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РОЗДІЛ 5  

ВИКОРИСТАННЯ УНІФІКОВАНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ  

РОЗРЯДНОЇ ЛАМПИ ВИСОКОГО ТИСКУ  

ДЛЯ АНАЛІЗУ СХЕМ ПУСКОРЕГУЛЮВАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

 

5.1 Схема складного ПРА та її візуально-блочна реалізація 

 

Використання уніфікованої моделі РЛВТ з можливістю налаштування 

значень її коефіцієнтів за експериментальними даними на конкретний об’єкт 

дозволяє синтезувати візуально-блочну модель комплекту «РЛВТ – ПРА», 

орієнтовану на аналіз схем ПРА різних типів і конфігурацій. Така реалізація 

моделі забезпечує здійснення наочного дослідження поведінки складних ПРА і 

комплекту «РЛВТ – ПРА» в цілому на різних режимах, в тому числі при 

регулюванні потужності лампи. Враховуючи складність досліджуваних 

процесів, для проведення всебічного контролю у візуально-блочній моделі 

встановлено різні прилади вимірювання основних характерних величин. 

Завдяки налаштуванню коефіцієнтів моделі РЛВТ можливо не лише 

проаналізувати відповідність вибраного ПРА певному типу РЛВТ, а й узгодити 

його характеристики з параметрами конкретної лампи, що забезпечує 

синергетичність функціонування відповідного комплекту «РЛВТ – ПРА» в 

цілому.  

За основу розробленої візуально-блочної моделі взято схему, зображену 

на рис. 5.1, яка загалом відповідає запатентованому технічному рішенню –

пристрою «Система керування світильниками в трифазній мережі зовнішнього 

освітлення міст» [96], виключаючи можливість ручного шунтування частини 

витків основного дроселю, що експонується як спроба подолання проблеми 

зниження потужності лампи при спрацюванні електродами частини свого 

ресурсу. 
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Пропонована однофазна схема (рис. 5.1) дозволяє проводити плавне 

регулювання роботи РЛВТ з урахуванням характеристик самої лампи і 

зовнішніх чинників. При цьому забезпечується ощадність процесів запалення, а 

також можливість корегування режимів під час експлуатації. Використання 

наведеної схеми (рис. 5.1) дозволяє досягати необхідного зниження світлового 

потоку лампи за рахунок керованого зменшення сили струму лампи відносно 

номінального значення. 

Основний дросель L1, величина індуктивності якого обирається виходячи 

з паспортних характеристик лампи та мережі живлення, призначений для 

забезпечення роботи лампи в номінальних умовах. Для керування режимом 

роботи лампи застосовується додатковий дросель L2. При цьому забезпечується 

режим обережного запуску – зменшення кидка струму і його амплітуди в перші 

хвилини після включення лампи. Величина додаткового дроселю L2 обирається 

в залежності від необхідного зниження струму лампи. R-C-ланцюг вмикається 

паралельно симістору для зниження впливу на нього комутаційних dtdi . 

Система керування (CК) забезпечує функціонування симістора відповідно 

заданій програмі.  

 

 
 

Рисунок 5.1 – Схема включення РЛ ВТ  зі змішаним баластом: 

L1 – основний дросель;  L2 – додатковий дросель; VS – симісторний ключ;  

СК – система керування ключем;  EL – РЛВТ; R – активний опір; С – ємність. 
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Для розрахунку та дослідження режимів функціонування запропонованої 

схеми синтезовано візуально-блочну комп’ютерну модель у програмі Simulink 

пакету MATLAB ( рис. 5.2). При цьому використано змішаний підхід, коли 

основні елементи взято з папки електротехнічних блоків «SimPowerSystems» 

бібліотек Simulink, доповнено елементами інших папок – блоками 

математичних операцій, генерації сигналів різної форми, на основі моделі 

комплекту (4.3) та розробленої раніше реалізації, наведеної в розділі 2 

(рис. 2.12, рис. 2.13). Така реалізація має ряд переваг: наочність, відносна 

простота, можливість адаптивного редагування, зокрема, вибору адекватного 

вирішувача. При цьому можливе комп’ютерне відтворення складних керованих 

систем, наочне моделювання режимів їх функціонування з використанням 

керованих генераторів струму та напруги. 

При реалізації моделі використано наступні блоки: 

– «AC Voltage Source» – симулює генератор змінного струму, який в даному 

випадку налагоджений на частоту 50 Гц та напругу 220 В; 

– «Series RLC Branch» – моделює послідовно ввімкнені активний опір, 

індуктивність та ємність; налаштовано R=5 Ом, L = 0.175 Гн, при цьому ємність 

С виключена з ланцюжка; 

– «Voltage Measurement» – вольтметр, на виході має безрозмірний сигнал;  

– «Current Measurement» – амперметр, на виході має безрозмірний сигнал; 

– «DEE» – Differential Equation Editor (редактор диференціальних рівнянь) – за 

допомогою цього блоку можна задавати системи диференціальних рівнянь в 

явній формі Коші і розв’язувати їх.  

– «Product » – множення; 

– «Divide» – в якому настроєно множення та ділення; 

– «Scope» – графобудівник; 

– «Pulse generator» – кероване джерело імпульсних сигналів; 

– «Detaled thyristor» – деталізований тиристор; 

– «Powergui» – блок, що забезпечує роботу елементів теки «SimPowerSystems»; 



 141 

  
 

Рисунок 5.2 – Схема візуально-блочної моделі комплекту «РЛВТ – складний ПРА» 
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– «Constant» – джерело постійного сигналу, константа; 

– «Gain» – елемент прохідного множення; 

– «Controler voltage source» – кероване джерело напруги; 

– «A&R power» – блок визначення миттєвого значення активної та реактивної 

потужності; 

– «Paralel RLC Branth» – паралельне ввімкнення активного опору, індуктивності 

та ємності з можливістю відключення частини паралельних гілок. 

Візуально-блочна модель (рис. 5.2) працює наступним чином: джерело 

живлення видає в мережу напругу 220 В, генерований в контурі струм 

проходить через основний дросель і, в залежності від значення кута відкриття 

тиристорів, перерозподіляється між тиристорами й додатковим дроселем, у 

двох крайніх положеннях практично весь струм проходить через додатковий 

дросель або через тиристори. Причому в момент відкриття тиристору струм, 

накопичений в дроселі, замикається через нього і циркулює до моменту 

закриття тиристору, коли значення сумарного струму досягає величини струму, 

що циркулює в додатковому дроселі. Завдяки зміні величини та форми струму, 

що проходить через лампу, змінюється її світловий потік. 

Для генерації керуючого сигналу, що базується на періоді зміни струму та 

формується в залежності від значення кута відкриття тиристорів, розроблено 

спеціальну підсистему «P_G_n» (рис. 5.2, деталізовано на рис. 5.3). Підсистема 

«P_G_n» на виході видає імпульсний сигнал відповідного періоду та довжини 

керуючих імпульсів. Вона складається з логічної функції визначення 

полярності даного півперіоду, блоку множення, що виконує функцію логічного 

блоку «і», блоку часового зсуву сигналу у відповідності до частоти зміни 

струму, ще одного блоку множення що виконує логічну функцію «і». У 

результаті, залежно від вхідного сигналу (кут відкриття в секундах), змінюється 

час подання та тривалість сигналу на відкриття тиристорів (рис. 5.4).  

Результуючу візуально-блочну модель схеми ввімкнення РЛВТ з 

вимірювальними приладами зображено на рис. 5.5. 
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Рисунок 5.3 – Схема блоку «Генератор керуючого сигналу «P_G_n»  

 

 

Рисунок 5.4 – Графіки залежностей струмів від часу при затримці сигналу 

на відкриття тиристорів на 10 градусів: 

1 – струм через тиристор №1; 2 – струм через тиристор №2; 3 – загальний струм. 
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Рисунок 5.5 – Схема результуючої візуально-блочної моделі змішаного типу  з вимірювальними приладами  
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5.2 Обчислювальні експерименти з комплектом «РЛВТ – складний ПРА» 

 

На базі розробленої візуально-блочної комп’ютерної реалізації схеми 

ввімкнення РЛВТ разом з керованим ПРА проведено ряд обчислювальних 

експериментів при різних значеннях кута відкриття тиристорів. Модель 

налаштована згідно з визначеними за експериментальними даними 

конкретними значеннями її коефіцієнтів, що забезпечують достатньо точний 

опис лампи типу ДНаТ. Основні результати обчислювальних експериментів 

відображені на рис. 5.6 – рис. 5.21, де подано графіки основних характерних 

величин, а також в табл. 5.1. 

Тиристори відкриваються з деякою затримкою й певний час весь струм 

контуру біжить через обидва дроселі (основний та додатковий). У момент 

відкриття тиристора, струм що протікає через додатковий дросель, замикається 

через нього. Далі та частина півхвилі струму, що залишилася, протікає через 

задіяний тиристор. 

Як видно з рис. 5.6 і рис. 5.7 струм через додатковий дросель L2 при куті 

відкриття (часу затримки відкриття тиристорів) у 0º досягає амплітудного 

значення у 0,04 А, при цьому спостерігається падіння напруги в перші декілька 

мілісекунд як додатного, так і від’ємного півперіодів, що обумовлено деяким 

відставанням поданого системою керування сигналу від струму. 

