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ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
ОБЛАСТЕЙ ПАРАМЕТРІВ ПОЖЕЖОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

 
Стаття присвячена дослідженню засобів геометричного моделювання областей параметрів 

пожежнотехнічного устаткування, які забезпечують його штатне функціонування. 
Статья посвящена исследованию средств геометрического моделирования областей параметров 

пожарнотехнического оборудования, обеспечивающих его штатное функционирование. 
The article is devoted to the study of geometric modeling parameters of firefighting equipment to ensure its 

correct functioning. 
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багатопараметричних технічних систем. 
 

Постановка проблеми.  Створення і впровадження сучасних інноваційних технологій у 
виробництво пожежнотехнічного устаткування  передбачає, зокрема,  дослідження геометричних моделей 
та визначення оптимальних значень технологічних і конструктивних параметрів. Геометричні методи 
використовують практично на всіх етапах, які стосуються проектування технічних систем, в більшій чи 
меншій мірі. Зауважимо важливість їх використання на початковому етапі проектування, коли важливо 
вибрати діапазон зміни параметрів, а, отже, задати геометрію окремих ланок системи і визначити 
оптимальні     з- поміж них. Розв’язання цих та інших практичних задач  вимагає розроблення і 
застосування нових засобів, зокрема, заснованих на методах прикладної багатовимірної геометрії. 

Однією з проблем, яку вирішують насамперед, є розв’язання проблеми стійкості роботи 
багатопараметричної  регульованої системи. Первісними постали способи дослідження стійкості при 
заданих параметрах регульованої системи, коли для робочої точки системи в просторі її параметрів 
встановлюють факт стійкості. Хоч критерії стійкості відносять до категорії алгебраїчних, вони мають 
геометричний зміст. Розроблені в теорії стійкості систем інструментальні  засоби уможливлюють 
проводити конструювання областей параметрів фазового простору  при зміні не більше одного... двох 
параметрів[1,2,3]. 
 Аналіз публікацій. Проблемі дослідження режимів роботи технічних систем, зокрема, стійкості 
роботи присвячені основоположні публікації з теорії стійкості систем [1,2,4]. Стійкість технічної системи 
визначають параметри усіх складових іі ланок. Аналіз характеру перебігу процесів у досліджуваній багато 
параметричній  системі проводять на підставі складених для кожної визначальної ланки системи 
диференціальних рівнянь як правило першого порядку. Із залученням сукупності рівнянь, кожне з яких 
описує перебіг процесу в одній ланці системи, формують характеристичне рівняння усієї досліджуваної 
системи[1,2]. Коефіцієнти, які входять до складу рівняння, являють значення взаємопов’язаних одного ... 
двох чи декількох параметрів. Тому для аналізу стійкості залучають, як правило, елементи теорії функцій 
комплексних змінних параметрів[5].Присвоюючи параметрові значення комплексної змінної, до розгляду 
приймають комплексний многочлен. Приймаючи праву його частину рівною нулю, одержують 
характеристичне рівняння багатопараметричної системи. З його аналізу визначають стійкість процесів у 
системі для заданої сукупності режимних параметрів пожежнотехнічної системи. Значна частина робіт 
присвячена теоретичним і практичним  питанням вибору раціональних значень  не більше одного...двох 
параметрів. В частині використання засобів прикладної багатовимірної геометрії щодо конструювання 
областей параметрів присвячені роботи[5,6].  Відкритими залишаються питання обґрунтування спільної 
геометричної основи критеріїв стійкості багатопараметричних пожежнотехнічних систем. 

Формулювання цілей статті. Обґрунтувати спільну основу критеріїв стійкості перебігу процесів 
п- параметричних пожежнотехнічних систем на засадах використання засобів прикладної багатовимірної 
геометрії щодо формування областей раціональних значень параметрів.  

Основна частина. До складу регульованої технічної системи входить набір елементів,  що 
забезпечують закон зміни регульованого параметра: регульоване джерело живлення в якості 
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перетворювача,  датчик регулятора та виконавчий механізм в якості об’єкта регулювання, роль якого часто 
виконує електричний двигун (рис.1). 

