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ВСТУП 
 

У лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерно-інтегровані тех-
нологічні процеси», присвячених керуванню виробництвом та обробці 
інформації, досліджується система автоматизації виробничого потоку 
рідинних продуктів за умов різних видів збурень та різних часових па-
раметрів буферних збірників та технологічних комплексів між ними, а 
також  фільтри, застосовані у процесі первинної обробки інформації. 
Лабораторні роботи № 1 і 2 розраховані на 4, а робота № 3 - на 8 го-
дин роботи на ЕОМ і відповідну кількість годин для самостійної підго-
товки.  

 

Лабораторна робота № 1 
 

ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ТА ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ 
ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО ФІЛЬТРА 

Мета роботи − ознайомитись з роботою найпоширенішого у прак-
тиці автоматизації експоненціального фільтра, визначити галузь його 
застосування, навчитися виконувати параметричну оптимізацію даного 
фільтра залежно від характристик корисного і шкідливого сигналів. 

1.1. Завгальні відомості 

У загальному випадку сигнал, що передається інформаційно-вимі-
рювальним каналом ІВК, має корисну та шкідливу складові. Для ви-
ділення корисного інформаційного сигналу застосовують різні методи 
фільтрації. У зв’язку з тим, що фільтрація являє собою інерційне пере-
творення сигналу використання різних фільтрів дає належний ефект, 
коли частотні спектри корисного та шкідливого сигналів відрізняються. 

У практиці автоматизації використовують такі типові фільтри: ков-
зного середнього, статистичний першого порядку, експоненціальний. 
Найпоширенішим є експоненціальний, який у динамічному відношенні 
являє собою аперіодичну ланку першого порядку. Цей фільтр дає одну 
з найменших похибок у відтворенні корисного сигналу, легко реалі-
зується програмними та апаратурними засобами, не потребує великої 
пам’яті у разі програмної реалізації. У регульованих моделей контро-
лерів саме цей фільтр входить до складу алгоритмів стандартних 
законів регулювання.  

У разі схемної (апаратурної) реалізації процес аналогової фільт-
рації описується таким діференціальним рівнянням: 

 
                                    Тф[dyф (t) / dt] + yф (t) = z (t),                            (1.1) 
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де Тф – стала часу фільтра (параметр настроювання); yф - значення 
фі-льтрованого сигналу (на виході фільтра); t - час; z - значення сиг-
налу, перекрученого шумами (сума шкідливого та корисного сигналів 
на вході фільтра). 

У засобах керуючої обчислювальної техніки (керуючих ЕОМ, мік-
роконтролерах) у зв’язку з квантуванням сигналів у часі рівняння чисе-
льно інтегрується за методом Ейлера, для чого подається у кінцевих 
різницях: 

 

                (Тф { yф (kТр) – yф [(k-1)Тр] } / Тр) + yф (kТр) = z (kТр),           (1.2) 
 

де yф (kТр), yф [(k–1)Тр] – значення фільтрованих сигналів у моменти 
часу, що відповідають відповідно k-ому і (k–1)-ому крокам розв’язання  
задачі фільтрації; z (kТр) – значення сигналу, перекрученого шумами в 
момент часу, що відповідає k-ому кроку рішення; Тр – період розв’я-
зання  задачі фільтрації.  

Період розв’язання Тр може збігатися із періодом опитування ІВК, 
а може бути відмінним від нього. 

Після перетворювань рівняння (1.2) отримуємо рівняння дискрет-
ного експоненціального фільтра: 

 

                             yф (kТр) = γ z (kТр) + (1 - γ ) yф [(k-1)Тр],                    (1.3) 
 

де γ – параметр  настроювання, пов’язаний з із значенням Тф. 
У контролерах як параметр настроювання експоненціального фі-

льтра використовують сталу часу Тф. 
Ефективність фільтрації оцінюють за відхиленням значеннь філь-

трованого та корисного сигналів. Для цього використовують дисперсію 
погрішності фільтрації або середнє інтегральне значення модуля від-
хилення. У даній роботі якість фільтрації оцінюється за таким критері-
єм: 

                                                    tв 
                                           I = [ ∫ | yф – yк | d t] / tв,                                          (1.4) 
                                               0 

де yк,yф – поточні значення сигналів: корисного та на виході фільтра 
відповідно; τ – поточний час; tв – кінцеве значення інтервалу розв’я-
зання  задачі.  

