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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В сучасних умовах в результаті розвитку техніки, нових 

комунікаційних технологій, програмного забезпечення, систем збору і обробки 

інформації істотно ускладнюється структура динамічних нелінійних об'єктів і 

пред'являються підвищені вимоги до управління ними. У процесі дослідження 

динаміки процесів, що управляються, необхідно також враховувати безліч факторів, 

що впливають на поведінку динамічного нелінійного об'єкта. Крім цього, в даний час 

з'явилися нові прикладні завдання, для вирішення яких необхідно розвивати існуючі 

та розробляти нові методи управління динамічними нелінійними об'єктами. 

Питаннями адаптивного управління динамічними нелінійними об’єктами 

займалися такі вчені:  Ляпунов А.М., Уитакер Х.Ф., Кальман Р.Е., Бертрам Ж.Е., Лі С., 

Кокотович П.В., Крстич М., Канеллакопулос И., Маккаллох В., Питтс В., Хебб Д., 

Розенблатт Ф., Уїдроу Б., Хофф М. і Хопфілд Ж. Задачі створення ІТ і СППР в такій 

постановці розглянуті  відомими українськими та закордонними вченими, такими як 

Барсегян А.А., Вінер Н., Згуровський М.З., Пасічник В.В., Колмагоров А.П., 

Івахненко Г.І., Мошкевич Є.М., Орлов А.І., Тімофєєв В.О.  та іншими. 

Будь-яка система вважається адаптивною, якщо вона може підтримувати свою 

продуктивність або виживати, незважаючи на значні зміни в навколишньому 

середовищі або в її власних компонентах. Вся продуктивність системи, включаючи 

виживання або стабільність, в принципі виражається у вигляді функцій або 

функціоналів стану системи. Підтримка таких робочих функцій при наявності 

значних змін в системі або її середовищі називається адаптацією. Складна нелінійна 

динаміка об'єктів управління потенційно породжує велику різноманітність режимів 

їх поведінки, які необхідно цілеспрямовано змінювати або направляти їх розвиток у 

часі і просторі. У технічних системах цю роль виконує - відповідно до цільової 

умови - нелінійний адаптивний блок управління. Адекватне рішення лежить на стику 

нейро-фаззі мереж і управління. Обидва наукові напрямки пов'язані самим 

початковим визначенням адаптації. Штучні нейро-фаззі мережі є гідним  рішенням як 

адекватні апаратно-програмні засоби для реалізації адаптивних функцій в нелінійних 

динамічних системах. 

Здатність нейро-нечітких мереж до навчання надає адаптивні властивості 

інтелектуальним системам управління. А основним призначенням нейро-фаззі  блока 

управління будемо вважати управління нелінійної динамікою в умовах часткової 

невизначеності математичної моделі процесу. 

Науково-практична задача дослідження – розробка інтелектуальних систем 

підтримки прийняття рішень при управлінні динамічним нелінійним об’єктом. 

Вирішення поставленої задачі вимагає відповідного рівня інтелектуалізації системи 

підтримки прийняття рішень такими системами управління, у зв’язку з чим розробка 

інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень при управлінні динамічним 

нелінійним об’єктом є актуальною, що й зумовило вибір теми дослідження, мети і 

задач дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалась у Харківському національному автомобільно-дорожньому   

університеті у відповідності з такими проектами та темами: 1. «Теорія розвитку 
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інформаційної інфраструктури транспортних систем», 2010-2012 р.р. за галузевим 

замовленням МОН України. Номер держреєстрації 0110U001166; 2. № ДЗ/464-2011 

«Розроблення та впровадження інформаційно-комунікаційної технології руху 

наземного транспорту великих міст», 2011-2012 р.р. за замовленням Державного 

агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. Номер держреєстрації 

0111U005942; 3. «Теорія інформаційного аналізу та синтезу розподілених 

телематичних транспортних систем», 2013-2015 р.р. за галузевим замовленням МОН 

України. Номер держреєстрації 0113U000179; 4. «Розроблення та впровадження  

інтегрованих  інтелектуальних автомобільних інформаційно-управляючих систем», 

2015-2016 р.р. за галузевим замовленням МОН України. Номер держреєстрації 

0115U003267; 5. №Ф62/106-2015 «Розроблення та впровадження новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій для мехатронних і навігаційних систем 

броньованих колісних та гусеничних машин», 2015рік. Номер держреєстрації 

0115U004772, грант Президента України; 6. «Розроблення інформаційно-

комунікаційної технології інтелектуального керування наземними безпілотними 

багатоцільовими транспортними засобами», 2017-2018 р.р. за галузевим замовленням 

МОН України. Номер держреєстрації 0117U002405. 

