
1). Це означає, іцо на пеликих вітрах потужність 
ВЕУ не неревшцує номінальну. Таким чином, при

к =50, ФМ  ’ Г  п = о 0 . . і " відоувається аеродинамічна

стабілізація потужності і робота ВЕУ не потребує 
зміни оптимальних кутів у межах всього діапазону 
робочих швидкостей вії'ру.

Впсиовкп. ]. Область зміни відносного аероди
намічного моменту ротора ВЕУ з асинхроішими та 
синхронними генераторами, яка відповідає генера
торному режиму роботи і в межах якої не виникає 
неревантажеипя електричних машин, обмежується 
двома параболами іпІ'ЛУДг) та supA/(г). Характер

кривих залежить від геометричних розмірів ротора, 
параметрів генератора та трансмісії. Раціональний 
вибір передавального числа мусил инлікатора та но
мінальної потужності генератора може забезпе
чити на великих вітрах аеродинамічну стабілізацію 
потужності ВЕУ. Це виключає необхідність регулю
вання кута повороту лонатеіі у межах всього діа
пазону швидкостей вітру.

2. Ширина та положення діапазону робочих 
швидкостеї'і іптру залежить від куч’а повороту лопа
тей. Відхилення кута від онтимал],ного як за флю
герного, так і антифлюгерного напрямків викликає 
зміщення меж робочого діапазону у бік більших 
швидкостей вітру. Максимальний діапазон робо
чих швидкостей вітру має місце за кута повороту 
лонатеіі, при якому аеродинамічна характеристика 
ротора є дотичною до верхньої межі sup Л/^(е).

3. За антифлюгерного напрямку зміни кута 
повороту лопатей існує граничний кут, менше яко

го ВЕУ не може працювати в генераторному режимі 
за будь-яких швидкостеіі вітру. Наявність та вели
чина граничного кута визначається характером за
лежності аеродинамічних характеристик ротора 
ВЕУ від кута повороту лопатей.
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Система підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності для об’єктів 
технологічного комплексу

Наведаю результати тсорстични.х і практичии.х досліджень щодо синтезу інтслсктуальни.х систем тдтри.чки прийшиптя рішень 

на нейро.иерелісево.иу базисі для єиріиіення задач керування те.хнологічни.ии процеса.ии кера.чічної про.иисловості.

Приведены результаты теоретически.х и практически.х исследований по синтезу инте.члсктуальны.х систем поддержки принятия 

решений на нейросетево.п базисе для управления объектами керамической промышленности.

Одним 3 перспективних напрямків дослід- систем автоматизованого керування технологіч- 
жень. щс) дозволяє суттєво ИІД1ШІЦИТИ ефективність ними процесами з інтегрованими інтелектуаль- 
виробничих процесів, є створення комплексних ними системами підтримки прийняття рішень

& Бешта О.С.. БабенкоТ.В.. 2007

76 ISSN  0204-35 ‘)9. Те.хн. слектродина.чіка. 2007. N p 5



(ІС П П Р ). Наукові дослідження в сфері створення 
зазначених систем для керамічної промисловості 
тісно корелюють з державною науково-технічною 
програмою з пріоритетних напрямків розвитку на
уки і техніки України (Д Н ТП  "Новітні технології та 
ресурсозберігаючі технологи в енергетиці, промис
ловості та агропромисловому комплексі").

Складність вивчення фізико-хімічних проце
сів виробництва керамічних виробів, зокрема при 
їх формуванні методом лиття з водних суснензііі, 
обумовила неповноту теорегичних обі рунтуваньта 
існування низки невиріїнених проблем, прита
манних цій галузі промисловості:

— технологічні операції керамічного вироб
ництва мають значну іперційність і розподілені у 
часі (дозрівання шлікеру), у зв'язку з цим якість 
виконання технологічної операції визначається че
рез певний проміжок часу;

— не визначено кількісно і, частково, якісно 
взаємозв’язки між нараметі)ами технологічного 
процесу, а також їх  вплив на технологічні харак
теристики водних суспензій, якість напівфабри
катів і готової продукції;

— не визначено юіаси функцііі, що відтворю
ють залежність тину ''брак=/ (технологічні пара
метри)";

— відомі залежності тину "технологічний 
нараметр.=/ (технологічниіі нарамстр^^)" мають

неліиійниіі харагл'ср;
— існує значна залежність значень техноло

гічних параметрів від зогліішніх в ш ш в і і і  (се:юнні 
зміни основних фізико-хімічних власгивостеїі си
ровинних матеріалів, вилив мік]юк.тімату ітяцо) та 
випадкових зб\фснь;

— значення більшості технологічних парамет
рів встановлюють лабораторними методами, внас
лідок чого вони вміщують значний рівень шуму;

— значна кількість технологічних операцій (за
лежно від виду нродуюцї) практично не автома
тизована.