Зміст параметричної оптимізації фільтра типової структури поля-
гає у знаходженні таких параметрів його настроювання, які забезпечу-
ють екстремальне ( у даному випадку – мінімальне) значення критерію 
фільтрації. Загальна  структурна схема (див. рисунок) для проведення 
параметричної оптимізації включає в себе генератор корисного сигна-
лу ГК, генератор шкідливого сигналу ГШ, фільтр (аперіодична ланка 
першого порядку з коефіцієнтом підсилення k=1), а також блок визна-
чення критерію БВК для інтегрування за формулою (1.4). 
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1.2. Завдання на роботу 
 

1. Визначити експериментально оптимальне значення параметра 
настроювання Т*ф для корисного сигналу частотою  ωк = 0,05 с-1 , амп-
литудою Ак = 1 і шкідливого сигналу ωш= 0,8 с-1 , Аш = 0,2. Побудувати 
залежність I = f (Тф), виконавши п’ять-шість експериментів для значень 
Тф= (0,75...1,25) Т*ф. 

2. Визначити вплив частоти шкідливого сигналу на оптимальне 
значення сталої часу фільтра Тф при постійному значенні ωк = 0,05 с-1. 
Побудувати залежності Тф= f(ωш) для ωш= 0,8; 1,6; 2,4; 3,2 с-1. 

3. Оцінити якість фільтрації сигналу, перекрученого шумами, коли 
частоти корисного і шкідливого сигналів приблизно збігаються.  

 

1.3. Методика виконання роботи 
 

1. Виконують роботу на ПЕОМ за допомогою системи моделюван-
ня динамічних систем СІАМ або програми SIMULINK в середовищі 
MATLAB з використанням чисельного інтегрування за методом Ейлера 
з кроком ∆t = 0,01 с. 

Під час проведення дослідів корисний та шкідливий сигнали мо-
делюють з допомогою генераторів синусоїдальних сигналів. При цьо-
му враховують, що для отримання сигналу з амплитудою, що відріз-
няється  від А=1, потрібна додаткова підсилювальна ланка. Для роз-
рахунку поточного значення критерію фільтрації використовують до-
датковий ланцюжок, який пропонується студенту виконати самостійно. 
Поточна оцінка критерію I є випадковою величиною, що зі збільшен-
ням часу розв’язання задачі tв зводиться до свого математичного очі-
кування. Виходячи з цього час tв вибирають таким, щоб числове зна-
чення I в процесі інтегрування змінювалось не більше ніж у четвертій 
значущій цифрі. Значення I в момент часу tв і приймають за оцінку кри-
терію фільтрації. 

У першому експерименті спостерігають за поточними значеннями 
величин сигналів  корисного,  шкідливого,  перекрученого шумами, на 
виході фільтра, а також  величини критерію фільтрації. Значення ос-
танніх трьох величин для експериментально знайденого оптимального 
значення Тф виводять на принтер у табличній формі.  

ГК 

ГШ 
Фільтр 

БВК 

yф yк 
yш 

z 

I 

+ 
  АПЕРІОДИЧНА 
ЛАНКА ПЕРШОГО  

ПОРЯДКУ 
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Для побудови залежностей I = f (Тф) використовують результати 
дослідів, що проводились під час пошуку величини Тф. За потребою 
проводять додаткові досліди. 

2. Визначають вплив величини шкідливого сигналу на оптимальне 
значення сталої часу фільтра Т*ф повторенням дослідів за описаною у 
п.1 методикою у точках ωш= 1,6; 2,4; 3,2 с-1. Отримані результати по-
дають на графіку залежності Тф= f(ωш). 

3. Моделюють в останьому досліді процес фільтрації, коли часто-
ти корисного (ωк = 0,6 с-1) та шкідливого (ωш= 0,8 с-1) сигналів приблиз-
но збігаються. У процесі проведення досліду переконуються у тому, 
що в цьому випадку провести параметричну оптимізацію фільтра не-
можливо. Результати подають у графічній формі залежності I = f(Тф), 
побудованій за п’ятьма-шістьма точками. 

4. Складають звіт про виконання роботи, у якому подаються: наз-
ва і мета роботи; схема набору в системі СІАМ або MATLAB; роздру-
ківки таблиць експериментальних даних та побудовані за методикою, 
описаною в п.1, графіки процесів фільтрації, а також графіки резуль-
туючих залежностей, побудовані за методикою, описаною в пп. 1− 3; 
висновки. 
 

1.4. Контрольні питання 
 

1. Як формулється постановка задачі фільтрації сигналу ? 
2. Чим відрізняються задачі розробки оптимального фільтра і 

параметричної оптимізації фільтра ? 
3. Що на практиці утруднює пошук і віднайдення оптимальних 

параметрів настроювання фільтрів ? 
4. Які переваги та недоліки мають апаратурна і програмна реалі-

зація фільтрів ? 
5. Чому сума коефіцієнтів у правій частині рівняння (3) дорівнює 

одиниці ? 
6. Як між собою пов’язані параметри рівнянь (1.2) і (1.3) ? Чому під 

час знаходження оптимальних параметрів експоненціального фільтра 
змінюють лише його сталу часу ?  

