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Вступ  

Одним із найбільш актуальних напрямків розвитку паливно-енергетичного 

комплексу України є подальший розвиток нафтової і газової галузі 

промисловості. Істотне збільшення пошуково-розвідувального буріння на 

шельфі і суходолі, видобування нафти і газу, транспортування і зберігання 

вуглеводнів, вимагає якісно нового рівня моніторингу технологічних процесів і 

обладнання.   

Застосування моніторингу дозволяє підвищити ефективність виробництва 

[1] за рахунок: 

- отримання своєчасної й достовірної інформації про хід технологічних 

процесів і технологічний стан технологічних об’єктів (бурових установок, 

насосних станцій, компресорних станцій, магістральних газо-і нафтопроводів, 

підземних сховищ газу, установок підготовки нафти на промислах, об’єктів 

зберігання та розподілу нафти, газу і нафтопродуктів та ін.) для розв‘язання 

задач оперативного контролю і управління; 

- мінімізації простоїв бурових установок, насосів, газоперекачувальних 

агрегатів та ін., підвищення коефіцієнту використання обладнання і готовності 

самого обладнання; 

- підвищення: точності і оперативності контролю параметрів 

технологічних процесів; ефективності процесів керування бурінням 

свердловин, видобуванням, транспортуванням і зберіганням нафти і газу; 

безпеки праці; 

- зниження трудомісткості моніторингу технологічних процесів і об’єктів. 



Математичні моделі технологічних процесів будують з метою 

прогнозування їх протікання, рішення завдань планування і управління. Модель 

повинна побудуватись для рішення конкретного завдання. При цьому в 

залежності від мети її побудови ті чи інші зв’язки і характеристики процесу або 

явища можуть виявитися головними або другорядними. 

Під математичною моделлю об’єкта розуміється правило перетворення 

вхідних впливів на об’єкт Х  у вихідні змінні Y. 

Процедура побудови моделі об’єкта називається його ідентифікацією. 

Якщо структура моделі невідома, то говорять про ідентифікацію в повному 

сенсі, або сигнальну ідентифікацію. Якщо ж  структура моделі задана і 

завдання заключається тільки в оцінці параметрів, то говорять про 

ідентифікацію у вузькому сенсі або параметричну ідентифікацію. 

Побудова моделі в загальному випадку складається з двох задач: створення 

моделі об’єкта і побудови параметрів моделі для забезпечення її гомоморфності 

об’єкту керування, тобто відповідності моделі об’єкту у сенсі реакцій вихідних 

змінних на одні і тіж самі вхідні впливи. Процес підстроювання моделі 

називається адаптацією. 

 

2. Методи ідентифікації динамічних моделей 

Динамічна модель об’єкта може бути задана [2] у вигляді диференційного 

рівняння: 
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де s=d/dt – оператор диференціювання; 



X(s)= L[X(t)] і Y(s)= L[Y(t)] – зображення по Лапласу вхідного впливу і 

вихідної змінної при нульових початкових умовах: 

А(р) = a0sn+ a1sn-1+…+an-1s+an , 

B(p) = b0sm+b1sm-1+…+bm-1s+bm ; 

частотної характеристики, яка є перетворенням Фур’є імпульсної функції, 
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+∞

∞−

⋅−= dttjeggФ ωττ )()( . 

Наведені види моделей еквівалентні, причому кожний з них є повним 

описом динамічних властивостей об’єкта. 

Для опису об’єктів, які володіють пам’яттю в просторі стану частіше 

використовують різницеві і диференційні рівняння у формі Коші, тобто рішенні 

відносно перших різниць (перших похідних). 

Різницеві рівняння дозволяють описати динамічні системи, спостереження в 

яких проводяться в дискретні, рівновіддалені моменти часу k. 

Різницеві рівняння q-го порядку можна записати у вигляді: 

y(k) = δ1y(k – 1)+ δ2y(k – 2)+…+ δqy(k – q)+ 

+ω0u(k – b) – ω1u(k – b – 1) - … - ωpu(k – b – p),                    (2) 

де  δ1, δ2,…, δq, ω0, ω1,…, ωp – параметри рівняння; 

b – число інтервалів квантування, яке відповідає транспортному запізненню. 

Для спрощення запису різницевих рівнянь застосовують оператор В зсуву 

назад:  

By(k) = y(k-1)                                               (3) 

Враховуючи формулу (3), вираз (2) можна записати у такому вигляді: 

y(k) = δ-1(В) ω (В) u(k – b),                                 (4) 

де δ(В) = 1- δ1В - δ2В2 -…- δqВq  i  ω(В) = ω0 - ω1В -…- δpВp . 