Мета і задачі дослідження.  

Мета дисертаційного дослідження - підвищення ефективності системи 

управління  динамічним нелінійним об’єктом шляхом використання штучних 

нейронних мереж, методів еволюційного  моделювання та нечіткої логіки.   

Для досягнення поставленої мети треба вирішити такі задачі: провести аналіз 

проблем, моделей, методів та інформаційних технологій підтримки прийняття 

рішень, що використовуються у сфері адаптивного управління динамічними 

нелінійними об’єктами; розробити структурні схеми і математичні моделі 

інформаційної системи управління динамічним нелінійним об’єктом на основі нейро-

фаззі блоків управління; розробити для системи управління динамічним нелінійним 

об’єктом метод прийняття рішень на основі штучних нейронних мереж, методів 

еволюційного  моделювання та нечіткої логіки; розробити інформаційну технологію 

та структуру інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при управлінні 

динамічним нелінійним об’єктом; провести експериментальну перевірку та 

впровадження розробленої інформаційної технології на прикладі управління 

динамічним нелінійним об’єктом. 

Об’єкт дослідження – процес прийняття рішень в системі управління 

динамічним нелінійним об’єктом.  

Предмет дослідження – моделі, методи, інформаційні технології підтримки 

прийняття рішень в системі управління динамічним нелінійним об’єктом.  

Методи дослідження, що застосовані в роботі: методи теорії керування; методи 

математичного моделювання; методи імітаційного моделювання; методи теорії 

штучних нейронних мереж і нечіткої логіки для розробки нейро-фаззі блоків 

управління; еволюційні методи моделювання для навчання нейро-фаззі блоків 

управління. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

–  вперше для підвищення ефективності системи управління  динамічним 

нелінійним об’єктом розроблено метод прийняття рішень, заснований на 
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багатошарових штучних нейронних мережах та нечіткої логіки, методах 

еволюційного моделювання, який на відміну від існуючих адаптується до поточних 

властивостей динамічного нелінійного об’єкта та не потребує розробки надмірно 

складних математичних моделей об’єкта, що дозволяє підвищити ефективність 

системи управління динамічними нелінійними об’єктами;  

–  удосконалено математичні моделі інформаційної системи управління 

динамічним нелінійним об’єктом, засновані на використанні нейро-нечітких блоків 

управління, які на відміну від існуючих передбачають застосування комбінованих 

методів навчання, що дозволяє підвищити ефективність таких систем управління. 

– дістала подальшого розвитку інформаційна технологія для інтелектуальної 

системи підтримки прийняття рішень при управлінні динамічним нелінійним 

об’єктом, яка на відміну від існуючих заснована на нейро-фаззі технології,  що 

дозволяє приймати науково-обґрунтовані рішення для підвищення швидкості 

регулювання інформаційної системи управління. 
Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: розроблено 

математичні моделі та інформаційну технологію для  інтелектуальної системи 
підтримки прийняття рішень при управлінні динамічним нелінійним об’єктом, яка 
працює на основі багатошарових штучних нейронних мережах, нечіткої логіки і методах 
еволюційного моделювання, що дозволило підвищити ефективність таких 
інформаційно-управляючих систем;  реалізація наукових результатів дозволяє 
зменшити час регулювання інформаційної системи управління по швидкості 
динамічного нелінійного   об’єкта від 15 % до 19 %, та по переміщенню динамічного 
нелінійного об’єкта від 12 % до 17 %, а також підвищити ефективність системи 
управління в умовах постійно діючих зовнішніх і внутрішніх збурень;  

Результати дисертаційної роботи знайшли використання на наступних  
підприємствах та дослідних установах: ХВТФ «Моторімпекс»; «Автоскладальне 
підприємство «Кобальт»»; «Машгідропривод»; Інституті Проблем Машинобудування 
ім А. М. Підгорного НАН України. 

Відповідно до Наказу № 1443 Міністерства освіти і науки України від 18 жовтня 
2013 року та згідно з Положенням про порядок призначення академічних стипендій 
Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 р. № 744 автору була 
присуджена академічна стипендія Президента України.  

Також результати досліджень впроваджені в навчальний процес ХНАДУ. 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та висновки, які 

наведені у дисертації, є результатом самостійних досліджень автора і наведено в 

роботах [1-41].  