Аналіз стану проблеми в і алузі автоматичного 
керування технологічними процесами виробницт
ва кераміки дозволяє дійти висновку, що ішзькіи'і 
рівень впровадження систем автоматичного керу
вання, обумовлений специфічними особливостя
ми технологічних процесів, нризіюдить до скла,д- 
иості їх вивчення та моделювання.

Беручи до уваги зазначене, одним з найбільш 
нсрснектишіих методів досліджень є розробка інте
лектуальних систем пі.дтримки Н1)ИІІНЯТТЯ рішень 
в умовах невизначеності, зокрема — ІСППР наней- 
ромережевому базисі. В даному контексті інтелек
туальну СППР необхідно розглядати як низку мо
дулів з моделей синтезованих пейроппих мереж. 
Зазначені модулі на основі ретроснектшших і по
точних даних про хід технологічного процесу фор
мують прогноз його маііблттііх показників та якості 
виконання окремих технологічних операцій. Сфор
мовані дані передаються на інші елементи системи

керування, а також експерту-технологу.
В даній статті наведено результати досліджень 

щодо можливості нрогнозування значень фізико- 
хімічних властивостей водної суспензії і показни
ків якості виконання технолог ічпих операцій (бра
ку керамічних напівфабрикатів за типами) за допо- 
мої'оіо нейронних мереж на основі самоорг анізації, 
з хгсхаггізхгохг коггг<урсггггії між ггейроігами на базі 
узаг шгьггеггог'о ігравггла Кохоггегга (магг Кохоггегга).

Основу самоорганізагцї ггейроггних мереж 
сюгадає закоггохгірггість гзгобаггьггог'о впорядкуван- 
ггя хгережі, що стає хгогюигвггм в резулгл аті операгцй 
самооргаггізагг,и, які вггкоггуготься ггезалежгго одгга 
від одної в різггггх ггокаггьгигх сег меггтах ьгереян. При 
гщому відбувається рознгаруваггггя ггейроггів гга гру
пи. Оггремі ггейроии (чи 'їх гругггг) агсгтгвізуготься у 
відгговідь гга збуджеггггя, ггг,о виюшкається конк- 
рстгигмгг ггавчальггггміг образамгг, подагигягочи сво
его аги ивггістго ііггггі ггейрогггг мережі [1, 2].

Модель хгапи Кохоггегга (T.Kohoncn, 1982) ви- 
гюггує узагаггьггсггггя іггформагцї, ггг,о ггред’явггяється 
гга 'її вхід. Шггрокігй спег-ар ггагїчальггих даггггх та 
багаторазові гговтореггггя схожігх одна гга одггу ви
бірок утворгос "базу зггапь" для ггавчаггня мережі, з 
ягчої гнляхохг відгговідггих сггівсташгеггь вггводяться 
рігненігя ш,одо форімуваїгггя на виході мереян г-соггк- 
регтюго відгитасггфіковаггого вегетора [З, 4J. Модель 
Кохоггегга, як і мерелй Ліігпмагга-Хемміггга, егела- 
дається з одггого шару ггейроггів, Кіггьг<ість входів 
кожггого ггсйрогга ігорівгггос розмірггості вхідггого 
образу. КЬті>кість ггеггроггів у хгапи гшзггачається 
ступенем догигадігості. з яіигм необхіггно шгкоггатгг 
.четалізагцю набо]іу вхідшіх образів. Вважається, що 
нргг доетатггій кільгсості ггегіроігів і "вдашгх" пара- 
метргьх ггавчаггггя магггг Кохоггегга хгожна гге тільки 
видЬшти осгговігі г рупи образів, агге гг встановити 
"тогггсу структуру" отрихгаггих югастерів. Істот гго, гцо 
дтгя вирініеігггя будь-якої задачі, в тохгу чігсггі і ство- 
ренггя ІСППР для об'єктів гтерахгічггої ггромггсчго- 
вості, гга ггейрохгережевохгу базггсі, ггсрггг за все гге- 
обхідіго вггконати сігггтез стругсгургг мережі, адек
ватної ггосташгегги.м задачахг.

Даггі дггя навчашгя та тестуваїигя ггейронггих 
мереж бугги гїзятї з базгг даггггх ггідггрггємства "Дггіп- 
рокераміка", в якій гюжгшй деггь роботи підпргг- 
схгства ггре.дстав'гсшій ггідгговіднихг профільггггм 
вегчтором. Техггшгогічггі ггараметри гтроцесу струк- 
туроутвореггггя водггггх сусггеггзій та керахгічшгх 
ігаггіггфабргггчатів, ггто ггходять до профільних век- 
горігг і ггодаю гт.ся гга в.хі.л магги Кохоггегга, гіаведегго 
гі табгг. І (Гр, — г'раггуггохгетрія; КВШ — гчоректувагг- 
ггя гнгасттгвостегт гшгікера).