Струм, що протікає через додатковий дросель L2, у момент відкриття 

тиристора замикається через цей тиристор і циркулює до моменту його 

закриття. Тиристори доповнюють один одного та разом пропускають необхідну 

лампі потужність. Розрахована споживана потужність склала 248,10 Вт. 

Загалом модельні струм та падіння напруги на лампі відповідають реальній 

РЛВТ, що підтверджує адекватність комп’ютерної моделі.  

При збільшенні кута відкриття тиристорів до 10º (рис. 5.8, рис. 5.9) 

спостерігається зростання струму, що протікає через додатковий дросель, 

протягом 0,01 с до амплітудного значення у 0,04 А та падіння напруги протягом 
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зазначеного проміжку з амплітудним значенням 160 В. Таких змін основних 

величин схеми достатньо для зниження споживаної лампою потужності до 

рівня у 222,90 Вт, при цьому на рис. 5.9 можна бачити вклад кожного з 

елементів, що забезпечують керування струмом лампи (додаткова 

індуктивність та керовані тиристори), у загальну величину струму лампи.  

Дані обчислювальних експериментів показують, що при збільшенні кута 

відкриття до 20º потужність лампи знижується до 207,20 Вт. При цьому 

спостерігається значний вплив зміни форми й амплітуди струму на форму й 

амплітуду падіння напруги на лампі (рис. 5.10). Також спостерігаються на 

графіках деякі флуктуації основних величин (рис. 5.11), що пояснюється часом 

спрацьовування та неідеальним налаштуванням сигналів системи керування. На 

рис. 5.11 добре видно, як три струми (через додатковий дросель, перший та 

другий тиристори) накладаються один на одного й одержується складна форма 

результуючого струму.  

 

 

  а)                                                б)                                                 в) 

 

Рисунок 5.6 – Графіки залежностей струмів (1) і напруг (2) від часу при куті відкриття 0°: 

а) джерело живлення; б) додатковий дросель; в) лампа 
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2 
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Рисунок 5.7 – Графіки залежностей струмів від часу при куті відкриття 0°: 

а) загальний; б) через додатковий дросель; 

в) через тиристор №1; г) через тиристор №2 

 

 
  а)                                                б)                                                 в) 

 

Рисунок 5.8 – Графіки залежностей струмів (1) і напруг (2) від часу при куті відкриття 10°: 

а) джерело живлення; б) додатковий дросель; в) лампа 
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б) 
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Рисунок 5.9 – Графіки залежностей струмів від часу при куті відкриття 10°: 

а) загальний; б) через додатковий дросель; 

в) через тиристор №1; г) через тиристор №2 

 

 
а)                                               б)                                         в) 

 

Рисунок 5.10 – Графіки залежностей струмів (1) і напруг (2) від часу при куті відкриття 20°: 

а) джерело живлення; б) додатковий дросель; в) лампа 
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Рисунок 5.11 – Графіки залежностей струмів від часу при куті відкриття 20°: 

а) загальний; б) через додатковий дросель; 

в) через тиристор №1; г) через тиристор №2 

 

 
  а)                                                б)                                                 в) 

 

Рисунок 5.12 – Графіки залежностей струмів (1) і напруг (2) від часу при куті відкриття 30°: 

а) джерело живлення; б) додатковий дросель; в) лампа 
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б) 
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Рисунок 5.13 – Графіки залежностей струмів від часу при куті відкриття 30°: 

а) загальний; б) через додатковий дросель; 

в) через тиристор №1; г) через тиристор №2 

 

 
  а)                                                б)                                                 в) 

 

Рисунок 5.14 – Графіки залежностей струмів (1) і напруг (2) від часу при куті відкриття 60°: 

а) джерело живлення; б) додатковий дросель; в) лампа 
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Рисунок 5.15 – Графіки залежностей струмів від часу при куті відкриття 60°: 

а) загальний; б) через додатковий дросель; 

в) через тиристор №1; г) через тиристор №2 

 

 
  а)                                                б)                                                 в) 

 

Рисунок 5.16 – Графіки залежностей струмів (1) і напруг (2) від часу при куті відкриття 75°: 

а) джерело живлення; б) додатковий дросель; в) лампа 
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Рисунок 5.17 – Графіки залежностей струмів від часу при куті відкриття 75°: 

а) загальний; б) через додатковий дросель; 

в) через тиристор №1; г) через тиристор №2 

 

 
  а)                                                б)                                                 в) 

 

Рисунок 5.18 – Графіки залежностей струмів (1) і напруг (2) від часу при куті відкриття 90°: 

а) джерело живлення; б) додатковий дросель; в) лампа 
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Рисунок 5.19 – Графіки залежностей струмів від часу при куті відкриття 90°: 

а) загальний; б) через додатковий дросель; 

в) через тиристор №1; г) через тиристор №2 

 

При куті відкриття тиристорів у 30º спостерігається ще більше 

спотворення форми струму (рис. 5.12), потужність лампи ДНаТ-250 знижується 

до рівня 192,00 Вт, а форма падіння напруги (рис. 5.12) на лампі ДНаТ 

наближається до форми падіння напруги на лампі ДРЛ. На рис. 5.12 

спостерігається досить складна форма падіння напруги на додатковому дроселі. 

При куті відкриття тиристорів у 60º (на рис. 5.14 і рис. 5.15) добре видно 

внесок кожного додаткового елементу (другий дросель, перший та другий 

тиристори) у форму загального струму в схемі. При цьому загальна амплітуда 

струму складає 3.2 А, лампа споживає 144,2 Вт. 

При куті відкриття тиристорів у 75º через тиристори протікає лише пікова 

частина загального струму, амплітудою у 0,5 А (рис. 5.16 і рис. 5.17). 

Споживана лампою потужність складає 133,0 Вт.  

При куті відкриття тиристорів у 90º (рис. 5.18 і рис. 5.19), через них 

практично не протікає струм, пікове значення «шуму» досягає не більше 0,2 А 

Споживана при цьому лампою потужність складає 130,3 Вт. 

 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

г) 
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Загалом, врахувавши форму та амплітуди зображених на рисунках 

величин, що змінюються в залежності від кута керування, можна сказати, що:  

– реалізована комп’ютерна модель працює стабільно у широких межах зміни 

форми та амплітуди струму та видає адекватні дані;  

– модель може використовуватись при дослідженні впливу різних схемних 

рішень на форму й амплітуду струму в комплекті «РЛВТ – ПРА»;  

– тиристори відкриваються при куті відкриття від 0  до 90 , зрізуючи ту частину 

півхвилі, що йде після часу вмикання.  

 

Таблиця 5.1 – Значення потужності та діючого струму лампи при різних 

кутах відкриття тиристорних ключів  

Кут відкриття тиристорів Р, Вт I, A 

0 248,1 2,8 

10 222,9 2,6 

20 207,2 2,4 

30 192 2,3 

60 144,2 1,8 

75 133 1,6 

90 130,3 1,5 

 

Графіки, зображені на рис. 5.20 та рис. 5.21, демонструють практично 

лінійну залежність діючого значення струму та потужності лампи від величини 

кута відкриття тиристорів з насиченням при досягненні кутів 75–90 . Подальше 

збільшення кута відкриття не призводить до зміни величини струму та 

потужності РЛВТ, що пояснюється специфікою роботи тиристорів, 

встановлених паралельно індуктивності. 
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Рисунок 5.20 – Графік залежності потужності лампи 

від кута відкриття тиристорних ключів 
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Рисунок 5.21 – Графік залежності діючого значення струму лампи  

від кута відкриття тиристорних ключів  
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Висновки до п’ятого розділу 

 

1.  На базі розробленої математичної моделі РЛВТ створено в програмі 

Simulink середовища MАTLAB візуально-блочну модель комплекту 

«РЛВТ – ПРА», орієнтовану на аналіз схем ПРА різних типів і конфігурацій.  

2.  Проведені засобами обчислювального експерименту дослідження 

поведінки режимних змінних лампи при зміні кута відкриття симістора 

демонструють складний характер впливу кута відкриття на форму й 

амплітуду струму та потужності лампи. Вигляд залежностей діючого 

значення струму та потужності лампи від кута відкриття тиристорних 

ключів цілком відповідає експертним оцінкам і теоретичним передбаченням.  

3.  Узгодженість результатів обчислювальних експериментів з 

експертними оцінками, що ґрунтуються на фізичних даних і теоретичних 

положеннях, підтверджує можливість подальшого використання отриманої 

уніфікованої математичної моделі РЛВТ і комп’ютерної візуально-блочної 

реалізації комплекту «РЛВТ – ПРА» для дослідження різних варіантів схем 

ПРА.  

4.  Синтезована візуально-блочна реалізація комплекту «РЛВТ – ПРА» 

може бути адаптована для дослідження інших складних об’єктів, що 

описуються диференціально-алгебраїчними системами.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації подано вирішення актуального питання розробки 

уніфікованої моделі розрядної лампи високого тиску, що охоплює лампи різних 

типів і надає можливість налаштування на конкретні об'єкти. Модель 

призначена для проектно-конструкторських досліджень зі створення 

енергоефективних освітлювальних систем і елементів керування ними.  

1. Проведено детальний аналіз сучасного стану питання, що висвітлює 

актуальність створення уніфікованої моделі розрядної лампи високого тиску і 

методів, інженерних методик оперування нею засобами розвинених 

спеціалізованих програмних комплексів. Вибрано диференціально-алгебраїчну 

модель, що побудована шляхом апроксимації вольт-амперної характеристики 

лампи, за базову для подальшого удосконалення опису РЛВТ.  