Всі теоретичні, методологічні і концептуальні розробки, наведені у підрозділі 

Наукова новизна, отримані самостійно. В роботах за темою дисертації, виконаних у 

співавторстві, особистий внесок здобувача полягає у наступному: запропоновано і 

обґрунтовано концепцію інтелектуального транспортного засобу на основі штучних 

нейромережевих блоків управління для автомобілів з інформаційно-управляючими 

системами [1]; побудована ефективна інтегрована інтелектуальна інформаційно-

управляюча система транспортних засобів як компонентів єдиної автоматизованої 

транспортної системи на основі нейро-фаззі мереж з архітектурою ANFIS [2]; 
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розроблено блок управління для інформаційно-управляючої системи динамічного 

об’єкта з використанням нечіткої логіки, штучних нейронних мереж та методів 

еволюційного моделювання [3]; доведено вплив функцій належності на роботу 

створеного блока управління для інформаційно-управляючої системи динамічного 

об’єкта [4]; доведено ефективність нечіткого блока управління інформаційно-

управляючої системи динамічного об’єкта в умовах експлуатації на основі 

використання трикутної функції належності та по методу субтрактивної кластерізації 

[5]; доведено, що введення до контуру системи адаптивного нейро-фаззі блока 

управління дозволило розширити область стійкості системи, що підвищує надійність 

інформаційно-управляючої системи динамічного об’єкта за неоптимальних умов 

роботи [6]; доведено, що введення адаптивного нейро-фаззі блока управління, 

створеного на базі методу субтрактивної кластерізації, в інформаційно-управляючу 

систему динамічного об’єкта дозволило покращити якість перехідних процесів при 

регулюванні, та час регулювання [7]; розроблено адаптивний нейро-нечіткий блок 

управління інформаційно-управляючої системи динамічного об’єкта на базі методу 

субтрактивной кластеризації [8]; розроблено інтелектуальну систему управління 

параметрами динамічного об’єкту (на прикладі адаптивної підвіски автомобіля) [9]; 

проведено дослідження ефективності функціонування системи управління 

динамічного об’єкту на основі нейро-фаззі моделювання [10];  розроблено стенд для 

експериментального дослідження інформаційно-управляючої системи динамічного 

об’єкта на основі використання нейро-фаззі блоків управління [11]; проведено 

експериментальні дослідження інформаційно-управляючої системи динамічного 

об’єкта на основі використання нейро-фаззі блоків управління, що підтвердили 

результати імітаційного моделювання та ефективність функціонування 

інформаційно-управляючих систем динамічних об’єктів [12];  розроблено 

математичну модель нейро-нечіткої інформаційно-управляючої системи динамічного 

об’єкта [13]; проведено параметричний синтез системи управління  динамічним 

об’єктом з урахуванням нелінійних характеристик [14]. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати досліджень за 

темою дисертаційної роботи доповідались, обговорювалися і були схвалені на 20 

науково-практичних та науково-технічних конференціях:  

VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і соціальні проблеми 

суспільства: інформатизація та інформаційні технології» (м. Харків, 24-25 травня 

2011 р); XX-XXІV Міжнародних науково-практичних конференціях «Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» MicroCAD (м. Харків, 15-17 

травня 2012 р., 29-31 травня 2013 р., 21-23 травня 2014 р., 20-22 травня 2015 р., 18-20 

травня 2016 р.);  Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

комп'ютерно-інноваційні технології проектування, будівництва, експлуатації 

автомобільних доріг і аеродромів» (м. Харків, 1-4 листопада 2012 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Математичне моделювання прикладних задач 

математики, фізики, механіки» (м. Харків, 10-25 травня 2013 р.);  Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та 

культури дорожнього руху» (м. Харків, 16-17 квітня 2013 р.);  Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Інформаційні технології і мехатроніка» (м. Харків, 

15 квітня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні і 
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прикладні аспекти комп'ютерних наук та інформаційних технологій» (м. 

Северодонецьк, 15-16 травня 2015 р.);  V Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті, науці та виробництві» 

(м. Луцьк, 26-28 травня  2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інформаційні технології і мехатроніка: освіта, наука та працевлаштування» (м. 

Харків, 20-21 квітня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному 

процесі та науці» (м. Харків, 16 березня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і 

методи підготовки фахівців» (м. Харків, 19-20 жовтня 2017 р.); Міжнародній науково-

технічній інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології» (м. 

Харків, 20-21 листопада 2017 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Моделювання та інформаційні технології в науці, техніці та освіті» (м. 

Харків, 21-22 листопада 2018 р.); I-II Міжнародних науково-практичних 

конференціях «Комп’ютерні технології і мехатроніка» (м. Харків, 30 травня 2019 р., 

28 травня 2020); The Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent 

Systems (t. Zaporizhzhia April 27-May 1, 2020). 

