
5 
 

Перелік умовних позначень та скорочень 
 
БЗ – база знань. 

ТОК – технологічний об’єкт керування. 

ОК – об’єкт керування 

ТП – технологічний процес. 

ЛКР – лінійно-квадратичний регулятор 

ЛКГ – лінійно-квадратичний гаусівський регулятор 

ПІД – пропорційно-інтегрально диференціальний 

НчАСК – нечітка автоматична система керування 
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Реферат 
 

Магістерська дисертація присвячена розв’язанню задачі керування процесом 

випарювання у реакторі при виробництві нітриту калію.  

В роботі досліджено випарний реактор як технологічний об’єкт керування, 

отримано математичну модель процесу випарювання, запропоновано експертну 

систему діагностування аварійних ситуацій, розроблено системи керування 

технологічним процесом випарювання. 

За результатами досліджень, проведених в магістерської дисертації 

опубліковано 5 тезисів доповідей конференцій. 

Пояснювальна записка до магістерської дисертації має обсяг 132 сторінки та 

містить 51 рисунок, 25 таблиць, 23 літературних джерела. 

Результати роботи можуть бути використані та впроваджені в системах 

керування процесом випарювання при виробництві нітриту калію. Розроблена 

система керування може бути використана в курсі «Спеціальні розділи теорії 

автоматичного керування», експертна система діагностування аварійних ситуацій в 

курсі «Інтелектуальні системи управління».  

Ключові слова: система керування, випарний реактор, випарювання, 

концентрування,  регулятор, об’єкт керування, математична модель, канал збурення, 

канал керування, лінійно-квадратичний регулятор, нечіткий регулятор, 

нейромережевий регулятор. 
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Abstracts 
The master's dissertation is devoted to solving the problem of developing a control 

system for the evaporation in an evaporator in the potassium nitrite production process. 

In the scientific work the evaporative reactor was investigated as the technological 

object, the mathematical model of the evaporation process was calculated, the expert 

system for diagnosing emergency situations, the system of control of the technological 

process was developed. 

According to the results of research on the theme of the master's dissertation, 

theses reports at 4 conferences were published. 

The explanatory note to the master's dissertation has a volume of 132 pages and 

contains 51 figures, 25 tables, 23 literary sources. 

The results of the work can be used and implemented in the control systems of 

evaporation during the production of potassium nitrite. The developed control system can 

be used in the course "Special sections of the theory of automatic control", an expert 

system for diagnosing emergency situations in the course "Intelligent management 

systems". 

Keywords: control system, evaporative reactor, evaporation, concentration, 

evaporation reactor, regulator, control object, mathematical model, perturbation channel, 

control channel, linear quadratic controller, fuzzy controller, neural network regulator. 
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Вступ 

Нітрит калію (Е249) використовується як поліпшувач забарвлення і 

консервант у харчовій промисловості у виробах з м'яса і риби; як харчова добавка 

KNO2 використовується аналогічно іншим нітритам і солям. Крім харчової 

промисловості нітрит калію застосовують в хімічному виробництві   азо - барвників. 

Крім того Е249 є важливим з'єднанням для аналітичної хімії. Нітрит калію допомагає 

розпізнавати аміни. Харчовий консервант Е249 застосовують так само у фотографії, 

оскільки речовина є відмінним сенсибілізатором. 

На сучасному етапі обсяги продукції, виробленої харчовою промисловістю, 

зокрема риби, м’яса та консервів щорічно збільшуються. З цієї причини однією з 

задач сучасної хімічної промисловості є вдосконалення методів та підвищення 

продуктивності процесу отримання нітриту калію, вдосконалення цільового продукту 

та економічного аспекту 35виробництва.  

Провідним етапом у процесі виробництва нітриту калію є випарювання та 

концентрування. Це пов’язано з тим, що після випарювання низькокиплячої 

компоненти розчину солей, з реактора виходить висококонцентрований цільовий 

продукт – розчин нітриту калію з концентрацією близько 90 %. Після обробки в 

центрифузі він перетворюється в порошок білого або жовтого кольору  з 

концентрацією 98-100 %, розфасовується та відправляється на виробництва. 

Метою магістерської дисертації виступає синтез оптимальної системи 

керування випарним реактором у процесі виробництва нітриту калію. 
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1. Аналіз виробництва нітриту калію  

1.1. Фізичні та хімічні властивості нітриту калію 

Очищений нітрит калію являє собою білий або злегка жовтуватий 

кристалічний порошок. Дуже добре розчинний у воді і гігроскопічний. На повітрі 

повільно доокисляется до нітрату калію КNO3. 

При додаванні до м'яса утворює нітрозо міоглобін, що має характерний 

червоний колір який можна спостерігати в більшості продуктів харчування (ковбаси, 

сосиски, та ін.).  

Нітрит калію є загальноотруйною речовиною, при дозі в 200 мг на кілограм 

ваги 50% піддослідних кроликів гине. Він нітрифікує аміни при нормальних умовах 

з утворенням канцерогенів (нітрозоамінів). Через можливі згубні наслідки впливу 

нітритів, їх застосування для консервування не рекомендується, однак не завжди 

можливо підібрати адекватну безпечну заміну. 

Хоча шкода харчового консерванту Е249, нітриту калію була науково 

доведена, а результати досліджень і лабораторних дослідів були представлені 

науковому співтовариству і світової громадськості, харчову добавку продовжують 

використовувати в процесі виробництва продовольчої групи товарів. Хімічно активна 

речовина нітрит калію, має канцерогенний ефект. 

Розглянемо конверсійний метод (галургію) – метод обмінного розкладання 

розчину K2CO3 та NaNO2 під дією температури.  

Метод полягає у тому що вихідні солі розкладаються і вступають у реакцію 

при різних температурах. Він дозволяє видобувати нітрит калію високої чистоти з 

порівняно дешевої сировини. Рівняння обмінної реакції наведено нижче:   

2NaNO2 + K2CO3 ↔ 2KNO2 + Na2CO3 

Відбувається вона за температури 80…90 °С. У результаті реакції 

утворюються сильнорозчинний нітрит калію та малорозчинний карбонат натрію. При 

цьому більша частина карбонату натрію в процесі конверсії розчинів випадає у донну 
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фазу. Це дозволяє одержувати первинні кристали нітриту калію з високим вмістом 

основної речовини. 

Негативний вплив харчового консерванту нітриту калію: 

Небезпечна сполука здатна провокувати виникнення і розвиток злоякісних 

ракових пухлин. Можна сказати, що основна шкода харчового консерванту Е249  

полягає в канцерогенних властивостях калієвої солі азотної кислоти, яка входить до 

складу харчової добавки. За своїм зовнішнім виглядом нітрит калію є 

порошкоподібною кристалічною речовиною яка відрізняється за кольором залежно 

від чистоти хімічної сполуки. 

Як і нітрит натрію, так і нітрит калію вважається чудовим окислювачем. 

Харчовий консервант Е249 знайшов широке застосування і не тільки в харчовій 

промисловості. Нітрит калію запобігає виникненню ботулотоксину, небезпечного для 

людського здоров'я хімічної речовини, яка утворюється в результаті життєвого циклу 

палички Clostridium botulinum. 

Ботуліна або анаеробна бактерія з роду клостридій здатна виявляти потужний 

негативний вплив на живі організми. Бактерія вражає нервову систему і шлунково-

кишковий тракт. В результаті розвивається ботулізм, а так само харчова інтоксикація. 

Як правило, харчової консервант Е249 використовують для запобігання розвитку 

бактерій ботулізму у м’ясних і рибних продуктах харчування. 

Практично всі сучасні ковбасні вироби, сосиски, сардельки, заморожені 

напівфабрикати, а так само копчена, в'ялена, сушена чи солона риба містять в своєму 

хімічному складі консервант Е249. Примітно те, що нітрит калію використовують не 

тільки як консервант, а так само як стабілізатор кольору або барвник. Вся справа в 

тому, що Е249 змінює свій колір при попаданні в склад вихідних інгредієнтів 

майбутнього продукту харчування. Саме з цієї причини ковбасні вироби набувають 

характерного червоний або м'ясний колір. 

З огляду на можливі негативні наслідки в результаті впливу консерванту Е249 

медики встановили гранично допустимі норми  на вміст в продуктах харчування 

небезпечної речовини. Так само була введена добова норма споживання харчового 

консерванту Е249 в їжу з продуктами харчування. Доросла людина може не 
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побоюватися за своє здоров'я, якщо щодня вживає в їжу не більше 0,5 мг нітриту 

калію на кожен кілограм маси тіла. 

1.2. Методи отримання нітриту калію 

Існує низка способів отримання нітриту калію. Відомий спосіб отримання 

азотистого калію взаємодією останнього з вуглекислим калієм, з подальшою 

дробовою кристалізацією.  

Також нітрит калію можна отримати шляхом відновлення азотнокислого 

калію губчатим свинцем. Але останній спосіб має ряд недоліків: 

• Вміст цільової речовини (нітриту калію) не перевищує 80% ; 

• Отриманий продукт є забрудненим різними домішками свинцю та 

азотнокислих солей; 

• Для виробництва використовується дефіцитний, дорогий та отруйний 

губчатий свинець. 

Для приготування високовідсоткового препарату, що забруднений тільки 

малою кількістю срібла у вигляді комплексного іону Ag(NO2), можна скористатись, 

наприклад, методикою, що заснована на взаємодії азотистокислого срібла та 

хлористого калію:  

AgNO2+KCl=AgCl↓+KNO2 

До водної суспензії Ag(NO2) поступово при перемішування додають 

стехіометричну кількість KCl. У кінці процесу краще відтитритувати AgNO2 

розрідженим розчином KCl, поки реакційна суміш не очиститься від іонів Ag+ Cl- 

(проба відповідно с KCl та AgNO3  ). Суміш фільтрують, фільтрат випарюють у 

вакуумі (200 мм рт. Ст.) до сухості і поступово отриманий продукт 

перекристалізовують з води. 

У першій фракції кристалів міститься 92% KNO2, 0,32% H2O, 0.007% Ag+. Іони 

SO4
2- відсутні. 

Ще один метод, що підходить для великої кількості препарату, полягає у 

використанні реакції між азотнокислим калієм та губчатим свинцем: 
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KNO3+Pb=KNO2+PbO 

Розчин KNO3 обробляють протягом 2 год при нагріванні на водяній бані 

надлишком губчатого свинцю, отриманого дією металічного цинку на розчин Pb 

(CH3COO). На 1 ваг. ч. KNO3 беруть ваг. ч. Pb. Після закінчення процесу у розчин 

пропускають струмінь чистого двоокису вуглець для осадження Pb2+ . Розчин 

фільтрують, фільтрат упарюють до консистенції олії та, відділивши кристали   KNO3, 

олію обробляють 90%-вим етиловим спиртом до припинення випадіння кристалів 

KNO3. Останні звідсмоктують на воронці Бюнхера і фільтрат, що містить KNO2, 

упарюють на водяній бані. Охолоджені кристали KNO2 відсмоктують на воронці 

Бюнхера і сушать у вакуум-ексикаторі. Вихід – 60% препарату, вільного від Cl- та 

SO4
2- і важких металів. Але він містить тільки 80% KNO2 (інше KNO3). 

Для отримання у великих кількостях препарату реактивної чистоти 

розроблена ще одна методика, заснована на оборотній реакції: 

K2CO3+2NaNO2↔2KNO2+Na2CO3 

та різній розчинності утворених KNO2 та Na2CO3. 

У гарячий розчин 1200 г K2CO3 (ч. д. а.) в 1110 мл води доливають гарячий 

розчин 1248 г NaNO2 (ч. д. а.) у 1340 мл води. Отриману суміш упарюють на водяній 

бані при перемішуванні до густини 1.47 при 70 ºС (чи 1.50 при 20 ºС). Кристали 

гідратів Na2CO3, що випадають, періодично відбирають, відсмоктують на воронці 

Бюнхера і фільтрати приєднують до основного реакційного розчину. Після 

охолодження розчину кристали Na2CO3, що випали останніми, відділяють і фільтрат 

вторинно упарюють до густини 1.62 (при 20 ºС); тепер при охолодженні випадає 

KNO2, забруднений Na2CO3 і потребуючий перекристалізації. Послідовним 

упарюванням маточних розчинів виділяють ще декілька фракції кристалів препарату, 

що відповідає реактиву кваліфікації х. ч. і ч. д. а. Препарат висушують при 60…70 ºС, 

часто перемішуючи, швидко охолоджують та переміщують у банку з притертою 

пробкою. Вихід препарату у цьому випадку приблизно 1.5 кг KNO2. Цей метод дає 

гарні результати тільки при роботі з великою кількістю реактивів. 
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Для отримання нітриту калію у промисловості використовується конверсійний 

метод.  

Вперше цей метод отримання нітриту калію було досліджено та впроваджено 

Кушнір М.М., а у 1961 році цей метод було запатентовано (патент № 734049/23). 

Описаний спосіб отримання нітриту калію шляхом обмінної реакції нітриту 

натрію з калієвою сіллю полягає у тому що з метою отримання більш чистого 

продукту, а в якості калієвої солі застосовують карбонат натрію.  

Конверсійний метод отримання нітриту калію має багато переваг над іншими 

методами, описаними вище: 

1. Вміст цільової речовини (нітриту калію) дорівнює 98%; 

2. Для виробництва не використовується дорога сировина; 

3. Вміст отруйних домішок (сульфатів, хлоридів, карбонатів) є мінімальним. 

