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РЕФЕРАТ 

 

Звіт складається із вступу, 3-х частин, висновків і рекомендацій, 

загальним обсягом 61 сторінки, з 23 ілюстраціями, 2 таблицями, 58 

літературними джерелами. 

Об’єкт дослідження – система управління машинами лиття під тиском 

(ЛПТ). 

Мета роботи – підвищення ефективності керування процесом ЛПТ 

шляхом удосконалення й впровадження системи управління, в основі якої 

лежать моделі нечіткої логіки, з автоматичним вибором структури 

математичної моделі й самонастроювання її параметрів для безперервного 

функціонування в режимі керування.  

Методи досліджень – математичні методи побудови моделей 

(детерміновані, імовірнісні і евристичні), методи нечіткої логіки, вибору 

структури математичної моделі й настройки її параметрів для безперервного 

функціонування в технологічному процесі, імітаційного моделювання, 

методи синтезу систем управління.  

Отримані результати – розроблені моделі й алгоритми керування 

процесом ЛПТ, проведено вибір алгоритму нечіткої логіки, для контуру 

термостатування температури робочої рідини синтезовано нечіткий 

регулятор.    

Рекомендації з використання роботи – перевірити адекватність 

розробленої системи управління, моделей і алгоритмів при керуванні 

машинами ЛПТ за результатами імітаційного моделювання, порівняти 

результати моделювання регулювання нечіткими регуляторами і 

стандартними ПІ і ПІД для кожного контуру системи окремо. За 

результатами моделювання обрати оптимальну структуру системи. Подальші 

дослідження проводити в напрямку алгоритмізації вирішуваних завдань і 

реалізації системи на стандартних контролерах. 

Галузь застосування – ливарне виробництво. 

 

Ключові слова: ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ, КЕРУВАННЯ, МОДЕЛЬ, 

АЛГОРИТМИ, НЕЧІТКА ЛОГІКА, ЗАМКНЕНА СИСТЕМА  
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Перелік символів, скорочень, одиниць та умовних позначень 

 

ЛПТ – лиття під тиском; 

МЛТП – машина лиття під тиском; 

АСК – автоматизована система керування; 

ТП – технологічний процес; 

ФЕВ – фотоелектричний вимірювач; 

МДН – магніто-динамічний насос; 

ФХОТМ – фізико-хімічні основи технології металів; 

НР – нечіткий регулятор; 

ОУ – об’єкт управління; 

ПІ – регулятор з пропорційно-інтегральним законом регулювання;  

ПІД – регулятор з пропорційно-інтегрально-диференційним законом 

регулювання;  

ФП – функція приналежності; 

ПК – персональний комп’ютер; 

ЗОР – змащуюча охолоджуюча рідина; 

БК – безконтактний датчик; 

АЦП – аналого-цифровий перетворювач; 

ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач; 

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина; 

КОК – керуючий обчислювальний комплекс; 
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ВСТУП 

 

Процес лиття під тиском (ЛПТ) – найбільш перспективний спосіб 

виробництва виливків, що піддається автоматизації, так як все технологічне 

устаткування повністю механізоване й підготовлене для функціонування у 

складі АСК ТП. Головні його переваги – можливість отримання заготовок з 

мінімальними припусками на механічну обробку і мінімальною шорсткістю 

поверхонь, що не оброблюються, забезпечення високої продуктивності і 

низької трудомісткості виготовлення деталей. 

Виробництво ЛПТ характеризується використанням засобів авто-

матизації й обчислювальної техніки для керування процесом. Автоматична 

система керування (АСК) забезпечує нормальну роботу комплексів ЛПТ при 

мінімальній собівартості продукції, підвищує якість і розширює сортамент 

відливок, що виплавляються. 

Актуальність роботи. Передовими закордонними і вітчизняними 

фірмами розроблено багато моделей систем керування машин ЛПТ. 

Закордонні розробки орієнтуються на високу якість вихідних матеріалів, що 

практично недосяжно для підприємств України. Тому впровадження таких 

розробок не призводить до позитивних результатів при роботі на вітчизняних 

підприємствах. Вітчизняні розробки, як правило, орієнтовані на стабілізацію 

окремих параметрів процесу лиття і оснащені АСК на базі стандартних ПІ- і 

ПІД-регуляторів. Це призводить до низької ефективності керування, 

підвищує брак виробництва виливків. Основною причиною цього є 

нестаціонарність окремих складових технологічного процесу в умовах 

постійних настроєк регуляторів. 

Зміна якості виливків пов'язана з коливанням параметрів 

технологічного процесу. Нестабільність параметрів призводить до браку. 

Аналіз процесу ЛПТ показує, що брак виливків з'являється, в основному, по 

двох причинах: не оптимізовані режими лиття, або вони порушуються в 

процесі виробництва. 

Вищенаведене підтверджує актуальність рішення проблеми створення 

математичної моделі й системи управляння, що забезпечує можливість 

управління процесом ЛПТ з необхідною точністю, що орієнтована на 

вітчизняні й закордонні металургійні підприємства. 

Мета роботи і галузь застосування. Мета роботи – підвищення 

ефективності керування процесом ЛПТ шляхом удосконалення й 

впровадження системи управління, в основі якої лежать моделі нечіткої 

логіки, з автоматичним вибором структури математичної моделі й 

самонастроювання її параметрів для безперервного функціонування в режимі 

керування.  

У відповідності з цією метою треба вирішити наступні задачі: 

 визначення на основі теоретичного аналізу і експериментальних 

досліджень факторів, що впливають на керування процесом ЛПТ; 

 обрати математична модель управління процесом ЛПТ;  

 розробити алгоритм управління на базі нечіткої логіки;  
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 з використання програми Simulink інтерактивної програми Matlab,   

побудувати систему управління на базі нечіткої логіки  

 проаналізувати використання моделі нечіткої логіки в контурі 

управління температурою прес-форми, для чого вибрати вхідні та вихідні 

параметри процесу з побудовою функцій приналежності, сформувати базу 

правил системи; провести аналіз та перевірку адекватності розроблених 

нечітких моделей використовуючи програму Matlab, Fuzzy Logic Toolbox  

 науково обґрунтувати, дослідити процес і розробити математичну 

модель управління процесом ЛПТ за заданим критерієм оптимізації.  

Галузь застосування – ливарне виробництво. 
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1 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МАШИНАМИ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ 

 

1.1 Машина ЛПТ як технологічний об’єкт управління  

 

В машині ЛПТ металевий сплав в рідкому або твердорідкому стані 

подається поршнем у камеру пресування, з великою швидкістю через 

ливникові канали заповнює порожнину прес-форми і твердне в ній під 

тиском. 

В сучасний час застосовуються чотири основні схеми процесу ЛПТ, які 

дозволяють отримувати широку номенклатуру відливок із різних сплавів: з 

горячою і холодною (вертикальною і горизонтальною) камерами пресування, 

а також компресорні машини. В останні роки технологія отримання відливок 

на машинах ЛПТ з холодною горизонтальною камерою пресування отримала 

найбільше розповсюдження як у нашій країні, так і за кордоном. При литті за 

цією технологічною схемою втрати теплоти рідким металом і гідравлічний 

опір на шляху його руху в порожнину прес-форми менше, ніж при литті на 

машинах з вертикальною камерою пресування в результаті виключення 

одного з елементів ливникової системи – ливникового ходу. Це дозволяє 

знизити температуру заливання сплаву, зменшити пористість виливків і 

здійснити ефективне підпресування після закінчення заповнення форми. 

Можливість широкого діапазону зміни швидкості пресування дозволяє 

створювати найбільш сприятливі гідродинамічні й теплові умови 

формування виливків, до мінімуму скорочувати пористість виливків. 

Технологічна схема процесу наведена на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Схема лиття під тиском на машинах з холодною горизонтальною 

камерою пресування: 1 – нерухома половина прес-форми; 2 – камера 

пресування; 3 – заливальне вікно; 4 – живильник; 5 – прес-поршень; 6 – 

відливка; 7 – прес-залишок; 8 – рухома частина прес-форми. 

При литті під тиском основними факторами, що визначають 

формування виливка, є тиск в камері пресування і прес-формі, швидкості 

руху поршня і впуску рідкого металу в форму, параметри ливниково-

вентиляційної системи, температури заливання металу і форми, режими 

змащування і охолодження робочої порожнини форми і камери пресування. 

Сукупність таких параметрів, як тиск в потоці металу, швидкість руху 
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металу, протитиск, що виникає внаслідок утрудненого видалення повітря і 

газоподібних продуктів згоряння змащувального матеріалу, визначає 

гідродинамічний режим формування виливка. Температури сплаву і форми, 

тривалість заповнення та підпресовки, а також темп роботи визначають 

тепловий режим процесу. 

Теоретичні основи процесу ЛПТ, що розроблені на основі проведених 

наукових досліджень і виробничого досвіду, достатньо повно представлені в 

роботах [1 – 4]. 

Гідродинамічний режим формування виливка визначає кінетику 

заповнення, газовий режим форми, характер розподілу газових включень в 

виливку і якість рельєфу його поверхні. Тиск в потоці металу виникає в 

результаті опору руху металу при проходженні його через тонкі перерізи 

порожнини прес-форми й обтіканні стрижнів, при поворотах, звуженнях і 

розширеннях потоку. У разі відсутності опору величина гідродинамічного 

тиску в потоці визначається протитиском повітря і газів, видалення яких 

утруднено через неможливість виконання вентиляційних каналів великого 

перерізу [5, 6]. 

 Процес руху металу в камері пресування і прес-формі можна розбити 

на чотири фази. На рис. 1.2 наведені криві зміни швидкості υпр переміщення 

пресувального поршня і тиску р робочої рідини в циліндрі пресування за час 

ходу поршня.  

 

Рис. 1.2. Зміна швидкості пресувального поршня і тиску в камері 

пресування за час ходу поршня 

Якщо прес-форма заповнюється суцільним потоком, то зміна тиску 

металу в її порожнині буде подібна зміні тиску рідини в циліндрі. За час τ1 

поршень перекриває заливальний отвір (фаза І). Швидкість поршня υпр1 

невелика. Значення р1 відповідає тиску, необхідному для подолання тертя в 

гідравлічному циліндрі й камері пресування. Період τ2 (фаза ІІ) відповідає 
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заповненню металом під дією поршня всього об’єму камери пресування до 

ливникових каналів. Швидкість поршня починає зростати і досягає 

максимального значення υпр2. Тиск р2 більше р1 на величину гідравлічних 

опорів в камері пресування [7]. 

У період часу τ3 (фаза ІІІ) заповнюється ливникова система і порожнина 

прес-форми. Внаслідок різкого звуження потоку в живильнику  швидкість 

падає до υпр3 , а тиск р3 підвищується. При менших значеннях максимальної 

швидкості тиск в фазах ІІ і ІІІ також падає (штрихові лінії). В момент 

закінчення ходу поршня відбувається гідравлічний удар внаслідок 

ітераційних сил рухомих частин пресувального механізму, тиск зростає. 

Після затухання коливань встановлюється кінцевий гідростатичний тиск р4 і 

починається фаза IV – підпресування. Величина кінцевого тиску залежить від 

роду сплаву, його стану (в’язкості, густини) вимог до виливка та інших 

факторів. Вона може змінюватись від 0,5 до 50 МПа. Якщо до моменту 

досягнення тиску р4 метал в живильнику залишається рідким або, як 

правильно називати рідкотекучим, то цей тиск передається на затверділий 

виливок. Максимальне зусилля підпресування має розвиватися пресувальним 

механізмом машини не в момент початку кристалізації виливка, а практично 

відразу по закінченні заповнення прес-форми [7]. 

Тепловий режим процесу формування відливки обумовлює високу 

інтенсивність термічної взаємодії рідкого металу із стінками масивної прес-

форми, впливає на рухливість сплаву як в період заповнення форми, так і в 

процесі підпресування. 

Процес охолодження можна умовно розділити на два періоди. Перший – 

охолодження рідкого металу при русі його в ливниковій системі й 

порожнині, що оформлює виливок. На цьому етапі необхідно правильно 

вибрати тривалість заповнення, щоб попередити утворення недоливів, 

поруватості та окисних плівок. Другий період – кристалізація металу після 

заповнення прес-форми. На цьому етапі необхідно створити умови 

направленої кристалізації металу виливка. Дотримання принципів 

направленої кристалізації багато в чому залежать від технологічності 

конструкції виливка, температури сплаву, що заливається і температури 

прес-форми. Тепловий режим визначає не тільки якість виливків, але і 

стійкість форми. Термін експлуатації прес-форми залежить від величини 

максимальних температурних напружень і коефіцієнта лінійного 

температурного розширення матеріалу прес-форми, а також знижується 

через активну силову взаємодію між сплавом та нагрітими частинами форми 

[8, 9]. Підпресовка ефективна при створенні необхідних теплових умов, при 

яких зберігається рідкоплиність металу в ливникових каналах і порожнині 

форми, особливо в найбільш тонких її перерізах. В процесі кристалізації 

сплаву стискуються газові включення, зменшується усадочна поруватість і 

покращується структура металу.  

Ефективність підпресовки залежить також від тривалості досягнення 

максимального значення тиску в процесі кристалізації славу. Чим менший 

цей час, тим вищий ефект підпресування. Сучасні гідравлічні системи машин 
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ЛПТ дозволяють добитися зниження часу підпресування до 0,016 с. Для 

забезпечення в гідроциліндрі заданого кінцевого тиску робочої рідини при 

підпресуванні найбільш часто використовують мультиплицювальні 

механізми, які підвищуючи параметр, зменшують тиск гідравлічного удару.  

Розкриває і закриває прес-форму запірний механізм, що одночасно 

використовується для виштовхування відливки і змащування прес-форми. 

Найбільш широко розповсюджені гідроважільні запірні механізми. 

