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 Процес спалювання сірководневого газу в технології 
виробництва сірчаної кислоти методом мокрого каталізу 
проходить у декілька стадій в послідовно з'єднаних 
апаратах і з точки зору теорії автоматичного керування є 
багатовимірним багатозв'язними об'єктом [1], для якого 
може бути синтезовано керуючі пристрої на основі 
методів сучасної і робасної теорії керування. 
 Основу технологічного процесу, що розглядається, 
становлять теплові процеси, що протікають в трьох 
апаратах з'єднаних послідовно [1,2]: піч поєднана з 
котлом утилізатором; камера допалання; камера 
змішання. Порушення режиму роботи будь-якого апарату 
призводить до порушень режиму і в подальших стадіях. У 
зв'язку з цим застосування методів автоматичного 
керування має велике практичне значення. Ефективне 
управління технологічним процесом спалювання 
сірководневого газу можливо тільки в результаті 
поєднання певних властивостей системи керування, а 
саме, бути не чутливою по відношенню до зміни 
параметрів і дії зовнішніх збурень, але в теж час бути 
сприйнятливою до керуючих впливів. 
 Представлення математичної моделі в просторі станів 
дозволяє описати і враховувати крім вхідних, вихідних 
змінних та збурень, а й внутрішні змінні процесу. 
Додатковими аргументами на користь моделювання 
об'єктів і систем в змінних стану є наступні: 

- модель у змінних стану для системи високого порядку 
дозволяє легко вирішувати задачі аналізу, синтезу та 
імітаційного моделювання; 

- сучасні методи проектування робасних систем 
керування, засновані на використанні моделей у змінних 
стану. 
 Застосування методів сучасної теорії керування 
дозволяє здійснювати синтез систем керування з наперед 
заданими показниками якості з використанням методу 
простору станів. Сучасна теорія керування володіє 
наступними перевагами [3,4]: 

- синтез робасного керування, щоб одним регулятором 
забезпечити стійкість замкнутої системи не тільки для 
номінального (без врахування помилок моделі) об'єкта, 
але і для випадку "збуреного" об'єкта (з урахуванням 
невизначеностей моделі і збурень, що діють на об'єкт 
управління); 

- вирішення завдання мінімальної чутливості, 
мінімізація енергії помилки, що проходить на вихід 
системи для найгіршого випадку зовнішнього збурення; 

- синтезований регулятор забезпечує стійкість замкнутої 
системи і не вимагає введення додаткових коригуючих 
пристроїв для забезпечення необхідних показників якості; 

- простота і економічність технічної реалізації систем 
управління з модальним регулятором. 

У загальному випадку синтез керуючого пристрою 
методом модального керування складається з наступних 
кроків: 

1. Перевірка об'єкта управління на повну керованість і 
спостережність. 

2. Формування еталонної моделі на основі показників 
якості. 

3. Знаходження керуючих впливів у залежності від 
режиму функціонування проектованої системи і класу 
збурень. 

4. Комп'ютерне моделювання замкнутої системи з 
регулятором. 
 В результаті виконання наведених вище кроків, 
знаходиться керуючий вплив, що забезпечує замкнутій 
системі потрібний режим функціонування із заданими 
показниками якості. 
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