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 41 наукова робота, з них 

13 статей у наукових фахових виданнях, включених в перелік МОН України, 2 

публікації у видавництвах, що включені до Scopus, 2 статті у виданнях інших держав, 

з яких 1 входить до Організації економічного співробітництва та розвитку, 14 статей 

у матеріалах наукових конференцій, 6 тез доповідей у матеріалах міжнародних 

наукових конференцій, 2 статті у інших виданнях, 2 патенти на корисну модель 

України. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 145 найменувань, 5 додатків. 

Робота викладена на 181 сторінках, з них 119 сторінок основного тексту, 16 сторінок 

переліку використаних джерел,  містить 61 рисунок, 2 таблиці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовані мета, задачі, об’єкт та 

предмет дослідження, науково-практична задача дослідження, описані застосовані 

методи дослідження та зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

визначені наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, надана 

загальна характеристика роботи. 

У першому розділі розглядаються питання, що пов’язані з сучасним аналізом 

стану проблеми адаптивного управління динамічними нелінійними об’єктами. 

Досліджено існуючи методи управління динамічними нелінійними об’єктами. 

Охарактеризовані недоліки існуючих інформаційних систем для управління 

динамічними нелінійними об’єктами. Сформульовано мету та задачі дисертаційного 

дослідження. 

В сучасних умовах в результаті розвитку техніки, нових комунікаційних 

технологій, програмного забезпечення, систем збору і обробки інформації істотно 

ускладнюється структура динамічних нелінійних об'єктів і пред'являються підвищені 
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вимоги до управління ними. У процесі дослідження динаміки процесів, що 

управляються, необхідно також враховувати безліч факторів, що впливають на 

поведінку динамічного нелінійного об'єкта. Крім цього, в даний час з'явилися нові 

прикладні завдання, для вирішення яких необхідно розвивати існуючі та розробляти 

нові методи управління динамічними нелінійними об'єктами. 

Великий об’єм інформації з одного боку дозволяє отримати більш точні 

розрахунки та аналіз, з іншого боку – перетворює пошук рішення в складну задачу. 

Зростання об’ємів даних, що аналізуються, висока швидкість обробки, а також 

складність використання машинної форми подання даних стимулює до розробки 

особливого класу програмних засобів для полегшення роботи людей, що виконують 

аналіз (аналітиків). Такі системи прийнято називати системами підтримки прийняття 

рішень. СППР – це системи, що володіють засобами вводу, зберігання та аналізу 

даних, які відносяться до певної предметної області, з метою пошуку рішень. 

Застосування інформаційних технологій (ІТ) дозволяє отримувати фахівцю в 

предметній області кількісні характеристики, що необхідні для прийняття рішень. 

Динамічні об’єкти (ДО) за своєю суттю є складними системами різної природи. 

Досліджувальні об’єкти характеризуються множиною змінних разом з відносинами 

між ними, великою кількістю можливих станів, невизначеністю параметрів, що 

ускладнює задачу прийняття рішень. Динамічність в складних системах проявляється 

в наявності перехресних зв'язків, за рахунок яких керуючий вплив, що подано на 

будь-який з входів, призводить до зміни кількох виходів. Складність алгоритмів 

функціонування та математичних моделей сучасних технічних об’єктів, їх 

динамічність, призводять до неможливості застосування централізованого 

управління на основі єдиного підходу, що забезпечує найкраще значення показника 

ефективності. Це пов'язано з наявністю ряду проблем інформаційного, 

математичного, методологічного та технічного характеру. 

Питаннями управління та регулювання такого класу об’єктів займаються багато 

вчених. Особливість динамічного режиму об’єкта полягає в тому, що впливи на нього 

змінюються в часі та призводять до прояву інерційно-коливальних властивостей 

об'єкта, а також до прояву наявних в ньому запізнень, пов'язаних з поширенням 

сигналів. Статичний режим роботи об’єкта управління – це його функціонування при 

постійних вхідних впливах, що вельми повільно змінюються, коли перехідні процеси 

або вже закінчилися, або вони дають дуже малий внесок у порівнянні з поточними 

значеннями вихідних, керованих величин. Тому, для підтримки прийняття рішень  в 

Динамічних об’єктах за умов невизначеності необхідним є розпізнавання та 

врахування різноманітних процесів, що в них проходять.  

Загальна тенденція розвитку інформаційних систем для управління 

динамічними нелінійними об’єктами полягає в поступовому переході від механіко-

гідравлічних систем з їх підвищеною вагою до систем управління на основі 

математичних моделей з їх надмірною ускладненістю і детермінізмом, і далі - до 

систем на основі «штучного інтелекту» з їх емпіричними знаннями і здатністю до 

перенавчання. 