Конденсат

Вода

Пара

Конденсат

Пара

Пара

Конденсат
Нітрит	калію	на	

пакування

Na2CO3K2
CO

3	т
а	
Na

N
O
2

 

Рис. 1.1. Схема виробництва нітриту калію конверсійним методом 
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1.3. Постановка задач автоматизації 

Технологічний процес виробництва нітриту калію конверсійним методом є 

багатоступеневим об’єктом. Тому,  для його продуктивного та економічно вигідного 

існування та загальної працездатності необхідний моніторинг поточної зміни 

визначних параметрів процесу, аналіз їх взаємовпливу та синтез системи 

автоматизованого регулювання, що спирається на ці дані, та забезпечує підтримання 

необхідних режимів. Тобто, ця система має містити низку контрольно-

вимірювальних і регулюючих приладів, для утримання усіх параметрів процесу в 

межах допустимих норм. 

Основним показником ефективності процесу випарювання є концентрація 

цільового продукту на виході з випарного реактора, а метою керування – підтримання 

її на певному режимному рівні. Це є також основною проблемою при керування, 

оскільки забезпечити рівномірність концентрації усього вихідного потоку майже 

неможливо. Це обумовлено нерівномірністю концентрації вхідного розчину для 

випарювання, похибками вимірювальних приладів, через які неможливо отримати 

достатньо точну картину протікання процесу. 

Тому, до аварійних ситуацій в процесі концентрування нітриту калію слід 

віднести брак продукції, тобто недостатню концентрацію на кінцевому етапі або 

недостатню продуктивність процесу, тобто недостатню витрату готового продукту на 

виході.  

Оскільки ці параметри доволі важко точно відстежити для прийняття рішення 

про зміну керування, то виникає необхідність залучення досвіду технологів та 

інженерів - експертів, що багаторічно впровадженні у керування процесом 

випарювання. Тобто, створення експертної системи. Це дозволить додати певної 

гнучкості в аналіз стану процесу і, відповідно, керування ним.   

Метою роботи є підвищення ефективності процесу отримання нітриту калію 

шляхом розробки системи  автоматичного керування випарним реактором. 

Розроблена система керування зможе забезпечити: 

• зменшення трудових, економічних та інших ресурсів на виробництво; 

• збільшення надійності та покращення контролю процесу; 
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• вдосконалення дистанційного керування; 

• максимальне усунення аварійних ситуацій. 

На початковому етапі вирішення поставлених задач автоматизації процесу 

одержання нітриту калію конверсійним методом необхідно визначити режимні 

параметри, які задають необхідний технологічний режим. Далі визначити параметри 

регулювання, а також граничні значення параметрів для спрацьовування системи 

сигналізації. 
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2. Розробка експертної системи діагностування аварійних ситуацій процесу 

виробництва нітриту калію 

2.1. Аналіз технологічних об’єктів керування для створення експертної 

системи 

Основними факторами, що впливають на процес концентрування нітриту 

калію, є: початкова концентрація нітриту калію, температура, за якої відбувається 

концентрування, температура грійної пари, що подається в реактори.  

Для забезпечення максимальної концентрації та якості цільового продукту, а 

також досягнення високих техніко-економічних показників процесу, потрібно 

дотримуватись наступних технологічних параметрів: 

- концентрація нітриту калію в реакторі первинного випарювання (РПР1) має 

бути в межах 39-49%; 

- концентрація нітриту калію в реакторі вторинного випарювання (РВР1) має 

бути в межах 67-70%; 

- концентрація нітриту калію в нутч-фільтрі (НФ1) має бути в межах 66-70%; 
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Рис. 2.1. Структурно-параметрична схема концентрування нітриту калію. РПР1– реактор 

первинного випарювання, РВР1 – реактор вторинного випарювання, НФ1 – нутч-фільтр 

2.2. Створення бази знань для аналізу станів процесу виробництва 

нітриту калію 

Експертною системою називають складний програмний комплекс, який 

виконує функції експерта для розв’язання задач у певній предметній області. Цей 

комплекс має компоненти, які містять знання і компоненти з використання цих знань. 

Ситуації зазвичай описують сукупністю фактів. Способи розв’язання задачі та 

організації діалогу з користувачем називають механізмом виведення. Механізм 

виведення складається з інтерпретатора і диспетчера. Диспетчер встановлює 
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послідовність застосування правил і висновків. Інтерпретатор визначає яким саме 

чином треба застосувати правило.  

 

Факти Правила

ДиспетчерІнтерпретатор

Експертна	система

База	знань

Механізм	виведення
 

Рис. 2.2. Узагальнена структура експертної системи 

База знань експертної системи – це важливий компонент експертної системи, 

своєрідна база даних, що містить достатній обсяг знань експертів про об’єкт для 

знаходження способу вирішення специфічних проблем, базуючись на записах БЗ і на 

користувацькому описі ситуації. 

Головна мета створення таких баз — допомогти менш досвідченішим людям 

знайти існуючий опис способу вирішення якої-небудь проблеми предметної області. 

Базу даних для аналізу станів об’єктів установки для концентрування нітриту 

калію наведено у додатку 3. 

Основною задачею створення бази знань є врахування усіх можливих факторів 

впливу на процес для подальшого їх аналізу і вибору найбільш суттєвих, а також для 

можливості створення експертної системи З метою формалізації процесу отримання 

знань у роботі було використано спеціальний алгоритм аналізу технологічних 

змінних і можливих аварійних ситуацій (додаток 2). 

Використовуючи перелік аварійних ситуацій, їхні причини і наслідки, було 

побудовано дерево аварійних ситуацій, можливих у досліджуваному процесі. Дерево 
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аварійних ситуацій з рекомендаціями по їх усуненню наведено у додатку 2. Отримане 

дерево можна використовувати для розв’язання задач прогнозування та 

діагностування. 

 

Рис. 2.3. Фрагмент  бази даних для аналізу станів об’єктів установки для концентрування нітриту 

калію у вигляді таблиці 

2.3. Програмна реалізація дерева аварійних ситуацій з рекомендаціями по 

їх усуненню 

Використовуючи перелік аварійних ситуацій, їхні причини і наслідки, було 

побудовано дерево аварійних ситуацій, можливих у досліджуваному процесі. 

Дерево аварійних ситуацій з рекомендаціями по їх усуненню наведено у 

додатку 2. Отримане дерево можна використовувати для розв’язання задач 

прогнозування та діагностування.  
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Рис. 2.4. Фрагмент  дерева аварійних ситуацій з рекомендаціями по їх усуненню в графічному 

вигляді 

 

На основі дерева аварійних ситуацій було спроектовано систему 

діагностування можливих причин несправностей у вигляді веб-сайту. Було 

використано наступні технології: 

• HTML5 (англ. HyperText Markup Language, укр. Мова розмітки 

гіпертекстових документів) - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. 

Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML (або XHTML). 

Документ HTML оброблюється браузером та відтворюється на екрані у звичному для 

людини вигляді. Попри те, що HTML — штучна комп'ютерна мова, вона не є мовою 

програмування. 

• CSS3 (англ. Cascading Style Sheets, укр. Каскадні таблиці стилів) - 

спеціальна мова, що використовується для опису зовнішнього вигляду сторінок, 

написаних мовами розмітки даних. Найчастіше CSS використовують для візуальної 

презентації сторінок, написаних HTML та XHTML, але формат CSS може 
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застосовуватися до інших видів XML-документів. Специфікації CSS були створені та 

розвиваються Консорціумом Всесвітньої мережі. CSS має різні рівні та профілі. 

Наступний рівень CSS створюється на основі попередніх, додаючи нову 

функціональність або розширюючи вже наявні функції. Рівні позначаються як CSS1, 

CSS2 та CSS3. Профілі — сукупність правил CSS одного або більше рівнів, створені 

для окремих типів пристроїв або інтерфейсів. 

• JavaScript - динамічна, прототипна мова програмування. Реалізація 

стандарту ECMAScript. Найчастіше використовується для створення сценаріїв веб-

сторінок, що надає можливість на стороні клієнта (пристрої кінцевого користувача) 

взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхронно обмінюватися даними 

з сервером, змінювати структуру та зовнішній вигляд веб-сторінки [23]. 

• Ionicons – бібліотека векторних іконок (шрифтів). 

В якості хостингу було використано сервіс GitHub Pages, що дозволяє 

використовувати свій github – репозиторій як хостинг з уже налаштованими 

технологіями такими як: 

1. Varnish - для зберігання кешу і пришвидшення завантаження веб-

сторінки,  

2. Fastly CDN (Content Delivery Network) – для оптимізації зображень та 

оптимального завантаження вмісту веб-сторінки з найближчого доступного сервера. 

На головній сторінці сайту можна побачити перелік основних аварійних 

ситуацій, при натисканні на кожну з яких можна поступово відслідкувати причину 

аварії, а також переглянути рекомендації по їх усуненню. Під аварійними ситуаціями 

в нашому дослідженні мається на увазі зокрема вихід параметрів системи за 

допустимі межі. Сайт можна переглянути за наступним посиланням: 

https://andriitsvil.github.io/tree/ як на десктопних персональних комп’ютерах, так і на 

планшетах і смартфонах. Повний лістинг коду можна переглянути в додатку 1. 

На рис. 2.5 зображено головну сторінку даного сайту. 
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Рис. 2.5. Десктопна версія сайту на персональний комп’ютер. 

 

Як видно на рисунку 2.5. сайт складається з двох основних частин: 

1. Верхній блок – відображає поточні кроки у знаходженні причини 

виникнення аварійної ситуації на даному етапі виробництва. 

2. Нижній блок – це навігаційно-інформаційний фіксований блок, який 

включає в себе 3 кнопки, які буде описано нижче. 

Опис навігаційно-інформаційного блоку: 

Як вже було сказано вище, нижній блок сайту містить в собі 3 кнопки. 

 

Рис. 2.6. Навігаційно-інформаційний блок сайту 

При натисканні на кнопку під номером 1 у новій вкладці браузера відкриється 

GitHub-репозиторій, в якому можна переглянути історію змін написання і сам код. 

(див. рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. GitHub репозиторій 

 

При натисканні на кнопку під номером 2 відкривається інформаційне вікно, в 

якому знаходиться вся необхідна інформація про даний сайт (див. рис. 2.9). Дане 

вікно можна закрити при натисканні на кнопку закрити («хрестик»), що знаходиться 

у верхньому правому кутку вікна сайту (не браузера). 

Також при наведенні мишкою на дані кнопки з’являється підказка (див. рис. 

2.8) 

 

Рис. 2.8. Підказка при наведенні на кнопку в нижньому блоці сайту 
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Рис. 2.9. Інформаційне вікно сайту 

 

При натисканні на кнопку під номером 3 відбувається повернення у 

початковий стан (перший рівень дерева аварійних ситуацій) без перезавантаження 

сторінки. 

 

 

Рис. 2.10. Блок сайту з рекомендаціями по усуненню аварійної ситуації 
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Додаток також було протестовано за допомогою сервісу Google PageSpeed 

Insights, для визначення рівня оптимізації. Результати приведено на рис. 2.11. 

 

Рис. 2.11. Результати тестів сайту за допомогою сервісу Google PageSpeed Insights 

Після користуванням даним сайтом можна зробити висновок, що він є 

зручнішим, ніж традиційний пошук причини виникнення аварійної ситуації. До того 

ж сайт є адаптивним під всі сучасні пристрої, при бажанні його можна просто скачати 

як документ на свій пристрій, і використовувати навіть за відсутності інтернет 

мережі.  

Також цей сайт володіє й більшістю інших переваг експертних систем, таких 

як економічність, легкість передачі, швидкість прийняття рішення, можливість 

застосування в якості навчальної програми. Окрім цього, на відміну від людини-

експерта, висновок системи є об’єктивним, стійким та відтворюваним незалежно від 

зовнішніх факторів впливу. 

Тобто, експертні системи формалізують досвід «людини-технолога» і роблять 

процес прийняття рішення більш зручним і автономним.  
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3. Математичне моделювання випарного реактора 

3.1. Моделювання статичного режиму 

Випарний реактор – це теплообмінний апарат який використовується у 

промисловості для збільшення концентрації рідин, які подаються на вхід для 

подальшого їх використання у технологічному процесі. Параметрична схема 

випарного реактора наведена на рисунку (3.1). Основним завданням випарювання є 

часткове видалення з розчину розчинника і утворення концентрованого розчину, який 

у подальшому кристалізують щоб мати напівпродукт або готовий продукт.   

Оскільки процес концентрування є основною технологічною стадією 

одержання нітриту калію, постає задача створення системи керування для 

забезпечення ефективності виробництва. Керування випарним реактором полягає в 

підтриманні заданої концентрації нітриту калію у вихідному розчині. Це досягається 

за рахунок зміни витрати пари, що подається у парову оболонку. Тобто, каналом 

керування є залежність концентрації від витрати пари. 

X0

Fп xВ

 

Рис. 3.1. Структурно-параметрична схема випарного реактора 

Основним регульованим параметром приймемо концентрацію розчину на 

виході з випарного реактора, оскільки  він є цільовою функцією цього процесу. 

Значною мірою на значення концентрації впливає витрата грійної пари, оскільки це 

суттєво впливає на зміну концентрації всередині випарного реактора. В свою чергу 

початкова концентрація освітленого розчину на вході також має свій вплив на 

концентрацію на виході. Виходячи з цього, початкова концентрація буде збурюючим 

фактором.  
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Для створення ефективної системи керування потрібно отримати математичну 

модель об’єкту. Розглянемо статичний режим роботи апарату.  

 F0 , C0 , Θ0 , x0  

Освітлений розчин 
нітриту калію

Конденсат

 Fп , іп  

Грійна пара

W, і1  

Сокова пара

 FВ ,CР xВ  

Концентрований 
випарений розчин

 ΘР , CР , xВ  

 

Рис. 3.2. Розрахункова схема випарного реактора 

В таблиці 3.1 наведені значення головних технологічних параметрів процесу в 

статичному режимі. 