Технологічний цикл ЛПТ складається із процесів заповнення 

(запресовки) і підпресовки. Найкращі умови формування відливки – 

запресовка з найменшим захопленням газів із порожнини форми при 

наступному ущільнені метала направленою кристалізацією. Тривалість 

заповнення форми визначаться процесом теплообміну між нею і сплавом, що 

заливають. Ця тривалість, яка забезпечує зварювання окремих потоків 

металу, визначається із умови, що температура металу в найбільш 

віддаленому від живильника місці не повинна падати нижче температури 

тверднення відливки. Якщо вважати, що суцільний чи дискретний потік 

послідовно заповнює порожнину форми, розповсюджуючись від місця удару 

вільного струменя, то тривалість заповнення 𝜏 можливо розрахувати за 

формулами [6]: 

для суцільного потоку 

𝜏 = 𝑘1(𝛿𝜌р
1

𝑏ф
)2 [𝑐р

2𝑙𝑛2(
𝑡р−𝑡ф

𝑡𝑙−𝑡ф
) + (𝑐р +

𝜒

Δ𝑡
)2 + 𝑙𝑛2(

𝑡𝑙−𝑡ф

𝑡𝑠−𝑡ф
)] ;                      (1.1) 

для дисперсного потоку 

𝜏 =
𝑘2

𝑏ф
√(𝛿𝜌р)3/𝐵ф[𝑐р

3

2𝑙𝑛
3

2 (
𝑡р−𝑡ф

𝑡𝑙−𝑡ф
) + (𝑐р +

𝜒

Δ𝑡
)

3

2𝑙𝑛
3

2 (
𝑡𝑙−𝑡ф

𝑡𝑠−𝑡ф
)]                       (1.2) 

и для евтектичного сплаву      

 𝜏 =
𝑘2

𝑏ф
√(𝛿𝜌р)3/𝐵ф[𝑐р

3

2𝑙𝑛
3

2 (
𝑡р−𝑡ф

𝑡кр−𝑡ф
) + (

𝜒

𝑡кр−𝑡ф
)

3

2],                                        (1.3)    

де k1 = 0,196; k2 = 0,3 – коефіцієнти; 

 𝛿 − товщина відливки; 

 𝜌р, 𝑐р − відповідно густина и середня питома теплоємність рідкого 

сплаву;  

bф – коефіцієнт теплової акумуляції прес-форми; 

tр, tф, tl, ts, tкр – температури відповідно рідкого сплаву, що заливають, 

форми, ліквідусу, солідусу і кристалізації сплаву; 

𝜒 − питома теплота плавлення сплаву; 

Δ𝑡 − температурний інтервал кристалізації; 

Вф – термічна провідність форми за характерним розміром.         

На практиці порожнину прес-форми заповнюють турбулентні й 

дисперсні потоки. Оскільки реальні відливки складної конфігурації мають 

локальні стовщення, різкі переходи, отвори, вікна різної форми, провести 

дисперсне заповнення всієї форми практично неможливо. При швидкостях 

впуску 20 м/с і більше неможливо провести і турбулентне заповнення, так як 

відбувається руйнування вільного струменя. Особливо сильне руйнування 



12 

 

спостерігається у тих випадках, коли швидкість пресування і тиск в процесі 

впуску збільшується. Можливі порушення неперервності струменя навіть 

при постійних умовах витікання. Таке порушення пояснюється виникненням 

у вільному струмені збурюючих сил. Один із видів руйнування впускного 

струменя зв’язаний із взаємодією сил інерції і поверхневого натяжіння 

сплаву, що обумовлені виникненням поперечних хвильових коливань. 

Фіксована довжина стійкої частини впускного струменя L становить 

                                 𝐿 = 22,5𝑘3𝑤вп√𝜌р𝛿ж
3 ,                                                (1.4) 

де k3 – постійна, що визначається експериментально для різних сплавів, 

як функція кінематичної в’язкості;  

wвп – швидкість впуску, або її середнє значення за період заповнення; 

𝛿ж −  товщина живильника, що дорівнює товщині вільного впускного 

струменя.  

Одним із основних способів підвищення стійкості впускного струменя 

вважається скорочення його довжини. Живильник доцільно підводити до 

відливки таким чином, щоб довжина стійкої частини струменя не 

перевищувала значення, що визначається формулою (1.4). Якщо 

забезпечується стійкість впускного струменя, то відливка може 

заповнюватися суцільним турбулентним потоком, нижня границя швидкості 

якого wмін визначається за формулою 

                               𝑤мін = 𝑅𝑒𝜗/[2𝛿с(1 − 𝛿ж/𝛿с)],                                   (1.5) 

де Re = 2300…10
4
 – критерій Рейнольдса, на значення якого впливає 

шорсткість поверхні прес-форми; 

𝜗 − кінематична в’язкість рідкого сплаву; 

𝛿с − товщина стінки відливки в місці підводу живильника. 

Турбулентне заповнення призводить до інтенсивного захвату газових 

включень. Інший недолік такого заповнення – мала швидкість руху потоку, 

що не сприяє чіткому оформленню рельєфу відливки. Турбулентне 

заповнення можна рекомендувати для відливок простої конфігурації, що 

виготовляються з використанням вакуумування або заміщенням газів у формі 

киснем. 

Відливки складної конфігурації заповнюються з високими швидкостями 

впуску, що призводять до дисперсного роздрібнення потоку. Реальна схема 

заповнення таких відливок представляє собою послідовне перетворення 

дисперсного потоку, що утворився в місці удару потоку впускного струменя 

в перешкоду (стрижень), у суцільний турбулентний гідравлічний підпір. 

Таким чином, частина порожнини форми заповнюється дисперсним потоком, 

а віддалені від живильника перерізи порожнини суцільним турбулентним 

потоком. При цьому формула для розрахунку тривалості заповнення приймає 

вигляд:  

для дисперсно-суцільного потоку                                   

     𝜏 =
𝑘2

𝑏ф
√(𝛿𝜌р)3/𝐵ф[𝑐р

3

2𝑙𝑛
3

2 (
𝑡р−𝑡ф

𝑡𝑙−𝑡ф
) + 𝑘1(

𝛿𝜌р

𝑏ф
)2(𝑐р +

𝜒

Δ𝑡
)2𝑙𝑛2 (

𝑡𝑙−𝑡ф

𝑡𝑠−𝑡ф
)]      (1.6) 
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для комбінованого потоку евтектичного сплаву 

 𝜏 =
𝑘2

𝑏ф
√(𝛿𝜌р)3/𝐵ф𝑐р

3

2𝑙𝑛
3

2 (
𝑡р−𝑡ф

𝑡кр−𝑡ф
) + 𝑘1[

𝛿𝜌р

𝑏ф
+

𝜒

𝑡кр−𝑡ф
]2.                             (1.7)   

Технологічно необхідна тривалість заповнення прес-форми 

забезпечується необхідною швидкістю переміщення прес-поршня 

(швидкістю пресування) w, яку визначають за формулою 

                                𝑤 = 4𝑉/[𝜋𝐷2(𝜏 + 𝜏вп)],                                           (1.8) 

де w – швидкість переміщення поршня, м/с;  

V – об’єм відливки із промивниками, м
3
;  

D – діаметр камери пресування, м; 

𝜏вп – тривалість вільного польоту струменя до моменту його удару об 

стрижень або стінку, с.  

Після закінчення заповнення порожнини форми до моменту повного 

затвердіння металу тиск продовжує діяти. Повна дія підпресовки можлива 

тільки при створенні необхідних теплових умов, що забезпечують 

збереження рідкоплинності металу в ливникових каналах і порожнині форми. 

Практично теплота перегріву при ЛПТ відводиться від заливаємого сплаву в 

процесі заповнення, тому при забезпечені напрямленого затвердіння 

відливки тривалість дії підпресовки співпадає с тривалістю затвердіння, 

тобто 

                                𝜏затв =  𝑘1{𝛿𝜌ж𝜒/[𝑏ф(𝑡кр − 𝑡ф)]}2.                           (1.9) 

Отримання відливок в машині ЛПТ – процес з режимом роботи, що 

циклічно повторюється (підготовка прес-форми – запресовка – формування 

відливки). Ця обставина обумовлює періодичний характер теплової роботи 

прес-форми [10]. 
 

1.2 Задачі автоматизації машин ЛПТ 

 

Технологічний процес машини ЛПД відрізняється швидкоплинністю і 

циклічністю операцій, підвищеними вимогами до точності й своєчасності 

регламентованих керуючих діянь при отриманні відливок, різноманіттям 

устаткування, що використовується. Передача керуючому обчислювальному 

комплексу (КОК) функцій автоматизації технологічного процесу значно 

підвищує функціональні можливості АСКТП, якість інформації, що 

отримана, і ефективність автоматизації процесу в цілому [11,12].     

АСКТП повинна виконувати інформаційні [13] й керуючі функції [14]. 

Інформаційні функції: 

– автоматичний збір і первинна обробка інформації, зокрема 

вимірювання параметрів, фільтрація вимірів, перевірка інформації на 

достовірність, масштабування; 

– оперативне відображення технологічних параметрів, сигналізація про 

вихід параметрів за критичні межі, видача значень параметрів у АСК 

верхнього рівня й оператору. 

Керуючі функції: 
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– замкнуте управління процесом, зокрема порівняння поточних значень 

параметрів зі заданими, визначення керуючих діянь, видача їх на виконавчі 

механізми, а також повне керування циклом машини по заданій циклограмі; 

– замкнуте управління процесом у напівавтоматичному режимі 

(виконуються визначена кількість тактів керування машиною за 

циклограмою, для подальшої роботи необхідна команда оператора-

ливарника). 

 

1.3 Багатоконтурна система керування машиною лиття під тиском 
 

Система управління, розроблена на кафедрі ФХОТМ НТУУ «КПІ» 

вирішує наступні задачі: термостатування сплаву в заливальній установці [15 

– 17]; розрахунок і регулювання дози сплаву[18 – 22]; регулювання 

температури робочої рідини у гідросистемі [23], тиску робочої рідини 

машини ЛПТ [23, 24]; розрахунок і регулювання тривалості кристалізації 

відливки й прес-залишку [25 – 26]; контроль положення і регулювання 

швидкості прес-поршня при запресовці [27 – 28]; регулювання тиску і 

тривалості підпресовки [23, 24], змикання форми й зусилля закривання [29]; 

програмне керування циклом машини ЛПТ, маніпулятора знімання відливок 

й змащувальника [30]. 

У склад технічного забезпечення АСК ТП (рис. 1.3) входять прилади 

контролю технологічних параметрів, засоби управління виконавчими 

механізмами, пристрої відображення інформації про хід технологічного 

процесу, пульт оператора-ливарника (181), керуючий обчислювальний 

комплекс (182).  

Регулювання температури й дози сплаву в заливальній установці (МДН) 

проводиться наступними засобами. Температура металу в МДН і металоводі 

вимірюється термопарами ТХА-0515 серії Метран 200 (12 і 11) [31], рівень 

металу визначається контактним рівнеміром (8), тиск повітря в металовводі – 

датчиком тиску серії Метран 100 ДИ (7). Наявність металу у прес-камері 

реєструється фотореле ФГ60-16М (10). Зміна потужності індукторів (14) і 

електромагніта МДН (34) проводиться тиристорами (54...57), а витрати 

повітря в МДН – електромагнітами (1...6). 

Як зворотні зв’язки про стан устаткування використовуються контактні 

реле: імпульсних трансформаторів керування індукторами й електромагнітом 

(31...33), електромагнітних клапанів малої й великої витрати повітря в тигель 

(25, 26) й із нього (27, 28), електромагнітів клапанів витрати повітря у 

металопровід (29) й із нього 30. 

Для регулювання температури прес-форми використовують термопари 

ТХК-529 серії Метран 200 (126...131). Нагрівачі підключаються 

тиристорними ключами (172...180). Клапани перемішування, подання води і 

повітря включаються електромагнітами (159...163). Температура рідини в 

термостатах вимірюється термопарами ТХК-529 серії Метран 200 (144, 145). 

Як зворотні зв’язки про стан устаткування використовуються контакти 

реле магнітів перемішування праворуч (164) і ліворуч (165), продувки 
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повітрям (166), подачею води у змішувач (167) і теплообмінник (168), 

нагрівачів (169), датчика тиску повітря (170). 

 

 

 

Рис. 1.3. Структурна схема комплексу технічних засобів системи 

 

Температура робочої рідини машини ЛПТ вимірюється термометрами 

опору ТСП-047 серії Метран 200 (124). Регулювання виконується 

електромагнітом (81), що керує охолодженням робочої рідини, й 

тиристорами (139, 140), що керують її нагрівом. 

Як зворотні зв’язки про стан устаткування використовуються контактні 

реле електромагнітного клапана подання води для охолождення робочої 

рідини (146), насоса (147) й електромагніта включення нагрівача робочої 

рідини (148). 

Тиск робочої рідини в гідросистемах машини, маніпулятора й змазчика 

вимірюється датчиком тиску серії Метран 100 ДИ (відповідно 122, 9, 80). 

Регулювання проводиться насосами відповідно 125 (що керуються 
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електромагнітами 82, 83), 13 (що керуються електромагнітами 49, 50) і 79 

(що керуються електромагнітами 84 і 85). 

Як зворотний зв’язок про стан устаткування, використовуються 

контактні реле відповідних електромагнітів відсічного клапану (51, 119, 149), 

включення двигуна в напрямку більше (52, 120, 150) і менше (53, 121, 151). 

Для регулювання процесу запресовки в циліндрі пресування 

вимірюється тиск датчиком ПДЛ-060 (123) і положення прес-поршня – 

датчиком швидкості ФЕВ (137). Регулювання відбувається слідкуючим 

золотником (141). Як зворотний зв’язок про стан золотника 

використовуються контакти реле (171).  

Для регулювання процесу підпресовки вимірюється зазор між 

півформами закритої прес-форми мікрометричним датчиком зусиль ДСТБ-С-

060 (132), а тиск в акумуляторі підпресовки датчиком ПДЛ-060 (138). Як 

зворотний зв’язок про стан устаткування використовуються контакти реле 

слідкуючого золотника регулювання “нуль-зазору” (152), електромагнітів 

швидкодіючого клапану (153), з’єднання акумулятора з насосом (154) і 

зливом (155).  

Для регулювання натягу колон зусилля на окремі колони вимірюються 

датчиками ДСТБ-С-060 (133...136). Кут оберту реверсивного двигуна 

контролюється датчиком ФЕВ (142). Регулювання відбувається реверсивним 

двигуном 143, що керується електромагнітами (157, 158). 

Регулювання процесом кристалізації відбувається поданням води і 

повітря через клапани, що керуються електромагнітами (159, 160). 