Використання перспективних інформаційно-управляючих нейро-фаззі систем 

дозволить підвищити стабілізацію та експлуатаційні показники динамічного 



 7 

нелінійного об’єкта. Основні результати цього розділу опубліковано в [1-2], [3], [14-

15], [17-18], [25], [27], [33], [37-39], [40-41]. 

У другому розділі розроблено структурні схеми і удосконалено математичні 

моделі інформаційної системи управління динамічним нелінійним об’єктом на основі 

нейро-фаззі блоків управління. Побудовані області стійкості для системи управління 

динамічним об’єктом з урахуванням його нелінійних характеристик.  

Функціональна схема інформаційної системи управління динамічним об’єктом 

з урахуванням нелінійних характеристик наведена на рис. 1. Для підвищення якості 

процесів стабілізації в систему управління вводиться гнучкий зворотній зв'язок по 

кутовій швидкості переміщення об’єкта управління. Цей зворотній зв'язок 

реалізується за допомогою отримання інформації з гіроскопічного датчика кутової 

швидкості (ГДКШ). Гіроскопічний датчик кута (ГДК) і датчик кутової швидкості 

перетворюють сигнали з входів ГДК і ГДКШ через підсилювачі кута (ПК) і швидкості 

(ПШ) в сигнали ( )tU  і ( )tU  відповідно. Ці сигнали перетворюються в сигнал 

непогодження ( ) ( ) ( )tUtUtU  −= . Сигнал ( )tU  через підсилювач П подається до 

входу виконавчого органу (ВО), який складається з електрогідроприводу (ЕГП) та 

гідравлічного циліндра (ГЦ). Виконавчий орган створює стабілізуючий момент 

( )tM ГП , який компенсує збурюючий момент ( )tMЗБ  з метою стабілізації положення 

динамічного нелінійного об’єкта. 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема інформаційної системи управління динамічним 

об’єктом з урахуванням нелінійних характеристик 

 

В інформаційній системі управління динамічним об’єктом з урахуванням 

нелінійних характеристик у якості виконавчого органу застосовується  

електрогідравлічний привод дросельного регулювання  

Модель виконавчого органу системи управління. Обертаючий момент 

гідравлічного приводу 𝑀ГП (1), що розвиває гідравлічний циліндр на вісі динамічного 

об’єкта, пропорційний різниці тисків 𝛥𝑃(𝑡) = 𝑃1(𝑡) − 𝑃2(𝑡) у його робочих 

порожнинах, площі 𝑆П поршня і плеча 𝑙0 

𝑀ГП(𝑡) = 𝛥𝑃(𝑡) 𝑆П𝐿0 𝑠𝑖𝑛 𝛼Ц (𝑡) ≅ 𝑆П𝑙0𝛥𝑃(𝑡) = 𝑘м𝛥𝑃(𝑡),          (1) 
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де 𝑘м = 𝑆П𝑙0 – коефіцієнт передачі різниці тисків 𝛥𝑃 у момент гідравлічного 

привода 𝑀ГП. 

Тому що кути переміщення динамічного об’єкта відносно вертикалі невеликі, то 

приблизно вважають 𝛼Ц(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝑙0 = 𝐿0 𝑠𝑖𝑛 𝛼Ц (𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Динамічний об’єкт під впливом стабілізуючого моменту інформаційної системи 

управління: 

Рівняння руху стабілізованого динамічного об’єкта записується у вигляді (2) 
( )

( ) ( )tMtf
dt

td
J Гг

г =+  


,                                     (2) 

де J  – сумарний момент інерції динамічного об’єкта і зв’язаних з ним пристроїв 

відносно вісі динамічного об’єкта; 

( )tг  – кутова швидкість динамічного об’єкта; 

f  – сумарний коефіцієнт в’язкого тертя; 

( ) ( ) ( )tMtMtM ЗБГПГ −=  – результуючий момент, що діє на динамічний об’єкт; 

( )tM ГП  – стабілізуючий момент гідравлічного приводу; 

( )tMЗБ  – сумарний збурюючий момент. 

Передавальна функція зчитувача показників динамічного об’єкта  приймає 

вигляд 

( ) s
sTsT

k
sW

ГДКШ
ГДКШ  

12
22

1 ++
=



    (3) 

де ГДКШk
 – коефіцієнт передачі гіроскопічного датчика кутової швидкості 

(ГДКШ); 

1T  і 2T  – постійні часу ГДКШ. 