2. Розроблено уніфіковану модель розрядної лампи високого тиску за 

рахунок реструктуризації базової моделі, виділення частини її сталих 

коефіцієнтів як оцінюваних, введення додаткових стабілізуючих параметрів і 

переходу до відносних безрозмірних величин. Проведені модифікації 

підвищують адаптаційні можливості моделі та розширюють сферу її 

застосування. Шляхом доповнення опису лампи диференціальним рівнянням, 

що відображає схему її послідовного ввімкнення, створено відповідну модель 

комплекту «Розрядна лампа високого тиску – пускорегулювальний апарат». У 

подальшому допускається налаштування моделі для опису більш складних 

схем. Прийнятна якість моделі підтверджується теоретичними викладками та 

експертними оцінками. 

3. Розроблено експериментальний стенд і план проведення фізичних 

досліджень з урахуванням особливостей поведінки комплекту «РЛВТ – ПРА». 

Порівняння одержаних експериментальних даних і відповідних модельних 

значень вказує на перспективність уніфікованої моделі та необхідність 

уточнення її коефіцієнтів. Отримані напрацювання можна використовувати для 
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проведення подальших досліджень розрядних ламп високого тиску у комплекті 

з пускорегулювальними апаратами різних типів.  

4. Розроблено метод, методику і відповідні програми знаходження 

оптимізованих значень коефіцієнтів синтезованої диференціально-алгебраїчної 

моделі за експериментальними даними комплекту «РЛВТ – ПРА», що 

забезпечує опис конкретної лампи з низькою похибкою. Визначено 

оптимізовані коефіцієнти уніфікованої моделі для натрієвої лампи високого 

тиску, що підвищує адекватність її опису, зокрема, середньоквадратична 

похибка розрахунку усталених режимів не перевищує 4,2 %. Розроблений 

підхід до корекції значень коефіцієнтів є універсальним і може застосовуватися 

при дослідженнях інших об’єктів.  

5. Виявлено характер залежності амплітуди та форми вихідних сигналів  

уніфікованої моделі РЛВТ – напруга, струм, провідність – від величин її 

коефіцієнтів (загальна динаміка процесів, прояви піку перезапалювання, вигляд 

площадки горіння). За результатами цього аналізу знайдено обґрунтовані 

попередні оцінки параметрів моделі та спрямовано процес їх корекції, що 

забезпечує прийнятну якість моделювання.  

6. Розроблено в середовищі MATLAB програмний комплекс розрахунку 

та візуально-блочні реалізації моделі освітлювального комплекту «РЛВТ –

 ПРА». Створений програмний комплекс може служити основою для 

проведення в середовищі MATLAB досліджень інших об’єктів, які описуються 

диференціально-алгебраїчними системами. Його використання при підготовці 

фахівців електротехнічного профілю сприяє посиленню ролі комп’ютерних 

освітніх технологій у навчальному процесі.  

7. Розроблено візуально-блочну схему дослідження складних 

пускорегулювальних апаратів, яка допускає зміну її параметрів і структури. 

Проведено обчислювальні експерименти з комплектом «розрядна лампа 

високого тиску – пускорегулювальний апарат» при керуванні споживаною 

потужністю, що підтверджують спроможність уніфікованої моделі працювати в 
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складних режимах. Обґрунтованість використання моделі при широкому 

діапазоні зовнішніх впливів дозволяє виявляти особливості спільної 

експлуатації ламп і ПРА різних типів, виробників та конструктивного 

виконання, що важливо при створенні систем керування освітлювальними 

установками.  

8. Розроблено та захищено патентом України технічне рішення 

пускорегулювального пристрою «Система керування світильниками у 

трифазній мережі зовнішнього освітлення міст» для РЛВТ типу ДНаТ (патент 

на корисну модель № 97433), що дозволяє керувати світловим потоком ламп з 

метою економії електроенергії та забезпечує надійну роботу комплекту 

«РЛВТ – ПРА» при зміні характеру напруги живлення і старінні обладнання в 

процесі експлуатації.  

9. Розроблений за результатами дисертації програмний комплекс 

впроваджено у роботу виробничого підприємства ТОВ «ОСП Корпорацiя 

ВАТРА» для розрахунку комплектів «розрядна лампа високого тиску – 

пускорегулювальний апарат».  

10. Результати дисертаційних досліджень упроваджено у навчальний 

процес факультету електропостачання і освітлення міст Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова при 

підготовці студентів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка.  
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ДОДАТОК  А 

 
А.1  Лістинг сценарію параметричної ідентифікації  

 

%  ParIdent_scr 

  

%  Розрахунок параметричної ідентифікації 

  

%  Початковий етап розрахунку - зчитування даних з файлів, присвоєння імен 

  

% I Зчитування даних з файлів 

  

%  1.1.    Ключи  

% key = [  1       2          3       4        5      6    ] 

% key = [ind_r   vid_p     tay_ind   tex   plot_rez   ku   ] 

  

% Зчитування значень даних ключів 

fid = fopen('Dan_key_rasch.txt', 'r'); 

% % Зчитування даних з текстового файлу 

dan_key= fscanf(fid, '%e'); 

fclose(fid); 

  

  

% Завдання типу досліджуваного режиму:  

ind_r    = dan_key(1);  % 0 – усталений режим; 1 - режим холодного пуску; 

  

% Вид напруги живлення  

vid_p    = dan_key(2); % 0 – постійна напруга; 1 - синусоїдальна   

  

  

%  Ключ початкових оцінок вектора коефіцієнтів tay_ind  = dan_key(3);  

% 0 - формуються на основі вихідних довідкових даних;  

% 1 - зчитується з файлу 'Model_chustv_tayo.txt' 

  

%  Ключ-часу - часу рахунку, обирається 

tex = dan_key(4);   

% 1- параметри часу рахунки вносяться з даних експерименту;  
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% 0 - параметри залишаються згідно введеним раніше значенням 

  

%  Ключ-графіків – які графіки будувати  

plot_rez = dan_key(5);  

% 1 - побудувати графіки за експериментальними даними 

% 2 - побудувати графіки результатів розрахунку по моделі чутливості 

% 3 - побудувати графіки порівняння фізичних і модельних даних 

  

  

% Ключ-напруги – вибір амплітудного значення напруги 

k_u = dan_key(6);   

% 1 - визначення за даними фізичного експерименту 

% 0 - визначення по теоретичним даними (за параметрами) 

  

  

% 1.2. Введення величин (параметрів) 

  

% 1.2.А Читання даних з файлу data_p.txt 

 

% Даних для розрахунку за моделлю чутливості 

  

fid = fopen('Dan_P_rasch_DNaT_250_180_A0.txt', 'r'); 

% Зчитування даних з текстового файлу 

dan_p= fscanf(fid, '%e'); 

fclose(fid); 

  

  

%   1.2.В    Присвоєння величинам відповідних значень 

%  PK(1,1:16 ) = [1  2  3   4  5  6  7   8     9      10  11  12   13   14  15  16 ] 

%  PK(1,1:16 ) = [f  fi Usd to dt tk fo epsr deltar   n   p    m   R    L   Uo  Po ] 

  

% PK(1,17:24) =  [17    18   19   20   21   22   23   24 ] 

%  PK(1,17:24) = [tay1 tay2 tay3 tay4 tay5 tay6 tay7 tay8] 

  

  

% Зчитування характеристики синусоїдальної напруги живлення лампи 

% Вважають _нормальним_ 
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f  = dan_p(1);  %  fdnom = 50 - частота 

fi = dan_p(2);  %  кут зсуву напруги живлення  

Ud = dan_p(3);  %  Udnom = 220 - діюче значення напруги живлення,  

% значення можуть перевизначатися нижче 

  

% Час розрахунку моделі і крок рахунки в секундах 

to = dan_p(4);  % - початковий момент часу 

dt = dan_p(5);  % - крок 

tk = dan_p(6);  % - час кінця рахунку 

 

 

 

% Введення додаткових величин 

fo = dan_p(7); % fo = 50, нормувальна частота 

  

  

% Завдання значень параметрів регуляризації 

epsr   = dan_p(8); 

deltar = dan_p(9); 

  

  

%  Розмірність задач:   

  

n = dan_p(10); % n - число змінних стану; 

p = dan_p(11); % p - число параметрів моделі; 

m = dan_p(12); % m - число вихідних змінних. 

  

%  Технологічні параметри баласту  

 

R = dan_p(13); 

L = dan_p(14); 

  

% Номінальні значення напруги на лампі і її потужності, 

% Службовці параметрами нормування 

% Далі задані значення для лампи типу ДРЛ- 250 

Uo = dan_p(15); 

Po = dan_p(16); 
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%  Вхідні довідкові значення коефіцієнтів моделі для лампи типу ДРЛ- 250: 

% Далі задано згідно Краснопольському О.Є. 