 

Таблиця 3.1 – Основні параметри статичного режиму 

Назва параметру Позначення 
Одиниці 

вимірювання 
Значення № П.П. 

Витрата освітленого 

розчину 
F0 кг/с 25 1 

Витрата конденсату Fк кг/с 0,94 2 

Витрата гріючої пари Fп кг/с 2…5 3 

Витрата 

концентрованого 

розчину, 

FВ кг/с 19 4 
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Питома теплоємність 

розчину всередині 

реактора 

Ср кДж/(кг∙К) 3,98 5 

Питома теплоємність 

конденсату 
Ск кДж/(кг∙К) 4.19 6 

Температура 

освітленого розчину 
Θ0 К 333 7 

Температура розчину 

всередині реактора 

 

ΘР К 411 8 

Температура 

конденсату 
Θк К 343 9 

Прихована теплота 

пароутворення гріючої 

пари 

іп кДж/кг 2,256 11 

Концентрація нітриту 

калію в освітленому 

розчині 

x0 % , (кг/кг) 69 12 

Коефіцієнт 

теплопередачі 
К кДж/(с∙К∙м2) 5 13 

Площа теплообміну S м2 4 14 

Густина конденсату 𝜌к кг/м3 997 15 

Густина розчину 

всередині реактора 
𝜌 кг/м3 1540 16 

Об’єм реактора без 

парової оболонки 
V м3 20 17 

 

При моделюванні статичного та динамічного режимів випарного реактора 

робимо наступні припущення: 

1. Втрати тепла в навколишнє середовище незначні, тому знехтуємо ними; 
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2. Вся пара конденсується;  

3. Мішалка не впливає на фізичний перебіг процесу всередині реактора. 

4. Акумуляцією тепла в стінках знехтуємо через невелику товщину стінок. 

5. Це об’єкт з зосередженими параметрами. 

 

Рівняння балансів процесу випарювання мають вигляд: 

матеріальний баланс по концентрації головного компоненту:                                                

0ВВ00 =− xFxF ;                                                    (3.1) 

загальний тепловий баланс:  

0РРВ1пп000 =−−+ ΘСFWiiFΘСF .                                 (3.2) 

Основною регульованою величиною є кінцева концентрація нітриту калію у 

вихідному розчині. Визначимо її залежність від керуючого впливу, тобто витрати 

грійної пари. Для початку із рівняння (3.2) знайдемо W: 

1

РРВпп000

i
ΘСFiFΘСF

W
−+

= .                                     (3.3) 

Представимо рівняння (4.1) у такому вигляді: 

0)( В000 =−− xWFxF .                                          (3.4) 

Підставимо рівняння (4.3) у рівняння (4.4) і знайдемо шукану залежність 

концентрації нітриту калію у вихідному розчині від витрати грійної пари: 

РВР000пп10

010
пВ )(

ΘFСΘFСiFiF
xiFFx

+−−
= .                           (3.5) 

Збуренням є концентрація початкового розчину:  

                                    
РВР000пп10

010
0В ΘFСΘFСiFiF

xiF
)x(x

+−−
= .                        (3.6) 

Побудуємо отримані залежності: 



32 
 

 

Рис. 3.3. Статична характеристика об’єкта керування по каналу керування 

 

Рис. 3.4. Статична характеристика об’єкта керування по каналу збурення 

 

Із отриманих графіків видно, що збільшення витрати пари призводить до 

збільшення кінцевої концентрації нітриту калію. Отримана залежність і буде 

статичною характеристикою для розробленої математичної моделі.  
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3.2. Моделювання динамічного режиму 

Для того щоб отримати рівняння динаміки, підставимо рівняння (3.3) в 

рівняння (4.4): 

dt
)x(d

Vx)
i

ΘСFiFΘСF
F(xF B=

−+
−− В

1

РРВпп000
000                                         (3.7) 

Регульована величина – xВ ; 

Керуюча дія – Fп ; 

Збурення – x0. 

Виконаємо лінеаризацію: 

0
1

РРВпп000
В

1

РРВпп000
000 F

i
ΘСFiFΘСF

)x)
i

ΘСFiFΘСF
F(xF(

)x(d
d

B
−

−+
=

−+
−− (3.8) 

      0В
1

РРВпп000
000

0
F)x)

i
ΘСFiFΘСF

F(xF(
)x(d

d
=

−+
−−                                          (3.9) 

      
1

п
В

1

РРВпп000
000 i

xi)x)
i

ΘСFiFΘСF
F(xF(

)F(d
d B

П
=

−+
−−                                   (3.10) 

Підставимо значення статичного режиму в рівняння (3.8-3.10), та отримаємо: 

П0B
B F146,133x603,21x551,16
dt
)x(d20 Δ⋅+Δ⋅=Δ⋅+                      (3.11) 

Розділимо отримане рівняння на коефіцієнт при ∆xВ: 

П0B
B F045,8x305,1x
dt
)x(d208,1 Δ⋅+Δ⋅=Δ+                             (3.12) 

Виконаємо перетворення Лапласа: 

)s(F045,8)s(x305,1)s(x)s(xs208,1 П0BB ⋅+⋅=+⋅⋅                       (3.13) 

Винесемо за дужки xВ(s) у лівій частині рівняння (4.13) і перепишемо: 

)s(F045,8)s(x305,1)1s208,1)(s(x П0B ⋅+⋅=+⋅     (3.14) 

Отримаємо передатні функції за каналами керування та збурення, які 

дорівнюють відношенню виходу до входу в зображеннях Лапласа: 

1s208,1
045,8)s(Wкер +⋅

=                 (3.15) 

1s208,1
305,1)s(Wзб +⋅

=                           (3.16) 
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Оскільки перехідна характеристика – це реакція системи на одиничний 

ступінчатий сигнал, виконаємо зворотнє перетворення Лапласа для отриманих 

передатних функції, помножених на зображення одиничного ступінчатого сигналу за 

Лапласом: 

04,8e04,8
s
)s(W

L)t(h t83,0кер1
кер +⋅−=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ⋅−−      (3.17) 

3,1e3,1
s
)s(W

L)t(h t828,0зб1
зб +⋅−=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ⋅−−                 (3.18) 

Побудуємо перехідні характеристики за каналами збурення та керування: 

 

Рис. 4.5 - Перехідні характеристики по каналам збурення та керування 

Оскільки при синтезі системи керування планується використати MATLAB, 

то задамо відповідні передатні функції та побудуємо перехідні характеристики в 

пакеті MATLAB: 

num=[8.045]; 

den=[1.208 1.0]; 

Wp=tf(num, den); 

Wp.variable='p'; 

num=[1.305]; 

den=[1.208 1.0]; 

Wz=tf(num, den); 
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step(Wp,Wz,10) 

 

Отримаємо: 

• Передатна функція по каналу керування: 

Wp = 

     8.045 

  ----------- 

  1.208 s + 1 

• Передатна функція по каналу збурення: 

Wz = 

     1.305 

  ----------- 

  1.208 s + 1 

Перехідні характеристики матимуть вигляд: 

 

Рисунок 4.6. Перехідні характеристики по каналам керування та збурення 
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Отримавши графіки перехідних характеристик у MATLAB, можна 

переконатись у тому, що вони співпадають з побудованими в Mathcad. 

Ми отримали передатні функції каналів керування та збурення. Тепер можна 

перейти до підбору і розрахунку налаштувань регулятора. 

Будь-який реальний об’єкт навіть з достатньою швидкодією буде мати 

невелике транспортне запізнювання, що пов’язане з різними чинниками. Насамперед, 

це встановлення запірної арматури на трубопроводах, що знаходяться на певній 

відстані від об’єктів, а також час спрацювання виконавчих механізмів. Для 

урахування цього факту в подальших розрахунках будемо вважати що запізнювання 

дорівнює 0,09 с. 
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4. Синтез та дослідження системи керування 

Маючи математичну модель об’єкту у вигляді передатної функції  каналу 

керування 

1s208,1
e045,8)s(W

09,0s

кeр +⋅

⋅
=

⋅−

                                              (4.1) 

можна на її основі підібрати параметри регулятора для забезпечення заданих 

показників якості системи керування. ЇЇ можна настроїти за різними показниками. 

Розглянемо ці показники. 

4.1. Дослідження показників якості управління у системі 

Продуктивна робота системи керування неможлива без відповідності 

показників якості управління стандартним нормам. Якість управління, як правило, 

визначають, використовуючи перехідні характеристики об’єкта керування. Оцінити 

якість керування можна по таких основних групах показників, як прямі та частотні. 

До прямих показників відносять: 

1) Час регулювання tp; 

2) Статистичну або середньоквадратичну похибку регулювання Ест; 

3) Перерегулювання у; 

Якщо перехідна характеристика об’єкта керування, має наступний вигляд: 

 

Рисунок 4.1. Показники якості управління на перехідній характеристиці процесу 

то вищеназвані показники якості можна визначити наступним чином: 

1) Час регулювання (перехідного процесу) tp. Фізично це час, коли коливання 

регульованої величини перестають перевищувати 5% усталеного значення. Одним з 

критеріїв ефективного керування є максимально можливе зменшення загального 
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часу регулювання, оскільки він прямо вказує на швидкодію системи, а це є 

важливою вимогою для протікання певних процесів. 

2) Похибка регулювання Ест; 

Статична похибка регулювання визначається за формулою: 

Ест=Ув-Ууст, 

де Ув - вхідна величина. Оскільки у деяких системах автоматизованого керування 

вона не зникає навіть протягом тривалого часу перехідного процесу, то головне, щоб 

вона не перевищувала наперед детермінованого значення. 

3) Перерегулювання «у» характеризує схильність системи до коливань, тобто 

її запас стійкості. 

При відпрацюванні, наприклад, завдання у вигляді одиничного 

ступінчастого сигналу, величину перерегулювання можна розрахувати за 

наступною формулою: 

%100
Y
YY

y
уст

устmax −= , 

де значення величин Ymax і Yуст визначаються згідно рис. 4.1.  

При відпрацюванні збурюючого вхідного сигналу, величина 

перерегулювання «у» визначається співвідношенням: 

%100
X
Xy
m

1=  

де значення величин Xm і X1 визначаються згідно рис. 4.2. 

 

Рисунок 4.2. Графік перехідного процесу при при відпрацьовуванні збурення 

Допустиме значення перерегулювання з досвіду експлуатації зазвичай 

10…25%, але у окремих випадках допускається до 70%, а іноді не допускається 

зовсім. 
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Також важливо додати, що система є добротною, якщо при високій 

продуктивності підтримує високу точність регулювання. 

4.2. Синтез системи керування випарним реактором з LQR – регулятором 

На практиці, налаштування систем керування може бути виявитися доволі 

складною та довгою процедурою, якщо працювати з кожним контуром вручну, 

покладаючись на досвід. Особливо це справджується для систем керування з 

багатоступінчатими зворотними зв’язками та компонентами, що налаштовуються. 

Прикладом цього можуть слугувати каскадні ПІД-регулятори, керуючі структури з 

прямою та зворотною дією, багатоканальні контури керування системами зі значними 

перехресними зв’язками. 

Традиційно інженери налаштовують тільки один елемент або контур 

керування за раз. Окрім того, що такий підхід є ітераційним та затратним по часу, він 

ще й вимагає значного досвіду. Тому для інженерів-початківців це важкий у засвоєнні 

підхід, що не гарантує оптимальність кінцевого результату. 

Сучасна комп'ютерна промисловість відкриває інженерові розмаїття засобів 

моделювання, що дозволяють не тільки моделювати системи, але й експериментально 

досліджувати їх. Це дозволяє повніше досліджувати системи в цілому і певні їх 

складові. З цією метою були створені спеціалізовані обчислювальні  пакети  

візуального моделювання. 

Прикладна математика пропонує низку інтегрованих програмних систем і 

пакетів програм для автоматизації математичних розрахунків, одним з яких є 

MATLAB. Він побудований на широкому представленні й застосуванні матричних 

операцій і перевірений часом. Однією з засадничих причин широкого використання 

MATLAB є великий набір різноманітних засобів, яким може оперувати користувач у 

вирішенні задач з різних областей людської діяльності. 

Лінійно-квадратичний регулятор (англ. Linear quadratic regulator, LQR) - в 

теорії управління один з видів оптимальних регуляторів, що використовує 

квадратичний функціонал якості. Задача в якій динамічна система описується 

лінійними диференціальними рівняннями, а показник якості являє собою 

квадратичний функціонал, називається завданням лінійно-квадратичного управління. 
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Переваги  лінійно-квадратичного регулятора: 

• Гарантоване забезпечення робастної стійкості 

• Безінерційність  

Недоліки лінійно-квадратичного регулятора: 

• Потрібна точна модель об'єкта 

• Велика кількість ітерацій 

Основною метою при розрахунку параметрів лінійно-квадратичного 

регулятора є знаходження такого керування, при якому замкнута система стійка, 

спостережувана, керована і приведений нижче функціонал приймає мінімальне 

значення: 

  ( )[ ]∫
∞

++=
0

,)()(2)()()(
2
1 dttNutxtRututQxtxJ TT                       (4.1) 

де Q, N та R – вагові матриці. 

Закон керування, знайдений по лінійно-квадратичному алгоритму, виглядає 

наступним чином: 

𝑢 = −𝑅&'𝐵)𝑃𝑥                                                          (4.2) 

де P  - розв’язок матричного рівняння Ріккаті : 

𝐴)𝑃 + 𝑃𝐴 − (𝑃𝐵 + 𝑁)𝑅&'(𝐵)𝑃 + 𝑁)) + 𝑄 = 0                                          (4.3) 

Для розрахунку параметрів лінійно-квадратичного регулятора було 

використано бібліотеку  Control System Toolbox. 