Повна передавальна функція динамічного об’єкта ( )sWГ , як об'єкта 

регулювання 

( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ssT

k

sM

s
sWsWsW

г

г

Г

г
Г

 1
21

+
===


.                        (4) 

Розроблено нейро-фаззі моделі блока управління для інформаційної системи 

для управління динамічним об’єктом. 

За допомогою редактора ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) 

синтезовано фаззі блок управління для інформаційної системи управління 

динамічним об’єктом з використанням методів штучних нейронних мереж (ШНМ) 

(рис. 2). Запропоновано методику побудови нейро-нечіткого блока управління (за 

допомогою середовища Simulink), яку можна поділити на 4 етапи, що полягають в 

наступному: 

Перший етап: збір даних про роботу базової Simulink-моделі і створення файлу 

даних для навчання нечіткої структури.  

Другий етап: завдання властивостей нечіткої системи (тип системи нечіткого 

виводу, кількість вхідних та вихідних змінних, метод дефаззіфікації).  

Третій етап: тренування (навчання) моделі.  
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Четвертий етап: використання розробленої нечіткої моделі в блоці фазі-

контролера в середовищі Simulink. 

 
Рисунок 2 – Використання нейро-фаззі моделей в інформаційній технології 

 

На рис. 3а-е відображено апробацію моделі прийняття рішень на основі нейро-

фаззі технології, завдання параметрів та синтез фаззі блока управління, створеного з 

використанням методу субтрактивної кластерізації. 

   
 а б 

  
 в г 

        
 д е 

Рисунок 3 – Завдання параметрів та синтез нечіткого блока управління за методом 

субтрактивної кластерізації: а) редактору Anfis Editor, б)  вікна Rule Viewer, в) вікна 

Function Editor, г)  вікна Surface Viewer, д)  вікна Rule Editor, е)  вікна Anfis Model 

Structure  
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Основні результати цього розділу опубліковано в [1], [3-4], [7], [9], [13], [14]. 

У третьому розділі дисертаційної роботи розроблено метод прийняття рішень 

для системи управління динамічним нелінійним об’єктом на основі штучних 

нейронних мереж, методів еволюційного  моделювання та нечіткої логіки. 

Розроблено інформаційну технологію, яка дістала подальшого розвитку, та структуру 

інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при управлінні динамічним 

нелінійним об’єктом. 

На основі запропонованого методу розроблено ІТ управління динамічним 

об’єктом на прикладі роботи інформаційної системи управління підвіскою 

автомобіля, яка включає в себе базові інформаційні процеси, що дає можливість 

водію отримати необхідний результат стабілізації нелінійного динамічного об’єкту 

(кузова автомобіля) з метою підвищення ефективності роботи інформаційної системи 

управління.  

Під ІТ слід розуміти систему методів і способів збору, накопичення, зберігання, 

пошуку, обробки, аналізу, видачі даних, інформації і знань на основі застосування 

апаратних і програмних засобів відповідно з вимогами, що пред'являються 

користувачами. Тобто, ІТ–це інструментарій, що забезпечує інформаційну діяльність, 

пов'язану з підготовкою та прийняттям рішень. 

Розроблено функціональну модель процесу управління динамічним об’єктом з 

використанням демонстраційної версії CASE-засобу All Fusion Process Modeler 7 

(BPwin), який підтримує методологію IDEF0 (функціональна модель), IDEF3 (Work 

Flow Diagram) і DFD (Data Flow Diagгam). На першому кроці створення IDEF0 

діаграми опишемо всі її елементи: вхід, вихід, управління, механізм і роботу]. На рис. 

4 представлено загальну схему інформаційної технології при управлінні динамічним 

об’єктом. 

 
Рисунок 4 – Загальна схема інформаційної технології при управлінні динамічним 

об’єктом 

На вхід контекстної діаграми поступають дані з датчика кута, дані з датчика 

кутової швидкості, результат відхилення під дією збурюючого моменту, результат 

управляючого впливу. Для цього процесу потрібна нейро-фаззі технологія.  
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Інформаційна технологія управління динамічним об’єктом (рис. 5) включає 

п’ять найважливіших процесів: «Збір початкових даних», «Зберігання даних», 

«Обробка даних», «Прийняття рішення», «Висновок щодо результату управління». 

На початковому етапі управління динамічним об’єктом реєструються дані з датчиків 

кута та кутової швидкості. Потім проводиться обробка вхідних показників та 

визначається результат роботи нейро-фаззі технології, який формує управляючий 

вплив виконавчого приводу, що впливає на результат відхилення динамічного 

об’єкту під дією збурюючого моменту. В останньому процесі приймається рішення 

щодо результату управління (стабілізації динамічного об’єкту). 

