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ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ТЕПЛОЗАБЕСПЕЧЕННЯ 

 

В роботі розглянуті цілі та основні принципи побудови логічних моделей систем 

централізованого теплозабезпечення (СЦТ), їх складові та життєвий цикл елемента 

системи. Зауважено, що ключова роль у побудові моделі СЦТ відведена суб’єкту, що 

експлуатує систему. 
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ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

В работерассмотреныцели и основные принципыпостроения логическихмоделей 

системцентрализованного теплоснабжения(СЦТ), ихсоставляющиеижизненный 

циклэлемента системы. Отмечено, что ключеваяроль 

впостроениимоделиСЦТотведенасубъекту, эксплуатирующему систему. 
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PRINCIPLES OF MODELLING THE CENTRALIZED HEAT SUPPLY SYSTEM 

 

The objectives and the basic principles of creating logical models of central heating system 

(CHS), their components and the life cycle of the system elements are considered. Noted, that a key 

role in creating the model of CHS is played by organization, that operates the system. 

Keywords: modeling; central heating system; a complex technical system; life cycle; data 

collection mechanisms; operational and supervisory control. 

 

Стандарти та вимоги, щодо використання енергетичних ресурсів в світі, і в Україні 

зокрема, постійно зростають, і чим далі – тим швидше. Така тенденція з кожним роком все 

жорсткіше ставить питання необхідності автоматичного керування, контролю та 

прогнозування енрговитрат енергетичних об’єктів та систем, а надто – енергоємних, якою і є 

система централізованого теплозабезпечення (СЦТ). Ці питання частково або повністю 

можливо вирішити шляхом логічного моделювання енергетичних процесів та систем. 

Головноюметоюданого аналітичного дослідження є визначення основнихпринципів, 

цілей та особливостей побудови логічних моделей СЦТ. В основу цього дослідження 

покладена спроба провести такий аналіз, розглядаючи властивості і склад СЦТ, як будь-якої 

складної технічної системи (СТС). 
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 Такий підхід є можливим, оскільки метасистемі теплозабезпечення будь-якого з великих 

міст України, як макрооб’єкту керування в цілому, так і її окремим складовим (системам різної 

організаційної належності або оперативного підпорядкування), притаманна велика кількість 

характерних ознак складних технічних систем (далі СТС): 

 

1. Існує єдина мета функціонування системи. 

2. Система складається з порівняно великої кількості взаємопов’язаних елементів, що 

взаємодіють між собою. Елементи можуть бути типовими, тобто  правила їх 

внутрішнього функціонування і взаємодії з оточенням можуть співпадати. 

3. До системи можна вжити принцип декомпозиції: СТС можна розділити (не 

обов’язково єдиним методом) на скінченну кількість частин, так званих підсистем 

СТС, що в свою чергу можуть бути поділені на скінченну кількість простіших 

підсистем, і т.д. до досягнення об’єктивно, або з урахуванням прийнятих припущень,  

неподільних елементів. 

4. Взаємодія елементів в системі здійснюється шляхом обміну матерією, енергією і 

даними.  

5. Допускається неєдиний характер функціонування системи.  

6. Керуванню системою притаманний ієрархічний характер. Тобто має місце 

підпорядкування частин системи у вигляді наявності нерівноправних зв’язків між її 

елементами, коли  вплив в одному з напрямків викликає значно сильнішу реакцію на 

елемент, ніж в зворотному. 

7. Можна виділити інтегральні властивості системи, що відсутні у будь-якого з окремих 

елементів чи сукупностей елементів. 

 

Укрупнена схема взаємодії об’єкта керування (ОК) та суб’єкта керування (СК), у нашому 

випадку – системи централізованого теплозабезпечення (СЦТ) і організації, що її експлуатує, 

наведена на рис.1. 
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Рисунок 1 – Укрупнена схема взаємодії об’єкта керування та суб’єкта керування 

 

Під «оточуючим середовищем», у даній схемі, розуміються будь-які природні та/або 

техногенні фактори, що існують об’эктивно, і не входять до складу СТС, але посередньо чи 

безпосередньо впливають на її функціонування. 

У господарчій діяльності організації, що експлуатує СЦТ, явно чи неявно 

використовуються різні моделі ОК. Заміщення об’єкта оригінала  (системи СЦТ) моделлю 

викликане необхідністю коректного формалізованого опису задачі, що допускає такий підхід, 
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з метою використання для аналізу логічного і математичного апарату, що забезпечує цілісний 

підхід до аналізу ОУ. 

Однак слід визнати, що частина процедур неможливо формалізувати. Такі процедури 

потребують організації інтерактивної взаємодії моделі і користувача. Одною з проблем є 

досягнення оптимального співвідношення процедур обох видів. 

В даній роботі зроблено спробу розглянути принципи побудови моделей СТС, 

акцентуючи увагу на моделювання СЦТ. 

В залежності від задач, що вирішуються системою, змінюється склад і призначення 

моделей СТС. На рис.2 наведені можливі цілі використання моделей СЦТ, а також шлях їх 

еволюції «від простих до складніших». 

Не дивлячись на необхідність нормативного регламенту практично всіх дій, що пов’язані 

з проектуванням, будівництвом експлуатацією і ремонтом (реконструкцією, модернізацією) 

СЦТ, робота підприємства зберігає велику кількість рис наукового дослідження. 