Керування циклом машини ЛПТ відбувається електромагнітами 

змикання (86) і розімкнення (87) плит, руху виштовхувача (88) і прес-поршня 

вперед (89), запресування (90), централізованої системи змащування (91) 

закриття двері (94), обдування (95, 96), подання мастила (97) і повітря (98) в 

систему змащування, блокування змикання плит 99, повернення 

виштовхувача (100), змащування прес-поршня (101), повернення прес-

поршня (102), відкриття двері (103), управління змазчиком (104), уводу 

першого (105) і другого (106) стрижнів, виводу першого (107) і другого (108) 

стрижнів, номінального (109) і максимального (110) навантаження насосу, 

включення відсічного клапану (111), опускання опори (112), змикання (113) і 

розімкнення (114) верхнього і нижнього повзунів, відсічки акумулятора 

(115), змикання (116) і розімкнення (117) правого і лівого повзунів, відводу 

стрижня (118), обертання стріли маніпулятора навкруги першої осі при 

прямому (35) і зворотному (36) ході, обертання стріли маніпулятора навкруги 

другої осі при зворотному (37) і прямому (38) ході, поступальний рух стріли 

вперед (39) і назад (40), розфіксація кисті (41), закриття схвату (42), 

прискореного руху стріли (43), важеля до машини (44) і від машини (45), 

згинання руки (46), фіксація кисті (47), відкриття схвату (48). 

Як зворотні зв’язки про стан устаткування використовують датчики 

положення: плити розімкнуті (58), плити замкнуті (59), прес-поршень в 

початковому положенні (60), виштовхувач висунутий (61), захисні двері 

зачинені (62) і відкриті (63), виштовхувач у початковому положенні (64), 
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перший стрижень введений (65) і виведений (66), другий стрижень введений 

(67) і виведений (68), змазчик введений (69) і виведений (70), рука у зоні 

прес-форми при гідровиштовхувачі в початковому (15) і виведеному 

положенні (16), знімач в початковому положенні (17) і в зоні прес-форми 

(18), початкове положення стріли відносно другої осі (19), стріла втягнута 

(20) і висунута (21), стріла повернута навколо першої осі при прямому ході 

(22) і в зворотному напрямку (23), обертання стріли навколо другої осі (24), 

стрижень спереду (71), опора внизу (72), зімкнуті верхній (73), нижній (74), 

правий (75) і лівий (76) повзуни, перешкода двері при закритті (77) і 

відкритті (78).  

Як базовий засіб автоматизації машини ЛПТ обрано обчислювальний 

комплекс (КОК), що складається із чотирьох контролерів. Перший реалізує 

задачі керування процесами запресовки і підпресовки, регулювання натягу 

колон, температури і дози розплаву. Другий реалізує задачі регулювання 

процесів кристалізації відливки і прес-залишку, тиску і температури робочої 

рідини, термостатування прес-форми. Третій здійснює керування 

технологічними операціями машини ЛПТ у визначеній послідовності. 

Четвертий – зв’язок КОК із пультом оператора-ливарника й системою 

верхнього рівня [7].     

 Висновки. 

Аналізуючи літературні джерела з теми дослідження, можна зробити 

наступні висновки: 

1 – процес лиття під тиском досить складний та багатогранний, 

параметри, що його характеризують, потребують ретельного контролю та 

регулювання з метою отримання найкращих показників якості виливків; 

2 – в теперішній час машини ЛПТ оснащені системами автоматизації 

різного рівня, починаючи від систем контролю і керування визначеними 

контурами, інформаційних систем комплексного контролю всього 

технологічного процесу до систем замкнутого керування процесом ЛПТ; 

3 – на вітчизняних підприємствах здебільшого автоматизація ЛПТ 

знаходиться на досить низькому рівні, а подекуди відсутня зовсім, тому 

моделювання деяких параметрів роботи машин лиття під тиском, а в 

кінцевому результаті цілісна автономна автоматична система керування 

технологічним процесом дає можливість різко підвищити якість виливків 

додатково зменшивши навантаження на операторів-ливарників; 

4 – при  встановленні АСКТП в цех лиття під тиском спостерігається 

позитивний економічний ефект, тому що зниження собівартості виготовленої 

одиниці литва зумовлюється зниженням енерговитрат на переплавлення 

металу в печі, зменшення кількості бракованих виробів по пористості, 

тріщинам та іншим критичним дефектам, раціональному використанні 

змащувально-охолоджуючої рідини (ЗОР), та звуженню температурних 

інтервалів кристалізації, рідкого металу, та прес-форми; 

5 – замкнуті системи керування будуються на стандартних ПІ- і ПІД-

регуляторах. Враховуючи, що процес ЛПТ характеризується 
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нестаціонарністю, стандартні регулятори часто працюють неефективно. Це 

пов’язано із зміною коефіцієнтів передачі й сталих часу окремих контурів 

регулювання в процесі експлуатації машини, тому доцільно проаналізувати 

можливість використання регуляторів з нечіткою логікою. 
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2 УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЛПТ 

2.1 Математична модель управління процесом ЛПТ 
 

Математична модель включає математичні моделі управління 

окремими контурами, що об’єднані критерієм автоматизації [32]. 

Розплавлений метал подається в машину із магнітно-динамічного 

насосу (МДН). Температура розплаву регулюється активною потужністю 

змінного струму, що підводиться до індукторів. Середня потужність на 

навантаженні становить 

                                                               ,пн NN                                               (2.1) 

де пн , NN  – відповідно середні потужності на навантаженні і прямого 

підключення, кВт;  

  – коефіцієнт передачі потужності. 

Діапазон і закон зміни коефіцієнта залежить від способу керування 

виконавчим органом і його типу. Найбільш універсальними виконавчими 

органами є тиристори, характеристики яких дозволяють багатократно 

комутувати їх протягом кожного півперіоду напруги джерела живлення. 

Зміна потужності на навантаженні проходить дискретно, так як тиристори 

виконавчого органу можуть знаходитись тільки у двох стійких станах: 

включеному й виключеному. Коефіцієнт передачі   також приймає 

дискретні значення. Номінальна температура металу tн установлюється в 

діапазоні ± 1 
0
С (tн визначається видом сплаву і відливки). При додаванні 

металу в МДН його температура може значно відрізнятися від номінальної. Її 

доведення до номінального значення проводиться за ПІД законом 

регулювання. Зміна потужності нагрівання відбувається з дискретністю 

0,1Nмакс. Потужність нагріву кожного з двох індукторів обирається 

видаленням визначеного числа півхвиль живлячої синусоїди (закриття 

тиристора) за законом: 1 – проходження півхвилі, 0 – відсутність півхвилі 

(табл. 2.1).  

Такий спосіб забезпечує імпульсну дискретизацію коефіцієнта , при 

якій квантування потужності у часі йде за двома рівнями: один нульовий, 

другий – відповідає значенню потужності прямого підключення 

навантаження до мережі.  

Беручи до уваги, інерційність МДН, як об’єкта регулювання 

температури, цикли зміни потужності організують з дискретністю 60 с. При 

цьому, якщо температура металу відрізняється від заданої ПІД-законом 

регулювання більше ніж на 1 
0
С, значення потужності збільшується на 0,1 

Nмакс, якщо метал не догрітий і зменшується, якщо перегрітий. При низькій 

температурі металу і необхідності його заливки в машину ЛПТ нагрівають 

металопровід перекошуванням потужності індукторів (в одному із індукторів 

потужність знижується на 0,1 Nмакс). Внаслідок малої маси металу в метало-

проводі цикл нагрівання установлюють 0,1 с.  
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Таблиця 2.1. Зміна потужності індуктора МДН, К (частка від Nмакс)  

 

К 
Положення тиристорів на тактах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

0,3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

0,4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

0,5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

0,6 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

0,7 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

     

Метал із МДН в машину ЛПТ подається через металопровід. 

Необхідний рівень металу в металопроводі підтримується тиском повітря на 

розплав. Напір металу забезпечується магнітодинамічною силою і 

надлишковим тиском стисненого повітря на розплав металу у тиглі. Для 

створення напору одночасно діють обидва фактори: два індуктори і 

електромагніт, а також подання стисненого повітря. 

При необхідності заливання спочатку метал знаходиться тільки під 

дією електромагнітної сили, що створює напір, при цьому потужність 

електромагніта максимальна. По мірі зростання тиску повітря потужність, що 

подається в індуктори і електромагніт МДН знижується з дискретністю 0,1 

Nмакс. Регулювання напору за відхиленням відбувається з урахуванням 

зворотного зв’язку від контактного датчика. При повному відключенні 

електричної потужності подальше регулювання ведеться регулюванням 

подачі стиснутого повітря у піч. 

Після закінчення заливки миттєво знижується напір металу. Для цього 

одночасно включаються реверс електромагніта МДН на максимальній 

потужності й клапан, що скидає тиск повітря. Електромагнітна сила, що 

невілює інерцію сили тиску повітря, відсікає струмінь металу. Далі по мірі 

падіння надлишкового тиску повітря потужність електромагніту МДН 

знижується ступенями по 0,1 Nмакс. Одночасно у допоміжному патрубку 

знижується тиск до атмосферного. Потужність електромагніта МДН 

знижується до нуля, а рівень металу на зрізі металопроводу підтримується 

тільки надлишковим тиском у тиглі. Контроль проводиться контактним 

датчиком. 

Коректується доза за результатами заливки попередньої порції розплаву, 

а вимірюється за положенням прес-поршня в кінці такту підпресовки. 

Ключова проблема автоматичної заливки форм – дозування розплаву, а 

вдеяких випадках і регулювання швидкості заливання.  
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При подані розплаву під низьким тиском стиснутого повітря або 

інертного газу метал із герметичної ємності витісняється тиском 

газоподібного середовища, що вводиться через впускний і випускний  

клапани. Тиск газоподібного середовища визначається із умови 

                                        ,21 gHpgH                                            (2.2) 

де   – густина розплаву, кг/м
3
;  

g – модуль вектора прискорення вільного падіння, м/с
2
;  

Н1, Н2 – висота рівнів розплаву, м.  

Через зливний канал металопроводу розплав подається в прес-форму. 

Точність дозування залежить від можливості забезпечення постійного напору 

металу, внаслідок того, що в процесі наливу змінюється рівень розплаву. 

Крім того, необхідно підтримувати метал у режимі “зберігання” поблизу 

зливного каналу металопроводу для зменшення тривалості дозування, 

виключити викид розплаву із дозатора при малій його масі. 

В умовах магнітодинамічного дозування розплаву гідродинамічний опір 

зливного каналу контролюється за часом заповнення металом вільної його 

частини.  

Тривалість заливання заданої порції металу визначається за формулою 

                                                     ç ç â â/m m  ,                                        (2.3)                                    

де ç , â – тривалість заливання відповідно заданої порції металу та 

порції металу, що еквівалентна вільному об’єму металопроводу, с;  

çm , âm – маса відповідно заданої порції металу і порції металу, 

еквівалентної вільному об’єму зливного металопроводу, кг.  

 Тривалість наливання порції металу, еквівалентної вільному об’єму 

металопроводу, визначається таймером, що приводиться в дію датчиком 

наявності металу на виході зливного металопроводу та зупиняється датчиком 

наявності металу на вході в прес-камеру. 

 Похибки, що пов’язані з залежністю витрат на початку і кінці зливу 

метала від швидкості збільшення тиску, усуваються при подачі металу 

магнітодинамічним насосом (МДН), так як збільшення та зменшення витрат 

відповідно на початку та в кінці процесу відбувається практично миттєво. 

Температура прес-форми регулюється прокачуванням через 

теплообмінні канали у порожнині прес-форми термостатуючої рідини. 

Регулювання температури рідини відбувається у двох теплообмінниках, 

кожний з яких може знаходитися у режимі нагріву або охолодження. Об’єм 

рідини вибирається таким чином, щоб при повному заповненні одного 

теплообмінника і каналів у прес-формі рідина у другому теплообміннику 

була відсутня. У процесі регулювання температури прес-форми 

термостатуюча рідина періодично перекачується із одного теплообмінника в 

другий і назад, проходячи через канали у прес-формі. Перекачування 

забезпечується поданням стиснутого повітря у відповідний теплообмінник із 

магістралі.   
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Швидкість теплообміну регулюється частотою перекачування 

термостатуючої рідини. Повний цикл теплообміну проходить при періоді 

переключення в 60 с. Контроль температури прес-форми проводиться 

декількома датчиками, що установлені в найбільш відповідних місцях 

рухомої й нерухомої півформи. При цьому попередньо обчислюється середнє 

значення температури. Керуюче діяння визначається в залежності від 

відхилення температури прес-форми на поточному циклі з урахуванням 

величини відхилення на попередньому циклі й тривалості останнього.  

Регулювання температури робочої рідини відбувається в режимі 

трипозиційного регулятора. Якщо значення температури робочої рідини 

вище верхньої допустимої межі, включається охолоджувач рідини, якщо 

нижче нижньої допустимої межі – нагрівач. Регулювання проводиться між 

циклами машини ЛПТ. 

Регулювання тиску робочої рідини проводиться окремо в гідросистемах 

машини ЛПТ, маніпулятора для знімання відливок і змазчувальника. Якщо 

поточне значення тиску вище номінального, то формується постійне керуюче 

діяння на реверсивний двигун, що направлене на зменшення тиску в системі 

й навпаки. Тривалість підрегулювання тиску в системі становить 1 с. 

Підрегулювання проводиться між циклами машини ЛПТ при відключеній 

магістралі з напірним золотником і датчиком тиску. 

Одною з важливих операцій роботи машини ЛПТ є замикання прес-

форми. При закритій прес-формі необхідно забезпечувати задане зусилля 

запирання, що виключає виплеск розплавленого металу при пресуванні. Це 

досягається регулюванням навантаження на несучих колонах машини ЛПТ. 

У процесі регулювання навантаження на несучих колонах машини ЛПТ 

виконуються наступні функції: вимірювання величини навантаження на 

кожній з чотирьох колон, порівняння виміряних величин з максимально і 

мінімально можливими значеннями, переміщення механізму замикання 

виконавчим реверсивним двигуном в напрямку зміни зусилля запирання до 

заданого значення, блокування циклу управління машиною ЛПТ у разі 

неможливості регулювання виконавчого реверсивного двигуна (при 

знаходженні механізму замикання в одному з крайніх положень і 

необхідності переміщення механізму в напрямку цього положення, 

перевищенні величини навантаження на одній з колон максимально 

можливого значення, а на іншій – в межах нижче мінімального значення, 

необхідності послідовної регулювання в різні сторони, неможливості 

здійснити процес регулювання вище заданих значень проміжку часу або 

кількості циклів регулювання). 

Однак рівність навантаження на несучих колонах машини ЛПТ 

заданому значенням не свідчить про закриття прес-форми, розпрямленні 

важелів і взяття їх на механічне блокування. У цьому випадку в процесі 

пресування можливий виплеск металу. 

В основу технічного рішення покладено непрямий контроль зусилля 

замикання за величиною тиску масла в гідравлічному циліндрі замикання. 

