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Анотацiя—Розроблено оптимальну систему управлiння виробництвом мiнеральних добрив у грануляторi iз псевдозрiдженим шаром. Сформульовано
критерiй оптимальностi для системи управлiння. З
використанням пакету MATLAB System Identification було отримано передавальну функцiю, а з неї
здiйснено перехiд до векторно-матричної моделi.
Розв‘язано рiвняння Рiккатi. Видiленi основнi фактори, якi впливають на процес та створено систему управлiння з LQR- регулятором, яка вiдповiдає
вимогам стабiльностi, динамiки та надiйностi.
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Вступ
Прибутковiсть сiльськогосподарського пiдприємства залежить вiд врожайностi культур. Щоб
зберегти високу врожайнiсть та прибутки, потрiбно поповнювати запас основних хiмiчних речовин ґрунту. Тому вiдновлення внутрiшнього
попиту на добрива до рiвня забезпечення потреб
сiльського господарства i нарощування їх виробництва та експорту є однiєю зi стратегiчних цiлей розвитку економiки. У процесi виробництва
часто необхiдно перевести рiдку вихiдну сировину в тверду речовину з точно заданими властивостями, яка потiм буде пiддана подальшiй переробцi. Гранулювання розпиленням є ефективним рiшенням для перетворення рiдкої вихiдної
сировини в твердi форми продукцiї. Основною
перевагою цього методу є те, що в порiвняннi з
iншими методами можна виконати кiлька етапiв
в одному i тому ж елементi обладнання.
Математична модель процесу
гранулювання у псевдозрiдженому шарi
Грануляцiя розпиленням в псевдозрiдженому
шарi дозволяє отримувати сипучi грануляти iз
заданими властивостями безпосередньо з рiдин.
Рiдини з вмiстом твердої фази розпорошуються
в установцi псевдозрiдженого шару. Внаслiдок
активного теплообмiну вода i органiчнi розчинники миттєво випаровуються, а що утворилися при цьому твердi частинки стають центрами гранулоутворення. Вони змочуються новими
порцiями рiдини, яка також випаровується, та

утворює новi шари оболонки навколо вихiдного
центру.
Основним об’єктом керування є гранулятор з
псевдозрiдженим шаром, призначення якого є
зневоднення та гранулювання добрив. Головними чинниками якi впливають на роботу гранулятора є: витрати вихiдної сировини для отримання готового продукту; швидкiсть циркуляцiї повiтря у грануляторi; поруватiсть потоку гранул;
теплоємнiсть гранул; теплота пароутворення [17]. Процеси зневоднення та грануляцiї описує
математична модель у виглядi системи з двох диференцiальних рiвнянь. Рiвняння (1) описує змiну температури повiтря, яке вико-ристовується
для нагрiвання шару та гранулоутворення:
𝜕𝑇𝑟
𝜕𝑇
+ 𝑉𝑟 · 𝜀 · 𝜌 · 𝑟 =
𝜕𝑡
𝜕𝑥
(︁
)︁
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− 𝛼 · 𝐹 · 𝑇𝑟 − 𝑇𝑔𝑟 +
2
𝜕𝑦
(︁
)︁ (︁
)︁
+𝐺𝑝 · 1 − 𝑥𝑝 · 𝑟 + 𝐶𝑛 · 𝑇𝑔𝑟 ,
𝜌·𝐶 ·

(1)

де 𝜌 – густина гранул, кг/𝑚3 , 𝐶 – теплоємнiсть
гранул Дж/(кгК), 𝑇𝑟 – температура теплоносiя,
К, 𝑉𝑟 – швидкiсть теплоносiя, м/с, 𝜀 – поруватiсть потоку гранул, %, 𝛼 – коефiцiєнт тепловiддачi, 1/с, 𝑎 – коефiцiєнт горизонтальної температуропровiдностi, 𝑚2 /𝑐; 𝐹 – площа газорозподiльної решiтки, 𝑚2 , 𝑇𝑔𝑟 – температура гранул,
К, 𝐺𝑝 – витрати вихiдного розчину, 𝑚2 /𝑐, 𝑥𝑟 –
концентрацiя вихiдного розчину, 𝑟 – теплота пароутворення, Дж/кг, 𝐶𝑛 – питома теплоємнiсть
повiтря, Дж/(кгК), 𝑥 – висота апарату, м, 𝑦 –
ширина апарату, м.
Рiвняння (2) описує змiну температури отриманих в процесi грануляцiї гранул:
𝜕𝑇𝑔𝑟
− 𝑉𝑔𝑟 · (1 − 𝜀) · 𝜌 ·
=
𝜕𝑡 (︁
)︁
(︁ 𝜕𝑥 )︁
= 𝛼 · 𝐹 · 𝑇𝑟 − 𝑇𝑔𝑟 − 𝐺𝑝 · 1 − 𝑥𝑝 ×
(︁
)︁
× 𝑟 + 𝐶𝑛 · 𝑇𝑔𝑟 + 𝐺𝑝 · 𝑥𝑝 · 𝑞,