 
 

Рис.1.Структурна схема багатопараметричної технічної системи  
 

Розглянемо геометричний зміст алгебраїчного критерію стійкості Гурвіца. Характеристичне 
рівняння багатопараметричної регульованої системи 
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   подамо в обхоплюючому n-вимірному просторі його коефіцієнтів  aj . Відмітимо, що кожна точка такого 
простору однозначно визначена, якщо задані значення чисел  a0,a1,…,aj,…,an-1,an ,які являють виміри такого 
простору. Зробимо в (1)  заміну p=i, де   - значення уявної частини комплексного кореня 
характеристичного рівняння [5,6].  Окремо виділимо дійсну та уявну частину: 

 
a0(i)n+a1(i)n-1+…+ an-1(i)+an=u()+iv() =0.                                                   (2) 

  
 
При неперервній зміні коефіцієнтів aj число коренів зліва від уявної осі зміниться, якщо при a0=0 

хоча б один корінь перейде в безконечність або через уявну вісь комплексної площини коренів 
характеристичного рівняння. Тоді при деякому значенні =1  маємо u(1)=v(1)=0. Обидва многочлени 
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якщо 0,0 00  cd , мають спільний корінь при рівності нулю результата 
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Розглянемо останній визначник Гурвіца: 
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Поверхня n=0 в просторі коефіцієнтів характеристичного рівняння містить області, що 

відповідають u()=v()=0 з чисто уявними та нульовими коренями. Для виділення саме області стійкості 
треба провести ряд додаткових поверхонь, щоб "відсікти" куски поверхні n=0, які не належать області 
стійкості. Цю роль відіграють  поверхні   1=0;  2=0;…; n-1=0. Основна поверхня n=0 через те, що 
n=ann-1 , розпадається на дві поверхні an=0, n-1=0.  Якщо п- параметрична технічна система знаходиться 
на границі стійкості, то характеристичне рівняння має або нульовий корінь, або пару чисто уявних коренів. 
У першому випадку an=0,   а в другому - n-1=0. 
 Такий спосіб побудови областей стійкості при зміні декількох коефіцієнтів характеристичного 
рівняння підтверджує геометричний характер "чисто" алгебраїчних способів її визначення. 

Графоаналітичний спосіб визначення факту стійкості системи при заданих її параметрах 
покладений також в основу критерію стійкості Михайлова. За приведеним критерієм замість 
характеристичного розглядають загальне рівняння 
 

a0zn+a1zn-1+…+an-1z+an= ,                                                                         (6) 
  

 
де  - деяке дійсне, уявне чи комплексне число. Зробивши у (6) заміну  z=i , отримуємо вираз 
                                                                                                                            

a0(i)n+ai(i)n-1+…+an-1(i)+an= .                                                               (7) 
 
Розділивши дійсну та уявну частину, отримуємо  
 

 =u()+iv().                                                                              (8) 
                                    

Стійкість системи визначають за виглядом кривої - годографа характеристичного рівняння, яку 
будують згідно (8) в площині  , відкладаючи значення )(u  та  )(v  при зміні 0    (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2.Годографи характеристичних рівнянь  
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 Аналіз тих та інших математичних моделей підтверджує сутність геометричного підгрунтя 
кінцевих результатів у дослідженнях регульованих пожежнотехнічних систем. Грунтовному 
математичному числовому, а потім фізичному дослідженню регульованої багатопараметричної системи 
передує вибір конструктивних параметрів. Одні з них наперед задані конструктором, а деякі можуть бути 
змінені в певному діапазоні  і вимагають вибору їх оптимальних значень. Останній фактор потребує 
відповідального підходу, виходячи насамперед з вимоги стійкості режиму роботи системи. 
 Методи розрахунку регульованих систем, особливо стійкості та оптимізації, мають під собою 
геометричне підгрунтя і використовують в тій чи іншій мірі методи графічних відображень. Такий зв'язок є 
взаємовигідним, оскільки вимагає розвитку допоміжних геометричних засобів вирішення розмаїтих 
прикладних задач. Означений підхід до їх розв'язку власне ініціюванням насамперед методів прикладної 
багатовимірної геометрії. Використання графічних, графоаналітичних способів обумовлене передовсім 
потребами дослідження нестаціонарних режимів роботи регульованих систем, зокрема, регульованих 
багатопараметричних пожежнотехнічних систем. При наближеному відтворенні кривих перехідного 
процесу застосовують графоаналітичний спосіб, в основу якого покладене використання трапецеїдальних 
частотних характеристик. Таку характеристику формують конкретні геометричні параметри, від значень  
яких залежить характер кривої x(t)  перехідного процесу в системі.     Використання        вказаного       
графоаналітичного   методу дозволяє розв'язати головну задачу: встановлення характеристик кривої і на її 
основі визначення основних параметрів перехідного процесу, а, отже, і його стійкості. При збільшенні 
кількості параметрів використання цього методу стає малопридатним для практичного застосування.  
 В практиці дослідження режимів лінійних та нелінійних регульованих пожежнотехнічних систем 
використовуються методи аналізу інтегральних кривих не в площинах оxjt, де xj - координата, t - час, а у 
фазовій площині шляхом виключення з рівнянь досліджуваної системи  
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1 bxax