Ідентифікація характерних ділянок на кривій зміни тиску масла в 
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гідравлічному циліндрі замикання дозволяє однозначно інтерпретувати 

правильну настройку механізму замикання. Зусилля замикання 

контролюється тільки при закритій прес-формі. Розпізнавання динаміки 

зміни тиску масла в гідравлічному циліндрі замикання з допомогою блоків 

обчислювальної техніки дозволяє здійснювати контроль зусилля запирання 

прес-форми в машині лиття під тиском. 

Співвідношення між зусиллям замикання машини Рзап і зусиллям на 

штоку гідроциліндра Ршт визначається коефіцієнтом посилення шарнірно-

важеля системи 

                                                          штзап PP  .                                               (2.4) 

При регулюванні швидкості прес-поршня при запресуванні весь шлях 

його поділяється на ряд ділянок із своїми законами регулювання. Перша 

ділянка визначає рух прес-поршня до перекриття заливального вікна. Для 

ліквідації виплесків металу із заливального вікна прискорення на цій ділянці 

повинно бути невеликим 0,1…1 м/с
2
. Довжина ділянки може бути 30…100 

мм. На початку запресування на слідкуючий гідрозолотник видається 

початкове керуюче діяння І0, задаються програми зміни шляху Lі, швидкості 

vi і прискорення аі на  кожному кроці керування і. Фактичне значення 

параметрів руху поршня визначається за формулами прямолінійного 

рівноприскореного руху 

                          vi = 2(Lі – L (і – 1),)/∆τ –  v(і – 1);                                          (2.5) 

                                        аi = (vi – v(і – 1) )/∆τ,                                                         (2.6)     

де vi, v(і – 1) – швидкість прес-поршня на поточному (і-му) і попередньому 

(і – 1) кроці керування, м/с;  

Lі, L (і – 1) – шлях, що пройдений на поточному і попередньому кроці 

керування, м;  

∆τ = 10
-3  

– тривалість кроку керування, с.  

Величина коректуючого діяння на гідрозолотник на і-му кроці 

визначається як  

                                   ∆Іі  = α1∆ Lі + α2∆vі + α3∆аі,                                   (2.7) 

де ∆Іі  – коректуюче діяння на і-му кроці керування мА;  

∆Lі, ∆vі, ∆аі – відхилення фактичних значень зміщення, м, швидкості, 

м/с, й прискорення м/с
2
 прес-поршня від заданих табличних значень на і-му 

кроці керування. 

Регулятор виробляє керуючі діяння на слідкуючий гідрозолотник у 

відповідності з виразом 

                        0,7α4vті,      якщо ∆Іі  ≤ – 0,3α4vті; 

               Ii =    1,3α4vті,      якщо ∆Іі  > 0,3α4vті;                                            (2.8) 

                     α4vті + ∆Іі,  якщо  – 0,3α4vті < ∆Іі ≤ 0,3α4vті,  

де Ii – керуюче діяння на і-му кроці, мА;  

α4 – коефіцієнт;  

vті – задане табличне значення на і-му кроці керування, м/с. 

Після того, як положення прес-поршня досягне величини, що визначає 

перекриття заливального вікна, починається другий етап запресовки, на 
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якому потрібно швидше досягнути заданої величини швидкості прес-поршня 

з достатньо великим прискоренням. Швидкість запресовки від 0,2 до 10 м/с, 

прискорення – від 1 до 1200 м/с
2
. На другій ділянці запресовки керуюче 

діяння формується за табличними заданими значеннями параметрів 

організацією кроків опитування по і аналогічно тому, як це відбувалося на 

першій ділянці. Коли швидкість прес-поршня на ділянці розгону досягне 

заданого значення, починається третій етап, що характеризується постійною 

швидкістю прес-поршня. В процесі розгону може початися заповнення прес-

форми металом, що супроводжується зростанням тиску в циліндрі 

пресування вище заданого значення. В цьому випадку формується ознака 

бракованої відливки.  

На третій ділянці запресовки керуючі діяння формують аналогічно 

першому етапу опитуванням по і поки не почнеться заповнення прес-форми, 

що визначається за величиною тиску в циліндрі пресування. Процес 

регулювання продовжується до моменту закінчення заповнення прес-форми, 

після чого починається четвертий етап, який характеризується тим, що при 

організації опитування по і задається таблиця діянь на гідрозолотник, а не 

заданих значень шляху, швидкості, та прискорення.     

Управління швидкістю прес-поршня здійснюється по пройденому ним 

ефективному шляху L, м, що визначається за формулою                                             

                                                      *,)( 1 LnnL                                             (2.9) 

де n – число імпульсів, що надходять з датчика ходу прес-поршня;  

1n  – поправка; 

 L* – шлях, що пройдений щілинною лінійкою між двома послідовними 

імпульсами, м. 

Поправку до числа імпульсів 1n визначають залежно від маси, 

температури і в'язкості металу за формулою  

                 ,/)()(/1 н3н2н11 *Lttmmn                           (2.10) 

де – 321 ,,   коефіцієнти;  

m, mн – відповідно фактичне і нормоване значення дози металу, кг;  

t, tн – відповідно фактичне і нормоване значення температури металу, 
0
С; 

н,  – фактичне і нормоване значення кінематичної в'язкості металу, 

м
2
/с. 

Значення коефіцієнтів для машини ЛПТ типу АЛ711Б08 для стакану 

діаметром d = 0,09 м дорівнюють 1 = 0,87 м, 2 = 0,019 м/
0
С, 3 = 0,24

.
10

4
 

с/м. Для інших значень діаметрів стакану d* коефіцієнти визначаються за 

формулою 

                                                      .*)/( 22* ddii                                          (2.11)   

Регулювання швидкості прес-поршня відбувається наступним чином. 

При отриманні ініціативного сигналу (сигнал початку запресовування) 

проводиться скидання-запуск таймера і блоку формування керуючого 

впливу, з виходу якого видається на пропорційний золотник керуюче діяння, 
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що дорівнює початковій уставці силу струму І0. Золотник відкривається, 

робоча рідина надходить у гідравлічний циліндр, шток якого приводить в рух 

прес-поршень. З штоком жорстко зв'язана щілинна лінійка датчика ходу 

прес-поршня. 

Показання датчика безперервно надходять в блок формування 

керуючих діянь, який опитує таймер і робить обчислення ходу прес-поршня 

за формулою (2.10). Потім проводиться порівняння пройденого шляху прес-

поршнем з уставкою початку розгону L1 (першої ділянки шляху прес-

поршня, відповідного проходженню заливного отвору камери пресування). 

При виконанні умови L ≤ L1 керуюча дія І0, при виконанні умови L1 ≤ L ≤ L2, 

де L2 – уставка довжини другої ділянки ходу прес-поршня, м, керуюча дія І1, 

мА, визначається залежно від швидкості прес-поршня 

                                       ,vvkvkI )( у2у11                                       (2.12) 

де k1, k2 – коефіцієнти пропорційності для даних умов, що відповідно 

дорівнюють 0,2 і 0,9 мА
.
 с

.
м

–1
; 

 vу, v – уставка і поточне значення швидкості прес-поршня, м/с. 

Коригування коефіцієнтів пропорційності для інших діаметрів стакану 

проводиться аналогічно до коригування коефіцієнтів за формулою (2.11). 

Поточна швидкість прес-поршня визначається за формулою  

                                               ,Lv *  /                                                   (2.13) 

де ii   )1(  – проміжок часу між двома послідовними 

опитуваннями таймера, с; 

і – порядковий номер опитування. 

Уставка швидкості пресс-поршня розраховується за формулою 

                                  ,v)LL(av 2
11yy 2                                         (2.14) 

де ау – уставка прискорення прес-поршня на другій ділянці його ходу, 

м/с
2
;  

v1 – швидкість прес-поршня на першій ділянці, м/с. 

При виконанні умови L > L2 керуюче діяння встановлюється рівним 

максимальному значенню Iмакс, мА: 

                                             ,макс1макс vkI                                              (2.15) 

де vмакс – уставка максимальної швидкості прес-поршня, м/с. 

При надходженні сигналу з виходу блоку запуску-зупинки (сигнал 

розмикання плит) з блоку формування керуючих впливів на золотник 

надходить сигнал I = 0. 

Визначення момента розкриття прес-форми відбувається наступним 

чином. 

Зміну у часі , с, температури точки активного шару прес-форми tф, 
0
С 

можна описати формулою для інерційної ланки першого порядку з чистим 

запізненням 

                            )],(exp[)1( 1111рф  Aktt                              (2.16) 
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де tp – температура рідкого металу, що заливається (контролюється 

термопарою занурення), 
0
С; 

1k коефіцієнт, с
–1

;  

 запізнення температурної хвилі, с; 

А1 – коефіцієнт, що залежить від сталої часу перехідного процесу, яка 

визначається геометричною координатою і системою охолодження прес-

форми, с
–1

. 

Зміну температури відливки t, 
0
С, можливо представити формулою   

                                      ),exp( 2р  Att                                                   (2.17) 

де А2 – коефіцієнт, що залежить від сталої часу перехідного процесу, яка 

визначається системою охолодження форми, с
–1

. 

Враховуючи, що 

                             ,)(/ 222ффф1 AkAccA                                     (2.18) 

можна записати 

                          ),(exp)1( 122211ф  kkAktt                               (2.19) 

де с – середня питома теплоємність, Дж/(кг
 . 
К);  

  теплопровідність, Вт/(м
 . 
К);  

k2 – коефіцієнт відносної теплової активності контактуючих тіл. 

Теплофізичні коефіцієнти з індексом “ф” відносяться до прес-форми, без 

індекса – до відливки. 

Коефіцієнт А2 змінюється в кожному циклі, так як охолодження 

відливки і прес-форми визначається змінною товщиною шару мастила. 

Визначається А2 при кристалізації відливки в момент початку падіння 

показань датчика зусиль, що встановлений на штовхачі, за формулою   

                                 ,
)]1(/ln[

*
12

*
2

11
**

ф
2






kk

ktt
A                                         (2.20)   

де * час, що відрахований від момента закінчення заливки металу у 

форму до початку падінь показань датчика зусиль, с. Індекс “*” при 

температурних параметрах відноситься до їх значень в момент .*  

Із формули (2.19) знаходимо 

                     )].(exp)1[(/ 122211ф  kkAktt                            (2.21)  

Модель управління змащуванням прес-форми працює наступним чином. 

На початку роботи ливарної машини готують мастило з підвищеним 

вмістом змащуючого матеріалу у розчиннику. В момент змикання напівформ 

перед заливкою металу в прес-камеру ливарної машини вимірюють величину 

зазору між напівформами (d). При перевищенні величиною зазору 

технологічно допустимого значення (d > 10
–6

 м) у випалку присутності облою 

в роз’ємі форми необхідно зупинити цикл ливарної машины для видалення 

облою. Після видалення облою змащування форми проводиться вручну. В 

протилежному випадку цикл продовжується, і при отриманні сигналу про 

розкриття форми після закінчення кристалізації відливки аналогічно 

визначається присутність облою в роз’ємі форми. Внаслідок виникнення 
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додаткових зусиль виштовхування відливки у присутності облою в цьому 

випадку склад змащувальної рідини форми на наступний цикл не змінюють, 

залишаючи попереднім. 

При відсутності облою протягом 1…5 с від моменту початку розкриття 

форми, що достатньо для підриву і видалення відливки, періодично 

вимірюють зусилля виштовхування відливки, визначають найбільше сумарне 

значення виміряних зусиль (Fi) на виштовхувачах і порівнюють його з 

максимально допустимим значенням зусилля (Fmax) і найбільшим попереднім 

сумарним значенням зусилля (F (i-1)). Крім того, визначають відповідність 

щільності відливки допустимому значенню. При цьому в момент, що 

відповідає кінцю кристалізації відливки (зняття блокування змикання плит), 

проводиться зкид-запис у пам’ять значень довжини L, м, прес-залишка, 

відповідно кінцевому положенню прес-поршня. Щільність відливки 

розраховують по формулі: 

                    ,

)
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                             (2.22) 

де î òë   щільність металу, кг/м
3
;  

 
 
т – маса відливки з прес-залишком, кг; 

 
 
D – діаметр камери пресування, м; 

 Vд – сумарний об’єм литникової системи і живлювачів, м
3
;  

 V – об’єм відливки, м
3
;  

k1, k2, k3 – числові коефіцієнти. 

Визначене значення щільності відливки порівнюється із допустимим

доп , кг/м
3
. У випадку допотл   робиться висновок, що даний склад мастила 

забезпечує якість відливки за пористістю. Цей склад мастила, що установляє 

фактично необхідний початковий вміст мастильного матеріалу і розчиника, 

приймається як початковий. У випадку, якщо Fi > Fmax, склад мастила на 

наступний цикл обирають таким, що відповідає початковому. За відсутності 

попереднього значення F (i-1) склад мастила на наступний цикл не змінюють. 

В протилежному випадку склад мастила не змінюють, якщо 05,0
)1(

)1(
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FF
 і 

обирають склад мастила з більшим вмістом розчиника, якщо 05,0
)1(

)1(








i

ii

F

FF
. 

Однією з важливих моделей, що функціонують в автоматизованій 

системі управління технологічним процесом лиття під тиском є підсистема 

планування експерименту, на яку покладено завдання знаходження 

оптимальної технології виготовлення виливка. Від того, наскільки 

раціонально розподілені функції ЕОМ і людини, багато в чому залежить 

ефективність роботи даної підсистеми і АСУТП в цілому [33]. 

В ході роботи з ЕОМ оператор вказує найменування фактора, номер 

каналу його вимірювання на машині ЛПТ, розмірність цього фактора, 

область його визначення (мінімально і максимально допустимі значення), 
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допустиму похибку відхилення цього фактора від заданого значення. При 

цьому оператор-технолог повинен враховувати, що факторами можуть бути 

тільки такі параметри технологічного процесу, якими можна управляти і які 

можна вимірювати. Контролювати правильність завдання списку факторів 

ЕОМ не може. 

Спочатку на екран дисплея виводиться довідкова інформація про дані, 

вже наявних у пам'яті ЕОМ до початку роботи. Потім оператору надається 

можливість внесення змін до списку показників якості. Після цього ЕОМ 

пропонує оператору діапазон зміни числових значень показників, відповідно 

стандартним оцінками «дуже добре», «добре», «задовільно», «погано» і 

«дуже погано» за шкалою бажаності. Після закінчення введення 

затребуваних даних ЕОМ перевіряє монотонність шкал і призначає границі 

діапазону стандартні числові значення: 

Суб`єктивна оцінка бажаності.      Відмітка на шкалі бажаності. 