7. Накресліть схему набору в системі СІАМ або MATLAB для мо-
делювання екпоненціального фільтра. Яким є призначення окремих 
ланок ?  
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Лабораторна робота № 2 
 

ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ТА ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ 
СТАТИСТИЧНОГО ФІЛЬТРА ПЕРШОГО ПОРЯДКУ 

 
Мета роботи − ознайомитись з роботою стистичного фільтра пер-

шого порядку, визначити  галузь його застосування, навчитися викону-
вати параметричну оптимізацію даного фільтра в залежно від харак-
тристик корисного і шкідливого сигналів. 

2.1. Завгальні відомості 
 

Як відзначалося у лабораторній роботі №1, у загальному випадку 
фільтрацією називають всяке інерційне перетворення сигналів. В ін-
формаційних системах фільтрацію використовують для відокремле-
ння корисного сигналу датчика від шкідливих сигналів – шумів. В АСУ 
фільтрація може здійснюватися апаратурно – з допомогою аналогових 
RC-фільтрів, або програмно – з допомогою ЕОМ. У разі застосування 
програмних засобів поряд з експоненціальним застосовують і ста-
тистичні типові фільтри різних порядків, які, проте, можна реалізувати і 
апаратурно. 

Статистичні фільтри (СФ) формують оцінку фільтрованого сигналу 
як зважену суму відліків z(kTo), z[(k-1)To], z[(k-2)To],... В аналоговому 
варіанті  СФ описується таким рівнянням:            

                                                   n  
               yф(t) = Wф(р) z(t) = z(t) ∑ bi exp (– pToi),                             (2.1)  
                                                  i = 0                                                  

де yф – значення фільтрованого сигналу (на виході фільтра); Wф(р) – 
передатна функція фільтра; z – значення сигналу, перекрученого шу-
мами (сума шкідливого та корисного сигналів на вході фільтра); bi – 
параметри фільтра; i ∈ 0;n  –  порядок статистичного фільтра; To– пе-
ріод розв’язання задачі фільтрації. У дискретному варіанті загальна 
формула статистичного фільтра має такий вигляд: 

                                          n         
                          yф(kTo) = ∑ bi z[(k - i)To].                                     (2.2)  
                                        i = 0  

де yф (kТр) – значення фільтрованих сигналів у момент часу, що від-
повідає k-ому кроку розв’язання задачі фільтрації; z [(k-i)Тр] – значення 
сигналу, перекрученого шумами в момент часу, що відповідає (k-i) – 
ому кроку рішення. 

Для випадку, коли i = 0, формула (2.2) набуває такого вигляду: 
  

                                yф(kTo) =   bо z(kTo),  
 

причому bо < 1, тобто зміст такої фільтрації полягає у зниженні впливу 
шумів на корисний сигнал за рахунок зменшення сигналу z, однак в 
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цьому  випадку  фільтр дає зміщену оцінку сигнала за рахунок того, що 
математичне очікування сигналу на вході mz і виході myф  фільтра не 
співпадають. Щоб зробити оцінку сигнала незміщенною формулу ста-
тистичного фільтра (СФ)  нульового порядку записують у такому вигля-
ді: 

 

                          yф(kTo) =   bо z(kTo) + my(1 - bо),                                 (2.3)      
 

де  my – математичне очікування сигналу датчика, причому my = mz, 
якщо математичне очікування шумів дорівнює нулю. Перевагою цього 
СФ порівняно з іншими типовими фільтрами є найменша потрібна 
пам’ять, але якщо оцінка my  відома зі значною погрішністю або не ві-
дома, то СФ нульового порядку не застосовують і, враховуючи великі 
погрішності фільтрації в цьому випадку, перевагу віддають експоне-
нціальному фільтру або статистичному фільтру першого порядку.  

Формула дискретного незміщеного СФ 1-го порядку має такий виг-
ляд: 
 

                   yф(kTo) =   bо z(kTo) + (1 – bо ) z[(k – 1)To].                        (2.4)   
 

Період розв’язання Тр, як і у випадку реалізації експоненціального 
фільтра, може збігатися із періодом опитування ІВК, а може бути від-
мінним від нього. 

Ефективність фільтрації оцінюють за відхиленням значень філь-
трованого та корисного сигналів. Для цього використовують дисперсію 
погрішності фільтрації або середнє інтегральне значення модуля від-
хилення. У даній роботі якість фільтрації оцінюється за таким критері-
єм: 

                                             tв 
                                    I = [ ∫ | yф - yк | dt ] / tв,                                                  (2.5) 
                                         0 

де yк, yф − поточні значення сигналу: корисного та на виході фільтра 
відповідно; t - поточний час; tв - кінцеве значення інтервалу розв’я-
зання задачі.  

