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идентификация на инерционни обекти  
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Abstract. A method for full operational identification of objects or 
units approximated to an aperiodic unit of the first order where elec-
tromagnetic inertia or time-delay are negligible. These are low-power 
electromechanical systems and small chamber furnaces. The method 
identifies the time constant T and the transmit coefficient k on the 
object. Robust control of a first-inertia object is developed - a small 
electric furnace with forced cooling, for which a predetermined tran-
sition process of cooling the material has to be provided. The corre-
sponding parallel correction scheme is implemented, which turns the 
object into a deinterleaving tracking system.

Увод
Изходната величина y(t) при апериодичните звена от 

първи ред не копира във времето измененията на входна-
та величина x(t), а се стреми да я достигне. Преходният 
процес в апериодичното звено е показан на фиг. 1 [1,2]. 
Такъв преходен процес се нарича апериодичен. Характерни 
параметри на апериодичното звено са:

Фиг. 1 Апериодично звено

• Времеконстанта Т – това е времето, за което из-
ходната величина би достигнала новото равновес-
но състояние, при условие че се изменя с посто-
янна скорост, равна на скоростта на изменение 
в началния момент t=0 (в действителност това 
е времето, за което изходната величина достига 
63% от установената си стойност). Времеконстан-

тата е параметър, който зависи от конструктивни-
те характеристики на звеното.

• Предавателен коефициент к – това е отношението 
на установената стойност на изходната величи-
на и амплитудата на входното скокообразно въз-
действие.

На практика изходната величина y достига установе-
ната си стойност след време t≈4.T.

Типичен пример на апериодично звено от първи ред е 
дадената на фиг. 2 електрическа нагревателна камера [3]. 
Температурата Θ вътре в камерата се измерва с помощта 
на термодвойка, е.д.н. на изхода на която е пропорцио-
нално на температурата (изходна величина на звеното). 
Притокът на топлина в камерата се осъществява с помощта 
на нагревателното съпротивление R, през което протича 
ток I (входна величина на звеното). Апериодичното звено 
се описва с диференциалното уравнение

(1) 

Предавателната функция на звеното е

(2)

Преходната характеристика на апериодичното звено е

(3)

Фиг. 2. Електрическа нагревателна камера

Термообработката в камерни пещи е намерила ши-
роко приложение в промишлеността, но няма достатъчно 
методи, осигуряващи оптималните режими на работа. Тер-
мообработката се осъществява чрез нагряване до висока 
температура, задържане при тази температура определено 
време и след това охлаждане. Това води до изменение в 
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структурата на повърхностните слоеве, което позволява в 
твърде широки граници да се променят свойствата на ме-
талите и сплавите. 

Целта е разработване на метод за пълна оператив-
на идентификация на такива обекти и след това с негова 
помощ да се конструира система за робастно управление, 
която да осигурява оптимален график на изменение на тем-
пературата в пещта.

Метод за идентификация на обекти  
с пренебрежимо малкo чисто закъснение

Разработен е метод за пълна оперативна идентифика-
ция на малки камерни пещи с пренебрежимо малко чисто 
закъснение, които се апроксимират до апериодично звено 
от първи ред. На такива обекти предавателният коефициент 
к намалява от износването на нагревателите и намалява-
нето на мощността им, а времеконстантата Т се променя в 
зависимост от степента на зареждане на пещта с материал. 
Силно влияние върху k и T може да имат редица фактори 
като изменение на топлоизолацията на пещта, условията на 
околната среда и други.