Дуже добре...........................................................0,8-1,0 

Добре.. .....………………………………………0,63-0,8 

Задовільно………………………………………0,37-0,63 

Погано…………………………………………..0,2-0.37 

Дуже погано……………………………….........0-0,2 

Наступним етапом є завдання масових коефіцієнтів. При цьому 

величини порівнюваних збільшень розраховуються ЕОМ за формулою (2.23) 

                                               ∆𝑦𝑗 =
𝜕𝑑𝑑/𝜕𝑦𝑑

𝜕𝑑𝑗/𝜕𝑦𝑗
                                             (2.23) 

оскільки тільки в цьому випадку забезпечується рівність збільшень 

відповідних бажаностей Δyj і Δyd. 

Після закінчення всіх етапів ЕОМ розраховує масові коефіцієнти, 

нормує їх за умовою ∑ 𝑊𝑗
𝑚
𝑗=1 = 1. Розрахункова формула (2.24) має вигляд: 

                                           𝑊𝑗 = 𝐵𝑗/ ∑ 𝐵𝑗
𝑚
𝑗=1 ,                                           (2.24) 

де Bj – бальна оцінка по j-му показнику. 

Далі ЕОМ здійснює обробку проведеної серії експериментів. При 

цьому вона відкидає грубі помилки, перевіряє однорідність дисперсій, 

розраховує коефіцієнти лінійної регресії, перевіряє адекватність побудованої 

математичної моделі, розраховує значимість її коефіцієнтів. 

По закінченні зазначеної процедури ЕОМ приймає рішення про 

подальші дії. Якщо це рішення неоднозначне (наприклад, збільшити 

інтервали варіювання факторів або рухатися по градієнту), то ЕОМ просить 

прийняти рішення оператора-технолога, попередньо вказавши йому на 

переваги і недоліки кожного з можливих рішень. Далі ЕОМ пропонує 

оператору перейти до побудови моделі другого порядку, оскільки опис 

області оптимуму лінійної моделі неправомірний. ЕОМ будує матрицю 

планування другого порядку, на основі якої проводиться чергова серія 

експериментів. В результаті розраховується коефіцієнт моделі, описуваній 

рівнянням (2.25): 

                                   𝑌 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖𝑥𝑖 +𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 ,                          (2.25) 

де b0, bi, bij – коефіцієнти моделі.  
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Після перевірки адекватності моделі ЕОМ розраховує точки оптимуму, 

вирішуючи відповідну алгебраїчну систему рівнянь методом Гаусса - Зейделя 

для похідних dY/dxi. В отриманій точці оптимуму ЕОМ пропонує оператору 

провести контрольний експеримент і оцінити його результати. Якщо 

результати задовільні, то робота припиняється, знайдені оптимальні 

параметри технологічного процесу реєструються. 

 

2.2 Алгоритм управління на базі нечіткої логіки 

 

Функціональна схема системи автоматичного управління на базі 

нечіткої логіки (системи управління з нечітким регулятором або системи 

фаззі-управління) наведена на рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Функціональна схема системи автоматичного управління на 

базі нечіткої логіки 

 

Схема складається із устаткування порівняння, нечіткого регулятора 

НР, об’єкта управління ОУ та ланцюга зворотного зв’язку [34]. 

Нечіткий регулятор (фазі-регулятор) містить три основні блоки – блок 

фазифікації, блок формування логічного рішення з базою правил і блок 

дефазифікації. 
Нечіткий регулятор НР практично реалізується на мікроЕОМ (або 

мікропроцесорі) та працює у дискретному режимі, тому система 
автоматичного управління з нечітким регулятором містить устаткування 
поєднання мікроЕОМ з об’єктом управління – аналого-цифровий 
перетворювач АЦП та цифро-аналоговий перетворювач ЦАП. 

НР працює у дискретному режимі, тому на кожному кроці квантування 
h він повинен виконувати усі необхідні обчислення. 

При формуванні структурних схем систем управління з нечіткими 
регуляторами важливим представляється вибір вхідних параметрів нечіткого 
регулятора. Лінгвістичні правила управління самі по собі не можуть бути 
реалізовані на сучасних ЕОМ. Необхідна процедура їх формалізації. У 
зв’язку з цим дуже важливою є задача вибору методу формалізації 
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експертних знань. Так як, нечіткі множини формалізуються за допомогою 
функції приналежності (ФП) важливу роль грає вибір їх виду та параметрів. 
При реалізації нечіткого управління у сучасних ЕОМ необхідно задавати 
конкретні значення параметрів функції приналежності, у першу чергу межі їх 
зміни. Тому важлива методика параметричного налаштування нечіткого 
регулятора.  
  

2.2.1. Алгоритм нечіткого виводу 
 

Нечіткий вивід займає центральне місце у нечіткій логіці та системах 
нечіткого управління. Процес нечіткого виводу представляє собою деяку 
процедуру або алгоритм отримання нечітких висновків на основі нечітких 
умов або передумов з використанням понять нечіткої логіки. Цей процес 
об’єднує у собі всі основні концепції теорії нечітких множин: функції 
приналежності, лінгвістичні змінні, нечіткі логічні операції, методи нечіткої 
імплікації та нечіткої композиції [35 –38]. 

Логічний вивід здійснюється за наступні чотири етапи [39]. 
1. Фазифікація. На цьому етапі обираються вхідні та вихідні 

параметри процесу, діапазони їх зміни. А також вид функцій приналежності 
ФП та кількість термів для кожної змінної.  

У пакеті Matlab запропоновано декілька видів ФП: трикутні, гаусові, S-
подібні та Z-подібні (рис. 2.2 – 2.5). А також є можливість побудови 
індивідуальних ФП, але у більшості випадків достатньо використовувати 
запропоновані ФП. 

 

 
                           Рис. 2.2. Графік ФП трикутної форми 
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Рис. 2.3. Графік гаусової ФП 

 

Відомо, що тип ФП майже не впливає на результати. У той же час 

відмічено, що гаусові ФП забезпечують додаткову гнучкість алгоритму. 

Символічно знайдені ступені істинності можна записати [40]: 

                                           ,                                (2.26) 

де μ
1
 (и1), μ

2 
(и1) – ФП для змінної и1;  

μ
1
 (и2), μ

2 
(и2) – ФП для змінної и2. 

 

 

Рис. 2.4. Графік ФП S-подібної форми 

0

0,5

1

0 2 4 6 8

µ(u) 

u 

)(),(),(),( *

2

2*

2

1*

1

2*

1

1 uuuu 

0

0,5

1

0 2 4 6 8

µ(u) 

u 



32 

 

 
                           Рис. 2.5. Графік ФП Z-подібної форми 

 

2. Розробка бази правил. На основі матриці знань (бази правил) 

записуються лінгвістичні правила вигляду ЯКЩО (вихідна ситуація), ТО 

(реакція у відповідь), які разом звичайно називають робочим правилом. 

По алгоритму Мамдані базу правил записуємо у вигляді: 

Якщо ( ) та ( ), то ( ); 

Якщо ( ) та ( ), то ( ), 

де иі – поточне значення вхідної змінної, яке перераховане на єдину 

універсальну множину, ( ); 

  – лінгвістичні оцінки (терм-множини, назви) вхідних змінних, 

наприклад,  {від’ємна (j = 1), додатна (j = 2)}; 

 – лінгвістична оцінка поточної вихідної змінної ис; 

ис – чітке значення вихідної змінної, яке потрібно визначити на основі 

приведеної інформації та відомих чітких значень вхідних змінних; 

; μ
j
 (u) – задані функції приналежності для змінних ( ). 

3. Логічний вивід. Для логічного виведення обрано операції 

запропоновані у пакеті Fuzzy logic Toolbox за замовчуванням. 

Для агрегування операція max. Знаходяться рівні «відсікання» (ступені 

істинності) для передумов або умов кожного із правил: 
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Активізація. Для операції And method обрано – min, а для операції Or 

method – max.  

Знаходяться відсічені функції приналежності для змінної виводу або 

висновку – вихідної змінної ис: 

                                    
де μ

1 
(ис), μ

2
(ис) – функції приналежності для змінної ис.  
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Композиція (процедура акумуляції – accumulation). Відбувається 

об’єднання знайдених відсічених функцій у результаті чого отримуємо 

підсумкову нечітку множину для змінної виходу з результуючою ФП, для 

цього обрано операцію мінімум: ).()()( 21 uuu ccc    

4. Дефазифікація. Остання процедура, яка знаходить чітке значення 

вихідної змінної . 

За алгоритмом Мамдані, як правило, використовується метод 

визначення «центра тяжіння» площини S результуючої фігури, яка лежить 

під графіком результуючої ФП. Загальне правило розрахунку абсцис центра 

тяжіння  ділянки площини, яка охоплює результуючу функцію 

μс (и) у межах зміни змінної и від и = U1 до u = U2, визначається за формулою: 
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Центр тяжіння площі називають центроідом площі. Змінна ис – 

результат дефазифікації. 

Близьким до центроідного методу, є бісекторний метод, в якому чітке 

значення ис вихідної змінної визначається із рівняння:  
2

1

)()(
U

и

с

u

U

с

с

с

duиduи  .                                        

Бісектриса площі дорівнює абсцисі, яка ділить площу, що обмежена 

результуючою функцією приналежності, на дві рівні частини. 

У пакеті нечіткої логіки (Fuzzy Logic Toolbox) інтерактивної системи 

Matlab [41, 42] представлені також інші методи приведення до чіткості при 

використанні результуючої функції приналежності: найменший максимум 

(smallestofmax, som), найбільший максимум (largestofmax, lom), середній 

максимум (meanofmax, mom), бісекторний (bisectorofarea), які знаходять, 

менш широке використання. 

 Отже, в алгоритмі нечіткого виводу Мамдані основними етапами є 

формування бази правил, фазифікація вхідних змінних, агрегування підумов 

у нечітких правилах, активізація підумов та акумуляція (композиція) 

висновків нечітких правил.  

У теперішній час запропоновано декілька інших алгоритмів нечіткого 

виводу: Сугено, Цукамото та Ларсена. Але, у більшості практичних випадків 

достатньо використовувати тільки алгоритм нечіткого виводу Мамдані. 

 

2.3. Використання програми Simulink інтерактивної програми Matlab, 

для побудови системи управління на базі нечіткої логіки 

 

Програма Simulink являється додатком до пакета Matlab. При 

моделюванні з використанням Simulink реалізується принцип візуального 

програмування, у відповідності з яким, користувач на екрані із бібліотеки 
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стандартних блоків створює модель устаткування та здійснює розрахунки. 

При цьому, на відміну від класичних способів моделювання, користувачу не 

потрібно досконало вивчати мову програмування та чисельні методи 

математики, а достатньо загальних знань, які потрібні при роботі на 

комп’ютері і, звичайно, знання з предметної галузі в якій він працює [43, 44]. 

Simulink це достатньо самостійний інструмент Matlab і при роботі з 

ним зовсім не потребується знати сам пакет та інші його додатки. З іншого 

боку доступ до функцій пакету й інших його інструментів залишається 

відкритим й їх можна використовувати у Simulink.  

При моделюванні можна вибирати метод вирішення диференційних 

рівнянь, а також спосіб зміни модельного часу (з фіксованим або змінним 

кроком). В ході моделювання є можливість слідкувати за процесами, що 

відбуваються у системі. Для цього використовуються спеціальні 

устаткування для спостерігання, які входять до складу бібліотеки Simulink. 

Результати моделювання можуть бути представлені у вигляді графіків або 

таблиць. 

Основними авторами, роботи яких використовувались при 

моделюванні системи, були В. І. Гостєв, А. В. Лєонєнков, І. В. Черних [45], 

В. П. Дьяконов [46 – 49], Ю. П. Лазарев [50 – 51] та С. Д. Штовба [52]. 

 

Висновки 

 

1. Математичну модель управління процесом ЛПТ доцільно представити  

математичними моделями управління окремими контурами, що об’єднані 

критерієм автоматизації [53]: 

– термостатування сплаву в заливальній установці;  

– розрахунку і регулювання дози сплаву; 

– регулювання температури робочої рідини у гідросистемі; 

– регулювання тиску робочої рідини машини ЛПТ; 

– розрахунку і регулювання тривалості кристалізації відливки й прес-

залишку;  

– контролю положення і регулювання швидкості прес-поршня при 

запресовці;  

– регулювання тиску і тривалості підпресовки;  

– змикання форми й зусилля закривання; 

– програмне керування циклом машини ЛПТ, маніпулятора знімання 

відливок й змащувальника. 

3. При формуванні структурних схем систем управління з нечіткими 

регуляторами важливим представляється вибір вхідних параметрів нечіткого 

регулятора. Лінгвістичні правила управління самі по собі не можуть бути 

реалізовані на сучасних ЕОМ. Необхідна процедура їх формалізації. У 

зв’язку з цим дуже важливою є задача вибору методу формалізації 

експертних знань. 

4. Так як, нечіткі множини формалізуються за допомогою функцій 

приналежності важливу роль грає вибір їх виду та параметрів. При реалізації 
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нечіткого управління у сучасних ЕОМ необхідно задавати конкретні 

значення параметрів функції приналежності, у першу чергу межі їх зміни. 

Тому важлива методика параметричного налаштування нечіткого регулятора.  

5. Дослідження  системи управління з нечітким регулятором доцільно 

провести шляхом моделювання в програмі Matlab, використовуючи різні 

алгоритми нечіткого виводу. 
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3 НЕЧІТКА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ ПРЕС-

ФОРМИ 

 

3.1 Вибір вхідних та вихідних параметрів процесу з побудовою 

функцій приналежності 

 

В теперішній час лиття під тиском (ЛПТ) є одним з найбільш 

розповсюджених спеціальних способів виготовлення високоточних відливок 

із кольорових сплавів на основі алюмінію, міді, цинку, магнію. Основний 

недолік ЛПТ – висока собівартість відливок, яка в значному ступені (до 75 

%) визначається витратами на проектування і виготовлення прес-форм, а 

також їх експлуатаційною стійкістю. Остання в значній мірі залежить від 

кількості теплозмін і теплових ударів. Зменшення кількості цих небажаних 

явищ досягають регулюванням температури прес-форми. У практиці ЛПТ 

для попереднього розігріву прес-форми використовують газові пальники й 

електронагрівачі. В останній час з цією метою все ширше використовують 

установки для підігріву і охолодження форми рідкими теплоносіями [15, 16]. 