Зміст параметричної оптимізації фільтра типової структури поля-
гає у знаходженні таких параметрів його настроювання, які забезпечу-
ють екстремальне ( у даному разі − мінімальне) значення критерію фі-
льтрації. Загальна  структурна схема (див.рисунок) для проведення 
параметричної оптимізації включає в себе генератор корисного сигна-
лу ГК, генератор шкідливого сигналу ГШ, фільтр, а також блок визна-
чення критерію БВК для інтегрування за формулою (2.5). Фільтр  скла-
дається з  двох  паралельних мереж. Верхня має підсилювальну ланку 
(ПЛ), на яку надходить поточне значення сигналу z(kTo), нижня з допо-
могою ланки запізнення (ЛЗП) з підсиленням формує попереднє зна-
чення сигналу z[(k - 1)To].  
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2.2. Завдання на роботу 
 

1. Визначити експериментально оптимальне значення параметра 
настроювання фільтра b*0 для корисного сигналу частотою ωк = 0,05 с-

1, амплитудою Ак = 1 і шкідливого сигналу ωш= 0,8 с-1 , Аш = 0,2 у разі, 
коли період квантування сигналу To = 0,5 с. Побудувати залежність I = 
f (b0), виконавши п’ять-шість експериментів для значень b0= 
(0,75...1,25) b*0. 

2. Визначити вплив періоду квантування сигналу Т0 на оптимальне 
значення параметра настроювання фільтра b*0 і критерій якості філь-
трації за частоти і амплітуди корисного і шкідливого сигналів поперед-
нього досліду. Побудувати I = f (Т0), виконавши п’ять-шість експери-
ментів для значень Т0 = 0,2... 2 с. 

3. Визначити вплив частоти шкідливого сигналу на оптимальне 
значення параметра настроювання фільтра b*0 і критерій якості філь-
трації при постійному значенні To = 0,5 с і ωк = 0,05 с-1, не змінюючи при 
цьому амплитуду шкідливого сигналу порівняно з першим дослідом. 
Побудувати залежності I  = f(ωш) для ωш= 0,8; 1,6; 2,4; 3,2 с-1. 

 

2.3. Методика виконання роботи 
 

1. Виконують роботу на ПЕОМ за допомогою системи моделюван-
ня динамічних систем СІАМ або програми SIMULINK в середовищі 
MATLAB з використанням числового інтегрування за методом Ейлера 
з кроком ∆τ = 0,01 с. 

Під час проведення дослідів корисний та шкідливий сигнали мо-
делюють з допомогою генераторів синусоїдальних сигналів. При цьо-
му враховують, що для отримання сигналу з амплітудою, що відріз-
няється  від А=1, потрібна додаткова підсилювальна ланка. Для роз-
рахунку поточного значення критерію фільтрації використовують до-
датковий ланцюжок, який пропонується студенту виконати самостійно. 
Поточна оцінка критерію I є випадковою величиною, що зі збільшен-
ням часу розв’язання задачі tв зводиться до свого математичного очі-
кування. Виходячи з цього час tв вибирають таким, щоб числове зна-
чення I в процесі інтегрування змінювалось не більше ніж у четвертій 
значущій цифрі. Значення I в момент часу tв і приймають за оцінку кри-

ГК 

ГШ 

БВК 

yф yк 
yш 

z 

I 

ПЛ 

ЛЗП 

+ 

Фільтр 
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терію  фільтрації. 
Значення b*0 визначають з точністю до другої значущої цифри, 

причому сума коефіцієнтів підсилення ланок ПД і ЛЗП (див. рисунок) 
за-вжди повинна дорівнювати 1. 

У першому експерименті спостерігають за поточними значеннями 
 величин сигналів: корисного, шкідливого, перекрученого шумами,  на 
виході фільтра, а також  величини критерію фільтрації. Значення ос-
танніх трьох величин для експериментально знайденого оптимального 
значення b*0 виводять на принтер у табличній формі.  

Для побудови залежностей I = f (b0) використовують результати 
дослідів, що проводились під час пошуку величини b*0. За потребою 
проводять додаткові досліди. 

2. Визначають вплив періоду квантування сигналу на оптимальне 
значення параметра настроювання фільтра b*0 і критерій якості філь-
трації I  при частоті та амплитуді корисного і шкідливого сигналів попе-
реднього досліду (п.1), змінюючи від досліду до досліда сталу часу ла-
нки ЛЗП. Знайшовши для кожного значення Т0 оптимальне значення 
b*0 будують залежність I = f (Т0), використовуючи ті значення I, що від-
по-відають оптимальному b*0. 

