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У статті представлено підхід до реалізації структури, що динамічно змінюється, математичної моделі
трубопровідної мережі у пакеті Matlab, яка дозволяє автоматично формувати її модель при послідовному
з'єднанні блоків.
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Вступ.
Складні
Simulink-моделі
можуть
складатися з однакових повторюваних підсистем, а
також вміщувати блоки з різних бібліотек Simulink.
Поведінка такої моделі залежить від кількості таких
повторюваних блоків. Якщо при дослідженні моделі
необхідно змінювати кількість повторюваних
підсистем, то доводиться багато разів змінювати
внутрішню структуру моделі, що призводить до
значного збільшення обє’му робіт при створенні
моделі об’єкту дослідження.
Для спрощення роботи зі складними моделями
існує можливість автоматизувати зміну структур
моделей зі складними зв’язками й повторюваними
підсистемами шляхом оптимізації параметрів
моделі. При цьому динамічно змінювані моделі
Simulink складаються з підсистем двох видів. До
першого виду відносяться моделі, які відрізняються
на якісному рівні. До другого – моделі, які
відрізняються лише на кількісному рівні підсистем
[1].
Мета роботи. Розробка алгоритмічного та
програмного забезпечення для створення моделей
елементів насосного комплексу зі змінюваною
структурою.
Матеріал і результати дослідження. У якості
обєкта дослідження прийнятий гідротранспортний
комплекс, що включає насосну установку (НУ),
трубопровідну мережу (ТМ) та споживач (СП)
(рис. 1).
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трубопровода, м2; d – діаметр трубопровода, м,
λ – коефіціент опору трубопровода; c =1450 м/с –
швидкість розповсюдження звуку у воді.
Для розв’язання таких рівнянь застосовуються
принцип електрогідравлічної аналогії та метод
кінцевих елементів, при якому трубопровідна
мережа як об’єкт з розподіленими параметрами
представляється схемою заміщення з кінцевою
кількістю інтервалів однакової довжини (рис. 2).
При цьому на кожній з ділянок напір та витрата
вважаються постійними [3].
Таке перетворення відповідає заміні довгої лінії
ланцюговим
з'єднанням
n-ділянок
(чотириполюсників)
трубопровідної
мережі
скінченої довжини.

Рисунок 2 – Схема заміщення
трубопроводної мережі

Рисунок 1 - Структурна схема
гідротранспортної системи
ТМ
представляє
собою
розгалужену
трубопровідну систему довжиною L, кожна ділянка
якої характеризується власними параметрами
(довжиною, діаметром і т. ін.)
Динамічні процеси в трубопровідній мережі
описуються відомими з гідравліки рівняннями
розповсюдження хвиль тиску в трубопроводі [2]:

На рис. 2 прийняті позначення:
H 0 , Q0 , H n , Q n - напір і продуктивність на початку
й в кінці мережі відповідно;
R сп , H сп , Q сп - гідравлічний опір, напір і витрата
споживача відповідно;
H ст - статичний напір мережі;
r0 , l 0 , с0 - питомі параметри ТМ;
L - довжина трубопровідної мережі.
Для i-го чотириполюсника рівняння напору й
продуктивності матимуть вигляд:
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Hi , Qi , Hi −1 , Qi −1 - напір і продуктивність на виході
та вході i-го чотириполюсника (ділянки мережі)
відповідно.
Реалізація динамічно змінюваної структури
моделі трубопровідної мережі відбувається у
відповідності
до
вперше
запропонованого
алгоритму
(рис. 3). На перших двох етапах необхідно відкрити
модель і задати параметр кількості ділянок k.