% Перераховано при створенні файлу параметрів 

  

if tay_ind==0; 

tay(1,1) = dan_p(17); % 

tay(2,1)  = dan_p(18); % 

tay(3,1)  = dan_p(19); % 

tay(4,1)  = dan_p(20); % 

tay(5,1)  = dan_p(21); % 

  

tay(6,1)  = dan_p(22); 

tay(7,1)  = dan_p(23); 

tay(8,1)  = dan_p(24); 

end 

  

  

  

  

%  1.3. Визначення значень коефіцієнтів tay 

% В залежності від значення ключа «tay_ind» 

  

if tay_ind>0 % тоді зчитуються дані з текстового файлу 

% (В якому можемо легко їх змінити) 

% Спочатку в ньому дані, розраховані за Краснопольським О.Є. 

 

fid = fopen('Model_chustv_tayo_DNaT_250_180_A0.txt', 'r'); 

tay2= fscanf(fid, '%e'); 

% формування стовпчика 

  

tay(1,1) = tay2(1); % 

tay(2,1)  = tay2(2); % 

tay(3,1)  = tay2(3); % 

tay(4,1)  = tay2(4); % 

tay(5,1)  = tay2(5); % 
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%   tay(6,1)  = tay2(6); 

%   tay(7,1)  = tay2(7); 

%   tay(8,1)  = tay2(8); 

  

fclose(fid); 

  

% Якщо tay_ind = 0, то початкові оцінки коефіцієнтів 

% Формуються на основі вихідних довідкових даних; 

% Вони пораховані раніше при створенні файлу параметрів 

  

end  

  

 

% 1.4 Визначення початкових умов і повного набору даних 

 

% При формуванні файлів ключів і параметрів (пп0) розрахували по 

% програмі "opr_nach_u_ch.m", вже маємо відповідні файли. 

% 

% Повна матриця даних розміру [ne 4], де ne - кількість рядків 

 

% data3 = [t i Uel Us] 

%fid = fopen('Dan_ust_Exp.txt', 'r'); 

%;datat3= fscanf(fid, '%e', [4]); 

  

  

%   1.4.А Вибір даних відповідно до типу досліджуваного режиму: 

if ind_r <1% 0 - усталеною режим, 1 - перехідний 

  

% Зчитування даних по експерименту 

% - Початкових для Мод.Чутл.. і Пар.Ідент 

% Ділянка в n * T, де n <10 - для розрахунку слід брати короткі ділянки 

% Тому маємо цикл. Якщо рахунок буде вестися не дуже довго, 

% То для уточнення можна буде збільшити кількість точок 

% В яких ведеться розрахунок.  

 

% Зчитування початкових даних з текстового файлу 

% data2 = [to dt tk fi  Usa i Uel ne];  
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fid = fopen('Nach_u_ust_Exp_DNaT_250_180_A0.txt', 'r'); 

% Зчитування даних з текстового файлу 

datat2= fscanf(fid, '%e'); 

ne= datat2(8) ; % шт рядків 

fclose(fid) 

  

  

%  Зчитування повних даних з текстового файлу 

% data3 = [t i Uel Us] 

fid = fopen('Dan_ust_Exp_DNaT_250_180_A0.txt', 'r'); 

datat3= fscanf(fid, '%e', [ne 4]); 

fclose(fid) 

  

elseif ind_r>0; %  Зчитування початкових умов 

% режиму холодного пуску 

% Зчитуються дані по іншій ділянці 

% Також беремо ділянку в n * T, де n <10 

% Якщо рахунок буде йти не дуже довго, 

% То для уточнення можна буде збільшити кількість T 

  

% Зчитування початкових даних з текстового файлу 

% data2 = [to dt tk fi  Usa i Uel ne];  

fid = fopen('Nach_u_dr_Exp.txt', 'r'); 

% Зчитування даних з текстового файлу 

datat2= fscanf(fid, '%e'); 

ne= datat2(8) ; %шт рядків 

fclose(fid) 

  

%  Зчитування повних даних з текстового файлу 

% data3 = [t i Uel Us] 

fid = fopen('Dan_dr_Exp.txt', 'r'); 

datat3= fscanf(fid, '%e', [ne 4]);  

fclose(fid) 

  

end 
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 %  1.4.В  Присвоєння величинам значень з експериментальних даних 

  

% Створюється вектор початкових умов розрахунку з даних експерименту 

%data2 = [to dt tk  i Uel Usa fi n] % це рядок! 

  

toe = datat2(1,1); % с 

dte= datat2(2,1); % с 

tke = datat2(3,1); % с 

fi = datat2(4,1); % Гц 

Usa = datat2(5,1); % В 

yeo(1) = datat2(6,1); % А 

yeo(2) = datat2(7,1) ; % В  

%ne = datat2(8,1) ; % шт. рядків 

  

  

% 1.4.С% Розрахунок характерних для конкретної лампи величин 

% в сталому режимі і переведення початкових значень 

% у відносних одиниці (в.о.)  

  

Io=Po/Uo; % характерний струм 

Go= Po/Uo^2; % характерна провідність 

  

  

% Переведення повних даних фізичного експерименту 

% В відносні одиниці  

yeon(1,1)= yeo(1)/Io; % струм у в.о. 

yeon(1,2)= yeo(2)/Uo; %  напруга у в.о.  

  

  

  

% Розрахунок початкового нормованого значення провідності (в.о.) 

b0=0.4; 

%Gde=0.003; % 

%G=b*g+Gde; 

Ge= yeo(1)/yeo(2); 

ge0=Ge/b0; % початкова провідність за даними експерименту 
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g0= ge0/Go; % провідність у в.о. 

  

  

% Формування вектора для визначення початкових умов 

% Остаточно він формується в підпрограмі M_chuv_nach 

% x0=[ge0 b0 yeo(1)]; 

  

  

% 1.4.D   Створюється вектор повних нормованих даних експерименту  

% data3 = [t  i(t)  Uel(t)  Us(t)] 

  

te = datat3(:,  1); %сек 

  

ye1= datat3(:,2); %     i(t) 

ye2= datat3(:,3); %   Ul(t) 

ye3= datat3(:,4); %   Us(t) 

  

% Нормування експериментальних даних 

ye1n= ye1/Io; %     i(t) 

ye2n= ye2/Uo; %   Ul(t) 

ye3n= ye3/Uo; %   Us(t) 

  

  

% Формування матриці експериментальних нормованих значень струму і напруги 

yen=[ye1n ye2n]; 

  

  

  

%   1.5. Додаткові розрахунки до зчитування даних з експерименту 

  

% Розрахунок амплітудного значення напруги харчування 

if k_u == 0; % Розраховується тут, 

% Інакше - значення береться з даних по експерименту 

Usa=Usd*sqrt(2); 

end 
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%   1.6. Перетворення вихідних даних до безрозмірних змінних 

% (Нормування) 

  

% Розрахунок нормованого періоду 

To=1/fo; %  Період (To) – розраховується 

  

% Нормування частоти напруги живлення 

f = f/fo; 

  

% Нормування амплітуди  напруги живлення  

Usa=Usa/Uo; 

  

  

% Нормування реальної напруги мережі 

%    ye3n= ye3/Uo; %   Us(t) 

%    Usen= ye3/Uo; 

  

  

%   1.7. Реакція на ключ "tex"  

% якщо 1 -  дані часу рахунки беруться з експериментальних даних 

% по-іншому  -  с вектора параметрів моделі чутливості 

if tex==1; 

  

% Розрахунок нормованого часу рахунки за даними експерименту  

  

to = toe/To; 

dt = dte/To; 

tk = tke/To; 

end 

  

%  1.8. Завдання Go - початкового значення безрозмірною 

% Провідності для режиму холодного пуску 

  

%  (  G = x(1)* x(2) );  

% Goo – характерна провідність 

Goo=Po/(Uo^2); 
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% Go = (yeo(1)/yeo(2))/Goo; 

%  Go розраховується в програмі визначення початкових умов!!!! 

 

%  1.9  Формування початкових значень nach_chuv 

%  векторизованої матриці chuv = [Xtay, x], 

%  складеній з матриці чутливості  Xtay  

%  змінних стану і власне 

%  вектора змінних стану  x  

  

nach_chuv=M_chuv_nach(tay,Go,yeon,n,p,ind_r); 

  

%  САМЕ 

%  Розрахунок параметричної ідентифікації 

%  М.О.Р.Е.) 

  

%        II    Другий етап розрахунку   –   запуск мінімізації, 

%   який включає  розрахунок деяких величин, а 

%  а усередині мінімізації 

%  - функціонал, що мінімізується 

%  - розрахунок моделі чутливості 

%  - градієнт (що базується на моделі чутливості) 

 

%  Отримання даних ззовні  

%  to, tk       -  час розрахунку 

%  dt            - крок виведення даних 

%  nt            - к-ть крапок (вихідних рахунку і вимірювань) 

  

% m            - кількість «y» 

% p – к-ть параметрів (коефіцієнтів) 

  

%  y             -   вектор результатів розрахунку за математичною моделлю. 

% yen           -   вектор нормованих експериментальних значень величин 

  

% tay0         -   вектор початкових оцінок коефіцієнтів, згідно моделі чутливості 

  

%  tay – вектор (стовпець) шуканих значень коефіцієнтів 

 



 195 

tay0=tay; %(по даним отриманим раніше по пп 1.) 