3. Визначають вплив частоти шкідливого сигналу у точках ωш= 1,6; 
2,4; 3,2 с-1 на оптимальне значення параметра настроювання фільтра 
b*0 і критерій якості фільтрації при постійному значенні To = 0,5 с і ωк = 
0,05 с-1, не змінюючи при цьому амплітуду шкідливого сигналу порів-
няно з п.1. Отримані результати подають на графіку залежності I= 
f(ωш), використовуючи ті значення I, що відповідають оптимальному 
b*0. 

4. Складають звіт про виконання роботи, у якому подаються:  на-
зва і мета роботи; схема набору в системі СІАМ або MATLAB; роз-
друківки таблиць експериментальних даних та побудовані за методи-
кою, описаною в п.1, графіки процесів фільтрації; а також графіки ре-
зультуючих залежностей, побудовані за методикою, описаною в пп. 1 
− 3; висновки. 
 

2.4. Контрольні питання 
 

1. Чим відрізняюься зміщені та незміщені статичні фільтри нульо-
вого та першого порядків ? У чому полягає задача параметричної 
оптимізації статистичних фільтрів ? 

2. Що на практиці утруднює застосування статистичного фільтра 
нульового порядку і які він має переваги і недоліки поріяняно з стати-
стичним фільтром першого порядку ? 

3. Чому сума коефіцієнтів в правій частині рівняння (2.4) дорівнює 
одиниці ? 

4. Наведіть схему набору в системі СІАМ або MATLAB для моде-
лювання статистичного фільтра першого порядка. Яке призначення 
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окремих ланок ?  
5. Поясніть отримані при проведені першого досліду графіки z(t),   

yк (t), I (t). 
6. Поясніть вплив частоти шкідливого сигналу ωш на значення 

критерія якості фільтрації I . 
 

Лабораторна робота № 3 

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО  
ПОТОКУ РІДИННИХ ПРОДУКТІВ 

 
Мета роботи - ознайомитись з роботою системи автоматизації 

виробничого потоку рідинних продуктів; оцінити здатність системи ком-
пенсувати збурення різної форми, що поширюються за потоком та 
проти нього; визначити вплив місткості буферних збірників (БЗ) та 
тривалості перебування продукту в технологічних комплексах між БЗ 
на цю здатність. 

 

3.1. Завгальні відомості 
 

Однією з головних вимог автоматизації непереревних харчових  
виробництв є забезпечення взаємної узгодженості за продуктивністю 
окремих технологічних комплексів (ТК). Потреба автоматизації вироб-
ничого потоку (АВП) зумовлена тим, що на окремих часових інтер-
валах продуктивність послідовно розташованих ТК може бути різною в 
результаті дії непередбачених збурень. Відсутність системи автома-
тизації виробничого потоку в цьому разі може привести до роботи ок-
ремих ТК у режимах недовантаження або перевантаження, що у свою 
че-ргу спричиняє додаткові втрати корисних продуктів. 

Технологічним забезпеченням таких систем автоматизації є кас-
кад БЗ, встановлюваних між ТК, тобто на вході й виході кожного окре-
мого ТК. За рахунок запасів рідинних продуктів, накопичених в БЗ, або 
віль-них об’ємів БЗ відбувається демпфірування коливань витрат. Кас-
кад БЗ  як об’єкт автоматизації, має деякі особливості.  

Перша особливість стосується їх об’єму. Зрозуміло, що з погляду  
автоматизації виробничого потоку збільшення об’єму БЗ позитивно 
впливає на демпфірування його коливань, але з іншого боку це збіль-
шує час проходження продуктом усіх ТК виробництва, а отже і втрати 
корисних харчових продуктів під час їх перероблення, тому важ-ливою 
є оцінка впливу об’єму БЗ на коефіцієнт вирівнювання потоку (КВП): 

 

                          K =  (∫∆Q2
В(t) dt) / (∫∆Q2

П(t) dt),                             (3.1) 
 

де ∆QП , ∆QВ - прирощення витрати продукту на вході і виході БЗ. 
Для каскаду БЗ, коли збурення поширюються як за потоком, так і 

проти нього, КВП для i-го збірника розраховують за такою формулою: 
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                     Ki =  (∫∆Q2

i(t) dt) / [(∫∆Q2
П(t) dt ) + (∫∆Q2

В(t) dt)],                (3.2) 
  

де ∆QП , ∆QВ - прирощення витрати продукту відповідно на вході і ви-
ході каскаду БЗ; ∆Qi - прирощення витрати продукту на вході i-го збір-
ника. 