Для подальших розрахунків запишемо диференційне рівняння ОК (3.13) в 

просторі станів: 

)s(F045,8)s(x305,1)s(x)s(xs208,1 П0BB ⋅+⋅=+⋅⋅  

⎩
⎨
⎧

+=

+=ʹ

uDxCy
uBxAx  

8278.0−=A , 

659.6=B , 
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012.1=C , 

0=D . 

Врахуємо транспортне запізнення через дріб Паде і використаємо пакет 

MATLAB: 
tau = 0.09;  

A = -0.8278; 

B = 6.659; 

C = 1.012; 

D = 0; 

WP_ss = ss(A,B,C,D); 

[num_delay,den_delay] = pade(tau,2); 

WP_delay = ss(tf(num_delay,den_delay)); 

system = WP_ss*WP_delay  

step(system, 8)  

grid on 

Отримаємо передатну функцію ОК із транспортним запізненням  в просторі 

станів: 

system = 

  A =  

            x1       x2       x3 

   x1  -0.8278   -55.49        0 

   x2        0   -66.67    -46.3 

   x3        0       32        0 

  B =  

          u1 

   x1  6.659 

   x2     16 

   x3      0 

  C =  

          x1     x2     x3 
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   y1  1.012      0      0 

  D =  

       u1 

  y1   0 

 

Тобто, після перетворень передатна функція об’єкта керування у просторі 

станів матиме наступний вигляд: 

                           

 

              (4.4) 

 

 

 

Побудуємо перехідну характеристику ОК для перевірки правильності запису 

ОК в просторі станів: 

 

Рис. 4.3. Перехідні характеристики ОК 

Отримавши матриці нашого ОК в просторі станів та перевіривши 

правильність, можемо перейти до наступних кроків розрахунку параметрів лінійно-

квадратичного регулятора, тобто до перевірки спостережуваності та керованості.  

Керованість – здатність системи, коли в результаті дії певного керуючого 

впливу U(t), впродовж скінченного часу, її можна перевести з початкового (x0) в 
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кінцевий (xk) стан. В такому разі система називається повністю керованою. Якщо ж 

дана властивість спостерігається лише за частиною станів – таку систему називають 

частково керованою, а коли дана властивість відсутня за всіма координатами, то її 

називають повністю некерованою. Для того щоб проаналізувати, чи є система 

керованою, треба проаналізувати відповідну матрицю: 

]BABAABB[S 1n2 −=                                  (4.5) 

Якщо ранг матриці S дорівнює порядку системи (n), то система є повністю 

керованою, якщо ж порядок нижчий від n, але більший за 0, система є частково 

керована, у випадку , коли n = 0 – система є некерованою. 

Спостережуваність – властивість системи, за спостереженнями її вихідних 

величин x(t), при заданих вхідних керуваннях u(t), визначати всі координати стану 

системи за обмежений проміжок часу. Для того, щоб проаналізувати чи є система 

спостережуваною, треба проаналізувати відповідну матрицю: 

]C)A(C)A(CAC[H T1nTT2TTTT −= !                       (4.6) 

Для визначення рангу матриці розглядають мінори: якщо будь-який мінор 

порядку R, відмінний від нуля, а мінори вищих порядків дорівнюють нулю, то R і буде 

рангом матриці. 

Якщо ранг матриці H дорівнює порядку системи (n), то система є повніснтю 

спостережувана, якщо ж порядок нижчий від n, але більший за 0, система частково 

спостережувана, а у випадку, коли n = 0 – система є не спостережувана. 

Перевіримо спостережуваність та керованість системи вбудованими 

функціями MATLAB: 
size(system)% — Кількість входів/виходів і станів системи   

Ob = obsv(system.A,system.C);% — Отримання матриці 

спостережуваності системи;  

unob = length(system.A)-rank(Ob);% — Перевірка 

спостережуваності системи.  

Co = ctrb(system.A,system.B);% — Отримання матриці 

керованості системи;  
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unco = length(system.A)-rank(Co);% — Перевірка 

керованості системи;  

%Якщо система має неспостережувані і некеровані 

змінні(елементи)то виконання програми припиняється і на екран 

виводиться повідомлення про помилку  

if unob >= 1 && unco >= 1    error('Система 

неспостережувана і некерована')  

    else  disp('Система повністю спостережувана і 

керована')  

end  

Отримаємо наступні результати перевірки: 

State-space model with 1 outputs, 1 inputs, and 3 states. 

Система повністю спостережувана і керована 

Наступним кроком буде безпосередньо розрахунок параметрів налаштувань 

лінійно-квадратичного регулятора: 
Q = eye(3); 

R = 1; 

N = [1; 1; 1];% — матриці при критерії якості.  

disp('Параметри LQR-регулятора:')  

[K_LQR,P_LQR] = lqr(system.A,system.B,Q,R,N)% — Лінійно-

квадратична оптимізація;  

A = system.A; B = system.B; C = system.C; D = 

system.D;%Запис матриць моделі в память. 

%У випадку регулювання концентрації в околі деякого 

значення використовується ланка з компенсуючим коефіцієнтом 

(Nс_LQR): 

Size = size(A,1);  

Z = [zeros([1,Size]) 1];  

F = inv([A,B;C,D])*Z';  

Nx = F(1:Size);  

Nu = F(1+Size); 
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disp('Компенсуючий коефіцієнт LQR-регулятора:')  

Nc_LQR = Nu + K_LQR*Nx 

Після розрахунку параметрів лінійно-квадратичного регулятора у середовищі 

MATLAB отримаємо наступні результати: 
 

Параметри LQR-регулятора: 

K_LQR = 

    0.8145    0.2034    1.6252 

P_LQR = 

    0.2033   -0.0337    0.2867 

   -0.0337    0.0267   -0.0177 

    0.2867   -0.0177    0.5092 

Компенсуючий коефіцієнт LQR-регулятора: 

Nc_LQR = 

    0.9967 

Також додамо в схему передавальну функцію (4.7) виконавчого механізму 

(електричний клапан) і ПІД-регулятор, налаштований вбудованою в MATLAB 

програмою PID-Tuner для більш точних результатів. 

1s0.1
1(s)Wвм +⋅

=                                                            (4.7) 

Виконаємо моделювання системи керування в Simulink і порівняємо роботу 

отриманого LQR-регулятора із ПІД-регулятором: 

 

Рис. 4.4. Модель системи керування з лінійно-квадратичним регулятором у Simulink 
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Рис. 4.5. Графіки перехідних характеристик систем керування з ПІД та LQR-регулятором 

З графіків, наведених на рис. 4.5. можна зробити висновок, що при майже 

однаковій швидкості виходу на усталений рівень, система з LQR-регулятором майже 

не дає перерегулювання, порівняно з системою з ПІД-регулятором. Це може 

відігравати велику роль при керуванні складними технологічними процесами. 

4.3. Синтез системи керування випарним реактором з LQG – регулятором 

Лінійно-квадратичне гаусівське (ЛКГ) управління відноситься до сучасних 

методів управління. Методологія синтезу контролера дозволяє віднести системи 

управління, побудовані на такому принципі, до оптимальних систем, в яких 
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оптимізація проводиться по деякому заданому квадратичному критерію якості. Також 

ця теорія приймає до уваги присутність збурень у вигляді гаусовського білого шуму. 

Для зменшення впливу збурень в системах керування з ЛКГ-регуляторами 

використовується фільтр Калмана. Однак незважаючи на те, що синтез ЛКГ-

контролерів передбачає систематичну процедуру розрахунку для оптимізації якості 

системи, головним його недоліком є те, що в розгляд не береться робастність системи. 

Тому ЛКГ-синтез проводиться тільки для систем, що мають надійну і точну лінійну 

динамічну модель. Для підвищення робастності системи управління застосовують 

більш складні алгоритми, такі як мінімаксний ЛКГ синтез, або комбінований ЛКГ / 

H∞ синтез. ЛКГ контролери можуть використовуватися як для дискретних, так і для 

неперервних систем. 

Для того щоб синтезувати лінійно-квадратичний Гаусівський регулятор, 

скористаємося функцією LQG бібліотеки Control System Toolbox, і допишемо до вже 

існуючої програми, описаної в попередньому підрозділі, наступний код: 

nx = 3;    %Number of states  

ny = 1;    %Number of outputs 

Qn = Q; 

Rn = R; 

QXU = blkdiag(eye(3),Rn); 

QWV = blkdiag(Qn,Rn); 

disp('Параметри LQG-регулятора:') 

K_LQG = lqg(system,QXU,QWV) 

A_LQG = K_LQG.A; B_LQG = K_LQG.B; C_LQG = K_LQG.C; D_LQG 

= K_LQG.D; 

 

В результаті отримаємо синтезований лінійно-квадратичний Гаусівський 

регулятор у просторі станів: 

 

Параметри LQG-регулятора: 
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K_LQG = 

  

  A =  

             x1_e      x2_e      x3_e 

   x1_e    -3.488    -55.67    -2.506 

   x2_e    -3.167    -67.08    -52.32 

   x3_e  -0.01702        32         0 

  

  B =  

               y1 

   x1_e     1.315 

   x2_e  -0.02628 

   x3_e   0.01682 

  

  C =  

           x1_e      x2_e      x3_e 

   u1   -0.1996  -0.02613   -0.3763 

  

  D =  

       y1 

   u1   0 

  

Input groups:               

       Name        Channels 

    Measurement       1     

                            

Output groups:           

      Name      Channels 

    Controls       1     

                         

Continuous-time state-space model. 
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Отримані результати ми використаємо для подальшого моделювання системи 

керування з лінійно-квадратичним Гаусівським регулятором і фільтром Калмана в 

середовищі Simulink, порівняємо якість отриманої системи керування з лінійно-

квадратичним  та ПІД – регуляторами. 

 

Рис. 4.6. Моделювання систем керування з LQG-регулятором, LQR-регулятором та ПІД-

регулятором у Simulink 

 

 

Рис. 4.7. Графіки перехідних характеристик систем керування з ПІД, LQG та LQR-регуляторами 
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З отриманих результатів можна зробити висновок, що система керування з 

LQR- регулятором найкраще виконує свою функцію керування процесом у 

випарному реакторі, оскільки не дає перерегулювання, на відміну від систем з 

лінійно-квадратичним Гаусівським та ПІД-регуляторами. 
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4.4. Нейромережевий регулятор 

Нейрокерування (англ. Neurocontrol) - окремий випадок інтелектуального 

управління, що використовує штучні нейронні мережі для вирішення завдань 

управління динамічними об'єктами. Нейрокерування знаходиться на стику таких 

дисциплін, як штучний інтелект, нейрофізіологія, теорія автоматичного управління, 

робототехніка. Нейронні мережі мають ряд унікальних властивостей, які роблять їх 

потужним інструментом для створення систем управління: здатністю до навчання на 

прикладах і узагальнення даних, здатністю адаптуватися до зміни властивостей 

об'єкта управління та зовнішнього середовища, придатністю для синтезу нелінійних 

регуляторів, високою стійкістю до пошкоджень своїх елементів. Термін 

«нейрокерування», вперше був використаний Полом Дж. Вербосом в 1976 році. 

Відомі численні приклади практичного застосування нейронних мереж для 

вирішення задач керування літаком, гвинтокрилом, автомобілем-роботом, швидкістю 

обертання валу двигуна, гібридним двигуном автомобіля, електропіччю, 

турбогенератором, зварювальним апаратом, пневмоциліндром. 

За способом використання нейронних мереж методи нейрокерування діляться 

на прямі методи і непрямі методи. У прямих методах нейронна мережа навчається 

безпосередньо генерувати керуючі впливи на об'єкт, в непрямих методах нейронна 

мережа навчається виконувати допоміжні функції: ідентифікація об'єкта управління, 

придушення шуму, оперативна настройка коефіцієнтів ПІД-контролера. Залежно від 

числа нейронних мереж, з яких складається нейромережевий регулятор 

(нейроконтролер), системи нейрокерування діляться на одномодульні і 

багатомодульні. Системи нейрокерування, які застосовуються спільно з 

традиційними регуляторами, називаються гібридними. 

У завданнях нейрокерування для представлення об'єкта управління 

використовують модель чорного ящика, в якому спостерігаються є поточні значення 

входу і виходу. Стан об'єкта вважається недоступним для зовнішнього 

спостереження, хоча розмірність вектора станів зазвичай вважається фіксованою. 
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Для початку необхідно змоделювати диференційне рівняння об’єкта 

керування у середовищі Simulink. 

 

Рис. 4.8. Моделювання диференційного рівняння ОК у середовищі Simulink  

 

Рис. 4.9. Результат моделювання диференційного рівняння ОК у середовищі  Simulink 
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Для подальших досліджень скористаємося блоком Model Reference Controller 

із бібліотеки Neural Network Toolbox. В архітектурі цього блоку використовуються дві 

нейронних мережі: мережа контролера та модель ОК, як показано на наступному 

рисунку.  

 

Рис. 4.10. Внутрішня архітектура блоку Model Reference Controller 

Спочатку необхідно ідентифікувати модель ОК, а потім тренувати контролер 

до тих пір, коли вихід ОК буде такий як у ідентифікованій моделі. Кожна мережа має 

два шари, для кожного з яких можна обрати розмір - кількість нейронів. У нашому 

випадку було обрано 5. Існує три набори входів контролера: 

• Входи ідентифікованої моделі із запізненням; 

• Виходи контролера із запізненням; 

• Виходи ОК із запізненням. 

Для кожного з цих входів можливо вибрати кількість значень для 

використання. Як правило, кількість входів із запізненням збільшується із порядком 

моделі. Існує два набори входів для моделі нейронної мережі: 

• Виходи контролера із запізненням; 

• Виходи ОК із запізненням. 