Рисунок 3 – Алгоритм модифікації структури моделі трубопровідної мережі
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Рисунок 4 – Реалізація однієї ділянки трубопроводу в пакеті Matlab
Далі (етап 3) відкрита модель доповнюється
новою пустою підсистемою однієї ділянки
трубопровода та створюється внутрішня структура
відповідно до математичного опису однієї ділянки
ТМ (етапи 4 та 5) за допомогою команди add_block
[4]. При цьому кожному з внутрішніх блоків
підсистеми присвоюються символьні значення
параметрів трубопровідної мережі – R 0 , C0 , L0
(рис. 4).
Для
правильного
розташування
блоків
використовується
налаштування
властивості
‘Position’. За методом пониження ступеню похідної
реалізується знаходження поточних величин
продуктивності Qi і напору Hi першого та другого
рівнянь виразу 2 відповідно. При цьому вхідними
величинами є напір попередньої Hi-1
і
продуктивність
наступної
Qi+1
ділянок
трубопроводу. За написаним кодом у необхідному
порядку з’єднуються відповідні блоки підсистеми.
Особливістю налаштування для більшості
параметрів є необхідність їх перетворення у вигляд
рядку командою num2str, оскільки початково всі
значення мають цифровий формат.
На 6 етапі створена підсистема ділянки ТМ
копіюється до тих пір, поки не виконається умова
i=k (етап 7). Потім у необхідній послідовності
відбувається з’єднання підсистем (етапи 8-9) за
допомогою команди add_line. Дана функція може
доповнювати модель сотнями підсистем ділянок
ТМ.
Кількість рядків такого коду, що реалізує
запропонований алгоритм, варіюється від 100 і
більше.
Цей метод може використовуватися в різних
моделях, де необхідно змінювати внутрішню
структуру з однаковими елементами, але спочатку
необхідно буде підлаштувати код під умови моделі.

При необхідності багаторазового запуску файлу
програми при змінених параметрах виникає
незручність у постійному редагуванні початкового
тексту програми і повторному або черговому її
запуску. При цьому важливо передбачити механізм
керування змінними моделі, який би забезпечував
зручний інтерфейс зв’язку між програмою й
користувачем. Вирішення цих задач можуть бути
реалізовані за допомогою технології графічного
інтерфейсу користувача (GUI - Graphical User
Interface) пакету прикладних програм Matlab [5].
У cтатті досліджена робота насосного
комплексу з активним регулювальним пристроєм
[6]. Для зручного аналізу роботи насосного
комплексу (НК) при відпрацюванні фіксованих
збурень розроблено програмний інтерфейс (рис. 5,
6).
Поточна реалізація має наступні функціональні
можливості:
введення параметрів насосної установки,
трубопровідної мережі, споживача (рис. 7);
введення номінальних параметрів насосної
установки;
візуалізація
перехідних
характеристик
насосного комплексу.
Вибір кнопки «САРП» включає активний
регулювальний пристрій у технологічний контур
насосного комплексу.
Кожна з кнопок меню (за винятком кнопок
“Запуск моделі” та “Вихід”) служить для виклику
відповідного вікна програми. При натисненні
кнопки “Вихід” програма закриється, а при
натисненні кнопки “Запуск моделі” програма
запустить модель на виконання (рис. 5, 6).
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Рисунок 5 – Криві змін відносних значень параметрів гідротранспортного комплексу при 5 ділянках ТМ у
замкнутій системі регулювання від часу при фіксованих збуреннях
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Рисунок 6 – Криві змін відносних значень параметрів гідротранспортного комплексу при 50 ділянках ТМ у
замкнутій системі регулювання від часу при фіксованих збуреннях
Аналіз кривих, отриманих на моделі НУ з
системою активного регулювання параметрів,
показав, що при збільшенні кількості ділянок
трубопровідної мережі з 5 до 50 збільшуються

постійні часу за напором та витратою, що свідчить
про
адекватність
запропонованого
способу
автоматичної зміни структури моделі об’єкту
дослідження.

Рисунок 7 – Вікна для вводу параметрів НУ
Висновки.
Таким
чином,
у
роботі
представлений спосіб створення динамічно
змінюваної структури математичної моделі на
прикладі трубопроводу з довільною кількістю
послідовно ввімкнених ланок. Розроблений
алгоритм може бути використаний для формування
як різноманітних включень однакових блоків, так і
для реалізації різноманітних блоків з математичним
описом. Використання технології візуалізації
Matlab GUI дозволяє наглядно аналізувати процеси
в складних моделях об’єктів керування.
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В статье представлен подход к реализации динамически изменяющейся структуры, математической модели
трубопроводной сети в пакете Matlab, которая позволяет автоматически формировать ее модель при
последовательном соединении блоков.
Ключевые слова: модификация структуры модели, насосная установка, трубопроводная сеть.
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This article presents an approach to implementing dynamic mathematical model structure changing pipeline network
in the package Matlab, which can automatically create its model in cascade units.
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