не задано"))
self.comboBox_2.setItemText(1, _translate("OntoProCS", "F"))

…
self.pushButton.setText(_translate("OntoProCS", "Запит до онтології"))
self.pushButton_2.setText(_translate("OntoProCS", "Запис в онтологію"))
self.textBrowser.setHtml(_translate("OntoProCS", "temp.html"))
self.menu.setTitle(_translate("OntoProCS", "Меню"))
self.action.setText(_translate("OntoProCS", "Очистити все"))
self.action_2.setText(_translate("OntoProCS", "Про автора"))

…

if __name__ == "__main__":
import sys
app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
OntoProCS = QtWidgets.QMainWindow()
ui = Ui_OntoProCS()
ui.setupUi(OntoProCS)
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OntoProCS.show()
sys.exit(app.exec_())

#модуль роботи з онтологічною базою знань
import owlready2
from owlready2 import *

owlready2.JAVA_EXE = "C:\\Program Files\\Java\\jre1.8.0_281\\bin\\java.exe"

print(tempfile.gettempdir())
onto_path.append("C:/Users/Nata/AppData/Local/Temp")
onto_1 = get_ontology("C:/Users/Nata/Documents/onto_13.owl")
onto_1.load()

for subCl in Thing.subclasses():
print(subCl)

instanc_gen = Thing.instances()
Betta = next(instanc_gen)
Alpha = next(instanc_gen)

for pr in Alpha.get_properties():
for prop in pr[Alpha]:

print(pr.python_name, " : ", prop)
…
for ins in Thing.instances():

print(ins)

# close_world(Class) - закриває інд.класу, підкласи або онтологію
close_world(Thing)
with onto_1:

sync_reasoner(infer_property_values = True)
destroy_entity(test_inst1)
onto_1.save()
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Додаток І
Акти впровадження та довідки

І.1
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І.2
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І.3
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І.4



420

І.5



421

І.6
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І.7
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І.8
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І.9
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І.10
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Додаток Ї
Розрахунок економічної ефективності при впровадженні СППР на

молочному заводі, пастеризатор ОПУ-15

Вихідні дані
1. Продуктивність лінії – 150 т/зміну
2. Кількість змін роботи лінії – 550 змін
3. Виробництво продукції до автоматизації – 150*550 т
4. Вартість 1 т молока – 10500 грн
5. Собівартість 1 т питного молока – 15700 грн
6. Витрати на пастеризацію 1 т молока:
- пари – 0,44 т;
- води – 0,7 т;
- електроенергії – 35 кВт·год/т
7. Вартість 1 т пари – 837 грн
8. Вартість 1 т води – 14,83 грн
9. Вартість 1 кВт·год електроенергії – 3,68 грн.

Додаткові затрати на розгортання запропонованої СППР в хмарі – 1550
грн на місяць

Критерієм ефективності створення та впровадження нових засобів
автоматизації є очікуваний економічний ефект. Він визначається за
формулою:

Е = Ер – Ен * Кп,
де Ер – річна економія, грн; Ен – нормативний коефіцієнт (Eн = 0,15); Кп –
капітальні затрати на проектування та впровадження, включаючи первинну
програму витрат.

Річна економія Ер складається з економії технологічної та енергетичної
складової і економії у зв'язку з підвищенням продуктивності праці оператора.
Таким чином, отримуємо:

Ер = ΔР + ΔРп,
де ΔР – відповідно економія технологічної складової після впровадження
розроблюваної програми; ΔРп – економія від підвищення продуктивності
праці користувачів.

Впровадження СППР на дільниці пастеризації молока забезпечує:
- зниження витрат палива за рахунок зменшення втрат пари на 2%;
- зменшення втрат молока на 0,92% завдяки дотриманню

технологічних вимог;
- економія холодної води за рахунок регулювання витрати

холодоносія на охолодження молока на 3%;
- економія часу користувача на прийняття рішення 21%.

1) Розрахунок зниження поточних витрат ΔР:
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- зниження витрат пари:
150*550*0,44*0,02*837 = 607662 грн
- економія витрат холодної води:
150*550*0,7*0,03*14,83 = 25692, 9 грн
- зниження витрат молока:
150*550*0,7*0,0092*10500 = 5578650 грн
ΔР = 607662 + 25693 + 5578650 = 6212005 грн

2) Розрахунок економії від підвищення продуктивності праці
користувачів ΔРп:

ΔРп = Zn*Pn/100 = 12000*12*21/100 = 30240 грн

3) Розрахунок загальної річної економії Ер:
Ер = ΔР + ΔРп = 6212005 + 30240 = 6242245 грн

4) Розрахунок збільшення поточних витрат Кп:
Кп = 550*1550/30 = 28417 грн

5) Розрахунок критерію ефективності Е:
Е = Ер – Ен * Кп = 6242245 – 28417*0,15 = 6237983 грн

6) Ефективність у відсотках:
Е% = 6237983/ (150*550*(15700 – 10500)) *100 = 2,6 %