 Включимо даний блок в замкнену систему керування і змоделюємо це в 

Simulink.  
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Рис. 4.11. Моделювання системи керування з нейрорегулятором 

Всередині блоку Plant знаходиться ОК у вигляді диференційного рівняння 

(див. рис. 4.8). 

Налаштування блоку Model Reference Controller:  

Натиснувши на сам блок синього кольору  можна відкрити наступне меню 

налаштувань, зображене на рис. 4.12. 

 

Рис. 4.12. Меню налаштувань блоку Model Reference Controller 
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В даному меню є три основних блоки, необхідних для налаштувань: Network 

Architecture – визначає структуру нейромережі (приховані шари, кількість входів та 

виходів), Training Data – блок для задання тренувальної моделі або вибірки та її 

характеристик, Training Parameters – параметри безпосередньо навчання мережі. На 

рис 4.14. зображено обрані налаштування для всіх трьох блоків. 

Після кожного тренування мережі (а їх, зазвичай, декілька) необхідно 

перевіряти якість отриманої мережі, користуючись вбудованими графічними 

інтерпретаціями точності навчання. Найкращим результатом навчання нейромережі 

є така, що має найменше елементів (прихованих шарів, нейронів) та потребує 

найменше часу на забезпечення необхідних налаштувань, але виконує керування 

об’єктом не гірше за більш громіздкі. 

В результаті вищенаведених досліджень було отримано систему 

нейромережевого керування, що забезпечує перехідний процес у системі такий, як 

зображено на рис . 

Багаторазове повторення зміни структури та навчання мережі показали, що 

саме ці результати виявилися найкращими. 

 

Рис. 4.13. Результати синтезу нейромережевого регулятора 
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4.5. Синтез нечіткої системи керування випарним реактором 

4.5.1. Обґрунтування для створення нечіткої системи керування, 

визначення її структури 

Для створення нечіткої системи керування було обрано керування 

концентрацією нітриту калію на виході з випарного реактора, оскільки цей фактор 

суттєво впливає на якість виготовлення кінцевого продукту. Керуючим впливом буде 

витрата пари на вході у випарний реактор. 

4.5.2. Вибір та опис лінгвістичних змінних 

Для керування визначимо дві лінгвістичні змінні: X – концентрація нітриту 

калію на виході з випарного реактора, F – витрата пари на вході у випарний реактор. 

Універсум концентрації X = 69 - 90 %, універсум витрати пари F = 2 - 4 м3/с. За терм-

множину лінгвістичної змінної « концентрація нітриту калію на виході з випарного 

реактора » візьмемо множину T1 = {«Дуже мала», «Мала», «Нормальна», «Велика», 

«Дуже велика»}, за терм-множину вихідної лінгвістичної змінної « витрата пари на 

вході у випарний реактор » візьмемо множину Т2 = {«Дуже низька», «Низька», 

«Нормальна», «Висока», «Дуже висока»} 

Опишемо їх: 

       Дуже мала 

       Мала 

Лінгвістична змінна: < Концентрація;  Нормальна;  69 <  X  <  100 > 

             Велика 

             Дуже велика 

 

             Дуже низька 

                                                   Низька          

Лінгвістична змінна: < Витрата;   Нормальна; 2 <  F  <  4 > 
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                      Висока 

                                                  Дуже висока 

Сформуємо функції належності для лінгвістичної змінної «Концентрація 

нітриту калію на виході з випарного реактора». На рисунках 4.14 – 4.19 наведені 

функції належності для термів: «Дуже мала», «Мала», «Нормальна», «Велика», 

«Дуже велика». 

 

Рис. 4.14. Документ MathCAD із функцією належності для терма Концентрація «Дуже мала» 

 

Рис. 4.15. Документ MathCAD із функцією належності для терма Концентрація «Мала» 
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Рис. 4.16. Документ MathCAD із функцією належності для терма Концентрація «Нормальна» 

 

 

Рис. 4.17. Документ MathCAD із функцією належності для терма Концентрація «Висока» 
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Рис. 4.18. Документ MathCAD із функцією належності для терма Концентрація «Дуже висока» 

 

Рис. 4.19. Документ MathCAD із функцією належності для всіх термів Концентрації 

Сформуємо функції належності для лінгвістичної змінної «Витрата пари на 

вході у випарний реактор». На рисунках 4.20 – 4.25 наведені функції належності для 

термів: «Дуже низька», «Низька», «Нормальна», «Висока», «Дуже висока». 
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Рис. 4.20. Документ MathCAD із функцією належності для терма Витрата «Дуже мала» 

 

 

Рис. 4.21. Документ MathCAD із функцією належності для терма Витрата «Мала» 
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Рис. 4.22. Документ MathCAD із функцією належності для терма Витрата «Нормальна» 

 

 

Рис. 4.23. Документ MathCAD із функцією належності для терма Витрата «Висока» 

 

 

Рис. 4.24. Документ MathCAD із функцією належності для терма Витрата «Дуже висока» 
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Рис. 4.25. Документ MathCAD із функцією належності для всіх термів Витрати 

4.5.3. Розробка продукційних правил нечіткої системи керування 

Сформулюємо нечіткі правила керування: 

- ЯКЩО [Концентрація «Дуже низька» ТО Витрата  «Дуже мала» ]; 

- ЯКЩО [Концентрація «Низька» ТО Витрата «Мала»]; 

- ЯКЩО [Концентрація «Нормальна» ТО Витрата «Нормальна»]; 

- ЯКЩО [Концентрація «Висока» ТО Витрата «Велика»]; 

- ЯКЩО [Концентрація «Дуже висока» ТО Витрата «Дуже велика»];	

4.5.4. Реалізація нечіткої системи засобами MATLAB 

Для реалізації нечіткої системи було використано стандартні інструменти 

Matlab , а саме Simulink та Fuzzy logic toolbox. 

Fuzzy Logic Toolbox володіє простим і добре продуманим інтерфейсом, що 

дозволяє легко проектувати і діагностувати нечіткі системи. Забезпечується 

підтримка сучасних методів нечіткої кластеризації і адаптивні нечіткі нейронні 

мережі. Графічні засоби Fuzzy Logic Toolbox дозволяють інтерактивно відстежувати 

особливості поведінки системи. Fuzzy Logic Toolbox призначений для спільної 

роботи з Simulink. 
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Всі функції пакета написані на мові MATLAB, що дозволяє контролювати 

виконання алгоритмів, змінювати вихідний код, а також створювати свої власні 

функції і процедури. 

Ключові особливості: 

• Графічний інтерфейс для інтерактивного покрокового проектування 

нечітких систем 

• Функції для створення експертних систем на основі нечіткої логіки 

• Підтримка логіки І, АБО і НЕ в настроюваних правилах 

• Стандартні типи експертних систем нечіткої логіки (Mamdani, Sugeno) 

• Функції для нейроадаптивної і нечіткої кластеризації з навчанням 

• Включення нечітких систем в Simulink-моделі 

• Генерація коду і незалежних додатків, що реалізують системи нечіткої 

логіки. 

Результати реалізації НчАСК засобами програми MatLab  подано у вигляді 

вікон такого виду: 

• схема НчАСК (рис. 4.26); 

• редактора функцій належності для вхідних і вихідних змінних (рис. 4.27, 

рис. 4.28); 

• редактора правил продукції після їх визначення (рис. 4.29); 

• перегляду результату використання правил продукції (рис. 4.30); 

• перегляду поверхні нечіткого висновку (рис. 4.31).  
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Рис. 4.26. Схема НчАСК 

 

 

Рис. 4.27. Вікно редактора функцій належності для вхідної змінної  
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Рис. 4.28. Вікно редактора функцій належності для вихідної змінної  

 

Рис. 4.29. Вікно редактора правил після їх визначення 
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Рис. 4.30. Вікно перегляду результату використання правил 

 

Рис. 4.31. Вікно перегляду поверхні нечіткого висновку 
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Наступний крок – моделювання системи керування з нечітким регулятором у 

середовищі Simulink. Для цього було експортовано отримані вище налаштування і 

терми для нечіткого регулятора у Workspace , після чого  використано в якості змінної 

у Simulink.  

На рис. 4.32 зображено змодельовану систему керування випарним 

реактором за допомогою нечіткого регулятора. 

 

Рис. 4.32. Система керування випарним реактором з нечітким регулятором 

На рис. 4.33 зображено результати моделювання вищезгаданої системи 

керування. 
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Рис. 4.33. Перехідна характеристика системи керування випарним реактором на основі нечіткої 

логіки 

На основі отриманих вище результатів, можна зробити висновок що 

синетзована система керування з нечітким регулятором чудово підходить для 

керування випарним реактором у процесі виробництва нітриту калію, оскільки нам 

важливо не допустити вихід концентрації за допустимі норми. А система з нечітким 

регулятором не дає перерегулювання, хоча і виходить на усталений рівень трохи 

довше (6 секунд) в порівнянні з ПІД чи ЛКР. 
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5. Створення стартап-проекту 

Основна ідея проекту – створення системи робасного керування з 

використанням лінійно-квадратичного регулятора. 

Планується розробити систему робасного керування з використанням лінійно-

квадратичного регулятора для покращення якості регулювання за рахунок 

пришвидшення перехідного процесу. При розробці пропонується використовувати 

процес виробництва нітриту калію. 

Нітрит калію (Е249) використовується як поліпшувач забарвлення і 

консервант у харчовій промисловості у виробах з м'яса і риби; як харчова добавка 

KNO2 використовується аналогічно іншим нітритам і солям. Крім харчової 

промисловості нітрит калію застосовують в хімічному виробництві   азо - барвників. 

Крім того Е249 є важливим з'єднанням для аналітичної хімії. Нітрит калію допомагає 

розпізнавати аміни. Харчовий консервант Е249 застосовують так само у фотографії, 

оскільки речовина є відмінним сенсибілізатором. На сучасному етапі обсяги 

продукції, виробленої харчовою промисловістю, зокрема риби, м’яса та консервів 

щорічно збільшуються.  

Окрім цього, в подальшому систему робасного керування з використанням 

лінійно-квадратичного регулятора можна буде адаптувати і застосовувати і на 

оновлених установках випарювання, з оновленими математичними моделями. 

Основною цільовою аудиторією для наших систем керування є державні та 

приватні підприємства харчової промисловості, науково-дослідні інститути та 

лабораторії. 

Конкуренти 

Підприємства та компанії по створенню автоматизованих систем керування, 

проектні інститути, підприємства по створенню нових установок. Найбільші та 

найбільш конкурентоспроможні: ООО «Котрис», «КСК Автоматизація», 

«Техінсервіс», «Спецмонтажсервіс». 

Основна конкурентна перевага 
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У робасній системі керування з використанням лінійно-квадратичного 

регулятора вимірюються вхідні та вихідні сигнали об’єкта, але, на відміну від інших 

систем, забезпечується стійкість системи.  

У випадку з використанням робасних систем з ЛКР – регуляторами, не є 

необхідним мати високоточну математичну модель (як у випадку з ЛКГ - 

регуляторами), для того щоб синтезувати оптимальне керування. 

Скільки потрібно грошей? 

Для створення системи робасного керування з ЛКР-регулятором необхідно: 

1. Персональний комп’ютер з орієнтованою вартістю 15 тис. грн. 

2. Оренда приміщення  – приблизно 10 тис. грн. / міс. 

3. Пристрої та прилади з’єдань та підключень – 3 тис. грн. 

4. Інтернет – 400  грн. / міс. 

5. Комунальні послуги – орієнтовно 4000  грн. / міс. 

Також бажано врахувати організаційні витрати, витрати на документацію та 

випробування – приблизно 5 тис. грн. 

Не можна виключати також витрати на надзвичайні випадки – близько 3 тис. 

грн. 

Оскільки на початку запуску проекту його реалізація планується за рахунок 

ідейних активістів проекта, то витрати на заробітну плату є опціональними. Врахуємо 

витрати на ЗП – 20 тис грн. в місяць. Оскільки проект має окупити себе за 2-3 місяці 

то загальна витрата на ЗП складе 60 тис. грн. 

Тоді, сумарна вартість запуску проекту складе приблизно 130 тис. грн. 

Де шукати гроші? 

В першу чергу наша компанія розраховує на державну підтримку, оскільки 

виробництво мінеральних добрив напряму пов’язано з підвищенням продуктивності 
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сільського господарства, яке закладено у Стратегію сталого розвитку України на 

період до 2030 року.  

Але, для підвищення вірогідності запуску проекту (отримання грошей на 

нього) необхідно мати декілька варіантів отримання грошей, що в подальшому можна 

взаємозамінювати або комбінувати. Наш проект розглядає наступі альтернативні 

шляхи отримання фінансування: 

1. Кредитування. Сьогодні отримати кредит на стартап досить таки складно 

навіть при наявності майна для застави, поручителя і грамотно прорахованого бізнес-

плану, адже банкіри найчастіше віддають перевагу співробітництву з працюючим 

бізнесом. Правда, шанс є, але треба подавати кредитні заявки відразу в кілька банків. 

2. Краудфандінг («crowd funding», народне фінансування). Являє собою 

механізм фінансування стартапів «широкими масами». Збір коштів на оригінальну 

бізнес-ідею можна проводити на різних засадах: наприклад, пожертвування (без 

фінансової вигоди для спонсорів) або так званий «краудінвестінг» (ті інвестори, хто 

вклав гроші, отримують фінансову винагороду). Існують спеціальні web-спільноти, 

що забезпечують функціонування краудфандінга.  

3. Бізнес-ангели. Це приватні інвестори, які вкладають свої власні кошти в 

основному в інноваційні стартапи. Крім безпосередньо грошей, вони також зможуть 

інвестувати в проекти свої зв'язки, досвід, технології в обмін на частку в бізнес-

проект. 