  

% p             - кількість коефіцієнтів tay моделі 

% p=5   (для першої модифікації, яку використовуємо 

%  при розрахунку сталого режиму) 

 

% e             - ненормований параметр ругуляризації 

 

% YtayM               - матриця поточних значень 

%  транспонованої векторизованої  матриці  

%  чутливості Ytay вихідних змінних 

  

% II А    Перший етап - розрахунок моделі чутливості  

% для розрахунку початкових значень відхилень Stayo 

  

% 2.1 Розрахунок моделі чутливості - знаходиться усередині програми мінімізації 

% А точніше усередині розрахунку за мінімізованим функціоналом 

% де tay – шуканий вектор (Х), А  

  

%2.1.1 Розрахунок моделі чутливості  

% файл Model_chustv.m містить систему с 18 рівняннями,  

% частина яких – нульові 

  

%  Формування установок (завдання) рівня  

%  точність, вибір методу рішення, завдання  

%  параметрів виведення результатів) для вирішувача ОДУ  

  

options=odeset('RelTol',1e-12,'AbsTol',1e-18,'MaxOrder',5,'BDF', 1); 

  

%  Вирішення диференціальних рівнянь моделі чутливості:  

%  обчислення матриці chuvM поточних значень  

%  транспонованої векторизованої матриці chuv = [Xtay, x]  

%  у моменти часу, з яких формується вектор tv  

  

% формування параметра часу розрахунку 

tp = to:dt:tk; 
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%  Нормований вектор експериментальних моментів часу 

ten=te/To; 

  

% Коефіцієнт амплітуди струму 

% KA= IнДНАТ/IнДРЛ=2.8/2.15=1.3 

KA=1.3; 

  

[tv,chuvM]=ode15s(@Model_chustv4_06,tp,nach_chuv,options,n,p,f,Usa,fi,vid_p,R,L,To,U

o,Po,tay0,epsr,deltar,ten,ye3n,KA); 

  

% 

[tv,chuvMm]=ode15s(@Model_chustv4,tp,nach_chuv,options,n,p,f,Usa,fi,vid_p,R,L,To,Uo,

Po,tay,epsr,deltar,ten,ye3n,dt); 

  

% chuvM=interp1(tv,chuvMm,ten,'cubic');  

  

 

% Побудова експериментальних графіків 

% струм - переривчастою лінією, масштабовано в 20 разів 

% напруга на лампі  

% напруга мережі 

  

ipostr=ye1*20; 

upostr=ye2; 

uspostr=ye3; 

  

figure(3339)  

plot(te,ipostr,'-.k',te,upostr,'k',te,uspostr,'-.k'); 

  

  

  

% 2.1.2 Обробка результатів розрахунку по моделі  

% чутливості - файл Model_chustv.m 

  

% ts=ne %  Число рядків ts вихідних масивів зумовлене  

% у нашому випадку зумовлено кількістю експериментальних даних - ne 
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% xMs1= size(chuvM,1);   % число рядків поточних значень матриці чутливості  

% у нашому випадку зумовлюється через кількість експериментальних даних - ne 

  

%  2.1.2 A   Виділення матриці  xM  поточних значень транспонованого вектора x 

змінних стан 

  

xM=zeros(ne,n); % створення матриці нулів розміру Ntk 

  

np = n*p; 

  

for k=1:n; 

xM(:,k)=chuvM(:,np+k);  

% вибір останніх трьох стовпців з матриці chuvM – значення змінних стану - x 

end 

  

%  2.1.2 B1   Виділення матриці  XtayM  поточних значень  

%  транспонованої векторизованої матриці  

%  чутливості Xtay змінних стану  

  

XtayM=zeros(ne,np); 

  

for k=1:np; 

XtayM(:,k)=chuvM(:,k); 

% вибір перших n*p (15) стовбців з матриці 

% chuvM - значення змінних стану – x, 

% по всьому часу розрахунку 

  

end 

  

%  2.1.2 B2   Обчислення матриці  yM  поточних значень  

%  транспонованого вектора у вихідних змінних 

  

yM(:,1)=xM(:,3); 

yM(:,2)=xM(:,3)./(xM(:,1).*xM(:,2) +epsr); 

  

%  2.1.3   Обчислення матриці YtayM  поточних значень  

%  транспонованої векторизованої матриці 
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%  чутливості Ytay вихідних змінних розміру  m*p   

 

% Перевірка побудовою графіка 

  

np=n*p; 

  

xch= chuvM (:,np+1:np+n); 

% xch= chuvMm (:,np+1:np+n); 

  

% розрахунок струму в амперах 

Ipch=xch(:, 3)* Io; 

  

% Побудова графіку струму в амперах 

% 'Im(t) 

figure(3335)  

plot(Ipch,' y'); 

xlabel('t, с (М 1:2)'); 

ylabel('I, A'); 

title('Im(t) '); 

  

% Побудова графіків модельної і експериментальної напруги для порівняння 

   

figure(3337) 

plot(te,yen(:,2),'k',te,yM(:,2),'-.k'); 

  

% Побудова графіків модельного і експериментального струму для порівняння 

 

figure(3338) 

plot(te,yen(:,1),'k',te,yM(:,1),'-.k'); 

  

 %  2.1.3А 

% Визначення розміру матриць   

Hx=zeros(m,n); 

%Ytay=zeros(m,p); 

YtayM=zeros(ne, m*p); 

  

Q=zeros(p, p); 
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for  is=1:ne; 

 

% 2.1.3.B   Обчислення поточного значення для моменту часу is  

%  матриці Якобі Hx правих частин рівнянь для вихідних змінних  

%  по змінним стану розміру  m*n   

      

     Hx(1,3)=1; 

     ar=xM(is,1)*xM(is,2)+epsr;  

     br=ar^2;  

     Hx(2,1)=-xM(is,2)*xM(is,3)/br;  

     Hx(2,2)=-xM(is,1)*xM(is,3)/br; 

     Hx(2,3)=1/ar; 

   

% 2.1.2.C  Формування матриці YtayM  

% шляхом обчислення поточного рядка для моменту часу is  ( по циклу)  

% значень транспонованої векторизованої матриці  

% чутливості Ytay вихідних змінних  

% (у конкретний момент часу)  розміру  m*p. 

% size(Ytay)= [m*p] 

 

     for  ii=1:m  

         for  jj=1:p  

             for  kk=1:n  

                 YtayM(is,m*(jj-1)+ii)=Hx(ii,kk)*XtayM(is,n*(jj-1)+kk);   

             end 

         end 

     end 

  

     % Розрахунок матриці плану лінеаризованої моделі 

      

      

% В результаті  size(YtayM)= [is; m*p] 

  

end % Кінець визначення матриці YtayM 

  

for is=1:ne 



 200 

     YtayMis=reshape(YtayM(is,:),2,[]); 

    YtayMisT=YtayMis'; 

    Q=Q+YtayMisT*YtayMis; 

end 

 

%     2.2    Розрахунок деяких величин  

%  для функціонала, що мінімізується  

% на основі даних отриманих з розрахунку моделі чутливості 

  

% yM – матриця розміру t*m ( t – часовий вектор) 

% YtayM – матриця розміру m*p*t 

  

% Початкове значення мінімізованого функціоналу 

  

% alpha=[0.408,0.781]; % - оптимізація моделі за значенням y(1) или y(2) 

  

alpha=[0.408,0.781]; % - оптимізація моделі за значенням y(1) або y(2) 

% тут настроєно по амплітуді 1, струм амплітудою 2.45   ( 1/2,45=0,408 ) , напруга 

(1/1,28)   0.781 

  

% З урахуванням різної амплітуди внесок напруги у функціонал, що мінімізується 

% повинен бути вище, а саме в 1,875 разів 

  

La=alpha.*ones(1,m); %      - завдання  векторизованих елементів діагональної 

матриці ваги спостережень 

  

LaG=1/2.407;% Glm -  нормування провідності за математичною моделлю по 

амплітуді, к 1 

   

omega= [1; 1; 1; 1; 1]; % посилення ваги 

  

Wtayo=omega.*(abs(tay0)).^-2;%     -  векторизована діагональна  матриця ваги 

параметрів 

  

dLa=diag(La);% діагональна матриця, складена з елементів початкового вектора 

dWtayo =diag(Wtayo); % діагональна матриця, складена з елементів початкового 

вектора 
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% yen - нормованих зміряних експериментально значень 

  

% Початкове значення функціонала, що мінімізується 

% відхилення в нульовий момент часу 

% відповідне першому набору, - перший рядок.  

  

% 

yM_a=abs(yM); 

yen_a=abs(yen); 

% 

   

% Розрахунок на кінцях інтервалу 

Stayo= 0.5*dt*(yM(1,:)-yen(1,:))*dLa* (yM(1,:)-yen(1,:)).' +0.5*dt*(yM(ne,:)-yen(ne,:))*dLa* 

(yM(ne,:)-yen(ne,:)).'; 

  

% Розрахунок включаючи кінці 

for is=2:(ne-1) 

Stayo= Stayo+(yM(is,:)-yen(is,:))*dLa* (yM(is,:)-yen(is,:)).'*dt; 

end 

  

 er= 0.001*Stayo;%     -    розрахунок параметру регуляризації 

  

% Розрахунок критеріїв зупинки розрахунку 

ef= 0.1*Stayo; 

   

% 2.2   В2   Запуск процесу мінімізації, без    dt  

taym=tay0; 

% tay0=taym; 

  

options=optimset('Display','iter-detailed','GradObj','on', 'LargeScale' , 'on', 

'MaxPCGIter',15,'TolPCG', 1e-16,  'MaxIter', 5, 'TolFun',ef, 'TolX', 1e-16, 'Display', 'iter-

detailed'); 

%  

[taym,Snr,e_flag,out,grad,hes]=fminunc(@Parident4,taym,options,dLa,dWtayo,er,to,dt,tk,n

,p,m,f,Usa,fi,vid_p,R,L,To,Uo,Po,epsr,deltar,ne,yen,ten,ye3n,Go,yeon,ind_r,tay0) 
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А.2  Лістинг файлу-функції з моделлю комплекту «РЛВТ – ПРА»  

 

 

%  Файл-функція моделі 

-% difs_RL.m 

 

 

function dx=difs_RL(t,x,n,f,Usa,fi,vid_p,R,L,To.Uo.Po,tay,p,epsr,deltar) 

% Обчислення правої частини диференціальної системи 

% для комплекту РЛ-Др. 

