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ЗАСТОСУВАННЯ  МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ  
В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ОЧИЩЕННЯМ СТІЧНИХ ВОД 
 

Розглянуто можливість використання мікропроцесорної техніки для роботи з приладами для вимірювання 
показників забруднення стічних вод. Запропоновано схему трирівневої адаптивної системи автоматичного 
керування нейтралізацією. 
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Постановка задачі 
Технічні засоби на базі мікропроцесорної техніки широко застосовують для автоматизації процесів 

очищення стічних вод. Це обумовлено як характерною для таких середовищ нестаціонарністю процесів, так 
і тим, що реалізація систем керування ними пов’язана з необхідністю використання великої кількості різних 
блоків (іноді – до понад 20). З огляду на зростання вимог до якості питної й технічної води та ускладненням 
алгоритмів керування, що необхідно реалізувати для її досягнення, а також оптимізації роботи очисних 
споруд, актуальним стає застосування мікропроцесорної техніки в системах автоматичного керування 
очищенням стічних вод. Проте впровадження таких систем є доцільним не завжди [2]. 

 
Метою статті є визначення процесів очищення стічних вод, ефективність яких можна підвищити, 

застосовуючи мікропроцесорну техніку. 
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Виклад основного матеріалу 
Одним з перших напрямів застосування мікропроцесорної техніки було вирішення за її допомогою 

завдань збирання й первинного оброблення інформаці з метою підвищення точності вимірювань, 
лінеаризації, розрахунку непрямих показників тощо. У практиці очищення стічних вод є велика кількість 
завдань цього ж рівня. При цьому мікропроцесор значно спрощує роботу з аналітичними приладами. Усі 
операції калібрування, повірки, компенсації виконуються автоматично. Окрім цього мікропроцесори 
здійснюють функціональні перетворення замінюваних величин із точністю, що суттєво вище, аніж у 
функціональних елементів, які застосовували раніше. Наприклад, компанією Corning Class Work (США) 
розроблено прилад із вбудованим мікропроцесором для вимірювання водневого показника й концентрації 
йонів у розчині. За результатами напівавтоматичного калібруван концентрації йонів шляхом розв’язання 
характеристичного рівняння. Прилад забезпечено виходом на друкарський пристрій і виходами для 
автоматичного регулювання. Мікропроцесор регулює смугу пропускання електронного фільтра, що «зрізає» 
шуми з амплітудою ±0,1 мВ, детектує полярність, коригує нуль і коефіцієнт підсилення за вимірювальним і 
порівняльним каналами. Схожі розробки існують і в Україні (наприклад, іоновимірювачі І-140, І-135, АІ-
125). 

Проте використання мікропроцесорів не обмежується завданнями підвищення точності й зручності 
вимірювання параметрів процесу та їхньої лінеаризації. За виміреними параметрами можна також 
обчислити узагальнені показники, що можна не лише відображати, але й записувати для подальшого 
оброблення. Ці завдання особливо актуальні, оскільки приладами якісного контролю можна виміряти лише 
обмежену кількість параметрів. Інші обчислюють за непрямими показниками й достатньо складними 
алгоритмами. Наприклад, щоб контролювати вміст іонів заліза під час реагентного очищення кислих 
залізовмісних стічних вод травильних відділень, розроблено пристрій, побудований на паралельному 
вимірюванні електропровідності й водневого показника, їхньому функціональному перетворенні та 
обчисленні концентрації йонів за спеціальним алгоритмом. Схоже завдання, для вирішення якого доцільно 
застосовувати мікропроцесори, виникає під час реагентного знешкодження висококонцентрованих 
хромовмісних стічних вод, де слід використовувати складні алгоритми обчислень параметра за непрямими 
показниками. 

Ще одним із напрямів застосування мікропроцесорів є автоматизація йонообмінного очищення, де 
необхідно забезпечити керування великою кількостю однотипних одиниць устаткування. За допомогою 
мікропроцесора можна також контролювати параметри й онообмінних фільтрів, запитуючи необхідну 
кількість аналогових входів, перетворюючи сигнали у фізичні величини, виконуючи лінеаризацію та 
реєстрацію одержаних величин. Використання математичних моделей сорбції й регенерації дозволяє 
реалізувати алгоритм оптимального керування усіма стадіями йонного обміну та процесом у цілому. 

Оскільки під час очищення води часто зустрічаються об’єкти зі змінними параметрами та структурою, 
для автоматизації яких потрібна реалізація складних алгоритмів адаптивного керування, застосування для 



цих випадків мікропроцесорів є особливо доцільним. Це, зокрема, стосується нейтралізації стічних вод, 
забруднених сумішшю кислот зі змінними буферними властивостями. 

Перевагою мікропроцесорів є можливість реалізації алгоритмів керування, неможливих на аналогових, 
регулювальних і функціональних блоках. За їх допомогою можна реалізувати адаптивні системи управління 
з еталонною моделлю об’єкта [4]. Комплекс таких систем, призначених для керування процесами 
реагентного очищення, описано в праці [2]. Деякі з них розроблено на серійній апаратурі, але найскладніші 
вимагають застосування мікропроцесора. 

Як приклад розглянемо трирівневу адаптивну систему автоматичного керування нейтралізацією стічних 
вод на базі мікропроцесора Intel 8085 (рис. 1).У запропонованій системі всі обчислювальні операції 
(регулювання за збуренням, коригування коефіцієнта пропорційності П-регулятора й передачі ПІ-регулятора 
в ланці зворотнього зв’язку) за програмою, записаною в зовнішню пам’ять, виконує мікропроцесор. 
Внутрішні елементи структури (мікропроцесор, оперативна й зовнішня пам’ять, інтерфейс введення-
виведення) з’єднано трьома багаторозрядними шинами: адресною, шинами даних і керування. Інтерфейс 
введення-виведення забезпечує зв’язок мікропроцесора із пультом керування, схемами формування 
цифрових значень сигналів від датчиків і керування виконавчим механізмом (релейна схема напругою ±27 
В). Аналогові сигнали спрямовуються через комутатор і підсилювач на АЦП, де перетворюються на 
цифрові, придатні для оброблення мікропроцесором. 

Пропнована структура має універсальний характер. Змінюючи програмне забезпечення, можна обирати 
алгоритм роботи пристрою без жодних апаратних змін, а, додаючи нові програми й датчики контролю, 
ускладнювати та вдосконалювати алгоритм керування. 

 

Рис. 1 – Принципова схема трирівневої адаптивної САК нейтралізації стічних вод 

Висновки 
Доведено, що мікропроцесорну техніку доцільно застосовувати для роботи з приладами для 

вимірювання показників забруднення стічних вод, а також у системах автоматичного керування процесами 
нейтралізації, електрохімічного та реагентного очищення стічних вод, зокрема залізовмісних і буферних.  
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Рассмотрена возможность использования микропроцессорной техники для работы с аналитическими 
приборами, измеряющие показатели загрязнения сточных вод. Предложена принципиальная схема 
трехуровневой адаптивной системы автоматического управления нейтрализацией. 
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