Беручи до уваги адитивний шум, обумовлений дією збурень на об’єкт 

керування, рівняння (4) записують так: 

y(k) = δ-1(В) ω (В) u(k – b) + ε(k).                             (5) 

Така модель дістала назву комбінованої моделі функції передачі шуму [1]. 



Найпростішим вхідним сигналом, який використовують для ідентифікації 

динамічних моделей, є ступінчастий сигнал. 

Метод визначення рівняння об’єкта за кривою розгону застосовується 

тільки до лінійних стаціонарних процесів, аби результат ідентифікації міг 

рахуватися достовірним у подальші моменти часу. 

При подачі на вхід об’єкта ступінчатого сигналу перехідний процес 

визначають розв’язком однорідного рівняння відповідного до виразу (1). 

Розв’язок однорідного рівняння, у свою чергу, визначається коренями рі 

характеристичного рівняння 

an sn+ an -1 sn --1+…+a1s+a0 = 0,                              (6) 

за знайденими коренями якого однозначно визначають функцію передачі 

об’єкта. 

Крім ступінчатих сигналів, як вхідні дії використовують гармонічні і 

імпульсні сигнали. 

 

2. Нечітке моделювання динамічних нелінійних процесів 

Сучасні методи побудови спрощених математичних моделей базуються не 

тільки на класичних моделях, а і на моделях нечіткої логіки, які на відміну від 

моделювання за допомогою диференціальних, інтегральних, різницевих 

рівнянь, дозволяють застосовувати переваги якісного опису природною мовою 

з високими апроксимаційними властивостями таких моделей [2]. Вони дають 

змогу суттєво скоротити розрахунки та прискорити час на розв’язання задач 

апроксимації. У загальному випадку нечітка модель – це множина 

лінгвістичних правил, кожне з яких визначається за допомогою кортежу 

< T, U, X, Y, I, F >, 

де Т – множина лінгвістичних термів; 

U – множина універсумів нечітких змінних; 

Х – набір вхідних змінних; 

Y – набір вихідних змінних; 

І – метод нечіткої імплікації; 



F – методи фазифікації (дефазифікації). 

Використовують два найбільш розповсюджених типи нечітких систем: 

Мамдані і Такагі-Сугено, з наступними параметрами лінгвістичних правил, 

необхідних для побудови нечіткої моделі: 

- кількість терм-множин лінгвістичних змінних; 

- вид і параметри функцій належності терм-множин лінгвістичних змінних; 

- набір вхідних/вихідних змінних для кожного правила. 

За відсутності експерта використовують метод автоматичної генерації 

нечіткої моделі з бази експериментальних даних за допомогою генетичного 

алгоритму. Вибір генетичного алгоритму як оптимізаційного інструменту 

пояснюється його здатністю знаходити глобальний екстремум, а також 

відсутністю обмежень на функцію критерію якості. 

Припустимо, що база знань про об’єкт подана у вигляді множини правил: 
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Припустимо також, що всі ij
xs  та ij

ys  перенумеровані. 

Припустимо, що є експериментальний набір вхідних і вихідних параметрів 

об’єкта: 

{ } ( )iyixiepeeepE ,,,...,2,1= , 

де ix  - вектори вхідних параметрів; 

yi – вихід системи, що моделюється. 

Для кожної вхідної змінної виберемо універсум i
xS , а для вихідної - j

yS  .    

Припустимо також, що кожен з i
xS  і j

yS  містить скінченну множину 

лінгвістичних термів із трикутною функцією належності. Трикутна функція 



належності потребує лише три параметри для означення, а також обчислюється 

швидше, ніж функції належності інших видів (гаусоподібні, трапецієподібні, 

сигмоідальні). Лінгвістична модель створюється у вигляді набору лінгвістичних 

правил з усіма можливими комбінаціями нечітких значень в антецеденті. 

Наприклад, для випадку двох вхідних змінних й однієї вихідної змінної та 

лінгвістичних термів i
xS  ={Ze, Ps, Pm, Pb} (i=1,2), Sj = {Ze, Ps, Pm, Pb}база 

правил буде мати вигляд: 

IF x1 is Ze and x2 is Ze THEN y is Pm,  

 IF x1 is Ze and x2 is Ps THEN y is Pm,                              (8) 

IF x1 is Ze and x2 is Pm THEN y is Pb, 

………………………………… 

IF x1 is Pb and x2 is Pb THEN y is Pb. 