Друга особливість БЗ пов’язана з тим, що система автоматизації 
виробничого потоку рідинних продуктів часто будується як система 
усереднювального регулювання рівня в БЗ, причому  БЗ як об’єкт регу-
лювання рівня є об’єктом без самовирівнювання і описується таким  
рівнянням: 

                           SЗ (dh(t)/dt) =  QП(t) - QВ(t),                                 (3.3) 
 

де h - рівень в БЗ; SЗ - площа перерізу збірника.  
Більшість БЗ у харчових виробництвах з рідинними виробничими 

потоками розраховані з умов перебування в них соку впродовж Тпер =   
= 10... 30 хв, тому поширення набули  системи усереднювального ре-
гулювання рівня в каскаді БЗ, які до того ж порівняно з іншими систе-
мами автоматизації виробничого потоку мають більш просту і еконо-
мічнішу апаратурну реалізацію.    
Усереднювальне регулювання рівня (УРР) відрізняється від точного 

регулювання рівня (ТРР) тим, що статична похибка першого значно 
більша і має дорівнювати  можливій зміні рівня за висотою БЗ, тому і 
при УРР і при ТРР для регулювання рівня застосовують П-регулятор, 
який в системах УРР має малий коефіцієнт передачі kр і велику ста-
тичну похибку, а в системах ТРР великий kр і малу статичну похибку. 
При недетектуючих властивостях каскаду БЗ, тобто  коли збурення  
поширюються як за технологічним потоком, так і проти нього, застосо-
вують зв'язане  регулювання  рівня в двох суміжних  збірниках, найпо-
ширенішим варіантом структурної реалізації якого є варіант з селекту-
ва-нням сигналів двох регуляторів рівня. 

Схема автоматизації, що реалізує цей варіант у каскаді трьох збір-
иків наведена на рис.3.1, де ТК - технологічний комплекс. Пристрій для 
селектування LY пропускає на ВМ з РО, розташованих між збірниками, 
найбільший з вихідних сигналів  двох регуляторів рівня LC, причому  
на виході регулятора  першого  збірника сигнал є пропорційним 
заповненій частині збірника, а на виході регулятора другог збірника - 
порожній частині збірника. 

Моделювання цієї системи в даній лабораторній роботі виконане 
для умов цукрового заводу, де такі системи досить поширені. Для цьо-
го використана математична модель системи керування рівнями в БЗ 
на ділянці між багатокорпусною випарною установкою (БВУ) та про-
дуктовим відділенням, до якої належать збірники сиропу після БВУ,  
суль-фітованого сиропу та сиропу перед продуктовим відділенням. 
Між ними розміщені відповідно сульфітатор, підігрівник та фільтри. 
Вирівнюва-льна здатність збірника залежить від характеру збурення 
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та розмірів збірника, тому в роботі аналізується поведінка системи за 
стрибкопо-дібними та імпульсними збуреннями, а також вплив розміру 
збірника  та тривалості перебування продукту у технологічних установ-
ках між БЗ на цю здатність. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У відповідності до рівняння (3.3) математична модель трьох збі-
рників має  такий вигляд: 

                     
                  S1 (dh1(t) / dt) =  QП(t) - Q1(t), 

 
                  S2 (dh2(t) / dt) =  Q1(t + τТК1) - Q2(t),                              (3.4) 
           
                  S3 (dh3(t) / dt) =  Q2(t + τТК2) - QВ(t), 

 
де S1, S2, S3  - площа поперечного перерізу відповідно першого, друго-
го та третього збірника, м2 ; h1, h2, h3 – рівень відповідно в першому, 
другому та третьому збірниках, м; QП, Q1, Q2, QВ – витрата сиропу 
відповідно у перший, другий, третій збірники та після третього збі-
рника, м3/с; τТК1 , τТК2 - середній час перебування продукту відповідно у 
ТК1 та ТК2.  

Під час моделювання системи АВП каскаду  БЗ параметри систе-
ми (3.4) для заводу, що перебляє 3000 т сировини за  добу мають такі 
значення: S1 = S2 = S3 = 4 м2 ; номінальне значення витрати сиропу QП 
= Q1 = Q2 = QВ = 0,0075 м3/с; можливі збурення витрати сиропу ∆QП = 
=∆QВ= 0,0015 м3/с; допустимі зміни рівня від середнього значення 
∆hдоп= 1,2 м; середній час перебування продукту у ТК1 τТК1= 800 с і ТК2 
τТК2= 1200 с.  