Для рішення задачі управління нелінійним динамічним об’єктом в 

дисертаційній роботі було запропоновано структуру інтелектуальної СППР (рис.6), 

що дозволяє підвищити ефективність стабілізації нелінійного динамічного об’єкту 

(кузова автомобіля) за допомогою інформаційної системи управління з 

використанням нейро-фаззі блока управління. 

 

 

 
Рисунок 5 – Інформаційна технологія управління динамічним об’єктом 

 

Розроблено структуру інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень 

при управлінні динамічним об’єктом.  

Структура інтелектуальної СППР представляє собою наступне: є багаторівнева 

модель предметної області, перший рівень це підсистема інтерфейсу користувача 

системи, на другому рівні відбувається накопичення даних та їх обробка і третій 

рівень – це головна підсистема, у якій відбувається прийняття рішення щодо 

результату управління. Своєчасне застосування рішень і рекомендацій, отриманих за 

допомогою інтелектуальної СППР за допомогою інформаційної системи управління 

з використанням нейро-фаззі блока управління дозволяє підвищити ефективність 

стабілізації  при управлінні динамічним об’єктом. 
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Рисунок 6 – Структура інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при 

управлінні динамічним об’єктом 

 

Основні результати цього розділу опубліковано в [1], [3-5], [6-8], [9-10], [17-18], 

[19-21]. 

У четвертому розділі проведено експериментальну перевірку розроблених 

моделей та інтелектуальної інформаційної технології для управління динамічним 

об’єктом (на прикладі адаптивної підвіски автомобіля). 

Синтезовані та апробовані моделі інформаційної системи для управління 

адаптивною підвіскою автомобіля з нейро-фаззі блоком управління.  

Розроблено програму-методику експериментальних досліджень. Розроблено 

стенд для експериментального дослідження інформаційно-управляючої системи 

адаптивної підвіски автомобіля на основі використання нейро-фаззі блоків 

управління. 

Побудований стенд базується на діючому стендовому комплексі Інституту 

Проблем Машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук 

України, м. Харків (рис. 7). Стенд періодично проходить відповідну сертифікацію. 

 
Рисунок 7 – Вібростенд значного навантаження 
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Випробувальний стенд дозволяє здійснювати перевірку функціонування 

інформаційно-управляючої системи адаптивної підвіски автомобіля, імітуючи 

переміщення по різних типах доріг.  

Експериментальні дослідження інформаційно-управляючої системи адаптивної 

підвіски автомобіля проводилися на вищеописаному стенді.  

На рис. 8-9 наведено результати експериментальних досліджень інформаційно-

управляючої системи адаптивної підвіски автомобіля для однієї реалізації 

випадкового збурення для імітування руху по асфальтованій дорозі.  

При цьому max( )t , що наведені на рисунках, відхиляються від maxМ ( )t  

не більш як на 2%. Та max( )t , що наведені на рисунках, відхиляються від 

maxМ ( )t    не більш як на 2%. Об’єм статистичної вибірки при розрахунках 

математичних очікувань складав 410 . 

Навчання нейро-фаззі блока управління проводилося за допомогою метода 

субтрактивної кластерізації сумісно з гібридним методом, що поєднує метод 

зворотного поширення помилки з методом найменших квадратів. 

Максимальна неузгодженість розрахункових і експериментальних даних для 

штатного блоку управління і нейро-фаззі блоку управління по величині maxМ ( )t    

становить 5,2%, та по величині maxМ ( )t    становить 3,8%. 

     

 а б 

Рисунок 8 – Динамічні процеси інформаційно-управляючої системи адаптивної 

підвіски автомобіля для швидкості динамічного об’єкта при переміщенні 

динамічного об’єкта на 150 мм (розрахункові) для асфальтованої дороги: а – штатні 

умови; б – з використанням нейро-фаззі блока управління 

     
 а  б 

Рисунок 9 – Динамічні процеси інформаційно-управляючої системи адаптивної 

підвіски автомобіля для швидкості динамічного об’єкта при переміщенні 

динамічного об’єкта на 150 мм  (експериментальні) для асфальтованої дороги: а – 

штатні умови; б – з використанням нейро-фаззі блока управління 
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Інформаційно-управляюча система з використанням нейро-фаззі блока 

управління дозволяє зменшити час регулювання системи по швидкості динамічного 

об’єкта від 15 % до 19 % та по переміщенню динамічного об’єкта управління від 12 % 

до 17 %. 