Одним з етапів дослідження є побудова механізму збору інформації про СТС і 

навколишнє середовище. Цілям опису складу і властивостей СТС служать моделі, що 

забезпечують т.зв. "паспортизацію" підсистем і елементів СТС в термінах, характерних для 

деякої предметної області. Зокрема, для інженерних комунікацій СЦТ характерно виділення і 

опис лінійних і вузлових споруд, джерел теплопостачання, керуючих пристроїв, допоміжних 

систем (дренування, електрохімічного захисту, зв'язку тощо). 
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Рисунок 2 – Призначення моделей ЦТС 

 

Дані моделі забезпечують можливості збору і зберігання умовно постійної 

("паспортизація") і умовно змінної, в т.ч. хронологічно прив'язаної інформації про значеннях 

кількісних і якісних характеристик елементів СТС. Також підлягають опису і виміру 
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виробничі заходи та інші події, що викликають зміну властивостей СТС або її окремих 

елементів. 

Загалом, описові (вимірювальні) моделі діяльності експлуатаційної організації досить 

добре описуються "об'ємно-подієвою парадигмою" стосовно господарюючого суб'єкта (рис.3). 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Об'єктно-подієвий зв'язок 

 

Підсистеми і елементи, що мають кількісний (і якісний) опис, можуть бути об'єктами 

чисельного аналізу, тобто можуть підлягати оцінюванню. Відомою специфікою 

комунікаційних СТС, і зокрема СЦТ, є необхідність розрахунку режимів розподілу потоку 

теплоносія в системах транспортування до споживача. Використання для цих завдань 

математичного апарату теорії графів стало вже тривіальною задачею. Під прогнозуванням 

розуміється передбачення оцінок стану, чи характеру його зміни, всієї СТС, або окремих її 

елементів (сукупностей елементів) в майбутньому на підставі даних про їх стан в минулому і 

теперішньому. Прогнозування особливо важливе, як результуючий етап в задачах спільної 

обробки інформації про шкідливі діючі фактори і відмови елементів СТС. 

Завдання оперативно-диспетчерського управління (ведення режимів роботи; виконання 

перемикань, пусків і зупинок устаткування; локалізація аварійних ділянок; управління 

підключенням споживачів), планування виробничо-технічних заходів і т.п. вирішуються у 

складі моделей, що відповідають рівню планування і управління. Незважаючи на колосальні 

різноманіття можливих ситуацій, практично всі вони зводяться до універсалії: подія (що 

планується або фіксується) призводить до передбаченої зміни властивостей відповідних 

елементів або їх сукупностей в складі моделі СТС. 

Характерною особливістю моделювання СТС є те, що планування та управління тісно 

пов'язані з оцінюванням та прогнозуванням. Характерний приклад: планування перемикань 

насосів і (або) запірної арматури на основі оцінювання гідравлічного режиму роботи 

трубопровідної мережі. 

Завдання синтезу на стадії експлуатації СТС не розглядаються і можуть представляти 

інтерес тільки при автоматизованому стратегічному плануванні розвитку системи і для 

розробників принципово нових способів організації СЦТ або її підсистем. 

Важливою особливістю СТС є існування т.зв. життєвого циклу, тобто впорядкованої 

послідовності іменованих станів, у яких може перебувати елемент (підсистема) СТС, і що 

характеризуються обумовленим набором параметрів і правил взаємодії з іншими елементами 

СТС. 

Характерний узагальнений життєвий цикл елемента (підсистеми) СЦТ наведено на 

рис.4. Його склад може змінюватися залежно від новизни, ремонтопридатності, можливості 

регулювання відповідного елемента (підсистеми) СТС. Визначення життєвого циклу є умовою 

коректності формування навіть описових моделей. 
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Рисунок 4 – Укрупнений життєвий цикл елемента (підсистеми) СЦТ 

Розглянемо з чого формується модель СТС. Можливі види об'єктів моделювання 

представлені на рис.5. СТС може бути, відповідно до принципу декомпозиції, підрозділена на 

підсистеми різних рівнів і елементи цих підсистем (елементи і підсистеми можуть мати 

фізичне втілення або ж бути абстрактними, понятійним). Все це представляє собою елементи 

СТС і їх структуру. Взаємодія елементів СТС між собою описується за допомогою правил 

відношення і правил поведінки. Життєві цикли елементів СТС знаходять своє втілення через 

сукупність станів. Діяльність системи описується через сукупність функцій. Еволюція в 

моделі СТС забезпечує можливості синтезу. Даний розділ найбільш важкий і зазвичай не 

реалізується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Об'єкти моделювання 
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Неухильне розповсюдження засобів мікропроцесорної техніки і, як окремого випадку, 

комп'ютерних систем і відповідного ПЗ, ставить перед організаціями ПЕК завдання 

осмисленого використання існуючих рішень прикладних програмно-апаратних комплексів, а 

також тісної взаємодії з розробниками з розвитку засобів моделювання СТС ПЕК. Очевидно, 

що саме експлуатаційна організація є переважним джерелом інформації про фактичний 

характер функціонування СТС в цілому та її окремих елементів і має найбільш повне 

уявлення: 

 про фактичну зміну властивостей елементів (підсистем) СТС в процесі експлуатації; 

 про фактичні пошкодженнях елементів (підсистем) СТС в процесі експлуатації; 

 про фактичні методи моніторингу стану СТС; 

 про фактичні методи ведення господарської діяльності. 

Формування моделей СЦТ, спрямованих на оцінювання та прогнозування, а тим більше 

на планування (див. рис. 2)  може коректно здійснюватися тільки за участю експлуатаційних 

організацій, емпіричний досвід яких підлягає аналізу з метою виявлення формалізованих і 

неформалізованих явищ, перші з яких підлягають інформаційному опису в моделі СТС, а другі 

– обліку в них же у вигляді можливості директивного втручання. 
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