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Рис. 1. Схема виконання розподілених обчислень
Завдяки запропонованому рішенню вдалось мінімізувати перетин виконання
модульних тестів і роботи працівника на вузлі. Таким чином вдалось задовольнити
усі основні параметри, а саме:
 завантаження всіх доступних ресурсів;
 виконання задач за адекватні часові рамки;
 мінімальний вплив на продуктивність праці працівників.
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В роботі показано вплив інформаційного запізнення на інтегральні показники якості
перехідних процесів в системі керування. Запропонована математична модель системи
керування із урахуванням інформаційного запізнення та методика дослідження. Наведено
результати числового моделювання.
Ключові слова: якість керування, інформаційне запізнення, система керування, канал
зв’язку
В работе показано влияние информационного запаздывания на интегральные
показатели качества переходных процессов в системе управления. Предложена
математическая модель системы управления с учетом информационного запаздывания и
методика исследования. Приведены результаты числового моделирования.
Ключевые слова: качество управления, информационное запаздывание, система
управления, канал связи
The paper shows the effect of information delay on the integral quality indicators of
transient processes in the control system. A mathematical model of the control system with
considering of the information lag and the research methodology are proposed. The results of
numerical modeling аre presented.
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Вступ
В комп’ютерних системах керування виробничими процесами, які побудовані
із використанням перетворювачів сигналів, контролерів та промислових мереж, в
умовах дії промислових завад в каналах зв’язку виникають часові затримки передачі
даних. Метою даної роботи є дослідження впливу інформаційного запізнення в
каналах зв’язку системи керування на якість керування.
Інформаційним запізненням [2, 3] називають інтервал часу між початком
чергового сеансу збору даних, необхідних для прийняття рішення, і закінченням
процесу реалізації управляючого впливу. Інформаційне запізнення в системі:

   1   обр   2 ,

(1)

де  1 , 2 – час інформаційного запізнення в каналах зв’язку «регулятор – об’єкт»
та «об’єкт – регулятор» відповідно;  обр – час обробки даних в регуляторі.
Постановка задачі
Розглянемо дискретну замкнену систему керування із від’ємним зворотнім
зв’язком та транспортним запізненням у каналах зв’язку «регулятор – об’єкт» та
«об’єкт – регулятор». Передаточні функції каналів зв’язку від контролера до об’єкта
керування та від об’єкта до контролера відповідно представлено ланками
транспортного запізнення [1]. Передатна функція об’єкта керування задана
аперіодичною ланкою другого порядку. В якості регулятора використаємо
дискретний ПІ-регулятор.
Якість керування оцінюємо за перехідною характеристикою каналу «завдання
регулятору – вихід об’єкта». Використовують такі інтегральні показники якості:
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де  – сигнал розузгодження.
Задача полягає в дослідженні впливу інформаційного запізнення в каналах
системи керування на якість керування, яка оцінюється на інтегральними
показниками E1 , E2 , E3 , E4 , приймаючи різні значення  1 та  2 .
Аналіз досліджень
Виконаємо моделювання роботи системи керування із налаштуванням системи
на заданий показник коливності без урахування інформаційного запізнення, для чого
визначаємо оптимальні за максимумом відношення k pi Tpi параметри настройки
регулятора та визначаємо показники якості системи при введенні інформаційного
запізнення. Така методика наближена до реальних умов роботи неадаптивної системи
керування. Деякі результати дослідження наведені на рис. 1 [1].
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Рис. 1. Показники якості системи при введенні інформаційного запізнення  1 ( 2  0 )
Висновки
Результати моделювання показують, що збільшення інформаційного запізнення
в каналах зв’язку призводить до погіршення якості процесу керування. При цьому
інформаційне запізнення в прямому і зворотному каналах спричиняють практично
однаковий вплив на інтегральні показники якості. Отже, при проектуванні систем
керування треба приділяти увагу таким заходам, які дозволять зменшити запізнення в
каналах зв’язку до 10…15% від сталої часу об’єкта, коли система ще може
залишатися стійкою.
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