В ггрогг,есі ггаггчаггггзг мапи Кохоггегга дтгя прог- 
ггозуваггня значеггь фізигю-хіхгічггггх ггараметрів 
водггої суспеггзії та браку керамічних ггаггівфабргг- 
катів, гга осггові ретросггекттгвггих даггггх, гга вхід ггей- 
роггггої мережі ггред’яггляється ггавчальгга мггожипа 
ггрофшьггих вегчторів, ггоггередггьо ггорхгатгізованих 
за форхгулого
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Таблиця 1

№ парам Технололоі ічпііп параметр

Л '
1

Вміст суспеиаіїх рсісуисраціГпіііі воді

-̂ '2
Щільність рекуперапіііної води

Л '3
рІТ рскупсраціііііої води

Л '
4

Залишок після прокалюїашпя

Л '
5

Вміст SiO
2

Л 'fl Вміст

Л '
7

Вміст

Л '5Î Вміс і ТіО 2
Л '

9
Вміст СаО

Л '
JO

Вміст MgO

1
Вміст Ха О 2

'Ч 2 Вміст К О 
2

-'■и
Вміс і Ы.ТЫЮГО кварцу

А '
14

Залпіпок па ситі 0,25 (Г]!.)

'̂ 15
Затишок па ситі 0,125 (,Гр-)

■'и,
Затишок па спті 0,063 іД'р,)

'̂ 17
Затишок па ситі 0,045 (Г]),)

'̂ 18
Прохід перст сито 0.045 (Гр.!

Л’ КВШ. вода (млпп) І
1

А '20
КВШ. лефлоп (м.тіш) і

А '2І
КВІТІ, рідке скло (мліш)

А'22
КВШ, вода (ротчшшпк) і

А '
25

КВШ. деф.топ (ротчппппк) j

А '
2 4

КВШ, ])ідке скло (ротчппппк) ;

'̂ *25 КВШ. вода (пакоппчтеатьна мішатка)

1 ''26
КВШ. деф.топ (накоїшчуватьна мішатка)

-V
І п

КВШ. рідке CK.TO (накоппчува.іьиа мішатка)

Л'.=Х. / -V ,
І  і

( П

N

де X ( 2 Я
0« 0,5

' (=1

характеристики для різних дпш ішкоиаіиія тсхіїо- 
лотічиш'о процесу. Це ускладнює задачу юіасте- 
ризації, оскільки при незначних відмінностях у ха
рактеристиках технологічного процесу в різні дні 
можутт, збуджуватися різні неііроїш, які розтапіо- 
ваііі недалеко один від одного, але утворюють різні 
кластери.

В результаті аналізу профільних векторів тех
нологічного процесу було прийнято рініенпя син
тезувати модель нейронної мережі з самооргані
зацією, яка вміщує 600 нейронів, впорядкованих у 
топологічну решітку 5 X 12 X 10. Я к початкову топо
логію розміщення нейронів у вузлах мережі прий
няли решітку з випадковою топологією. Настрою
вання параметрів мережі виконувалось за узагаль
неним правилом Кохонсна з алгоритмом корекції 
ваг

IV. =vv. (р -  + а  (р) -IV. ( р - ^ - (2 )

де / — номер пейрона-нереможця при подачі на вхід 
мереяб z(p) — на кроці навчання /?; а — коефіцієнт 
швидкості навчання; w. — /-тип рядок матриці ва
гових коефіцієнтів нейронів. В даному випадку 
околиця пейрона-нереможця віслючас всі нейрони, 
що знаходяться в межах деякого радіусу d

( -Ч

Для розрахунку відстані між вумлами топо
логічної решітки використовували відстані, зв’яз
ку, що обчислюється за формулою (2 )

і, dist
7 для

\ . " 

В С І Х

/

к, d .^= d^ .=  V\

J ) , для всіх (к^ ,к ^ ) .  d.^ = d ^ ^  = d ^ . =  
1 1 2  2

' V , для всіх ( к , . к J ,  d.,  =  . . .  , - î  
^ 1  ik к J

1 V

в інших випадках,

Процедура нормалізації дозволяє перетворити 
вектори вхідних сигналів в одиничні з тим же на
прямком.

Аналіз розподілу даних, що використовува
лись на етапі навчання, контролю і тестування ней
ронної мережі, дозволяє зробити висновок, що ха
рактерною особливістю даних є близькі профільні

(4 )

де /. /. — вектори положення псііронів з номерами і 
і /; dlst — евклідова відстань.