4. Венчурне підприємство (англ. Venture company) - підприємство малого 

бізнесу, що займається дослідно-конструкторськими розробками або іншими 

наукомісткими роботами, завдяки яким здійснюються ризиковані проекти. Венчур 

буває зовнішнім і внутрішнім. Внутрішній венчур можна організувати своїми силами 

і венчурним підприємцем. Зовнішній венчур займається залученням коштів для 

здійснення ризикових проектів через пенсійні фонди, кошти страхових компаній, 

накопичення населення, кошти держави та інших інвесторів. На даний момент ми 

розглядаємо саме зовнішній венчур.  
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Треба зауважити, що наша компанія готова співпрацювати з різними 

партнерами і використовувати комбіноване інвестування. 

Команда 

Наша команда – група інженерів-ентузіастів. Всі задачі ми вирішуємо 

командно, підтримуючи та доповнюючи досвід та знання один одного. 

Аналіз маркетингового середовища 

Товаром в нашому проекті є системи керування на основі ЛКР-регулятора. 

Також в якості товару можна розглядати послуги по їх обслуговуванню. 

 

Аналіз внутрішнього середовища 

Загальна інформація про компанію:  

Історія розвитку підприємства 

Метою діяльності нашої команди є створення дійсно якісного продукту, що 

стане невід’ємною частиною виробництва і збільшить його якість, енерго- та 

ресурсоефективність. Саме тому уся наша діяльність спрямована на дослідницькі 

заходи покращення та уточнення розробки для подальшого її впровадження на 

реальні підприємства.  

Асортимент товарів та послуг 

На даному етапі товаром, що  ми пропонуємо, є системи системи керування на 

основі ЛКР-регулятора. Також ми пропонуємо послуги по впровадженню, 

обслуговуванню та супроводу цих систем. В подальшому, наша команда готова 

запропонувати послуги по навчанню персоналу компаній-клієнтів, що будуть 

працювати з обладнанням наших систем. 

Корпоративні стандарти 

Краще зробити щось одне, але добре. 

Люди і взаємодія важніше процесів та інструментів. 

Ззовні можна отримати більше інформації. 

Гарно працюючий продукт важливіший за вичерпну документацію. 

Готовність до змін важливіша за дотримання вихідного плану. 
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Якщо ти можеш зробити більше, ніж від тебе очікували – ти правий. 

Якщо ти можеш спростити роботу (колегам або клієнту) – ти правий. 

Всі проблеми вирішити неможливо, але будь-яку з них можна перетворити в 

задачу – джерело нових ідей. 

Ресурси і обмеження 

Найвагоміші ресурси нашої фірми – інтелектуальні, такі як знання, навички та 

виробничий досвід нашої команди та помічників і розроблені нами і нашими 

колегами патенти, бази даних, програмне забезпечення для реалізації поставлених 

цілей. А також інформаційні у вигляді наукових розробок попередніх дослідників та 

наших колег. В подальшому ми плануємо залучати фінансові ресурси у вигляді 

інвестицій з різних боків, технологічні у вигляді вже готових компонентів та 

елементів для наших систем. Основними обмеженнями є молодість та поки невідоме 

ім’я нашої фірми для пошуку необхідних ресурсів, яких не вистачає. Також певна 

консервативність суспільства, через яку підприємства обирають менш ефективну але 

перевірену роками продукцію. Також важливим є обмеженість фінансових ресурсів 

на початку розробок. 

Короткий опис товару, якому присвячено аналіз маркетингового середовища. 

Три рівні товару, його особливості 

Товар за задумом: робасні системи керування для забезпечення оптимального 

управління; зменшення витрат енергетичних, матеріальних та людських ресурсів на 

виробництво. 

Товар у реальному виконанні: системи керування, особливістю яких є 

використання лінійно-квадратичного регулятора. 

Товар з підкріпленням: впровадження, обслуговування та супровід систем, 

навчання персоналу. 

Ринкова історія товару 

30 років тому автоматизація передбачала закупівлю дорогих комп'ютерів і ПО, 

що мали власну компонентну базу, архітектуру, часто власну ОС і прикладне ПЗ. Це 

визначало високу вартість систем керування в той час. РСУ і SCADA з власною 

програмно-апаратної архітектурою панували в промисловій автоматиці аж до початку 
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90-х рр. З початку 90 х рр. з'явилися спроби поширення PC-архітектури і на 

промислові контролери та системи керування. Але в той час, ціни на PC сумісні 

пристрої в порівнянні з ПЛК ще були досить високі, а надійність систем та програмно-

апаратних комплексів на PC платформі не завжди була досить високою, і в цьому 

важливому сегменті ринку революція поки ще не відбулася. З подальшим розвитком 

технологій, переведення систем керування на PC-платформу призвело до зменшення 

витрат на обладнання, підвищення точності керування, тощо. Це обумовило 

актуальність та певну вартість таких систем керування. В наш час системи 

автоматизованого управління є доволі звичним явищем для різноманітних 

підприємств. Тому, для виводу на цей ринок свого товару, необхідно, щоб він був 

принципово новим і давав суттєву перевагу для виробництва, порівняно з іншими. 

Але при цьому не має страждати надійність системи. 

Визначення етапу життєвого циклу товару 

Сучасні системи автоматизованого управління як товар в нашій країні на 

даний момент знаходиться на стадії зрілості. Рівень продажів стабілізувався, темпи 

приросту максимально сповільнюються. Досягнутий пік продажів, що забезпечує 

стабільний дохід за рахунок сформованої споживчої бази. Для підвищення прибутку 

у цій галузі необхідне збільшення інвестицій для збереження рівня продажів, 

необхідна жорстка цінова боротьба - зниження цін і акції. Але найголовніше - це 

необхідність нових досліджень і розробок для стимулювання нової стадії зростання 

товару.  

Динаміка розвитку галузі:  

Основні оператори ринку 

В Україні: ВАТ «Котрис», ТОВ «КСК Автоматизація», ВАТ «Техінсервіс», 

ТОВ «Спецмонтажсервіс», ВАТ «Системна автоматизація»,  

У Світі: Корпорація «AUTONICS» (Південна Корея), «Beckhoff» (Німеччина), 

Концерн «Invensys» (США), Корпорація «Emerson Process Management» (США), 

Корпорація «Honeywell International» (США).  

Економічні та соціальні тенденції ринку 
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В часи переходу суспільства до інформаційного складається сприятлива 

обстановка до створення та розвитку інновацій на виробничому ринку, все це 

обумовлює зростання попиту на осучаснені засоби промислової автоматизації; 

Промислове виробництво багатьох країн інтенсивно розвивається, виникає 

велика затребуваність нових, технічно складних засобів автоматизації, що 

дозволяють вирішувати серйозні системні завдання. Це свідчить про те, що попит на 

все більш досконалі системи автоматичного управління буде зростати; 

Зростання цін на енергоносії, на оплату найманої праці викликає необхідність 

економії, а, отже, і застосування максимального рівня автоматизації, тому що саме 

автоматизація процесів дозволяє створити режим реальної економії. 

Характеристики ринку 

За останні десятиліття цей ринок демонстрував скромні темпи зростання, хоча 

після кризи в 2009 році він пережив значні зміни. Після них ринок став більш 

ефективним, покращилася кадрова ситуація на ньому, сформований потенціал для 

підйому на наступні роки. Прогнозується, що в подальші роки продажі будуть 

щорічно рости на 4% і, наприклад до кінця 2018 досягнуть $ 8,7 млрд.  Динаміка 

збільшення попиту на САПР в регіонах залежить від місцевої економічної ситуації. У 

країнах, де економіка знаходиться на підйомі (наприклад, Китай, США, Індія, Росія, 

Японія, Індонезія, Германія тощо), підвищуються обсяги виробництва, а значить і 

краще продаються системи та софт для автоматизації проектування. 

Основними споживчими сегментами на ринку промислової автоматизації є 

енергетика, нафтовидобувна галузь, вугільна промисловість, хімічна, нафтохімічна, 

харчова промисловість, галузь будівництва. 

Досвід великих компаній на цьому ринку показує, що важливо мати 

можливість користуватися різними каналами розподілу – починаючи від прямого 

маркетингового каналу (без посередників), закінчуючи складними схемами, що 

включають окрім оптових та роздрібних посередників, також і функціональних. Але, 

на даному етапі, наша компанія розглядає для себе найпростішу схему каналів 

розподілу, оскільки на стадії первинного виробництва і впровадження товару дуже 
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важливим є його супровід та технічна підтримка, що не може бути забезпечене 

посередниками. 

Конкуренція на ринку промислової автоматизації суттєва, але основними 

конкурентними перевагами інших підприємств є відоме ім’я те великі обсяги 

виробництва, а нашою – інноваційність, принципово новий підхід, та «близькість» до 

споживача. 

Актуальність проведення аналізу маркетингового середовища підприємства. 

Маркетингова діяльність як найважливіша функція в сфері підприємництва 

має забезпечити стійке, конкурентоздатне положення підприємства на ринку товарів 

і послуг з урахуванням стану внутрішнього і зовнішнього середовища. Маркетингові 

дослідження і його результати сприяють ефективній адаптації виробництва і його 

потенціалу до стану ринку і вимог кінцевого споживача. А для молодої, невідомої 

компанії дуже важливо зайняти своє правильне місце на ринку товарів та послуг. 

Головна мета наших маркетингових досліджень - це генерування 

маркетингової інформації для прийняття рішень в області взаємодії суб'єктів 

маркетингової системи, які забезпечували б необхідні ринком кількість і якість 

товарних і сервісних угод при дотриманні вимоги основних факторів зовнішнього 

середовища і споживача. 

Викладена вище загальна інформація систематизується у вигляді переліку 

факторів внутрішнього маркетингового середовища фірми  за такими групами: 

Організаційно-правові: 

1. Форма власності – Партнерська приватна власність 

2. Форма організації – Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Організаційна структура – Лінійна 

4. Система менеджменту. 

За змістом - стратегічна - припускає обґрунтування, вибір перспективних 

цілей, шляхів розвитку підприємства, підвищення конкурентоспроможності, 

довгострокове планування, розробка цільових програм. 

За об’єктом керування:  
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інноваційна (НТ) - організація, управління дослідженнями, освоєнням, 

розробкою, розподілом нововведень згідно з перспективними, стратегічними цілями, 

результатами маркетингових досліджень; 

креативна (творча) - прагнення реалізації досвіду, знань, ідей, за допомогою 

організації науково-дослідних, креативних, дослідно-конструкторських дій; 

1. Стиль керівництва - Демократичний 

Ресурси: 

2. Фінансові – як власні, так і залучені. Державна підтримка, кредитування, 

краудфандінг, зовнішній венчур. 

3. Виробничі та складські потужності: поки обмежуються факультетськими 

лабораторіями. В подальшому залежать від фінансових ресурсів та міри 

впроваджуваності нашого проекту.   

4. Технології: усі існуючі розробки нашої команди, колег, готове сучасне 

обладнання, компоненти та елементи систем, попередні зразки систем керування. 

Експериментальна установка для випробування системи. 

5. Інформаційні: недокументовані – індивідуальні та колективні знання 

спеціалістів, документовані - наукові розробки та дослідження, статистичні дані, 

проекти, аналітичні та практичні моделі. 

6. Трудові: команда ентузіастів. В подальшому планується поповнити склад 

проектувальників та досвідчених інженерів для створення та обслуговування систем, 

а також організаційного персоналу для ведення документації та справ підприємства. 

7. Інтелектуальні: знання, навички та виробничий досвід нашої команди та 

помічників і такі нематеріальні активи, як патенти, бази даних, програмне 

забезпечення для реалізації поставлених цілей. 

8. Правові – усі правові та інформаційні ресурси в мережі Інтернет 
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Таблиця 5.1 − Аналіз внутрішнього маркетингового середовища підприємства 

Внутрішні 

фактори 

Вплив фактору Симптоми 

проблеми/можливості  Можливості Загрози 

Проблеми 

стратегічного 

планування 

Складність 

прогнозування, 

визначення 

цілей, завдань 

роботи компанії і 

методів їх 

досягнення 

 

Проведення 

комплексних 

маркетингових 

досліджень, розробка 

стратегії діяльності 

компанії з урахуванням 

кризи 

Високий 

інтелектуальн

ий потенціал 

компанії 

 

Кваліфіковані, 

лояльні і добре 

мотивовані 

працівники як 

інструмент для 

досягнення 

конкурентних 

переваг 

Оптимізація управління 

трудовими ресурсами; 

розробка методів, 

спрямованих на 

підвищення 

продуктивності праці 

Недостатній 

рівень 

фінансування 

Поступовий 

фізичний знос 

устаткування 

 

Внесення змін до 

фінансового плану 

компанії; пошук нових 

інвесторів 

Інноваційність 

технології 

Втрата 

потенційних 

клієнтів-

консерваторів 

Співпраця з 

клієнтами, 

орієнтованими на 

оновлене 

виробництво 

Пошук клієнтів-

новаторів 

Спроби приваблювати 

консерваторів 

доведенням якості 

систем 
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Невідоме 

«ім’я» 

підприємства 

Відсутність 

поганого досвіду 

у клієнтів 

Недовірливе 

ставлення 

потенційних 

клієнтів 

Використання 

різноманітних способів 

просування, створення 

презентацій, перевірка 

дійсної якості товару 

 
Таблиця 5.2 – Необхідна інформація  

 

Аналіз зовнішнього маркетингового середовища 
Таблиця 5.3 − Підсумкова таблиця факторів політико-правового середовища 

Фактори 

Вплив фактору Альтернативні шляхи 

вирішення проблеми 

чи реалізації 

можливості 

Можливості Загрози 

Діяльність 

підприємства 

регулюється 

законодавчими 

актами і законами 

За допомогою 

ліцензування та 

сертифікації 

можна 

підвищувати 

 

Дотримання захисту 

прав споживачів, 

забезпечення безпеки 

праці, часу роботи, 

№ 

п/п 
Необхідна інформація 

1 Комплексні маркетингові дослідження 

2 Стратегії діяльності компанії з урахуванням кризи 

3 Оптимізоване управління трудовими ресурсами 

4 Методів, спрямовані на підвищення продуктивності праці 

5 Нові інвестори для компанії 

6 Пошук клієнтів-новаторів 

7 Шляхи та методи приваблювання клієнтів-консерваторів 

8 Способи просування, різноманітні презентацій компанії та товару 
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якість 

реалізованих 

товарів і послуг. 