Найбільш важливий вузол – термостат, що зв’язаний з каналами нагріву-

охолодження прес-форм гнучкими з’єднувальними рукавами. При 

використанні термостатів на перший план висувається точність регулювання 

температури рідкого теплоносія. 

Метою досліджень є підвищення точності термостатування прес-

форми.  

Дослідження проводились на термостаті, що представляє собою 

теплоізольований, заповнений теплоносієм бак (рис. 3.1). Температура прес-

форми регулюється періодичним прокачуванням через теплообмінні канали в 

порожнині прес-форми 12 високотемпературної робочої рідини. Температура 

рідини регулюється у двох теплообмінниках 10, кожний із яких знаходиться 

в режимі нагріву або охолодження. Теплоносій перекачується насосом 

відповідного теплообмінника. Термостатуюча рідина до заданої температури 

нагрівається двома теплоелектронагрівачами (ТЕН) 4, 5 і контролюється 

термопарами 6 типу ТХК. Термостат 10 охолоджується водою з допомогою 

теплових труб 11. Для попередження руйнування теплообмінника при 

різкому пароутворенні холодоагенту спочатку електромагнітами 3 і 15 

подається водно-повітряна суміш, яка поступово включенням електромагніту 

16 переводиться на водяний компонент (електромагніти 3 і 15 при цьому 

виключаються). Присутність повітря у магістралі контролюють з допомогою 

реле тиску газу 7. Тепловий режим термостата управляється за показаннями 

термопари 14, що установлена в прес-формі 13. 
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На стінках теплообмінних каналів поступово відкладаються виділення 

із термостатуючої рідини, змінюючи коефіцієнт теплопередачі від рідини до 

прес-форми, що призводить до нестаціонарності процесу регулювання і 

падінню його точності. Нами проведені дослідження процесу регулювання 

нечітким регулятором.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплообмінник є типовим об’єктом управління з запізнюванням. 

Останнє значно зменшує швидкодію системи і динамічну точність об’єкта 

управління. Передаточна функція такого об’єкта 𝑊о(𝑠) = 𝑒−𝑠𝑇𝐺(𝑠), де 𝐺(𝑠) − 

передаточна функція об’єкта без запізнення. Найбільш ефективним методом 

боротьби з запізненням є охвачування регулятора Р ланкою зворотного 

зв’язку з передаточною функцією 𝑊ос(𝑠) = (1 − 𝑒−𝑠𝑇)𝐺(𝑠),  яку називають 

предиктором (випереджувачем) Сміта. Структурні схеми систем 

автоматичного управління з предиктором Сміта наведені на рис. 3.2 а, б. 

8 

Вода 

15 МПа < 0,6 МПа 0,6 МПа 
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Рис. 3.1. Структурна схема термостатування прес-форм: 

1, 2, 3, 15, 16 – електромагніти; 4, 5 – ТЕН; 6, 14 – термопари;            

7 – реле тиску газа; 8 – насос; 9 – змішувач; 10 – теплообмінник;      

11 – теплова труба; 12 – зворотний клапан; 13 – прес-форма. 
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Предиктор Сміта може бути включений також паралельно об’єкту 

управління, як показано на рис. 3.2 в, г [54].  
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Рис. 3.2. Структурні схеми систем автоматичного управління з предиктором 

Сміта  

 

Для всіх схем передаточна функція замкнутої системи управління𝑊з(𝑠)  

має вигляд 

 𝑊з(𝑠) =
𝑊р(𝑠)𝐺(𝑠)

1+𝑊р(𝑠)𝐺(𝑠)
𝑒−𝑠𝑇 (3.1) 

де 𝑊р(𝑠) – передаточна функція регулятора. 

Якщо синтезувати регулятор для об’єкта без запізнювання 𝐺(𝑠), то при 

наявності запізнення якість перехідного процесу не змінеться, а відбувається 

лише зміщення вихідної змінної системи на час запізнення Т. Ланку 

(1 − 𝑒−𝑠𝑇)𝐺(𝑠) 

Р 𝑒−𝑠𝑇𝐺(𝑠) 

(1 − 𝑒−𝑠𝑇)𝐺(𝑠) 

Р 𝑒−𝑠𝑇𝐺(𝑠) 

𝐺(𝑠) 𝑒−𝑠𝑇  

Р 𝑒−𝑠𝑇𝐺(𝑠) 

Р 𝑒−𝑠𝑇𝐺(𝑠) 

𝐺(𝑠) 𝑒−𝑠𝑇  
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запізнення з передаточною функцією 𝑒−𝑠𝑇 при моделюванні реалізуємо 

наближенням Паде першого порядку 

                                                      𝑒−𝑠𝑇 ≈
2−𝑇𝑠

2+𝑇𝑠
,                                                    (3.2) 

або наближенням Паде другого порядку 

                                               𝑒−𝑠𝑇 ≈
12−6𝑇𝑠+𝑇2𝑠2

12+6𝑇𝑠+𝑇2𝑠2
.                                            (3.3) 

При проектуванні системи управління з оптимальним за швидкодією 

цифровим регулятором і об’єктом управління з чистим запізненням так, щоб 

система «апроксимувала» довільне вхідне діяння сигналом, який лінійно 

змінюється на інтервалах регулювання, необхідно визначати оптимальні 

керуючі діяння на об’єкт управління. Ці діяння на об’єкт управління с 

передаточною функцією 𝑒−𝑠𝑇𝐺(𝑠)  можна знайти модифікуючи формули, що 

отримані в роботах [55 – 57], для оптимальних керуючих діянь на об’єкт 

управління з передаточною функцією  𝐺(𝑠) наступним чином: 

1. Інтервал регулювання визначити як 𝑡𝑝 = 𝑁ℎ + 𝜏, де 𝑁 − порядок 

передаточної функції об’єкта управління, ℎ − крок квантування у цифровому 

регуляторі, 𝑇 ≡ 𝜏 − час запізнення. 

2. Оскільки за час запізнення помилка змінюється на величину 𝜏∆𝜎, то 

замість помилки системи 𝜃𝑛 в момент початку п-го інтервалу регулювання (в 

момент пtp) у формули необхідно підставити 𝜃𝑛 + 𝜏∆𝜎, де ∆𝜎 =  𝜎𝑛 − 𝜎𝑛−1, 

тут 𝜎𝑛 − перша різниця вхідного діяння на п-му інтервалі регулювання 

𝑛𝑡𝑝 ≤ 𝑡 ≤ (𝑛 + 1)𝑡𝑝, 𝜎𝑛−1 − перша різниця вхідного діяння на (п – 1)-му 

інтервалі регулювання (𝑛−1)𝑡𝑝 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛𝑡𝑝.  

Наприклад, на вхід об’єкта управління, математична модель якого 

описується передаточною фукцією 𝐺(𝑠) =  𝛼[𝑠(𝑠 + 𝑎)(𝑠 + 𝑏)]−1 на п-му 

інтервалі регулювання 𝑛𝑡𝑝 ≤ 𝑡 ≤ (𝑛 + 1)𝑡𝑝 необхідно подавати діяння: 

𝑚0 = 𝐾0(∆𝑈 + 𝑆0∆𝜎) + 𝑅𝜎𝑛−1; 𝑛𝑡𝑝 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛𝑡𝑝 + ℎ; 

𝑚1 = 𝐾0[𝑞1(∆𝑈 + 𝑆0∆𝜎) + ℎ∆𝜎] + 𝑅𝜎𝑛−1;  𝑛𝑡𝑝 + ℎ ≤ 𝑡 ≤ 𝑛𝑡𝑝 + 2ℎ; 

𝑚2 = 𝐾0[𝑞2(∆𝑈 + 𝑆0∆𝜎) + ℎ∆𝜎(1 + 𝑞1] + 𝑅𝜎𝑛−1;  𝑛𝑡𝑝 + 2ℎ ≤ 𝑡 ≤ 𝑛𝑡𝑝 + 3ℎ; 

де 𝐾0 =
𝑎𝑏

𝛼ℎ(1−𝐴)(1−𝐵)
; 𝑆0 = 3ℎ +

𝑎+𝑏

𝑎𝑏
−

ℎ(2+𝑞1)

(1−𝐴)(1−𝐵)
; 𝑅 =

𝑎𝑏

𝛼
; 𝑞1 = −(𝐴 + 𝐵) 

𝑞2 = 𝐴𝐵; 𝐴 = 𝑒−𝑎ℎ; 𝐵 = 𝑒−𝑏ℎ . 

 ∆𝑈 = 𝜃𝑛. Тут 𝜃𝑛 − помилка системи в момент п-го інтервала 

регулювання, тобто помилка системи в момент 𝑛𝑡𝑝. Інтервал регулювання 

𝑡𝑝 = 𝑁ℎ = 3ℎ (𝑁 = 3 − порядок об’єкта; ℎ − крок квантування; на (п-1)-му 

інтервалі регулювання (𝑛−1)𝑡𝑝 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛𝑡𝑝 вхідне діяння характеризується 

(3.4) 
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першою різницею 𝜎𝑛−1, на п-му інтервалі регулювання 𝑛𝑡𝑝 ≤ 𝑡 ≤ (𝑛 + 1)𝑡𝑝 − 

першою різницею 𝜎𝑛; ∆𝜎 = 𝜎𝑛 − 𝜎𝑛−1, п = 0, 1, 2, … 

Підкреслимо, що 𝑚0, 𝑚1, 𝑚2 − прямокутні керуючі імпульси, кожний з 

яких має тривалість ℎ і відповідну амплітуду. Якщо число імпульсів 𝑁, де 

𝑁 − порядок об’єкта, то інтервал регулювання 𝑡𝑝 = 𝑁ℎ. 

На вхід об’єкта керування з передаточною функцією 𝐺(𝑠) =

 𝛼𝑒−𝜏𝑠[𝑠(𝑠 + 𝑎)(𝑠 + 𝑏)]−1 необхідно, починаючи з момента 𝑛𝑡𝑝, подавати 

діяння: 

𝑚0 = 𝐾0(∆𝑈 + 𝜏∆𝜎 + 𝑆0∆𝜎) + 𝑅𝜎𝑛−1; 𝑛𝑡𝑝 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛𝑡𝑝 + ℎ; 

𝑚1 = 𝐾0[𝑞1(∆𝑈 + 𝜏∆𝜎 + 𝑆0∆𝜎) + ℎ∆𝜎] + 𝑅𝜎𝑛−1;  𝑛𝑡𝑝 + ℎ ≤ 𝑡 ≤ 𝑛𝑡𝑝 + 2ℎ; 

𝑚2 = 𝐾0[𝑞2(∆𝑈 + 𝜏∆𝜎 + 𝑆0∆𝜎) + ℎ∆𝜎(1 + 𝑞1] + 𝑅𝜎𝑛−1;  𝑛𝑡𝑝 + 2ℎ ≤ 𝑡 ≤

𝑛𝑡𝑝 + 3ℎ;                                                                                              (3.5) 

а також 𝑚3 = 𝑅𝜎𝑛−1, якщо 𝑛𝑡𝑝 + 3ℎ ≤ 𝑡 ≤ 𝑛𝑡𝑝 + 3ℎ + 𝜏.                            (3.6) 

Порівнюючи вирази (3.4) і (3.5) відмітимо, що для об’єкта із 

запізнюванням можна використовувати формули (3.4) замість формул (3.5) 

для керуючих імпульсів, але для цього необхідно у формулах (3.4) величину 

𝑆0 замінити новим значенням 𝑆0
∗ =  𝑆0 + 𝜏:  

                                 𝑆0
∗ = 3ℎ +

𝑎+𝑏

𝑎𝑏
−

ℎ(2+𝑞1

(1−𝐴)(1−𝐵)
+ 𝜏.                              (3.7) 

При розрахунках можна час запізнювання 𝜏 (особливо при великому 

запізнюванні) виражати через ціле число кроків квантування 𝜏 = 𝐿ℎ. Тоді 

інтервал регулювання можна визначити як 𝑡𝑝 = (𝑁 + 𝐿)ℎ. При цьому у 

кожному інтервалі регулювання після 𝑁 прямокутних керуючих імпульсів 

проходить 𝐿 прямокутних імпульсів однакової амплітуди 𝑅𝜎𝑛−1. 

Якщо 𝜏 менше ℎ, то зручно крок квантування ℎ  виражати через ціле 

число інтервалів запізнювання 𝜏: ℎ = 𝑀𝜏. Тоді інтервал регулювання можна 

визначити як 𝑡𝑝 = 𝑁ℎ + 𝜏 = (𝑁𝑀 + 1)𝜏. 

Коефіцієнти 𝑎, 𝑏, 𝛼 − нечіткі величини, значення яких визначаються за 

наступними формулами 

;080,000000000,000005,000110,010,410)( 432  а  

;100,5100,5101,6102,6,02101,27)( 5-114-93-62-4  b
 

2 -4 3 -6 4 -8 5( ) 193,6883 4,37 0,053 0,31 10 0,9 10 0,1 10 ,                
де τ – поточний час, с. 

Застосовуємо стандартну схему системи керування з нечітким 

регулятором (НР) [40] (рис. 3.3).         
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НР реалізується на мікропроцесорі, й працює у дискретному режимі. 

Тому система автоматичного керування з НР вміщує пристрої зв’язку з 

об’єктом – АЦП і ЦАП. АЦП квантує неперервну помилку θ(t) = u(t) – x(t) з 

кроком квантування h. В якості першої і другої похідної обчислювали першу 

і другу різницю за формулами 

 �̇�(𝑘) = [𝜃(𝑘) − 𝜃(𝑘 − 1)]/ℎ;  (3.8) 

 �̈�(𝑘) = [�̇�(𝑘) − �̇�(𝑘 − 1)]/ℎ =[𝜃(𝑘) − 2𝜃(𝑘 − 1)]/ℎ2, (3.9) 

де 𝜃(𝑘) – квантована помилка на виході АЦП. 

ЦАП представляє собою фіксатор нульового порядку з передаточною 

функцією 𝑊(𝑠) = (1 − 𝑒−ℎ𝑠)/𝑠.  