% Опис параметрів: 

%  t – час; 

%  x – вектор змінних стану розміру n*1; 

%  n – число змінних стану (розмірність системи; 

%  Usa – амплітуда напруги живлення; 

%  tay – вектор коефіцієнтів розміру p*1; 

%  p – число параметрів; 

%  dx – вектор правих частин; 

%  диференціальної системи розміру n*1. 

 

 

dx=zeros(n,1); 

 

 

%  Розрахунок напруги живлення при n=3 

%  ведеться з використанням м-функції Us_pit.m  

 

 

Us=Us_pit(t,f,Usa,fi,vid_p); 

Usn=Us/Uo; 

 

 

% Проміжні обчислення при n=3 

A=x(3)/x(2))^2-x(1)^2; 

F=x(1)*x(2)+epsr; 

G=sqrt(x(3)^2+deltar); 
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B=G/F; 

C=B-1; 

D=1+tay(1)*C; 

ER=D-x(2); 

 

 

% Розрахунок правих частин dx диференціальної 

% Системи для змінних стану dx/dt=f  

%  (f  позначено як dx)  

 

 

dx(1)=tay(5)*A/D; 

dx(2)=(tay(2)+tay(3)*B^tay(4))*ER; 

dx(3)=(To/(L*Po))*(Uo^2*Usn-Po*R*x(3)-Uo^2*x(3)/F); 

 

 

end 
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А.3   Лістинг підпрограми формування початкових даних 

для моделі чутливості 

 
%  M_chuv_nach.m 
 
function nach_chuv=M_chuv_nach(tay,Go,yo,n,p, ind_r) 
 
%  Формування початкових значень nach_chuv  
%  векторизованої матриці chuv = [Xtay, x],  
%  складеній з матриці чутливості  Xtay  
%  змінних стану і власне 
%  вектора змінних стану  x, где:  
%  Xtay – векторизована матриця 
%  чутливості розміру n*p; 
%  x – вектор змінних стану розміру n*1; 
%  tay – вектор коефіцієнтів розміру p*1; 
%  ind_r – індекс вибору режиму: 
%    ind_r =0 – усталений режим ; 
%    ind_r =1 – режим холодного пуска ( запуск  
%  при температурі лампи = температурі навколишнього середовища). 
%  Go – початкове значення безрозмірної  
%  провідність для режиму холодного пуску 
%  (  G = x(1)* x(2)  );  
%  y=[y(1) y(2)] (струм і напруга  
%  відповідно) - значення вектора безрозмірних  
%  вихідних змінних в деякий момент часу t  
%  кратний періоду напруги живлення  
%  що приймаються за початкових для сталого режиму. 
 
nach_chuv=zeros(n(p+1),1); 
Xtay=zeros(n,p); 
x=zeros(n,1); 
 
%  ind_r =0 – усталений режим ; 
 
if ind_r=0  
ar=abs(y(2))-1; 
br=1+tay(1)*ar; 
 
Xtay(1,1)=-y(1)*sign(y(2))/br^2; 
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Xtay(2,1)=ar; 
 
x(1)=y(1)/(y(2)*br); 
x(2)=br; 
x(3)=y(1); 
 
%  Формування початкових значень nach_chuv  
%  векторизованной матриці chuv = [Xtay, x],  
%  складеній з матриці чутливості  Xtay  
%  змінних стану і власне  
%  вектора змінних стану  x  
%  при сталому режимі 
 
nach_chuv(1:n*p)=Xtay(:); 
nach_chuv(n*p+1:n*(p+1))=x(:); 
 
end 
 
%   ind_r =1 – режим холодного пуску 
 
if ind_r=1 
ar=1-tay(1); 
 
Xtay(1,1)=Go/ar^2; 
Xtay(2,1)=-1; 
 
x(1)=Go/ar; 
x(2)=ar; 
 
%  Формування початкових значень nach_chuv  
%  векторизованої матриці chuv = [Xtay, x],  
%  складеної з матриці чутливості  Xtay  
%  змінних стану 
%  вектора змінних стану  x 
%  при режимі холодного пуску 
 
nach_chuv(1:n*p)=Xtay(:); 
nach_chuv(n*p+1:n*(p+1))=x(:); 
end 
end 
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А.4  Лістинг підпрограми розрахунків за моделлю чутливості 

 

% Model_chustv.m 

 

function dchuv=Model_chustv(t,chuv,n,p,m,f,Usa,fi,vid_p,… 

R,L,To.Uo.Po,tay,p,epsr,deltar) 

 

%  Обчислення правих частин моделі чутливості 

% 

%  Опис параметрів: 

%  t – час; 

%  p – число параметрів; 

%  n – число змінних стану (розмірність системи); 

%  m – число вихідних змінних,   m = 2; 

%  chuv = [Xtay, x] – векторизована матриця (розміру n*p+n )  

%  фазових змінних моделі чутливості,  

%  складена з матриці чутливості  Xtay  

%  змінних стану і власне 

%  вектора змінних стану  x;   

%  tay – вектор коефіцієнтів розміру p*1; 

%  Usa – амплітуда напруги живлення; 

%  f – частота 

%  fi – початкова фаза 

%  vid_p – вибір виду функції напруги живлення 

%  dchuv – векторизована матриця [dXtay, dx] (разміру n*p+n ) 

%  правих частин моделі чутливості, де 

%  dXtay – векторизована матриця правих частин відповідних ДР для   

%  функцій чутливості розміру n*p;   

%  dx – вектор правих частин відповідних ДР   

%  для змінних стану розміру n*1 

 

%  Расчет напряжения питания при n=3 

%  ведется с использованием м-функции Us_pit.m  

 

Us=Us_pit(t,f,Usa,fi,vid_p); 

 

Usn=Us/Uo; 

 

%  Обчислення допоміжної змінної np=n*p  
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np=n*p;  

 

%  Виділення вектора змінних стану x  

%  і матриці чутливості  Xtay  

%  з векторизованої матриці chuv = [Xtay, x]  

%  фазових змінних моделі чутливості 

 

x(:)=chuv(np+1:np+n); 

 

Xtay=zeros(n,p); 

Xtay(:)=chuv(1:np); 

 

%  Проміжні обчислення при n=3 

A=x(3)/x(2))^2-x(1)^2; 

F=x(1)*x(2)+epsr; 

G=sqrt(x(3)^2+deltar); 

B=G/F; 

C=B-1; 

D=1+tay(1)*C; 

ER=D-x(2); 

 

%  Розрахунок правих частин dx диференціальної  

%  підсистеми для змінних стану dx/dt=f  

%  (f  позначено як dx)  

 

dx(1)=tay(5)*A/D; 

dx(2)=(tay(2)+tay(3)*B^tay(4))*ER; 

dx(3)=(To/(L*Po))*(Uo^2*Usn-Po*R*x(3)-Uo^2*x(3)/F); 

 

%  Розрахунок правих частин ДР для  

%  матриці чутливості dXtay/dt=  

 

%  Обчислення матриці Якобі Fx правих частин 

%  диференціальної підсистеми для змінних  

%  стани dx/dt=f по змінним 

%  стану розміру n*n  при n = 3. 

Fx=zeros(n,n);  
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Fx(1,1)=tay(5)*(tay(1)*A*B*x(2)–2*D*x(1)*F)/(F*D^2); 

Fx(1,2)=-tay(5)*(tay(1)*A*B*x(1)*x(2)^3+2*D*x(3)^2*F)/(x(2)^3*F*D^2); 

Fx(1,3)=tay(5)*(2*D*x(3)*F-tay(1)*A*x(2)^2*sign(x(3)))/(x(2)^2*F*D^2); 

 

Fx(2,1)=(-x(2)/F^2)*(tay(3)*tay(4)*B^tay(4)*F*ER+(tay(2)+tay(3)*B^tay(4))*tay(1)*G); 

Fx(2,2)=(-1/F^2)*(tay(3)*tay(4)*B^tay(4)*x(1)F*ER… 

+(tay(2)+tay(3)*B^tay(4))*(tay(1)*x(1)*G+F^2)); 

Fx(2,3)=(sign(x(3))/F)*(tay(3)*tay(4)*(B^(tay(4)-1))*ER+(tay(2)+tay(3)*B^tay(4))*tay(1)); 

 

Fx(3,1)=(To*Uo^2*x(2)*x(3))/(L*Po*F^2)); 

Fx(3,2)=(To*Uo^2*x(1)*x(3))/(L*Po*F^2); 

Fx(3,3)=(-To*Uo^2)/(L*Po*F); 

 