Для коректного налаштування моделі необхідно вирішити задачу 

оптимізації, тобто знайти вектор консеквентів правил бази знань, яка 

забезпечувала б мінімум функції: 
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де р – кількість експериментальних даних; 
*
iy – вихід нечіткої системи; 

yi – точне значення виходу для одного й того ж входу ix . 

Параметри функцій належності входів задають таким чином [3]: 

•  кількість нечітких множин для кожної змінної дорівнює кількості 

кластерів; 

•  трикутні функції належності   μ(x,a,b,c) = 
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• центри функції належності збігаються з центрами кластерів; 

•  первісні значення параметрів ai , aj , ci , cj  функцій належності, що 

відповідають сусіднім кластерам з центрами Si(xi , yi), Sj(xj , yj) та Sk(xk , yk), 

визначються як, 
2

ixjx
jaic

−
==  , 

2
jxkx

kajc
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==  (рис. 1). 



 
Рис. 1. Параметри функцій належності 

 

•  формування початкової популяції рішень задачі оптимізації випадковим 

чином, де кожне рішення є вектором γ
 , створеним із номерів лінгвістичних 

термінів, що стоять у консеквентах правил. Для набору правил (7) цей вектор 

буде складатися зі значень )3...322(=γ
 . Оскільки елементами цього вектора є 

натуральні числа, то для створення початкової популяції генетичного 

алгоритму вектор γ  кодується за допомогою бінарного коду Грея, оскільки він 

гарантує, що дві сусідні вершини гіперкуба, на якому здійснюється пошук, 

декодуються в найближчі точки простору реальних чисел, тобто при 

використанні коду Грея випадкова зміна одного біта переводить одну 

хромосому в іншу, яка декодується в близьке рішення. 

• обчислення значень функцій пристосованості для кожної хромосоми 

популяції, які дорівнюють величині, оберненій (9). 

•  відбір батьківськіх особей за допомогою турнірного відбору та елітизму, 

проведення одноточкового кросоверу з ймовірністю pkr = 0.6. 

•  проведення модифікованого оператора мутації з особами-потомками з 

ймовірністю pm = 0.05. Традиційна схема проведення оператора мутації 

відповідає прямуванню змінної повздовж однієї з координатних осей. При 

модифікованому операторі мутації особи, яка подана вектором x , після мутації 

зазнає зміни в усіх своїх компонентах. Для цього пропонується вибрати вектор 



напрямків d
 , компоненти якого вибираються випадково ]1,0[∈id . Після 

нормалізації цей вектор додається до вектора, який мутує: 

d
dxmutx




+= .                                             (10) 

Розподіл напрямків пошуку при базовому та модифікованому операторах 

мутації наведено на рис. 2. 

             
Рис. 2. Розподіл напрямків пошуку при базовому та при модифікованому 

операторах мутації 

 

• перевірка: якщо число ітерацій N поколінь не вичерпано, перейти до кроку 

2, інакше – кінець алгоритму. 

Якщо досягнутий кінець алгоритму, є найкращим рішенням, то хромосома, 

для якої значення (9) найменше, є рішенням задачі оптимізації. 

Після отримання набору правил Мамдані здійснюється перевірка бази знань 

на повноту, протиріччя та редукції відповідного набору правил. Для цього може 

бути використано апарат реляційної алгебри, оскільки продукційна модель 

знань може бути розглянута з точки зору реляційних відносин. 

Для побудови нечіткої моделі може бути використана також нечітка модель 

Такагі-Сугено першого порядку, тобто модель виду: 

Ri;  IF x1 is A1 and x2 is A2 and… and xn is An 

THEN z=a1i x1 + a2i x2 +…+ ani xn +bi ,  i = 1,2,…,K  .             (11) 



Параметри та кількість функцій належності визначаються таким чином, як 

і для моделі Мамдані. Для налаштування моделі необхідно знайти параметри 

консеквентів правил - a1i , a2i, ani , bi , які є реальними числами 

Нечіткі моделі дозволяють на їхній підставі вирішити задачу оптимізації 

параметрів складного технічного об'єкта. 

 

Висновки 

У представленій роботі розглянуто методи ідентифікації математичних 

моделей технологічних процесів для систем моніторингу та автоматичного 

керування, які дають змогу мінімізувати простої бурових установок, насосів, 

газоперекачувальних агрегатів; підвищити коефіцієнт використання 

обладнання і готовності самого обладнання; підвищити точність і 

оперативності контролю параметрів технологічних процесів; ефективності 

процесів керування бурінням свердловин, видобуванням, транспортуванням і 

зберіганням нафти і газу; безпеки праці; знизити трудоємність моніторингу 

технологічних процесів і об’єктів. 
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