Загальна структурна схема роботи наведена на рис.3.2, на якому 
використані такі позначення: БФЗ - блок формування збурення; БВК - 
блок визначення критерію; БС - блок селектування; W1П(p), W2П(p), 
W3П(p) - передатна функція відповідно першого, другого та третього 
збірників за каналом «витрата сиропу у збірник − рівень»; W1С(p), 
W2С(p), W3С(p) - передатна функція відповідно першого, другого та тре-

 
 
ТК1 

 
 
ТК2 

1-ий  
БЗ 

Від поперед- 
ньої ТУ 

 

До наступ- 
ної ТУ 

LC 
1а 

SEL 

2-ий 
 БЗ 

LC 
2а 

SEL 

3-ий  
БЗ 

  h1   
   

Qп 

LY 
1б 

LY 
2б 

Q1 

Qв h2 h3 

LC 
2а 

Q2 

Рис.3.1 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 14

тього збірників за каналом «витрата сиропу зі збірника - рівень»; 
WР1(p), WР2(p), WР3(p) - передатна функція регулятора рівня відповідно 
першого, другого та третього збірників. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 

БВК розраховує коефіцієнт 
вирівнювання вирівнювання 
потоку за формулою (3.2) 
для ∆Q1 (K1)  і  ∆Q2(K2). Під 
час моделювання за допо-
могою програми СІАМ для 
реалізації в БФЗ стрибкопо-
дібного збурення  викорис-
товується типовий блок, а 
для реалізації імпульсного 
збурення − набір типових 
блоків з блоком запізнення. 
Можливі кілька варіантів та-
кого набору, один з яких, 
враховуючи використання 
ряда Паде в блоці запіз-
нення,  наведено на рис. 
3.3. Під час виконнання цієї 
лабораторної роботи сту-
дент може використати свій 
варіант реалізації імпульс-
ного збурення, але з обов’я- 
        

 
 + 
    _  

БФЗ1 ∆QП(p) W1П(p) WР1(p) БС1 ∆h1(p) 

W1C(p) 

БЗП1 W2П(p) WР2(p) БС2 
∆h2(p) 

W2C(p) 

 
 + 
    _  

∆Q1(p) 

W3П(p) WР3(p) ∆h3(p) 

W3C(p) 

 
 + 
    _  

∆Q2(p) 

БЗП2 

БФЗ2 ∆QC(p) 

БВК1 

БВК2 

K1 

K2 

Рис.3.2 

Ke-TS
 

Рис. 3.3 

K | x(t) | 

+ 
На виконавчий 
механізм 

от Р1 

K | x(t) | _ от Р2 

Рис.3.4 
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зковою попередньою перевіркою  його форми. Схема реалізації одного 
БС в СІАМі наведена на рис.3.4. Під час реалізації П-регулятора рівня 
у збірнику слід визначити значення його коефіцієнта передачі kР, а  та-
кож  хmin  і  хmax  для блоків нечутливості та насичення. Враховуючи, що 
передатна функція замкненої системи регулювання рівня має такий 
вигляд: 
 

                         Wc(p) = (1/ kР) / [(Sp / kР) + 1],                                 (3.5)  
 

її статична похибка дорівнює: 
 
                                              ∆ hост = ∆Q / kР.                                                                   (3.6) 

 
Отже, за відомого збурення ∆Q і допустимої зміни рівня ∆hдоп з до-

помогою формули (3.6) можна визначити необхідне значення kР. Зна-
чення хmin  і  хmax блока нечутливості визначаються як 0,1 відносної по-
хибки рівнеміра, що відповідає його класу точності, а значення хmin  і  
хmax блока насичення з умови, що номінальна витрата Q = 0,0075 м3/с 
відповідає положенню регулювального органа - 50-60 % його ходу. 
 

3.2. Завдання на роботу 
 

1. Визначити експериментально зміни  рівня у збірниках ∆ h1(t),   
∆ h2(t), ∆ h3(t),  та зміни витрат між ними ∆Q1(t), ∆Q2(t), а також  значен-
ня коефіцієнтів вирівнювання потоку K1 та K2 у кінці перехідного про-
цесу при збуренні ∆QП= +0,0015 м3/с та двох значеннях коефіцієнтів 
передачі регуляторів рівня kР1 = kР2 = kР3, що відповідають значенням 
∆ hост= 1,2 і 0,01 м. 