Приема се, че обектът с неизвестни Т и к е в нор-
мален експлоатационен режим и управлението на входа 
му има стойност u0, на която съответства стойност на ре-
акцията на изхода y0. При подаване на нова стойност на 
управлението uк започва динамичен режим на изменение 
на текущата стойност на изходната координата y по израза

(4)

Приема се, че след малък временен интервал Δt от 
момента, в който е променено управлението, е прочетена 
от съответните датчици и запомнена нова стойност на из-
ходната координата

(5)

и след още един такъв интервал операцията се пов-
таря:

(6)

За простота на записа се полага            Тогава (5) 
и (6) добиват вида

(7)

(8)

От разделянето на изрази (8) и (7) следва

(9)

или окончателно

(10)

Ако се замести α от (9) в (7), се получава следният 
израз за търсения предавателен коефициент:

(11)

След отчитане на началните входни и изходни пара-
метри намирането на времеконстантата T и предавателния 
коефициент k се изчисляват по алгоритъма на фиг. 3. 

Точност на метода
Точността на предложения метод зависи от порядъка 

на стъпката на дискретизация Δt. Алгоритъмът на изслед-
ване на зависимостта на грешката Δ от изменението на Δt 
е показан на фиг. 4а, а резултатите от изследването – на 
фиг. 4б (връзка между Δt и Δ) [4]. 

Характерно е изменението на грешката с порядък при 
изменение на стъпката с порядък. Практически достатъчно 
малка грешка (под 0.01%) се осигурява, при условие че 
стъпката е с един-два порядъка по-малка от порядъка на 
търсената времеконстанта. По тези съображения абсцисата 
на фиг. 4а е дадена в относителни единици.

Фиг. 3. Алгоритъм за определяне на k и T
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Фиг. 4а. Алгоритъм за изследване на грешката  
при промяна на стъпката на дискретизация 

Фиг. 4б Връзка между грешка и стъпка на дискретизация

Определяне на чистото закъснение  
на обекта

Методът може да се приложи от произволен момент 
от време след началото на процеса нататък. Това дава въз-

можност той да се използва и за определяне евентуално 
на чисто закъснение в такъв тип обекти по следния начин. 
От момента на прилагането на смущаващото въздействие 
се следи броят на тактовете n и съответно времето n.Δt до 
появата на отклонение на изхода на обекта. Едва след това 
се прилага процедурата на метода и се определят време-
константата Т и коефициентът к.

На фиг. 5 е показана началната част на изменението 
на изхода. Чистото закъснение се определя от две състав-
ки:

– цяла част τц=n.Δt ;
– дробна част τg.

Фиг. 5. Функция на изхода във времето

Апроксимира се началната стойност на експонентата 
до права линия – получават се два подобни триъгълника, 
които дават възможност да се определи чистото закъсне-
ние

(12)

където:
– ya е отчетената стойност на изходната величина y 

на (n+1) такт; 
– yb – изчислената стойност по идентифицираните 

вече параметри к и Т:

(13)

От подобието на триъгълниците следва:

(14)

и (15)

Определянето на чистото закъснение се прави по ал-
горитъма, показан на фиг. 6.

По този начин беше извършена опитна идентифика-
ция на обекта при наличие на чисто закъснение от порядъ-
ка на 12 минути. Точността на идентификацията му се оказа 
от същия порядък, както на идентификацията на к и Т.
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Фиг. 6 Определяне на чистото закъснение

Робастно управление на инерционен 
обект от първи ред в условия на силно 
променящи се параметри

Робастното управление представлява съвкупност от 
методи от теорията на управлението, чиято цел е синтез 
на такъв регулатор, който осигурява най-добър контрол, 
ако обектът се различава от изчисления или ако неговият 
математически модел е неизвестен. Робастност означава 
малко изменение на изхода на затворената система за 
управление при изменение на контролираните параметри 
на обекта [2,5]. Основната задача на синтеза на робастни 
системи за управление е да се намери начинът на упра-
вление, осигуряващ определени допустими граници на из-
ходните променливи въпреки наличието на несигурност в 
контура на регулиране. 

Обектът, който се разглежда, е малка камерна електри-
ческа пещ с принудително охлаждане, използвана за темпе-
риране на силициеви подложки (заготовки) за производство 
на полупроводникови прибори. На фиг. 7 е показан опти-
малният график на изстиване на материала във функция от 
времето. Той трябва да се осигури от редуващо се действие 
на нагревателите на пещта и охлаждащите вентилатори.