мінімальної заробітної 

плати 

Наявність 

складової харчової 

промисловості в 

Стратегії сталого 

розвитку України 

Отримання 

державних 

інвестицій для 

впровадження 

технології 

 

Пошуки каналів 

зв’язку з потрібними 

державними 

установами для 

отримання інвестицій 

Спрямованість 

України до Європи 

Розширення 

ринку збуту 

товару 

Витіснення 

вітчизняного 

товару 

закордонним 

Підведення товару 

компанії до вимог та 

стандартів 

Європейського 

середовища 

 
Таблиця 5.4 − Підсумкова таблиця факторів економічного середовища 

Фактори 

Вплив фактору Альтернативні шляхи 

вирішення проблеми 

чи реалізації 

можливості 

Можливості Загрози 

Світова 

економічна 

криза 

 

Недостатнє 

фінансування, 

відсутність 

інвесторів  

Пошук шляхів 

здешевлення товару 

без компенсування 

цього за рахунок його 

якості 

Падіння 

рівню 

промисловог

о 

виробництва 

в країні 

 

Мала кількість 

місць 

впровадження 

технології 

Пошук закордонних 

клієнтів 
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Економічний 

потенціал 

країни 

 

Недостатність 

клієнтів-

підприємств, що 

можуть 

дозволити собі 

оновлення 

систем 

Вивід товару на 

закордонні ринки 

 
Таблиця 5.5 − Підсумкова таблиця факторів науково-технічного середовища 

Фактори 

Вплив фактору Альтернативні шляхи 

вирішення проблеми 

чи реалізації 

можливості 

Можливості Загрози 

Інтенсивний 

розвиток 

науково-

технічного 

прогресу  

Для того, щоб 

бути 

конкурентоспром

ожним, 

підприємству 

необхідно 

відповідати все 

більш 

зростаючим 

вимогам до 

технології та 

обладнання. 

 

Спостереження та 

впровадження 

технологій, що йдуть в 

ногу з часом 

Поява нових 

інноваційних 

технологій 

керування та 

виробництва 

 
Поява нових 

конкурентів 

Постійний розвиток та 

вдосконалення товару, 

орієнтація на 

постійних клієнтів 
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Таблиця 5.6 − Підсумкова таблиця факторів демографічного середовища 

Фактори 

Вплив фактору Альтернативні шляхи 

вирішення проблеми 

чи реалізації 

можливості 

Можливості Загрози 

Демографічне середовище не має явно вираженого впливу на компанію 

 
Таблиця 5.7 − Підсумкова таблиця факторів соціокультурного середовища 

Фактори 

Вплив фактору 
Альтернативні шляхи 

вирішення проблеми чи 

реалізації можливості 
Можливості Загрози 

Консерватив

ний 

менталітет 

українських 

клієнтів 

 

Вибір 

перевірених 

технологій 

перевірених 

виробників 

замість 

інноваційних 

Демонстрація на 

практиці переважання 

якості товару за рахунок 

його інноваційності 

Людський 

фактор, що 

виражається 

у бажанні 

позбавитися 

від зайвої 

роботи 

Перевага над 

конкурентами за 

рівнем 

автоматизації, 

зниженням 

кількості 

людської праці 

 

Вдосконалення 

елементів системи для 

зниження рівня людської 

праці 

 
Таблиця 5.8 − Підсумкова таблиця факторів природного середовища 

Фактори Вплив фактору 
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Можливості Загрози 

Альтернативні шляхи 

вирішення проблеми 

чи реалізації 

можливості 

Спрямованіс

ть до 

енергозберіг

аючих та 

екологічно-

безпечних 

технологій 

Перевага над 

конкурентним 

товаром за 

рахунок 

малокомпонентн

ості, 

енергоефективно

сті, екологічної 

безпеки 

 

Пошук шляхів 

доведення та 

представлення переваг 

товару компанії над 

конкурентами 

 

Аналіз факторів мікромаркетингового середовища 
Таблиця 5.9 − Підсумкова таблиця впливу споживачів 

Фактори 

Вплив фактору Альтернативні шляхи 

вирішення проблеми 

чи реалізації 

можливості 

Можливості Загрози 

Здатність 

покупців 

торгуватися 

 

Втрата 

потенційних 

клієнтів через 

велику вартість 

товару та послуг  

Співпраця з 

клієнтами на 

взаємовигідних 

умовах поступок 

Бажання 

споживачів 

мати не 

тільки 

якісний, але 

Подолання 

конкурентів за 

рахунок 

унікального 

дизайну 

Втрата клієнтів 

через 

невідповідність 

зовнішнього 

вигляду товару 

Постійна робота над 

дизайном та 

ергономічністю 

товару 
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й естетично 

гідний товар 

Орієнтація 

споживачів 

на певну 

торгівельну 

марку 

 

Втрата 

потенційно 

важливих 

клієнтів 

Робота над іміджом 

компанії, доведення 

слів ділом, 

підтвердження якості 

товару 

 
Таблиця 5.10 − Підсумкова таблиця впливу конкурентів 

Фактори 

Вплив фактору Альтернативні шляхи 

вирішення проблеми 

чи реалізації 

можливості 

Можливості Загрози 

Суперництво 

між 

наявними 

конкурентам

и 

 

Витіснення 

конкурентами 

компанії з ринку 

Порівняння, аналіз 

товару конкурентів, 

запозичення гарних 

тенденцій та 

запобігання помилок 

конкурентів 

Поява нових 

конкурентів 
 

Рівень 

інноваційності 

нових 

конкурентів 

перевищить 

рівень 

інноваційності 

компанії  

Моніторинг ринку, 

спроби технологічно 

випереджувати 

конкурентів 
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Поява 

товарів-

замінників 

 

Поява 

інноваційного 

промислового 

обладнання, що 

не потребує 

впровадження 

пропонованих 

систем 

Робота над 

адаптивністю систем 

для впровадження на 

різні типи, види та 

рівні виробництва 

 
Таблиця 5.11 − Підсумкова таблиця впливу постачальників 

Фактори 

Вплив фактору Альтернативні шляхи 

вирішення проблеми 

чи реалізації 

можливості 

Можливості Загрози 

Здатність 

постачальни

ків 

торгуватися 

Домовленість на 

взаємовигідних 

умовах поступок 

Втрата важливих 

постачальників 

Дипломатичність у 

спілкуванні з 

постачальниками, 

при необхідності 

просування 

компаній-

постачальників 

Зменшення 

кількості 

можливих 

постачальни

ків в умовах 

кризи 

 
Втрата постійних 

постачальників 

Наявність зв’язків з 

різними 

постачальниками, що 

можуть бути 

взаємозамінні 

 
Таблиця 5.12 − Підсумкова таблиця впливу контактних аудиторій 

Фактори Вплив фактору 
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Можливості Загрози 

Альтернативні шляхи 

вирішення проблеми 

чи реалізації 

можливості 

Внутрішня 

контактна 

аудиторія 

підприємств

а 

Підвищення 

продуктивності 

розробок за 

рахунок 

ефективної 

командної 

діяльності 

Зниження 

продуктивноті 

розробок за 

рахунок поганих 

відносин у 

колективі 

Підвищення 

командного духу, 

проведення 

тімбілдингів, 

корпоративів, пошук 

спільних інтересів 

Засоби 

масової 

інформації 

Просування 

власного бренду 

Просування 

конкурентів, 

публікація 

неправдивої 

інформації 

Просування власного 

бренду за рахунок 

взаємодії з різними 

видами ЗМІ 

Професійно-

технічні 

конференції, 

спільноти 

Здобування 

підприємством 

«власного імені» 

у професійно-

технічній 

спільноті 

 

Співпраця з цими 

спільнотами, 

відвідування 

тематичних заходів, 

використання будь-

якої можливості 

заявити про себе 

 
Таблиця 5.13 − Формулювання управлінської проблеми 

SWOT- аналіз 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- Високий інтелектуальний 

потенціал компанії 

- Інноваційність технології 

- Невідоме «ім’я» підприємства  

- Недостатній рівень фінансування 

- Висока конкуренція на ринку 
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- Високий рівень 

енергозбереження та 

ресурсозбереження загалом 

- Адаптованість продукту на 

суміжні ринки 

- Можливість виходу на 

закордонний ринок 

- Зменшення кількості можливих 

постачальників в умовах кризи 

Можливості Загрози 

- Перевага над конкурентним 

товаром за рахунок 

малокомпонентності, 

енергоефективності, екологічної 

безпеки.... 

- Підвищення продуктивності 

розробок за рахунок ефективної 

командної діяльності 

- Подолання конкуренції за 

рахунок унікального дизайну 

систем 

- Плідна співпраця з 

постачальниками на 

взаємовигідних умовах поступок 

- Поява інноваційного промислового 

обладнання, що не потребує 

впровадження пропонованих систем 

- Витіснення конкурентами компанії з 

ринку 

- Недостатнє фінансування, 

відсутність інвесторів 

- Недостатність клієнтів-підприємств, 

що можуть дозволити собі оновлення 

систем 

- Витіснення вітчизняного товару 

закордонним 

 

Управлінська проблема:  

Удосконалення стратегії просування інновації шляхом формування бренду і 

спрощення ставлення клієнтів до інновацій 

 
Таблиця 5.14 −Слабкі та сильні сторони альтернативних шляхів вирішення управлінської 

проблеми 

Альтернативи Слабкі сторони Сильні сторони 
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1. Підведення товару 

компанії до вимог та 

стандартів 

Європейського 

середовища 

Незадоволеність 

клієнтів-консерваторів, 

що звикли тільки до 

ГОСТу 

Подолання конкуренції 

посиланням на 

європейські стандарти 

якості 

2. Пошуки каналів 

зв’язку з потрібними 

державними 

установами для 

отримання інвестицій 

Втрата додаткових 

інвесторів, що не 

захочуть ділити 

прибуток з державою 

Впровадження технології 

на державний рівень та 

вищі 

3. Пошук клієнтів-

новаторів 

Спроби приваблювати 

консерваторів 

доведенням якості 

систем 

 
Розширення клієнтської 

бази 

4. Використання 

різноманітних способів 

просування, створення 

презентацій, перевірка 

дійсної якості товару 

Виникнення «чорного» 

піару 

Формування «імені» 

бренду, яке впізнають 

5. Демонстрація на 

практиці переважання 

якості товару за 

рахунок його 

інноваційності 

 

Зміна ставлення до 

інновацій, розширення 

меж потенціальних 

клієнтів 

6. Вдосконалення 

елементів системи для 

зниження рівня 

людської праці 

Зменшення кількості 

робочих місць на 

виробництвах-клієнтах 

Збільшення рівню 

прибутку для 

виробництв-клієнтів 
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7. Підтримання 

співпраці з постійними 

клієнтами 

Недостатня кількість 

уваги новим клієнтам 

Підтримання стабільної 

бази постійних клієнтів 

8. Спостереження та 

впровадження 

технологій, що йдуть в 

ногу з часом 

Втрата важливих 

елементів перевірених 

технологій в пошуках 

кращого 

Створення принципово 

нового, більш 

інноваційного продукту 

9. Робота над іміджем 

компанії, доведення 

слів ділом, 

підтвердження якості 

товару 

Виникнення «чорного» 

піару 

Формування «імені» 

бренду, яке впізнають, 

розширення клієнтської 

бази, знаходження 

компаній для співпраці 

10. Робота над 

адаптивністю систем 

для впровадження на 

різні типи, види та 

рівні виробництва 

Велика витрата часу, 

ресурсів 

Можливість розширити 

ринок для продажу 

11. Просування 

власного бренду за 

рахунок взаємодії з 

різними видами ЗМІ 

Виникнення «чорного» 

піару 

Формування «імені» 

бренду, яке впізнають 

12. Співпраця з 

науково-технічними 

спільнотами, 

відвідування 

тематичних заходів, 

використання будь-якої 

можливості заявити 

про себе 

 

Формування «імені» 

бренду, яке впізнають, 

розширення клієнтської 

бази, знаходження 

компаній для співпраці 
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Конкурентний аналіз 
Таблиця 5.13.  Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства 

1. Тип 

конкуренції:  

Монополістичн

а 

Товар кожної фірми, яка 

торгує на ринку, є 

недосконалим замінником 

товару, який реалізують 

інші фірми. Диференціація 

товарів створює можливість 

обмеженого впливу на 

ринкові ціни, так як багато 

споживачів зберігають 

прихильність до конкретної 

марки і фірми навіть при 

деякому підвищенні цін. 

Компанія повинна робити 

ставку на основні відмінності 

своєї продукції (за якістю, 

економічністю, конкретними 

фізичними 

характеристиками). 

Велика кількість продавців 

виключає можливість змови, 

не дає особливо впливати на 

ринкові ціни. 

2. Рівень 

конкурентної 

боротьби: 

Національна - 

конкуренція 

між 

компаніями 

всередині 

країни 

Менше компаній-

конкурентів, за рахунок 

того, що іноземні компанії 

не конкурують з 

національними.  