(1 − 𝜀) · 𝜌 · 𝐶 ·

𝜕𝑇𝑔𝑟

(2)

де 𝑉𝑔𝑟 – швидкiсть розбризкування розчину, м/с,
𝑞 – теплота, що видiляється пiд час кристалiзацiї
розчину, Дж/кг.
Система оптимального управлiння з
LQR-регулятором
У грануляторi вiдбувається процес утворення
гранул при висушуваннi шарiв та наростанню
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нових шарiв, при цьому вiдбувається випаровування i передача тепла частинкам. Основним
каналом керування є залежнiсть температури
теплоносiя та температури гранул.
З
використанням
модулю
MATLAB
System Identification отримано передавальну
функцiю.
Для
побудови
iнформацiйної
системи оптимального управлiння використано
лiнiйно-квадратичний регулятор – один iз
типiв регуляторiв в теорiї управлiння, який
використовує квадратичний функцiонал якостi.
Динамiчна система, яка описується лiнiйними
диференцiальними рiвняннями, а показником
якостi є квадратичний функцiонал є завданням
лiнiйно-квадратичного управлiння.
Для безперервних систем описуваних в просторi станiв маємо:
𝑋′ = 𝐴 · 𝑋 + 𝐵 · 𝑈 ,

(3)

де 𝐴 та 𝐵 матрицi моделi. Критерiй оптимальностi:
𝐼=

∫︁∞ (︁
)︁
𝑋 𝑇 · 𝑄 · 𝑋 + 𝑈 𝑇 · 𝑅 · 𝑈 𝑑𝑡,

(4)

0

де для синтезу LQR-регулятору потрiбнi матрицi
моделi 𝐴, 𝐵 та матрицi критерiю якостi 𝑄, 𝑅.
Де 𝑄 та 𝑅 – це позитивно визначенi матрицi,
𝑋 𝑇 ·𝑄·𝑋 – iнтегральна квадратична похибка, яка
вiдповiдає за якiсть регулювання системи на iнтервалi вiд нуля до нескiнченностi. Якiсть може
задаватися вiдповiдною матрицею 𝑄, 𝑈 𝑇 · 𝑅 · 𝑈
– характеризує енергiю яка буде затрачена для
регуляцiї. Цей параметр задається одиничною
матрицею 𝑅.
Знаходимо матрицi та 𝐵 з отриманої передавальної функцiї при використаннi команди: sys =
ss(Wp) пакета Control System Toolbox. Де sys – це
модель, Wp – це передавальна функцiя об’єкту
управлiння.
Керування, знайдене по LQR - алгоритму повинно задовольняти критерiй:
𝑈 = −𝑅−1 · 𝐵𝑇 · 𝑃 · 𝑋.

(5)

Матриця 𝑃 знаходиться з рiвняння Рiккатi
𝐴 · 𝑃 + 𝐴𝑇 · 𝑃 + 𝑃 · 𝐵 · 𝑅−1 · 𝐵𝑇 · 𝑃 + 𝑄 = 0.

(6)

Для отримання рiшення була використана функцiя з пакету Control System Toolbox
MATLAB – lqr(A,B,Q,R) та отриманi коефiцiєнти матрицi зворотної зв’язку 𝐾. Графiк перехiдної характеристики температури гранул одержаний в результатi роботи оптимальної системи
управлiння з LQR регулятором наведений на
рис. 1.
Як видно з графiка система стабiльна, керована, виходить на задану температуру 𝑇𝑔𝑟 = 364𝐾
та має час перехiдного процесу 𝑡𝑝 = 18.7 секунди, що прийнятно для регулятора такого типу.
Перерегулювання вiдсутнє.

Рис. 1. Графiк перехiдної характеристики температури
гранул одержаний в результатi роботи оптимальної системи управлiння з LQR регулятором

Висновки
Розроблено оптимальну систему управлiння
виробництвом мiнеральних добрив у грануляторi
iз псевдозрiдженим шаром. Основним каналом
керування є залежнiсть температури теплоносiя
та температури гранул. Сформульовано критерiй оптимальностi для системи управлiння.
З використанням пакету MATLAB System
Identification було отримано передавальну функцiю, а з неї здiйснено перехiд до векторноматричної моделi. Розв‘язано рiвняння Рiккатi. Видiленi основнi фактори, якi впливають на
процес та створено систему управлiння з LQRрегулятором, яка вiдповiдає вимогам стабiльностi, динамiки та надiйностi. Отримано перехiдний процес, який виводить температуру гранул
на заданий рiвень в 364К. Перехiдний процес з
LQR-регулятором триває 𝑡𝑝 = 18.7 секунд, що
є реальним значенням для регуляторiв такого
типу.
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