%  Обчислення матриці Якобі Ftay правих частин 

%  диференціальної підсистеми для змінних  

%  стани dx/dt=f %  по параметрах  розміру n*p  при n=3, p=5 

%  (частина елементів - нульові) 

 

Ftay=zeros(n,p); 

 

Ftay(1,1)=-dx(1)*C/D; 

Ftay(1,5)=A/D; 

Ftay(2,1)=-dx(2)*C/ER; 

Ftay(2,2)=ER; 

Ftay(2,3)= B^tay(4)*ER; 

Ftay(2,4)=tay(3)*B^tay(4)*ER*log(B); 

 

 

%  Обчислення правих частин dXtay диференціальною  

%  підсистеми для матриці чутливості  

dXtay=zeros(n,p); 

dXtay=Fx*Xtay+Ftay; 

 

%  Формування векторизованої матриці  dchuv = [dXtay, dx]  

%  правих частин диференціальної моделі чутливості 

dchuv= zeros(np+1,1); 

dchuv(1:np)=dXtay(:); 

dchuv(np+1:np+n)=dx(:);  

end 
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А.5  Лістинг підпрограми розрахунку функціоналу якості моделі 

 

%2.1 Створення функції, яку слід мінімізувати 

% Визначення мінімізованого функціоналу 

function[Snr,g] = 

ParIdent4(taym,dLa,dWtayo,er,to,dt,tk,n,p,m,f,Usa,fi,vid_p,R,L,To,Uo,Po,epsr,deltar,ne,ye

n,ten,ye3n,Go,yeon,ind_r,tay0) 

  

taymt=taym.' % транспонований в рядок вектор - стовбець коефіцієнтів моделі 

  

% Тут має місце: 

% 1. Текст запиту основного розрахунку по моделі чутливості; 

% 2. Розрахунок з вихідних величин моделі чутливості, використовуваних далі 

величин; 

% 3. Мінімізований функціонал; 

% 4. Формула розрахунку градієнта, як функції від тау. 

  

% Тут: 

%  yen - матриця нормованих значень струму і напруги на лампі; 

%  ye3n - стовпець нормованих експериментальних значень напруги мережі 

%  ne - кількість точок експериментальних даних; 

%  ten - вектор-стовбець нормованих (щодо періоду) тимчасових точок вимірювань 

%  n - кількість x в початковій системі  

%  p - кількість параметрів (розмірність tay) 

%  m  - кількість у 

  

 %  1.  Формування початкових значень nach_chuv 

%  векторизованої матриці chuv = [Xtay, x], 

%  складеної з матриці чутливості  Xtay  

%  змінних стану і власне 

%  вектора змінних стану  x  

  

nach_chuv=M_chuv_nach(taym,Go,yeon,n,p,ind_r); 

  

  

% 2.2 Розрахунок мод чутливості - знаходиться усередині програми мінімізації 



 210 

% А точніше усередині розрахунку по функціоналу, що мінімізується 

% Де tay - шуканий вектор (Х), А  

  

%2.2.1 Розрахунок моделі чутливості 

% файл Model_chustv.m містить систему с 18 рівняннями,  

% частина яких – нульові 

  

%  Формування установок рівня точності, вибір методу рішення, завдання параметрів 

виведення результатів для вирішувача ОДУ 

  

options=odeset('RelTol',1e-10,'AbsTol', 1e-18,'MaxOrder',5,'BDF', 1); 

  

%  Формування вектора часу рахунку 

tp=to:dt:tk; 

  

%  Обчислення матриці chuvM поточних значень 

%  векторизованої матриці chuv = [Xtay, x]  

%  у моменти часу, що формулюють вектор tv 

[tv,chuvM]=ode15s(@Model_chustv4_06,tp,nach_chuv,options,n,p,f,Usa,fi,vid_p,R,L,To,U

o,Po,taym,epsr,deltar,ten,ye3n); 

  

% 2.2.2 Обробка результатів розрахунку по моделі 

% чутливості - файл Model_chustv.m 

  

% Визначення числа рядків ts вихідних масивів  

% (у нашому випадку зумовлено кількістю експериментальних даних - ne)% ts=ne;  

  

% Розрахунок додаткових величин 

np= n*p; 

  

  

%  2.1.2 A   формування матриці  xM  розрахункових значень транспонованого 

вектора x змінних стану 

  

xM=zeros(ne,n); % створення матриці нулів розміру N*tk 
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for k=1:n; 

  

xM(:,k)=chuvM(:,np+k); 

% вибір останніх трьох стовпців з матриці chuvM – значення змінних стану - x 

end 

  

%  2.1.2 B1   Виділення матриці  XtayM  поточних значень 

%  векторизованої матриці 

%  чутливості Xtay змінних стану 

  

XtayM=zeros(ne,np); 

  

for k=1:np; 

XtayM(:,k)=chuvM(:,k); 

% вибір перших n*p (15) стовпців з матриці 

% chuvM - значень змінних стану моделі чутливості - 

% за всім часом розрахунку 

  

end 

  

%  2.1.2 B2   Обчислення матриці  yM  поточних значень  

%  транспонованого вектора у вихідних змінних 

  

yM(:,1)=xM(:,3); 

yM(:,2)=xM(:,3)./(xM(:,1).*xM(:,2) +epsr); 

  

%  2.1.3   Обчислення матриці YtayM  поточних значень 

%  векторизованої матриці  

%  чутливості Ytay вихідних змінних розміру  m*p   

  

%  2.1.3.А 

% Визначення розміру матриць   

Hx=zeros(m,n); 

%Ytay=zeros(m,p); 

YtayM=zeros(ne, m*p); 

  

for  is=1:ne; 
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% 2.1.3.B   Обчислення поточного значення для моменту часу is  

%  матриці Якоби Hx правих частин рівнянь для вихідних змінних  

%  по змінним стану розміру  m*n   

      

     ar=xM(is,1)*xM(is,2)+epsr;  

     br=ar^2;  

      

     Hx(1,3)=1; 

     Hx(2,1)=-xM(is,2)*xM(is,3)/br;  

     Hx(2,2)=-xM(is,1)*xM(is,3)/br; 

     Hx(2,3)=1/ar; 

  

  

% 2.1.2.C  Формування матриці YtayM  

% шляхом обчислення поточного рядка для моменту часу is  ( по циклу)  

% значень векторизованої матриці   

% чутливості Ytay вихідних змінних 

% (у конкретний момент часу)  розміру m*p. 

% size(Ytay)= [m*p] 

  

mp=m*p; 

  

Xtay=reshape(XtayM(is,:),n,p); % матриця  чутливості Xtay  

% змінних стану для моменту часу is  

Ytay=Hx*Xtay;   

YtayM(is,:)=reshape(Ytay,1,mp); 

  

% YtayM(10,:) % вивід в робочу область 

  

% В результаті  size(YtayM)= [ne; m*p] 

  

end % Кінець визначення матриці YtayM 
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% 2.5 Hегуляризований функціонал нев'язок моделі 

% (зважений функціонал квадратів відхилень) 

% Для обчислення інтеграла застосовується чисельний метод трапецій 

%  

% 

% Визначення індексу передостанньої крапки 

n2=ne-1; 

  

% Розрахунок на кінцях інтервалу 

Sn1= 0.5*dt*(yM(1,:)-yen(1,:))*dLa* (yM(1,:)-yen(1,:)).' +0.5*dt*(yM(ne,:)-yen(ne,:))*dLa* 

(yM(ne,:)-yen(ne,:)).'; 

  

% Розрахунок включаючи кінці 

Sn2=zeros(1,n2); 

for is=2:n2 

   

Sn2(is)=(yM(is,:)-yen(is,:))*dLa* (yM(is,:)-yen(is,:)).'*dt; 

end 

  

Sn=Sn1+sum(Sn2); 

Sn 

  

% Розрахунок регуляризованого функціонала 

 % Spl=er*taym.'*dWtayo*taym 

 % Если er=0, то і добавка нульова 

  

 Spl=er*(taym-tay0).'*dWtayo*(taym-tay0); 

  Spl 

  

        Snr= Sn+Spl; 

  

         %  2.6 Градиент 

  

if nargout > 1 % якщо вихідних змінних процедури мінімізації більше 1, - вважається 

градієнт 

  

dS=zeros(p,1); 
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% ne - кількість рядків 

% ne - номер останнього моменту часу (даних) 

  

% Розрахунок значення складових градієнта в середині інтервалу 

for is=2:n2; 

     

Ytay=reshape(YtayM(is,:),m,p); % матриця чутливості Ytay вихідних змінних для 

моменту часу is 

  

dS= dS+2*Ytay.'*dLa*(yM(is,:)-yen(is,:)).'*dt; 

  

end 

   

%   Для розрахунку певного інтеграла  методом трапецій слід врахувати  

% по половині на початку і кінці   проміжку інтеграції 

  

Ytay=reshape(YtayM(1,:),m,p); % матриця чутливості Ytay вихідних змінних для 

початкового моменту часу 

  

dS = dS+Ytay.'*dLa*(yM(1,:)-yen(1,:)).'*dt; 

  

Ytay=reshape(YtayM(ne,:),m,p); % матриця чутливості Ytay вихідних змінних для 

кінцевого моменту часу 

  

dS = dS+Ytay.'*dLa*(yM(ne,:)-yen(ne,:)).'*dt; 

  