Першим кроком 

орієнтуватися та виходити на 

національний ринок, збирати 

зворотній зв’язок, проблеми 

та побажання. Охоплювати у 

співпраці максимальну 

кількість національних 

клієнтів, спілкуватися з ними 

особисто. Паралельно 

працювати над іміджем 

компанії. 
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3. За галузевою 

ознакою:  

Міжгалузева 

Системи керування можна 

використовувати для 

різногалузевих виробництв 

та процесів  

Створення порівняно 

удосконалених систем, що 

будуть адаптовними до 

різногалузевих клієнтів. 

4. Конкуренція 

за видами 

товарів: 

товарно-видова 

Під час прийняття рішення 

про купівлю САК клієнт 

буде обирати кращу за 

властивостями, або за 

ступенем вдоволення 

певних потреб 

Передбачення способів 

просування товару та 

демонстрації його переваг з 

урахуванням потреб та точок 

зору різних категорій клієнтів 

5. За 

характером 

конкурентних 

переваг: цінова  

За рахунок покращення з 

точки зору клієнта 

співвідношення ціна/якість 

підвищується 

конкурентоспроможність 

товару 

Постійне спостереження та 

оцінка цінової політики на 

ринку. Регулювання ціни в 

комплексі з якістю товару. 

Просування товару методами, 

що використовують фактичні 

розрахунки переваг товару (у 

чисельному вигляді) 

6. За інтенсивні

стю: марочна 

Для вдалого просування, 

підвищення каналів збуту, 

кількості клієнтів та 

партнерів необхідно 

зарекомендувати себе, 

створити власне ім’я 

Створення логотипу, 

нанесення його (або назви) на 

продукт. Реклама в інтернеті. 

Збільшення кількості ділових 

контактів. 
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Таблиця 5.14. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

С
кл
ад
ов
і  
ан
ал
із
у 

Прямі  

конкуренти  

в галузі  

Потенційні  

конкуренти  

Постачальник

и  

Клієнти  Товари- 

замінники 

«КОТРИС» 

(К), 

«КСК 

Автоматиза

ція» (КСК), 

«Техінсервіс

» (Т), 

«Спецмонта

жсервіс» (С) 

Основні 

бар’єри 

входження на 

ринок: ефект 

масштабу 

великих 

компаній, 

недостатність 

інвестицій, 

обмежена 

можливість 

науково-

дослідницьких 

та досвідно-

конструкторсь

ких робіт 

Існує загроза 

інтегрування 

постачальникі

в в бізнес 

(відома 

подібна 

практика 

закордоном) 

Цінова 

чутливість 

покупців. 

Прихильніст

ь до відомих 

брендів. 

Негативне 

ставлення до 

інновацій 

Інші фірми 

виробляют

ь схожу 

продукцію. 

Але на 

даний 

момент 

аналогів по 

показника

м 

продуктив

ності 

немає 
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В
ис
но
вк
и:

 

Основна 

перевага – 

досвід, 

відоме ім’я. 

Але, за 

рахунок 

інновацій, 

тісного 

контакту з 

клієнтом 

можна 

заробити 

імідж та 

отримати 

клієнтів. 

Можливість 

входу на ринок 

існує. 

Потенційними 

конкурентами 

можуть стати 

схожі 

підприємства-

новатори. 

Постачальник

и загалом не 

диктують 

умови. На 

даний момент 

існує велика 

низка 

можливих 

постачальникі

в. Наш 

продукт є 

доволі 

адаптовним 

для 

видозмінених 

компонент. 

Диктують 

умови на 

ринку: якщо 

співвідноше

ння 

ціна/якість 

буде не 

співмірним, 

можуть 

відмовитися 

від продукта, 

оскільки є з 

чого вибрати 

Мінімальн

е 

обмеження 

через 

товари-

замінники. 

 
Таблиця 5.15. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності  

№ 

п/п 

Фактор конкурентосп

роможності 

Обґрунтування (наведення чинників, 

 що роблять фактор для порівняння  

конкурентних проектів значущим) 

1. Доступна ціна 
За рахунок малокомпонентності системи – 

загальна вартість знижується 

2. 
Інноваційність 

технології 

Впровадження робасного алгоритму для 

керування дуже рідко застосовується у цьому 

напрямку 

3.  
Енерго- та 

ресурсозбереження 

Завдяки підвищенню точності керування 

підвищується ефективність процесу. Це дозволяє 

отримувати більше якісного продукт з меншою 

витратою ресурсів 
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4. 

Адаптованість 

продукту на суміжні 

ринки 

Використання систем ідентифікації та керування 

такого виду можна адаптувати під різні галузі 

виробництва 

5. 

Можливість виходу 

на закордонний 

ринок 

Інноваційність технології дозволяє впроваджувати 

ці системи не тільки на території України 

6. Малокомпонентність 
Порівняно невелика кількість компонентів на 

відміну від систем відомих виробників. 

 
Таблиця 5.16. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін системи робасного 

керування з використанням лінійно-квадратичного регулятора 

№ 

п/п 

Фактор конкурентос

проможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів 

у порівнянні з 

«INNOVATION» 

-3 -2 -1 0 +

1 

+2 +3 

1. Доступна ціна 18   К, 

Т 

КСК С   

2. Інноваційність 

технології 

20 Т, С К КС

К 

    

3.  Енерго- та 

ресурсозбереження 

15 Т К, С КС

К 

    

4. Адаптованість 

продукту на суміжні 

ринки 

15   Т, 

С 

 К КС

К 

 

5. Можливість виходу 

на закордонний 

ринок 

10   Т, 

С 

  К КСК 

6. Малокомпонентність 17 Т С, К  КСК    
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Таблиця 5.17. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є 

«пер- 

шопр

охідц

ем»?  

Чи буде компанія 

шукати нових спо- 

живачів, або заби- 

рати існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде компанія 

копіювати основні 

характеристики 

товару конкурен- 

та, і які? 

Стратегія 

конку- 

рентної 

поведінк

и 

1. Ні Треба починати з 

клієнтів, не 

зациклених на 

відомому бренді, тих, 

хто готовий 

експериментувати.   

Загальним для нашого 

товару і конкурентного є 

тільки основна ідея, а 

структура, компоненти, їх 

співвідношення є 

унікальними 

Стратегія 

заняття 

конкурен

тної ніші 

 
Таблиця 5.18. Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару 

цільо- 

вої 

аудиторії 

Базова 

стратегі

я 

розвитк

у 

Ключові конкуренто- 

спроможні позиції  

власного стартап- 

проекту 

Вибір 

 асоціацій, які 

мають  

сформувати 

комплексну 

позицію  

власного  проекту  

(три ключових) 

1. 1.Аргумен

тована 

ціна. 

2.Супрово

дження 

товару 

Стратегі

я 

диферен

ціації 

1. Продукція вищої якості 

за конкурентну 

2. Можливість економити 

на ресурсах 

3. Програми лояльності за 

тривалі контракти 

4. Супровід товару 

1. Висока якість та 

надійність. 

2. Тривалі 

контракти. 

3. Програми 

лояльності. 
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3. 

Необхідна 

якість 

 
Таблиця 5.19 −  Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

 
Таблиця 5.20 − Опис трьох рівнів моделі товару 

Обрана альтерна

тива  

розвитку проект

у 

Сутність та складові  

І. Товар за задум

ом  

Покращення якості перехідних процесів, забезпечення 

стійкості систем.  

ІІ. Товар у 

реаль- 

ному виконанні 

 

Властивості/характеристики  м2 Вр/Тх /Тл/Е/Ор  

Системи робасного керування 

з використанням лінійно-

квадратичного регулятора. 

1х1,5  60 тис. грн 

Можна 

підключити на 

№ 

п/п 

Потреба Вигода, яку 

про- 

понує товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі  

або такі, що потрібно створити 

1. Висока 

актуальність  

системи 

робасного 

керування у 

різних 

галузях 

Збільшення 

чистого 

прибутку. 

Покращення 

якості продукту 

- Високий інтелектуальний потенціал 

компанії 

- Інноваційність технології 

- Високий рівень енергозбереження та 

ресурсозбереження загалом 

- Адаптованість продукту суміжні 

ринки 

- Підвищення продуктивності процесу 

та якості товару 



97 
 

Надійність 

Малокомпонентність 

Енерго- та ресурсозбереження 

Доступна ціна 

Інноваційність технології 

будь-якому 

зручному місці 

для 

обслуговуючого 

персоналу. 

Захищені від 

потрапляння 

води та інших 

речовин, 

електричнозаізол

ьовані 

компоненти. 

U=360V; та 

U=220V. 

I=20мА; 

Якість: відповідає Європейським нормам та ДСТУ. 

Тестування проводиться перед встановленням,а також на 

місці.  

Пакування – картонне пакування із спеціальними 

захисними матеріалами всередині для уникання 

деформацій чи пошкодження 

Марка: «INNOVATION»  

ІІІ. Товар із 

підкрі-пленням 

До продажу: 

• програми лояльності при підписанні довготривалого 

контракту; 

• різні способи доставки; 

• різні способи оплати; 

• демонстрації та моделювання роботи 

Після продажу:  

• впровадження; 
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• обслуговування; 

• супровід; 

• навчання персоналу; 

• гарантія повернення грошей і обміну товару. 

За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання:  буде 

розроблено патент на винахід, на кожному приладі буде акцизна марка та 

фірмовий штамп. 

 
Таблиця 5.21 − Визначення меж встановлення ціни  

№ 

п/п 

Рівень цін 

на  

товари-

замінники   

Рівень цін на  

товари - аналоги  

Рівень доходів цільов

ої 

 групи споживачів  

Верхня та  

нижня 

межі 

встановлен

ня ціни  

на 

товар/посл

угу 

1. 25-40 тис. 

грн 

немає 70-130 тис. грн Верхня: 30 

тис. грн 

Нижня: 23 

тис. грн 

 
Таблиця 5.22 − Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка  

закупівельної  

поведінки  

цільових клієн

тів  

Функції збуту, я

кі має 

виконувати 

постачальник т

овару 

Глибина  

каналу  

збуту   

Оптимальна

  

система збу

ту 

1. Клієнти хочуть 

на власні очі 

Гарантія 

Тестування 

Нульовий рівень. 

Наша компанія сама 

Власна 

система 
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бачити 

систему та її 

тестування 

перед 

закупівлею, 

потребують 

доставки, 

впровадження, 

консультацій, 

супроводу 

Доставка 

Ремонт 

Допомога 

введення у 

експлуатацію 

Допомога при 

запуску 

встановлює і 

проектує системи. 

До споживача 

доходить продукція з 

усіма необхідними 

компонентами. 

збуту і 

домовленіст

ь про 

подальшу 

співпрацю 

 
Таблиця 5.23 − Концепція маркетингових комунікацій  

№ 

п/п 

Специфіка

  

поведінки  

цільових  

клієнтів  

Канали 

комунікацій, 

якими  

користуються  

цільові клієнти 

Ключові 

позиції, 

обрані для  

позиціонуванн

я 

Завдання 

рекламного 

повідомлен

ня 

Концеп

ція 

реклам

ного 

звернен

ня 

1. Орієнтова

на на 

швидке та 

ефективне 

спілкуван

ня, бажано 

спеціалізо

ване 

Спілкування як 

онлайн (сайти, 

соц.мережі) так і 

офлайн (зустрічі, 

телефонні 

розмови, 

виставки тощо). 

Друкована 

продукція 

(каталоги, 

спецвидання). 

Документальне 

Якість 

залежить від 

ціни; 

Тривале 

партнерство = 

лояльні ціни; 

Вчасно, 

ефективно і 

економно. 

Ефективна 

демонстраці

я переваг 

продукції 

залежно від 

напрямку 

зацікавлено

сті клієнта 

Офіцій

ний 

стиль. 

Наочна 

демонс

трація 

даних 

(розрах

унки, 

графіки

, 

діаграм
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оформлення 

домовленостей 

и). 

Призна

чення 

зустріч

ей.  
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Висновки 

В магістерській дисертації розглянуто процес виробництва нітриту калію 

конверсійним методом. Розраховано математичну модель об’єкта у вигляді 

передатної функції та у просторі станів для одного з основних технологічних апаратів 

– випарного реактора, як об’єкта керування. Відображені входи та виходи в апарат, 

побудовано динамічні і статичні характеристики випарного реактора по каналах 

керування та збурення.  

Далі синтезовано декілька варіантів систем керування випарним реактором у 

процесі виробництва нітриту калію, зокрема системи керування з лінійно-

квадратичним, лінійно-квадратичним гаусівським, нейромережевим, нечітким та 

ПІД- регуляторами. Найкращими виявилися системи з лінійно-квадратичним та 

нечітким регуляторами. Нечіткий регулятор зовсім не дає перерегулювання, а 

лінійно-квадратичний регулятор окрім цього забезпечує стійкість системи за 

замовчуванням при достатньо великий швидкодії.  

Також розроблено експертну систему для діагностування аварійних ситуацій 

та надання рекомендації по їх усуненню на провідному етапі виробництва. Підставою 

для створення системи стала розробка бази знань та дерева аварійних ситуацій для 

цього етапу. Для їх створення було залучено експертні знання з літературних джерел 

та особистого досвіду працівників та науковців.  

Експертна система створена у вигляді веб-сайту зі зручним користувацьким 

інтерфейсом та стильним самописним дизайном. Вона у зручний спосіб допомагає 

з’ясувати відхилення технологічних параметрів, що стали причиною аварійної 

ситуації за допомогою порівневого пошуку цих відхилень. Вона може бути 

застосована як на виробництві так і у навчальному процесі в курсі «Інтелектуальні 

системи управління». 

При виконанні магістерської дисертації та оформлення проектної 

документації застосовано програмні середовища MS Office 2017, Visio 2017, 

MathCAD 15, MATLAB 2014, Brackets. 
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