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Abstract 

 

INFORMATION SUPPORT OF ASSESSMENT TASKS OF COMPLEX TECHNOLOGICAL OBJECT 

A. Ladanyuk, R. Boiko, L. Vlasenko   

The rotined possibility of operative determination of the state of management object is by an expressalgorithm. 

Вступ 

Технологічні комплекси (ТК) та окремі технологічні агрегати в їх складі характеризуються множиною станів 

функціонування, яким відповідають певні технологічні режими та відповідно результати роботи щодо кількості та якості 

вихідного продукту. Об’єктивно виникає системна задача ситуаційного аналізу, тобто визначення множини керованих 

штатних ситуацій складної системи та прогнозування ймовірних позаштатних і критичних ситуацій у процесі 

функціонування [1]. В такому сенсі ситуація означає певний стан системи та середовища функціонування, які 

характеризуються апріорі встановленими інтервалами значень показників системи і середовища.  

Для ТК неперервного стану, зокрема цукрового заводу, різні стани системи (ситуації) відчутно впливають на 

техніко-економічні оцінки роботи. В штатних ситуаціях показники системи і середовища знаходяться в чітко визначених 

діапазонах (допустимих інтервалах зміни). В позаштатних ситуаціях окремі показники системи або функціональні 

характеристики середовища виходять за межі допустимих інтервалів, але це не приводить до порушення функціонування 

або руйнування об’єкта. Критична ситуація характеризується декількома показниками системи або функціональними 

характеристиками середовища, які або виходять за межі допустимих інтервалів, чи приводять до руйнування систем і 

створюють небезпечні умови для обслуговуючого персоналу. Прогнозування розвитку ситуацій є окремою системною 

задачею, в якій виясняються можливості переходу (керованого або некерованого) від одних ситуацій до інших. 

Наприклад, існує небезпека переходу критичної ситуації до надзвичайної, аварійної, катастрофічної.  

При створенні інформаційних систем управління складними об’єктами, до яких належить ТК цукрового заводу, 

повинні використовуватись алгоритми оцінки стану системи та прогнозування розвитку ситуацій.  

Постановка задачі та методика дослідження 

В умовах функціонування автоматизованих ТК (АТК) можливі переходи від одного стану до іншого можуть носити 

характер монотонної зміни, наприклад, зміна коефіцієнта теплопередачі протягом тривалого часу (20-40 діб), або бути 

квазістрибкоподібними (відмова обладнання, зміна структури). Для оцінки станів функціонування складних об’єктів 

використовуються різні методи, які завжди потребують значного об’єму експериментальних даних. Крім того, відомі 

методи аналізу часових рядів мають невелику прогнозуючу здатність. Не завжди дають позитивні результати і спеціальні 

методи, наприклад апарат вейвлет-перетворень [2]. 

Для задач оперативного управління ТК використовується інформація, яка надходить від автоматизованих 

систем або з лабораторії в дискретні моменти часу. Необхідно враховувати, що в автоматизованих системах 

інформація оновлюється з  

дискретністю 0,1-1,0 с, а лабораторні вимірювання здійснюються з періодичністю в десятки хвилин. Це викликано 

тим, що ряд лабораторних вимірювань потребують тривалих хімічних реакцій для визначення, наприклад, якісних 

показників продуктів. У будь-якому випадку приймається, що стан об’єкта та режим його функціонування 

характеризується набором координат стану Х, вихідних змінних У, сигналів керування U та збурень Z. в сучасних 

системах, як правило, ведуться архівні записи, тобто відомі для моменту часу t поточні та попередні значення 

сигналу:        



В основі інформаційного забезпечення задачі може використовуватись алгоритм, який враховує такі 

положення: в режимі нормального функціонування вимірюванні змінні утворюють часовий ряд, значення якого не 

виходять за деякі порогові рівні . Технологічні об’єкти завжди мають значну інерційність, тому перехід з 

одного стану в інший має кінцеву тривалість. Перехідні процеси від нормального режиму до нештатної ситуації 

можуть бути монотонними, розбіжними або коливальними розбіжними. Необхідно мати такий алгоритм, який 

оперативно дозволяв би оцінити ситуацію та визначити напрям її розвитку. 

Результати та висновки 

Аналіз розбіжних перехідних процесів дає можливість зробити висновок про втрату системою стійкості, але 

традиційні методи дослідження стійкості використати неможливо у зв’язку з відсутністю точних математичних 

моделей, суттєвими нелінійностями системи, наявністю шумів(перешкод) та невизначеностей. В умовах 

недостатньої апріорної інформації рекомендується підхід, відомий як «Бритва Оккама» для вибору найбільш 

простої авторегресійної моделі другого порядку [3]: 

                                                                                   (1) 

де:  - перше значення змінної з часового ряду, яке лежить поза діапазоном ;  - п…. моделі, 

вирази для яких мають вид: 

 ,                      (2) 

            

 З урахуванням умов стійкості дискретних систем другого порядку на основі разів (2) отримано систему 

нерівностей: 

                                                    

                                                                                     (3) 

                                                   

Невиконання хоча б однієї з нерівностей (3) означає нестійкість системи. 

Для інформаційного забезпечення задачі оцінки стану об’єкта необхідно виконати такі операції ,об’єднані в окремий 

алгоритм: проводиться моніторинг процесів, які визначають стан об’єкта і перевіряється їх відповідність діапазону 

, при мінімальному інтервалі між значеннями  перевіряється умова (3) та при порушенні 

однієї з нерівностей формується повідомлення. При цьому вихід будь-якого значення за межі діапазону  лише 

фіксується без відповідного повідомлення. 

Приклад. На багатьох цукрових заводах України для отримання соку з буряків використовуються нахилені 

дифузійні установки, в яких здійснюється зустрічний рух бурякової стружки, яка переміщується шнеками, та екстрагента. 

Забезпечення постійної протитечії стружки та екстрагента є необхідною умовою ефективного екстрагування цукру зі 

стружки. Разом з тим в дифузійному апараті можуть утворюватись місцеві накопичення стружки без її переміщення 

вздовж апарата, що приводить до порушення технологічного режиму та зниження продуктивності заводу в цілому, 

погіршенню техніко-економічних показників роботи. Для усунення цього явища змінюють кількість обертів 

транспортуючих шляхів та подають поверхневоактивні речовини, але актуальним питанням є визначення моменту 

створення накопичення стружки (в технічній літературі використовується термін «пробка» - затор). 

Експериментальними дослідженнями встановлено, що в початковий момент утворення «пробки» виникають 

періодичні коливання рівня сокостружкової суміші, які мають закономірності. Це означає, що маса стружки 

ущільнюється, не транспортується шляхами, при цьому зі збільшенням щільності маси стружки зменшується період 

коливань з одночасним збільшенням амплітуди. Відомий пристрій для управління гідродинамічним режимом [4] 

потребує додаткових технічних засобів та характеризується суттєвим запізненням (в межах 10-15 хв).  

За наведеною методикою отримано рівняння для зміни рівня сокостружкової суміші в дифузійному апараті: 



                         (4)                                    

Наведені результати показують можливість використання достатньо простого методу для інформаційного 

забезпечення оцінки стану об’єкта та прогнозування розвитку ситуацій. При цьому в автоматизованій 

інформаційній системі не потрібно змінювати технічне забезпечення, а розроблений алгоритм є «швидким» та 

дозволяє за значно короткий час (десятки секунд) виявити тенденцію переходу          об’єкта до нештатної 

ситуації. 
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