 %  2.7 Регуляризований градієнт 

  

dSt=dS.' % транспонований градієнт 

  

g=dS+2*er*dWtayo*(taym-tay0);  % матриці повинні бути узгоджених розмірів 

  

gt=g.' % транспонований регуляризований  градієнт 

end 

  

end  % кінець функції яку слідує минимимзировать (ParIdent)
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А.6  Лістинг файлу-функції розрахунку показників  

критеріїв Стьюдента та Фішера 

 

% PI_Light_ocenka 

  

tay0=taym; 

  

% 1. Розрахунок показників значущості коефіцієнтів 

% Використовуємо наступні позначення: 

% нормований вектор експериментальних значень вихідних величин моделі 

% yM – нормований вектор модельних значень вихідних величин  

% yen – нормований вектор експериментальних значень вихідних величин моделі 

% S_ost – сума квадратів відхилень моделі відносно експериментальних значень, за 

час порівняння, наприклад 2-3 періоди 

% Ytay - матриця значень першої похідної за параметрами  dy/dtay  

% KV - матриця плану лінеаризованої моделі 

% Dlt_Y1 – дельта першої вихідної величини 

% ym1 – вектор модельних значень струму у моменти часу від першого до 

останнього, що розглядається ne 

% 

% ne – кількість експериментальних моментів часу 

% to  – час початку розрахунку 

% tk – час кінця розрахунку 

% dt – крок часу між експериментальними точками 

% 

% taym – вектор значень коефіцієнтів tay 

% p – число параметрів моделі 

% m – число модельних змінних 

% 

% 

% 

% Дельта вихідних величин 

Dlt_Y1=abs(yM(:,1) - yen(:,1)); 

Dlt_Y2=abs(yM(:,2) - yen(:,2)); 

% 

% Сума квадратів відхилень моделі за першою величиною (струмом)  
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% відносно експериментальних значень, за 2-3 періоди  

S_ost1=transpose(Dlt_Y1)*Dlt_Y1; 

% 

% Сума квадратів відхилень моделі за другою величиною (напруга на лампі) % 

відносно експериментальних значень, за 2-3 періоди  

S_ost2= transpose(Dlt_Y2)* Dlt_Y2; 

% 

% Сума квадратів відхилень моделі за другою величиною (напруга на лампі) 

% відносно експериментальних значень, за 2-3 періоди  

S_ost=S_ost1+ S_ost2; 

% 

% Оцінка середнього квадратичного відхилення залишків моделі 4.59: 

Deta_ost=sqrt(S_ost / ne) 

% 

% Матриця плану лінеаризованої моделі 

% Q=transponsd(Ytay)*Ytay 

% Розрахунок матриці плану винесено в сценарій light 

  

Q=zeros(p, p); 

  

for is=1:ne 

     YtayMis=reshape(YtayM(is,:),2,[]); 

    YtayMisT=YtayMis'; 

    Q=Q+YtayMisT*YtayMis; 

end 

 

% Обернена матриця плану 

 Q_1= inv(Q)  

% Задання рівня довірчої імовірності 

% Gamma=0.95  

%  Alpha=1-Gamma=1-0.95=0.05 

% 

% 

%  Визначення фактичне значення t-статистики  

% 

Tf=zeros(1,p); 

tayma=abs(taym); 
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Tf_z= Deta_ost*sqrt(Q_1)*sqrt(dt); 

 for k=1:p 

Tf(1,k)=tayma(k)/ (Tf_z (k,k)); 

end 

% Tf(1,k)=abs(tay(k))./ (Deta_ost*sqrt(Deta_ost(k,k)) 

% Tf_h= abs(tay(k)); % чисельник формули визначення t-статистики 

%; % знаменник формули визначення t-статистики 

%  

% 

% Квантилі ступенів свободи розподілу Стьюдента 

P_c=0.95; 

% ступені свободи Стьюдента, кількість точок 

k_c= inf; % при безкінечній кількості точок 

% перерахунок параметрів функції 

alf_c=1-P_c; 

P_c1=1-(alf_c/2); 

% Розрахунок критичного значення розподілу Стьюдента 

t_cr=tinv(P_c1,k_c) 

%  

% 2. Розрахунок адекватності моделі (Критерій Фішера)) 

% Ye_sr1 – вектор середніх значень величин,експериментально виміряних  

%  

% Розрахунок середніх значень вихідних змінних  

% струму 

yen_sr(:, 1)=(1/ne)*sum(yen(:,1)) 

% напруги 

yen_sr(:, 2)=(1/ne)*sum(yen(:,2)) 

%  

% Дельта експериментальних величин та їх середніх 

Dlt_yen_sr(:, 1)=abs(yen(:,1) - yen_sr(:,1)); 

Dlt_yen_sr(:, 2)=abs(yen(:,2) - yen_sr(:,2)); 

%  

Dlt_yen_sr1T=Dlt_yen_sr(:, 1)'; 

Dlt_yen_sr2T=Dlt_yen_sr(:, 2)'; 

 

 

% Розрахунок загальної суми квадратів відхилень експериментальних 
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% значень вихідних величин від їх середніх 

% струму 

Sobsh1=Dlt_yen_sr1T*Dlt_yen_sr(:, 1); 

% напруги 

Sobsh2=Dlt_yen_sr2T*Dlt_yen_sr(:, 2); 

% загальний 

Sobsh= Sobsh1+Sobsh2; 

 

 

% Визначення фактичних значень критерію Фішера 

% За першою формулою 

Ffact = ((Sobsh-S_ost)/S_ost)*(ne-p)/p; 

% 

% За другою формулою, що враховує 

% безперервність Досліджуваних функцій 

Ffact2=(Sobsh-S_ost)/((p-1)*S_ost); 

 

 

% Квантилі ступенів свободи розподілу Фішера 

P= 0.95 % вірогідність 

f1= p-1 % кількість параметрів, де p-кількість шуканих коефіцієнтів моделі 

f2= 1000 % кількість точок 

f_kr=finv(P,f1,f2) % кванти лі Фішера 

 

% 3. Розрахунок коефіцієнту детермінації 

  

R_cv=1-(S_ost/Sobsh) 
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ДОДАТОК  Б 

Таблиця Б.1 – Елементи фізичної моделі та їх параметри 

Тип, назва, фірма, параметри, клас точності 
№ Прилад 

Схема з ДРЛ Схема з ДНаТ 

1 Лампа 

Аналог «ДРЛ-250» 

HID – Lamp High pressure merkuri 

vapor lamp (Ртутна лампа 

високого тиску),  

HQL(MBF-U) 250WE40  OSRAM,  

E40 Base, Р=250 Вт, Iн=2.3 А, 

Uн=126 В 

Аналог «ДНаТ-250» 

HID – Lamp High pressure sodium 

lamp (Натрієва лампа високого 

тиску),  

HID LU250/T/40  Lukalox,  

E40 Base, Р=250 Вт, Iн=2,8 А, 

Uн=113 В  

2  Дросель 

ІИ250Н37-100ХЛ2, ТУ 16-

535.908.-82, І=2,15 А, tw=105 ºC, 

t=55 ºC, 220/3, 50 Гц, λ=0.53, AВт 

м-у 1988, L=0,156 Гн,  

RL=3,6 Ом 

NaHJ 250, VOSSLOV SCHWABE 

Ref No529087,  

300 W, 300 A, λ=0.42, I=130, 

∆=180, L=0,172 Гн, RL=4,8 Ом 

3 
Додаткові 

дроселі 
3L =0,143 Гн, 4L =0,043 Гн 3L =0,143 Гн, 4L =0,043 Гн 

4  ІЗП Немає 

(VS) Vossloh schabe ingіtor z400m, 

VS-Power-Ingіtor, Ref.No1477007, 

220-240/50-60 Hz, for lamps 

HS70(DE)-400 W, HI35-400W, Not 

for C-Hi Lamps, IBmax=5 A, 

Максимальне значення імпульсу  

5кВ, tс=105 ºC,  

Для ламп 80 – 400 Вт,   

L = 8 мГн, R = 0 Ом 

5 Шунт 5 А, 150мВ, клас точності 0,5 5 А, 150 мВ, клас точності 0,5 

6 ЛАТР Iд=9 А, P=2 кВт Iд=9 А, P=2 кВт 
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Таблиця Б.2 – Встановлені на стенді вимірювальні прилади 

1 
Діючі значення струму, напруги і активна потужність вимірюється 

електромагнітними приладами  

1.1 Амперметр Э59  
Э59      Характеристики: клас точності – 0,5;  

45-55-1500 Гц; 5 А; R=0.0005 Ом; L=0.0005 мГн 

1.2 
Вольтметр № 1 та №2  

 – АМВ  
Характеристики: клас точності 0,5; 300 B; 20000 Ом  

1.4 Вольтметр 3 JE 464623/a; клас точності – 0,2 

1.5 
Ватметр  № 1 та №2 

 – Д569  

Характеристики:  клас точності – 0,5;  

45-65-500 Гц; 5 А;  R=0.004 Ом; L=0.005 мГн 

2 
Миттєві значення напруг на лампі та на шунті (пропорційно струму в контурі), 

напруги живлення вимірюються цифровим осцилографом 

2 USB_AUTOSKOPE3  
Осцилограф фіксує миттєві значення лU , sU , шU  

Клас точності при 4 точках підключення – 1,0  

 