При вирішенні задачі синтезу нечіткого регулятора приймаємо число 

термів, з допомогою якого оцінюють лінгвістичні змінні (вхідні й вихідний 

параметр НР) помилки системи в регулюрованні температури θ, швидкість 

зміни (перша похідна) помилки �̇�, прискорення (друга похідна) помилки �̈�, 

керуюче діяння на об’єкт т, таким, що дорівнює 3. Установимо діапазони 

зміни лінгвістичних змінних рівними [𝜃𝑚𝑖𝑛, 𝜃𝑚𝑎𝑥], [�̇�𝑚𝑖𝑛, �̇�𝑚𝑎𝑥], [�̈�𝑚𝑖𝑛, �̈�𝑚𝑎𝑥] і 

[𝑚𝑚𝑖𝑛, 𝑚𝑚𝑎𝑥]. Перерахунок значень кожної лінгвістичної змінної хі,            

𝑖 = 1, 𝑛 ,̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑛 = 4, у відповідний елемент керування 𝑢∗ ∈ [0,1] визначається 

виразом 

 𝑢𝑖
∗ = (𝑥𝑖

∗ − 𝑥н𝑖)/(𝑥в𝑖 − 𝑥н𝑖),  (3.10) 

на основі якого знаходимо 

 𝑢1
∗ = (𝜃∗ − 𝜃𝑚𝑖𝑛)/(𝜃𝑚𝑎𝑥 − 𝜃𝑚𝑖𝑛); 

 𝑢2
∗ = (�̇�∗ − �̇�𝑚𝑖𝑛)/(�̇�𝑚𝑎𝑥 − �̇�𝑚𝑖𝑛); (3.11) 

 𝑢3
∗ = (�̈�∗ − �̈�𝑚𝑖𝑛)/(�̈�𝑚𝑎𝑥 − �̈�𝑚𝑖𝑛); 

u(t) θ(t) 
АЦП НР 

т(k) 
ЦАП 

θ(k) 
Об’єкт 

х(t) 

Оцінки 

�̇�, �̈� 

�̇�(𝑘) 

�̈�(𝑘) 

Рис. 3.3. Схема керування з цифровим регулятором: 

АЦП – аналого-цифровой перетворювач; ЦАП – цифро-аналоговий 

перетворювач 
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 𝑢𝑐
∗ = (𝑚∗ − 𝑚𝑚𝑖𝑛)/(𝑚𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑚𝑖𝑛). (3.12) 

При завданні функцій приналежності (ФП) трикутної форми на єдиній 

універсальній множині U = [0, 1] отримуємо наступні аналітичні вирази для 

кожної лінгвістичної величини: 

𝜇1(𝑢) = 1 − 𝑢, 𝑢 ∈ [0, 𝑢];  𝜇2 = 𝑢, 𝑢 ∈ [0,1]; 

2𝑢, 𝑢 ∈ [0,1/2]; 

                            𝜇3(𝑢) =                                                                           (3.13) 

          2(1 − 𝑢), 𝑢 ∈ [1/2,1]. 

При поданні на НР значень вхідних змінних θ, �̇�, �̈� з кроком 

квантування h виконується розрахунок величин 𝑢1
∗, 𝑢2

∗  і 𝑢3
∗  по формулам 

(3.11) і ФП 𝜇𝑗(𝑢), 𝑗 =  1, 3̅̅ ̅̅̅, по формулам (3.13). 

Лінгвістичне правило управління представляємо у вигляді: 

якщо (𝜃∗ = 𝑎1
𝑗
) і (𝜃∗̇ = 𝑎2

𝑗
) и (𝜃∗̈ = 𝑎3

𝑗
), то (𝑚∗ = 𝑎𝑐

𝑗
), 𝑗 = 1,3̅̅ ̅̅  ,       (3.14)  

де 𝑎1
𝑗
, 𝑎2

𝑗
,  𝑎3

𝑗
 – лінгвістичні оцінки похибки, її першої і другої похідної, 

що розглядаємо як нечіткі множини, які визначені на універсальній множині, 

𝑗 = 1, 3̅̅ ̅̅̅; 

 𝑎𝑐
𝑗
 – лінгвістичні оцінки керуючого діяння на об’єкт, що обираються 

із терм-множини змінної т. Лінгвістичні оцінки обираються із терм-множини 

лінгвістичних змінних θ, �̇�, �̈� і т: 𝑎𝑐
𝑗

∈ [від’ємна (j = 1), додатна (j = 2), 

наближена до нуля – нульова (j = 3)]. 

При попаданні рідкого металу в ливарну форму остання нагрівається, 

причому товщина шару від робочої поверхні форми, в якому виникає 

значний температурний градієнт становить біля 30 мм [58]. Середню 

температуру приграничного шару контролюють з допомогою термопари, 

гарячий спай якої установлюють на глибині, що дорівнює половині 

приграничного шару. Таким чином, можна вважати, що надлишкова 

ентальпія ливарної форми внаслідок нагріву відливкою зосереджена в деякій 

приведеній масі пр
фт , кг, що дорівнює  

                    
,ф

пр
ф Ктт 

                                                  
(3.15) 

де К – коефіцієнт пропорційності, що залежить від маси форми і 

дорівнює 0,10 – 0,14; 

фт  – маса ливарної форми, кг. 

Надлишкову ентальпію ливарної форми можна виразити як 

    
,ttmcQ )( зф

пр
фф 

                                     
(3.16) 
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де Q  – надлишкова ентальпія ливарної форми, Дж;  

сф – середня питома теплоємність ливарної форми, Дж/(кг 
.
 
0
С);  

tф – температура ливарної форми по показанням термопари в момент 

вилучення відливки, 
0
С;  

tз – задана температура ливарної форми, 
0
С. 

Для робочого діапазону температур (150 – 300 
0
С) середня питома 

теплоємність ливарної форми становить 500 Дж/(кг 
.
 
0
С).  

Надлишкова ентальпія ливарної форми компенсується охолодженням з 

допомогою теплоносія і теплових втрат у навколишнє середовище відповідно 

виразу 

 

,qdVttcQ ц

)(

т12т )(  
  

(3.17) 

де ст – середня питома теплоємність теплоносія, Дж/(м
3
 
.
 
0
С);  

 t2 і t1 – температура теплоносія відповідно на виході й вході 

порожнини теплообміника ливарної форми,
 0
С;  

  – поточний час, с;  

q – тепловой потік в навколишнє середовище, що залежить від 

конструкції ливарної форми і дорівнює 10 – 20 кВт; 

ц  – тривалість циклу виготовлення відливки, с. 

Середня питома теплоємність теплоносія може бути визначена як 

    
)],(501[( 210т tt,сс                                            (3.18) 

де с0 – питома теплоємність теплоносія при 0 
0
С, Дж/(кг 

.
 
0
С);  

  – температурний коефіцієнт, 
0
С

–1
. 

 При використанні у якості теплоносія мастила значення с0 = 1785 

кДж/(м
3
 
.
 
0
С) і   = 0,74

 .
 10

–3 0
С

–1
.  

Із співвідношень (3.16) – (3.18) отримуємо 

 

.dVtttt,cqttmc 



)(

т12210цзф
пр
фф ))]((501[)(

 

(3.19) 

Рівність правої й лівої частин виразу (3.19) визначається тривалістю 

подачі теплоносія. Таким чином, подачу теплоносія необхідно препинити в 

момент досягнення рівності виразу (3.19).  

Вираз (3.19) також використовується для регулювання тривалості 

подачі теплоносія для нагрівання ливарної форми. В цьому випадку обидві 

частини виразу (3.19) будуть менше нуля. 

Замкнута система автоматичного управління «регулятор + об’єкт 

управління» має вигляд (рис. 3.4). Синтез НР виконано по формулам (3.4) – 

(3.13) для трикутних функцій приналежності з кроком квантування h = 0,1 с. 

Помилка на виході АЦП 𝜃(𝑘), її перша �̇�(𝑘) = [𝜃(𝑘) − 𝜃(𝑘 − 1)]/ℎ і друга 
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�̈�(𝑘) = [�̇�(𝑘) − �̇�(𝑘 − 1)]/ℎ різниця подаються на вхід НР. Сигнал з виходу 

НР поступає на ЦАП (фіксатор нульового порядку з передаточною функцією 

𝐻(𝑠) = (1 − 𝑒−ℎ𝑠)/𝑠) і далі в неперервну частину системи (теплообмінник + 

прес-форма). 

Система регулювання (рис. 3.4) виконана на стандартних засобах 

вимірювання і регулюючому мікроконтролері. В якості датчиків температури 

використані датчики системи Метран-270МП [44], датчиків тиску і витрати – 

датчики системи Метран-100, датчики вилучення відливки і наявності металу 

в прес-формі виконані на базі безконтактного датчика положення типу БК. 

Блоки управління охолодженням і нагрівом представляють собою 

підсилювачі, що перетворюють одиничний вихідний сигнал контролера в 

напругу ~110 В для включення відповідно електромагнітного клапана 

магістралі охолоджуючої води і магнітного пускателя, який управляє 

нагрівом теплоносія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулювання температури прес-форми проводимо за рахунок зміни 

температури термостатуючої рідини. Тому за вхідні параметри процесу 

обрано – температуру термостатуючої рідини і прес-форми, відхилення 

температури прес-форми від заданного значення, (помилка регулювання), 

швидкість та прискорення зміни відхилення та задане значення температури 

термостатуючої рідини.  

Поточне значення температури прес-форми, термостатуючої рідини на 

вході й виході порожнини теплообміника ливарної форми вимірюється 

термопарами.  

Значення кожного параметру розділені на терм-множини (табл. 3.1.) та 

обрані відповідні діапазони зміни для кожного терму.  

𝐺то(𝑠) 

Тепло-
обмінник 
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𝑢 

𝑡з 

𝑡2 

𝜃  ̇ �̈� 

НР 

�̇�(𝑘) �̈�(k) 

ЦАП АЦП 

𝜃(𝑘) 

Рис. 3.4. Замкнута система автоматичного регулювання 

ℎ 

𝜃 

𝜃з 

−1 
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Таблиця 3.1 

Вхідні та вихідні параметри, чіткі та лінгвістичні змінні, та інтервали зміни 

Вхідні/вихідні 

параметри  

Сим-

вол 

Чіткі та лінгвістичні змінні, та інтервали зміни 

Поточне  зна-

чення темпе-

ратури термо-

статуючої 

рідини, 
0
С 

 

tp 

Низьке 

 

A 

 

Нижче 

середнього 

B 

 

На 

середині 

C 

 

Вище 

середнього 

D 

 

Високе 

 

F 

 

Температура 

прес-форми, 
0
С 

 

 

 

tф 

Набагато 

нижча 

заданої 

K 

Нижче 

заданої 

 

L 

Задана 

 

 

M 

Вище 

заданої 

 

I 

Набагато 

вище 

заданої 

G 

Швидкість 

зміни 

температури 

прес-форми 

(10
-2

) 
0
С /с 

 

S 

Від’ємна 

N 

Нульова 

Z 

Додатна 

P 

- - 

Прискорення, 

зміни 

температури 

прес-форми 

(10
-3

) 
0
С /с

2
 

 

a 

Від’ємне 

N 

Додатне 

P 

- - - 

Задане зна-

чення темпе-

ратури термо-

статуючої 

рідини, 
0
С 

 

 

tз 

Низьке 

 

A 

 

Нижче 

середнього 

B 

 

На 

середині 

C 

 

Вище 

середнього 

D 

 

Високе 

 

F 

 

 

Як було розглянуто у другому розділі ФП мають різний вигляд. Для 

того, щоб визначити який вид ФП найбільше підходить для побудови 

нечіткої моделі регулювання температури термостатуючої рідини, 

розглянемо декілька їх видів, такі як: а) у вигляді рівнобедреного трикутника, 

б) гаусові, в) трикутні, що перетинають весь діапазон зміни значень 

параметру. 

На рис. 3.5 – 3.8. (а, б, в)  відповідно зображені функції приналежності 

з різними термами по температурі термостатуючої рідини (tp), по температурі 

прес-форми, 
0
С (tф = γ), а також по швидкості (S) та прискоренню зміни зміни 

температури прес-форми (a). 



46 

 

  

a) б) 

 
в) 

Рис. 3.5. Функції приналежності поточного значення температури 

термостатуючої рідини: а) з трикутними термами; б) з гаусовими термами;  

в) з трикутними термами, що перетинають весь діапазон 
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в) 

Рис. 3.6. Функції приналежності помилки (γ): а) з трикутними термами; 

б) з гаусовими термами; в) з трикутними термами, що перетинають весь 

діапазон 

 

                      N              Z      P                         N              Z      P 

  

а) б) 

 

в) 

Рис. 3.7. Функція приналежності швидкості зміни помилки: а) з 

трикутними термами; б) з гаусовими термами; в) з трикутними термами, що 

перетинають весь діапазон 
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а) б) 

 

в) 

Рис. 3.8. Функція приналежності прискорення зміни помилки: а) з 

трикутними термами; б) з гаусовими термами; в) з трикутними термами, що 

перетинають весь діапазон 
 

3.2. Формування бази правил систем нечіткого виводу 

 

Після побудови функцій приналежності, були розроблені нечіткі 

лінгвістичні правила. Правила розроблялись так: якщо температура прес-

форми набагато вище заданого значення, а швидкість зміни її від’ємна, а 

прискорення додатне, то поточне задане значення температури термостатую-

чої рідини, треба встановити на рівні нижче середнього.  

Таким чином розроблено 75 правил, у даному розділі представлено 

тільки фрагмент.  

Правило 1. Якщо температура термостатуючої рідини знаходиться на 

середньому рівні, температура прес-форми набагато вище заданого значення, 

а швидкість зміни її й прискорення додатні, то поточне задане значення 

температури термостатуючої рідини, треба встановити на рівні низьке.  

Правило 2. Якщо температура термостатуючої рідини знаходиться на 

середньому рівні, температура прес-форми набагато вище заданого значення, 
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а швидкість зміни її від’ємна, а прискорення додатне, то поточне задане зна-

чення температури термостатуючої рідини, треба встановити на рівні нижче 

середнього. 

Правило 3. Якщо температура термостатуючої рідини знаходиться на 

середньому рівні, температура прес-форми вище заданого значення, а 

швидкість зміни її від’ємна, а прискорення додатне, то поточне задане зна-

чення температури термостатуючої рідини, треба залишити на середньому 

рівні. 

Правило 4. Якщо температура термостатуючої рідини знаходиться на 

середньому рівні, температура прес-форми вище заданого значення, а 

швидкість зміни її й прискорення додатні, то поточне задане значення темпе-

ратури термостатуючої рідини, треба встановити на рівні нижче середнього. 

Правило 5. Якщо температура термостатуючої рідини знаходиться на 

середньому рівні, температура прес-форми відповідає заданому значенню, а 

швидкість зміни її від’ємна, а прискорення додатне, то поточне задане зна-

чення температури термостатуючої рідини, треба встановити на рівні вище 

середнього. 