dt
dx

    

                                                         21
2 dxcx

dt
dx

                                                                                     (9)   

                                   
часу   t. 

Аналіз фазового портрета як певної геометричної моделі системи, утвореного сукупністю фазових 
траєкторій, які описує зображуюча точка, дає змогу робити висновок про характер перехідного процесу як 
для лінійної, так і нелінійної технічної системи. 

 Многочлени вигляду (1) взагалі належать до засобів розв’язування геометричних задач 
конструювання кривих ліній та поверхонь, дослідження на стійкість регульованих пожежотехнічних  
систем тощо. Зокрема,  частинний його  вигляд 
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використовують при конструюванні кусків кривих ліній як конструктивних елементів обводів поверхонь з 
різним степенем гладкості. Наявність двох дійсних змінних у рівнянні (10)  уможливлює конструювання 
складних поверхонь  як границь областей параметрів при дослідженні  геометричних моделей об’єктів, 
процесів та явищ, які визначені на обмеженій дискретній множині точок. Узагальненням (10) на числа 
вищої розмірності, наприклад, комплексні являє рівняння  
                                                  ,......)( 0

1
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яке при комплексних значеннях t=  i  являє многочлен Р(t) з комплексними коефіцієнтами [6]. У 
чотиривимірному комплексному просторі Ouiv i з вимірами складових значень функції  Р(t)= u(t)+i v(t) 
і аргументу t=  i  геометричним образом (11)                                                                                       слугує 
двовимірна гіперповерхня. У тривимірних розташованих ортогонально  комплексних підпросторах  
Ou i та Oiv i  з спільним двовимірним підпростором значень аргументів її проекціями слугують 
також двовимірні гіперповерхні. Частинним випадком (11) являє  многочлен  з рівним нулю комплексним 
значенням Р(t) :  
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 До складу bj входять конструктивні параметри окремих ланок досліджуваної на стійкість 
системи[3]. Для побудови границі області параметрів значення bj в (12) приймають комплексними, що 
дозволяє сформувати функціональну залежність кількох комплексних параметрів, записану відносно 
одного з них: 

                                                         ....1
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                                             (13) 
Дійсна і уявна складові (13) слугують виразами для формування проекцій багатовидів  у 

комплексних підпросторах фазового багатовимірного простору. Довільна точка одного з двох підпросторів  
з координатами складових комплексних значень змінних належить одній з проекцій багатовидів, одночасно 
виконуючи умову (12). Решта точок фазового простору належить областям, на які поділений простір 
багатовидом   комплексного простору. Результати досліджень проведені з урахуванням особливостей 
розбиття обхоплюючого п- вимірного простору на області параметрів, які забезпечують подібний характер 
перебігу процесів у багатопараметричній пожежнотехнічній системі [5].  
  
 Висновок. Встановлено, що змінні параметри багатопараметричної технічної системи  як складові 
коефіцієнтів характеристичних рівнянь визначають режим її роботи за відповідним критерієм і одночасно 
являють вирішальними при  побудові границь багатовидів обхоплюючого п - простору з подібним 
характером перебігу процесу в системі. Важливими для розв’язування низки практичних задач являють 
дослідження геометрії багатовидів обхоплюючого фазового п – простору з вимірами як коефіцієнтів 
рівнянь, так і параметрів окремих ланок системи. 
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