При моделюванні процесу навчання синтезо
ваної нсііроішої мережі були прийняті настунні 
параметри: кількість епох навчання на етані впо
рядкування — 2000, а на етані підстроювання 
[2000-5000]; параметр швидкості нав^іання на 
етапі впорядкування ~  0,9, а па етапі підстроюван
ня — 0,001; розмір околиці нейрона на етапі під
строювання — 3; початкові значення векторів ва
гових коефіцієнтів псііронів — нормалізовані малі 
випадкові значення. На рис. 2 наведено топологію 
синтезованої мани Кохонсна но завершенню про
цесу моделювання 'її навчання (6000 епох).

В ідеальній ситуації при пред’явленні моделі 
"сенсорного сигналу" відгук повинен бути таким.

7S ISSN 0204-3599. Техи. слектродшииііка. 2007. № 5



270°

0 ° 180

270

1’ ііс. І, а, П

При якому вагові косфіцісптії иеііропа-іісреможця 
зі стовідсотковою точністю ВІДІІОВЛЮЮТІ. вхідппіі 
сигнал. Тестування мережі виконували інля.хом 
пред’явлення на ї ї  вхід даних контрольної і тестової 
множин. На рис. 1 показано результати відновлен
ня синтезованою маною Кохонена .даних, що не 
використовувались в процесі навчання (// — конт
рольна множина; 6 — тестоікі множина).

Аналіз відгуку синтезованої моделі при подачі 
на ї ї  вхід "сенсорних сигналів" (рис. 2) свідчить, що 
модель практично зі стовідсотковою точністю від
новлює вхідні сигнали контрольної і іестової мно
жин даних. Відгю)!Ідію, при aнaJЮгiчниx сі руктурах 
профільних векторів г для різних днів перемагає 
один і той же нейрон. Номе|ні неіїронів-нере.можців 
утворюють кодову таГнищю профільних дат вико
нання технологічного нроцесч в мин\.іому. Таким 
чином, в результаті ііре.д'явлсння моделі профіль
них векторів, що характеризують виконання техно
логічного процесу в минулому, но ї ї  відгуку стає 
можливою побудова кодової множини (книги) 
класифікатора, до якої входить номер нейрона, що 
с опорним представником клас гера для даної дати 
та кількість його перемог (акгиїїацій). Фраімент 
побудованого класифікатора наведено в табл. 2. На 
рис. 2 (пунктирна лінія — факт, суцииліа — прог
ноз) наведено профільні хаїлікгеристики фізико- 
хімічних параметрів во.дної еченензії і браку ке
рамічних напівфабрикатів, іщ' отримані з викорис
танням запропонованої .меіо.щки. .Аналіз одержа
них результатів свідчить, що мініма.іьна відносна 
похибка прогнозу фізико-хімічних параметрів вод
ної суспензії но конкретному технологічному пара
метру складає 0%, а максимальна — 32%. Значення 
максимальної відносної похибки для різних тинів 
браку керамічних напівфабрикатів, ві.дновідних 
одному профільному вектору, може коливаїися в 
межах 0—42%.

Отримані результати мо.делювання свідчать 
про те, що в конкретнііі синтезованііі моделі на 
пейромережевому базисі враховано не всі фактори, 
що виливають на хід технологічного процесу, однак 
в реальних виробничих умовах при йоі о виконанні 
вони не вважаються іифор.матишшмп і, відповідно.

не заносяться до оази даних та не враховуються при 
прийнятті рішень при керуванні технологічним 
процесом. Слід також врахувати, що мережі з само
організацією виконують обробку тільки вхідного 
вектора, і не )!Ідзначаються добрими агірокснма- 
ційними властивостями, які в свою чергу прита
манні багагошаровому персептрону, радіально ба
зисним чи рекурентним мережам.

Таолііцм 2

і  Дата І Ісіірон перемо
жець

Кількість перемог

1 2 3

і 2.3.0.3.2004 241 13

1  24.03.2004 4.53 1
!  2.3.03.2004 461 4
і  ~ ~

20.03.2004 271 2

29.03.2004 321 1
30.03.2004 123 1
3 і .03.2004 341 49

0 1.О4.2004 О Т Т 6
02.04.2OO4 .51 1

03.04.2004 441
1

0 1

0.3.04.2004 222 6
06.04.2004 441 13

0,3.04.2004 91 2

10.04.2004 341 49

12.04.2004 341 49

13.04.2004 341 49

14.04.2004 341 49

1.5.04.2004 242 1
16.04.2004 441 9

17.04.2004 52 - )

Таким чином, проблема синтезу комплексної 
ІСППР для об’єктів керамічного виробництва, на 
пашу думку, може бути успішно вирішена лише 
при поєднанні властивостей різних парадигм ней- 
ронних мереж. Однак у даній постановці зазначена 
проблема, безумовно, потребує проведення додат-
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кових теоретичних та експериментальних дослід
жень.
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