2. Визначити експериментально зміни  рівня у збірниках ∆h1(t),   
∆h2(t), ∆h3(t),  та зміни витрат між ними ∆Q1, ∆Q2(t), а також  значення 
ко-ефіцієнтів вирівнювання потоку K1 та K2 у кінці перехідного процесу 
при  kР1= = kР2 = kР3 = kРі(hост=1,2м) та таких збуреннях:  

а) стрибкоподібному  ∆QС= +0,0015 м3/с;  
б) одночасній дії двох стрибкоподібних ∆QП= ∆QС= +0,0015 м3/с; 
в) імпульсному ∆QП тієї ж амплитуди та тривалістю 2000 с; 
г) одночасній дії двох імпульсних ∆QП і ∆QС тієї ж амплитуди та 

три-валості. 
3. Визначити вплив середнього  часу перебування продукту в ТК1 

та ТК2 τТК2 на коефіцієнти вирівнювання потоку K1 та K2 при  kР1= kР2 =   
= kР3= kРі(hост=1,2м) та таких збуреннях:  

а) стрибкоподібному ∆QП= + 0,0015 м3/с;  
б) імпульсному ∆QП тієї ж амплитуди та тривалістю 2000 с.     По-

будувати залежность K1 = f (τТК1) для τТК1= 600, 800 (береться з п.1), 
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1000 і 1200 с, а також залежність K2 = f (τТК2) для τТК2= 1000, 1200 (бе-
реться з 1), 1400 і 1600 с. 

 
3.3. Методика виконання роботи 

 
1. Виконують роботу на ПЕОМ за допомогою системи моделюван-

ня динамічних систем СІАМ або програми SIMULINK в середовищі 
MATLAB з використанням числового інтегрування за методом Ейлера 
з кроком ∆τ = 0,5 с. 

Під час  виконання п.1 завдання значення коефіцієнтів передачі 
регулятора kР1= kР2 = kР3 визначають з допомогою формули (3.6) для 
∆Q= = +0,0015 м3/с і ∆ h = 1,2 м - у першому та ∆ h = 0,01 м - у другому 
дослідах. Параметр tк в методі Ейлера вибирають таким, щоб числове 
значення критерію К в процесі інтегрування змінювалось не більше ніж 
у третій значущій цифрі. Значення К в цей момент часу  і приймають 
за оцінку коефіцієнта вирівнювання потоку, причому для наступних 
графічних побудов використовують значення К з точністю до другої 
значущої цифри. 

У першому експерименті спостерігають за поточними значеннями   
∆h1(t), ∆h2(t), ∆h3(t), ∆Q1(t), ∆Q2(t), K1(t), K2(t) з виведенням значень пер-
ших п’яти на принтер у табличній формі та побудовою за цими даними 
відповідних графіків.   

2. Визначають вплив збурень різного виду на перехідні процеси 
∆h1(t), ∆h2(t), ∆h3(t), ∆Q1(t), ∆Q2(t) і кінцеві значення K1 і K2. Тривалість 
ім-пульсного збурення встановлюють експериментально, тому що  ча-
со-вий параметр  блоку запізнення в системі СІАМ не завжди відпові-
дає його дійсному значенню. Досліди проводять за методикою п.1 з ті-
єю різницею, що вказані перехідні процеси виводять на принтер у гра-
фічній формі . 

3. Визначають вплив середнього  часу перебування продукту у 
ТК1 τТК1 та ТК2 τТК2 на коефіцієнти вирівнювання потоку K1 та K2 при 
стри-пкоподібному та імпульсному збуреннях.  Отримані результати 
подають на графіках залежностей K1 = f (τТК1) і K2 = f (τТК2). 

4. Складають звіт про виконання роботи, у якому подають:  назву і 
мету роботи; схему набору у системі СІАМ або MATLAB; роздруківки 
таблиць експериментальних даних та побудовані графіки (п.1); розд-
руківки графіків (п.2),  а також графіки результуючих залежностей (п.3); 
висновки. 

 
3.4. Контрольні питання 

 
1. Які існують алгоритми керування виробничим потоком рідинних 

продуктів і від чого залежить їх вибір ? 
2. Чим відрізняється точне регулювання рівня від усереднюваль-

ного і коли вони застосовуються ? 
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3. Як визначають коефіцієнт передачі регулятора рівня у одно-
ємкісних об’єктах без самовирівнювання ? 

4. Наведіть схеми набору в системі СІАМ або MATLAB імпульс-
ного збурення і блока селектування. Поясніть призначення окремих 
ланок.  

5. Поясніть графіки зміни рівня і витрати, отримані під час прове-
дення першого досліду з різними коефіцієнтами передачі регуляторів 
рівня? 

6. Поясніть графіки зміни рівня і витрати, отримані під час прове-
дення другого досліду і дії стрибкоподібних і імпульсних збурень за по-
током та проти потоку ? 

7. Поясніть вплив середнього часу перебування продукту у техно-
логічному комплексі, розташованому між буферними збірниками, на 
коефіцієнти вирівнювання потоку. 
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