Задачата се усложнява не само от това, че желаната 
преходна характеристика от фиг. 7 може да се получи труд-
но на изхода на едно апериодично звено, каквото е пещта, 
но и от това, че времекостантата на пещта зависи силно от 
количеството материал, обработен в нея. В течение на екс-
плоатацията на пещта електрическите й нагреватели старе-
ят и това, от друга страна, пък се отразява в намаляване 
на предавателния й коефициент.

Тези обстоятелства налагат предварителна идентифи-
кационна процедура по отношение на времеконстантата Т и 
коефициента к. За тази цел се използва методът без про-
цедурата за определяне на чистото закъснение (този тип 
камерни пещи са малки, нагревателите са съсредоточени 
в непосредствена близост с работното пространство, а и 
наличието на непрекъснато работещи с цел температурно 
хомогенизиране на въздуха в камерата вентилатори е от 
значение за пренебрежимата стойност на закъснението).

Фиг. 7. Оптимален график на изстиване на материала

Робастното управление в случая се постига, като по 
пътя на паралелната корекция [1] обектът се превръща в 
практически безинерционна следяща система, повтаряща 
формирания чрез съответно задаващо устройство оптима-
лен график на изменение на температурата.

Реализиран е компютърен симулационен модел на 
обекта. На фиг. 8 е показана структурата на системата 
за робастно управление, реализирано с пропорционален 
регулатор Р [5,6,7]. Началната стойност на температурата 
е 1050°С, к=5, Т=450 сек. Процедурата за идентификация 
на к и Т по метода отнема 10 сек (обектът е сравнително 
инерционен), като за това време температурата спада с 
не повече от 1-2°С. След това при процеса на изстиване 
стойностите на к и Т са известни. В обратната връзка на 
фиг. 8 времеконстантата Т е в числителя, понеже тя зави-
си от количеството на материала в пещта – увеличава се 
при нарастване на материала. Коефициентът к зависи от 
степента на остаряване на нагревателите – с остаряването 
им той намалява. Затова к се намира в знаменателя. Оттам 
нататък до изтичане на зададеното по оптималния график 
време процесът се управлява с тази обратна връзка.

Средноквадратичното отклонение на фактическата 
температура от зададената (или средноквадратичната греш-
ка при отработването на заданието), изчислени по разли-
ките между оптималния график и фактическия процес за 
100 равномерно квантовани във времето точки,се получи 
от порядъка на 0.5–0.7%, което представлява добро съот-
ветствие.
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Фиг. 8. Структура на системата за робастно управление

При варирането на Т от 250 s (полупразна пещ) до 
600 s (препълнена пещ), съответно при варирането на к 
от 4.5 (износени нагревателни елементи) до 5 (нови на-
гревателни елементи), средноквадратичната грешка запази 
порядъка си, което свидетелства за реализирано робастно 
управление в условията на силно променящи се параметри 
на обекта.

Заключение
Разработен е метод за пълна оперативна идентифи-

кация на параметрите на малки камерни пещи с клонящо 
към нула чисто закъснение, които се апроксимират до апе-
риодично звено от първи ред. Методът дава възможност за 
определяне на времеконстантата и предавателния коефи-
циент на обекта. Понеже предложеният метод може да се 
приложи от произволен момент от време след началото на 
процеса – това дава възможност да се определя също така 
чистото закъснение. 

Разгледан е и въпрос за робастно управление на 
инерционен обект от първи ред в условията на силно про-
менящи се параметри (в случая това е малка електрическа 
пещ с принудително охлаждане). Използван е методът без 
процедурата за определяне на чистото закъснение (то е 
пренебрежимо). Реализирана е съответната схема с пара-
лелна корекция. Така обектът се превръща в практически 
безинерционна следяща система, повтаряща формирания 
чрез съответно задаващо устройство оптимален график на 
изменение на температурата. 
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