Для скорочення запису запишемо правила у символічному вигляді 

(фрагмент): 

Правило 1. Якщо tр = С, γ = G, S = P, a = P, то tз = А. 

Правило 2. Якщо tр = С, γ = G, S = N, a = Р, то tз = В. 

Правило 3. Якщо tр = С, γ = І,  S = N, a = P, то  tз = C. 

Правило 4. Якщо tр  = С, γ = І,  S = Р, a = P, то  tз = В.  

Правило 5. Якщо tр = С, γ = М, S = N, a = Р, то tз = D. 

де tр, tз – поточне та задане значення температури термостатуючої 

рідини, 
0
С;  

γ – поточне значення температури прес-форми, 
0
С;  

S – швидкість зміни температури прес-форми, 
0
С/с, яка визначається 

як: . Тут γ1, γ2 – попереднє та поточне виміряне значення 

температури прес-форми, 
0
С; Δτ – різниця часу між двома послідовними 

вимірами, с;  

а – прискорення зміни температури прес-форми, 
0
С/с

2
. 

 

3.3. Аналіз та перевірка адекватності розроблених нечітких моделей 

використовуючи програму Matlab, Fuzzy Logic Toolbox 

   

Графічний інтерфейс програми перегляду правил після процедури 

нечіткого виводу зображено на рис. 3.9. 

Процес аналізу і дослідження побудованої нечіткої моделі включає у 

себе виконання нечітких висновків для різних значень вхідних змінних і 

оцінки отриманих результатів з метою встановлення адекватності моделі й 

внесення в неї необхідних змін у випадку неузгодженості окремих 

результатів. 








 12S
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Рис. 3.9. Графічний інтерфейс перегляду правил після процедури 

нечіткого виводу 

 

Для підтвердження ефективності розробленої моделі було проведено 

імітаційне моделювання за даними поточного виробництва.  

На рисунку 3.10 зображено візуалізацію поверхні нечіткого виводу. 

 

 

Рис. 3.10. Візуалізація поверхні нечіткого виводу 

 

Дана поверхня нечіткого виводу дозволяє встановити залежність 

значення вихідної змінної від значень вхідних змінних нечіткої моделі 

системи. Ця залежність може послужити основою для програмування 

контролера або апаратної реалізації відповідного нечіткого алгоритму у 
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формі таблиці рішень. У додаток до цього встановлення даної залежності є 

вирішення задачі, яка відома у класичній теорії управління як задача синтезу 

керуючих діянь. 

 

3.4 Управління з цифровим нечітким регулятором  
 

В інтерактивній системі Matlab за допомогою пакету Simulink було 

складено блок-діаграму системи управління температурою прес-форми 

відповідно до рекомендацій роботи Гостєва В. І. [40]. Математична модель 

управління з НР в інтерактивній системі Matlab складена наступним чином 

(рис. 3.11).  

 

Рис. 3.11. Структурна схема системи управління з цифровим нечітким 

регулятором  

 

Похибка Err, що поступає на вхід регулятора, представляє собою 

різницю між заданою температурою прес-форми – u(τ) та отриманою – x(τ), 

як запропоновано у 2 розділі: θ(τ) = u(τ) – x(τ). 

Зміну заданої температури прес-форми із часом задано поліномами у 

блоці Polinoms1 (рис. 3.12). 

Регулювання відбувається таким чином, на вхід моделі поступає сигнал 

m(τ) з виходу блоку Integrator. Вихідний сигнал об’єкта управління х(τ) 
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отримуємо на виході блоку Integrator1. На виході блоку Polinoms (рис. 3.13) 

формуються сигнали а(τ), α(τ), b(τ).  

 

Рис. 3.12. Блок зміни вхідного параметру з часом 

Так, відповідно до складеної системи, зміна коефіцієнта а(τ) 

представлена у блоці Fcn5, за допомогою перемикачу Switch3 відбувається 

переключення сигналу на іншу залежність, яка представлена у блоці 

Constant2, і далі перемикачем Switch2 зміна коефіцієнту виконується за 

залежністю представленою у блоці Fcn4. Аналогічним чином представлені 

коефіцієнти α(τ), b(τ). 

 

Рис. 3.13. Блок формування сигналів b, a, α  
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Сигнали а(τ), α(τ), b(τ) у відповідних блоках множення Dot Product 

множаться на вихідний сигнал m(τ) відповідно записаному вище 

диференційному рівнянню нестаціонарної коливальної ланки. 

В систему управління входить аналого-цифровий перетворювач АЦП, 

що представлений фіксатором Zero-Order Hold, який працює з кроком 

квантування h0, і вихідний цифроаналоговий перетворювач, що 

представлений фіксатором Zero-Order Hold 1. 

Регулятор нечіткої логіки представлений блоком Fuzzy Logic Controller 

with ruleviewer, у даному блоці задаються вхідні та вихідний параметри 

процесу, обираються функції приналежності membership functions, діапазони 

зміни значень та задається база правил rules. 

За вихідні параметри обрано помилку θ, першу (S) та другy (a) похідні 

від помилки, які реалізують рівняння:

   S (n) (n 1) /h,  a s(n) s(n 1) /h.                            

Налаштування регулятора виконуємо з метою отримання найменшої 

помилки невідповідності.  

На рис. 3.14. зображено функцію приналежності по помилці 

невідповідності, яку розроблено в системі Matlab. Аналогічним чином 

розроблено функції приналежності для інших вхідних та вихідного 

параметрів. На рис. 3.15. зображено інтерфейс перегляду правил.  

Час моделювання задано 1080 с. Для визначення оптимального 

значення кроку квантування дослідження проводились використовуючи 

функції приналежності представлені на рис. 3.14. з трьома термами. 

Виявилось, що при зі збільшенням проміжку часу подачі інформації на вхід 

регулятора похибка збільшується. Так, при збільшенні кроку квантування з 

0,25 до 0,3 с похибка збільшувалась з 2,0785 % до 2,1643 %, тобто на     

0,0858 %. А при зменшенні до 0,2 с, збільшується час регулювання, та 

відсутня частина графіку (до 300 с), який характеризує процес імітаційного 

моделювання. В результаті чого відсутня можливість слідкувати за 

перехідним процесом в перші хвилини роботи МЛПТ. Тому, можна 

стверджувати, що для даної системи, як мінімальне значення кроку 

квантування можна використовувати час 0,25 с. 

 

Висновки 

 

1. Теплообмінник є типовим об’єктом управління з запізнюванням. 

Останнє значно зменшує швидкодію системи і динамічну точність об’єкта 

управління. Передаточна функція такого об’єкта 𝑊о(𝑠) = 𝑒−𝑠𝑇𝐺(𝑠), де 𝐺(𝑠) − 

передаточна функція об’єкта без запізнення. Найбільш ефективним методом 

боротьби з запізненням є охвачування регулятора Р ланкою зворотного 

зв’язку з передаточною функцією 𝑊ос(𝑠) = (1 − 𝑒−𝑠𝑇)𝐺(𝑠),  яку називають 

предиктором (випереджувачем) Сміта. 

2. Система регулювання виконана на стандартних засобах вимірювання 

і регулюючому мікроконтролері. В якості датчиків температури використані  
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Рис. 3.14. Інтерфейс перегляду 

функцій приналежності 

Рис. 3.15. Інтерфейс перегляду 

бази правил 

 

датчики системи Метран-270МП, датчиків тиску і витрати – датчики системи 

Метран-100, датчики вилучення відливки і наявності металу в прес-формі 

виконані на базі безконтактного датчика положення типу БК. 

3. Дослідження функцій приналежності у вигляді рівнобедреного 

трикутника, гаусових і трикутних, що перетинають весь діапазон зміни 

значень параметру показали, що найкращі перехідні характеристики при 

регулюванні досягаються при використанні трикутних, що перетинають весь 

діапазон. 

4. Для системи термостатування мінімальне значення кроку 

квантування становить 0,25 с. При збільшенні проміжку часу подачі 

інформації на вхід регулятора похибка збільшується. Так, при збільшенні 

кроку квантування з 0,25 до 0,3 с похибка збільшувалась з 2,0785 % до  

2,1643 %, тобто на 0,0858 %. А при зменшенні до 0,2 с, звісно, що 

збільшується час регулювання, та відсутня частина графіку (до 300 с), який 

характеризує процес імітаційного моделювання в початкові хвилини роботи 

машини ЛПТ.  
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ВИСНОВКИ 

1. Аналізуючи літературні джерела з теми дослідження, можна зробити 

наступні висновки: 

– процес лиття під тиском досить складний та багатогранний, 

параметри, що його характеризують, потребують ретельного контролю та 

регулювання з метою отримання найкращих показників якості виливків; 

– на вітчизняних підприємствах здебільшого автоматизація ЛПТ 

знаходиться на досить низькому рівні, а подекуди відсутня зовсім, тому 

моделювання деяких параметрів роботи машин лиття під тиском, а в 

кінцевому результаті цілісна автономна автоматична система керування 

технологічним процесом дає можливість різко підвищити якість виливків 

додатково зменшивши навантаження на операторів-ливарників; 

– при  встановленні АСКТП в цех лиття під тиском спостерігається 

позитивний економічний ефект, тому що зниження собівартості виготовленої 

одиниці литва зумовлюється зниженням енерговитрат на переплавлення 

металу в печі, зменшення кількості бракованих виробів по пористості, 

тріщинам та іншим критичним дефектам, раціональному використанні 

змащувально-охолоджуючої рідини (ЗОР), та звуженню температурних 

інтервалів кристалізації, рідкого металу, та прес-форми; 

– існує достатньо велика кількість розробок в сфері автоматизації ЛПТ, 

проте більшість вітчизняних розробок направлені на контроль лише окремих 

параметрів процесу і часто не знаходять промислового впровадження на 

підприємствах, а закордонні розробки повноцінних замкнутих систем 

керування технологічним процесом розраховані на високу якість та 

відповідність хімічному складу та чистоті шихтових матеріалів, а також їх 

температурних параметрів, що в більшості випадків не досяжне для 

українських підприємств; 

– замкнуті системи керування будуються на стандартних ПІ- і ПІД-

регуляторах. Враховуючи, що процес ЛПТ характеризується 

нестаціонарністю, стандартні регулятори часто працюють неефективно. Це 

пов’язано із зміною коефіцієнтів передачі й сталих часу окремих контурів 

регулювання в процесі експлуатації машини, тому доцільно проаналізувати 

можливість використання регуляторів з нечіткою логікою. 

2. Математичну модель управління процесом ЛПТ доцільно представити  

математичними моделями управління окремими контурами, що об’єднані 

критерієм автоматизації: 

– термостатування сплаву в заливальній установці;  

– розрахунку і регулювання дози сплаву; 

– регулювання температури робочої рідини у гідросистемі; 

– регулювання тиску робочої рідини машини ЛПТ; 

– розрахунку і регулювання тривалості кристалізації відливки й прес-

залишку;  

– контролю положення і регулювання швидкості прес-поршня при 

запресовці;  

– регулювання тиску і тривалості підпресовки;  
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– змикання форми й зусилля закривання; 

– програмне керування циклом машини ЛПТ, маніпулятора знімання 

відливок й змащувальника. 

3. При формуванні структурних схем систем управління з нечіткими 

регуляторами важливим представляється вибір вхідних параметрів нечіткого 

регулятора. Лінгвістичні правила управління самі по собі не можуть бути 

реалізовані на сучасних ЕОМ. Необхідна процедура їх формалізації. У 

зв’язку з цим дуже важливою є задача вибору методу формалізації 

експертних знань. 
4. Так як, нечіткі множини формалізуються за допомогою функції 

приналежності важливу роль грає вибір їх виду та параметрів. При реалізації 
нечіткого управління у сучасних ЕОМ необхідно задавати конкретні 
значення параметрів функції приналежності, у першу чергу межі їх зміни. 
Тому важлива методика параметричного налаштування нечіткого регулятора.  

5. Теплообмінник є типовим об’єктом управління з запізнюванням. 

Останнє значно зменшує швидкодію системи і динамічну точність об’єкта 

управління. Передаточна функція такого об’єкта 𝑊о(𝑠) = 𝑒−𝑠𝑇𝐺(𝑠), де 𝐺(𝑠) − 

передаточна функція об’єкта без запізнення. Найбільш ефективним методом 

боротьби з запізненням є охвачування регулятора Р ланкою зворотного 

зв’язку з передаточною функцією 𝑊ос(𝑠) = (1 − 𝑒−𝑠𝑇)𝐺(𝑠),  яку називають 

предиктором (випереджувачем) Сміта. 

6. Дослідження функцій приналежності у вигляді рівнобедреного 

трикутника, гаусових і трикутних, що перетинають весь діапазон зміни 

значень параметру показали, що найкращі перехідні характеристики при 

регулюванні досягаються при використанні трикутних, що перетинають весь 

діапазон. 

7. Для системи термостатування мінімальне значення кроку 

квантування становить 0,25 с. При збільшенні проміжку часу подачі 

інформації на вхід регулятора похибка збільшується. Зокрема, при 

збільшенні кроку квантування з 0,25 до 0,3 с похибка збільшувалась з    

2,0785 % до 2,1643 %, тобто на 0,0858 %. А при зменшенні до 0,2 с, звісно, 

що збільшується час регулювання, та відсутня частина графіку (до 300 с), 

який характеризує процес імітаційного моделювання в початкові хвилини 

роботи машини ЛПТ.  

8. Розроблено систему управління машиною ЛПТ, що забезпечує 

охоплення всіх технологічних операцій виробництва виливків. Застосування 

системи покращує техніко-економічні показники процесу. Випробування 

системи управління машиною ЛПД показало, що використання системи 

дозволяє здійснити регулювання з вищою точністю, що приводить до 

збільшення продуктивності за рахунок зниження повернення виливків на    

15 %, збільшення виходу придатного на 0,5 %. 
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 РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Перевірити адекватність розробленої системи управління, моделей і 

алгоритмів при керуванні машинами ЛПТ за результатами імітаційного 

моделювання.  

2. Порівняти результати моделювання регулювання нечіткими 

регуляторами і стандартними ПІ і ПІД для кожного контуру системи окремо. 

За результатами моделювання обрати оптимальну структуру системи. 

3. Передати алгоритми керування машинами ЛПТ одному з 

промислових підприємств машинобудування. 

4. Подальші дослідження проводити в напрямку алгоритмізації 

вирішуваних завдань і реалізації системи на стандартних контролерах. 
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