Наведені рисунки свідчать про адекватне відображення динамічних процесів, 

що відбуваються при русі автомобіля по асфальтованій дорозі, і можливість 

використання математичних моделей інформаційно-управляючої системи адаптивної 

підвіски автомобіля для дослідження динамічних процесів шляхом численних 

експериментів. Експериментально доведена ефективність використання 

інформаційно-управляючої системи адаптивної підвіски автомобіля на основі 

використання нейро-фаззі блоків управління. 

Розроблено та побудовано стенд для експериментального дослідження 

інформаційно-управляючої системи адаптивної підвіски автомобіля на основі 

використання нейро-фаззі блоків управління. Проведена низка експериментів, що 

підтверджує результати імітаційного моделювання і тим самим ефективність 

використання інформаційно-управляючих систем підвіски автомобіля  на основі 

штучних нейронних мереж, методів еволюційного моделювання та нечіткої логіки. 

Основні результати цього розділу опубліковано в [10-12], [16], [22-23], [26], 

[28], [29-31], [32], [34-36]. 

У додатках до дисертації наведено: список опублікованих праць здобувача, 

відомості про апробацію результатів дисертації, документи про право інтелектуальної 

власності, акти впровадження результатів дисертаційної роботи. 

 
 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-практичної 

задачі – розробці інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень при 

управлінні динамічним нелінійним об’єктом. Отримано наступні результати: 

1.  Проведено аналіз проблем, моделей, методів та інформаційних технологій 

підтримки прийняття рішень, що використовуються у сфері адаптивного управління 

динамічними нелінійними об’єктами. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок 

про те, що сучасні цифрові адаптивні та інформаційно-управляючи системи з 

високими технічними характеристиками можуть бути побудовані за рахунок 

використанням принципів і технологій заснованих на знаннях, нечіткої логіки та 

штучних нейронних мережах. 

2. Розроблено метод прийняття рішень для системи управління динамічним 

нелінійним об’єктом на основі штучних нейронних мереж, методів еволюційного 

моделювання та нечіткої логіки. Це дозволить задовольнити високі вимоги до цих 

систем, забезпечивши тим самим необхідний сучасний рівень інформаційно-

управляючих систем, що дозволить підвищити ефективність систем управління  

динамічними нелінійними об’єктами. 

3.  Проведено дослідження найбільш поширених нелінійностей замкнутої 

інформаційної системи управління динамічним нелінійним об’єктом. Запропоновано 

дослідити нелінійності – зона обмеження (насичення) і змінний коефіцієнт підсилення 

на основі розроблених відповідних структурних схем і математичних моделей. 
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4.  Розроблено структурні схеми і удосконалено математичні моделі 

інформаційної системи управління динамічним нелінійним об’єктом на основі нейро-

фаззі блоків управління.  

5. Побудовані області стійкості для системи управління динамічним об’єктом 

з урахуванням його нелінійних характеристик. 

6.  Урахування нелінійних характеристик типу зона обмеження (насичення) і 

змінного коефіцієнту підсилення в математичній моделі інформаційної системи 

управління динамічним нелінійним об’єктом дозволяє як можна точніше відтворити 

динамічні процеси реального об’єкта. Розраховані області стійкості і перехідні 

процеси з урахуванням нелінійностей значно відрізняються від аналогічних лінійних. 

Тому для подальших досліджень інформаційної системи управління динамічним 

нелінійним об’єктом необхідно використовувати повну математичну модель з 

урахуванням нелінійних характеристик. 

7.  Вперше розроблено для системи управління динамічним нелінійним 

об’єктом метод прийняття рішень на основі штучних нейронних мереж, методів 

еволюційного  моделювання та нечіткої логіки; 

8.  Розроблено інформаційну технологію, яка дістала подальшого розвитку, та 

структуру інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при управлінні 

динамічним нелінійним об’єктом. 

9.  Запропоновано функціонал якості, який відтворює вимоги до 

інтелектуальної інформаційно-управляючої системи адаптивного управління 

динамічним  об’єктом і дозволяє скоротити обчислювальний ресурс при 

параметричному синтезі системи. 

10.  Здійснено параметричний синтез замкнутої інтелектуальної інформаційно-

управляючої системи адаптивного управління динамічним об’єктом з урахуванням 

нелінійних характеристик на основі методу факторного експерименту. 

11.  Доведено, що найбільш доцільним для синтезу інтелектуальної 

інформаційно-управляючої системи адаптивного управління динамічним  об’єктом є 

використання нейро-фаззі блока управління в контурі управління. 

12.  Синтезовано та оптимізовано програмний код реалізації нейро-фаззі блока 

управління на мові С++, який дозволяє апаратно реалізувати нейро-фаззі блок 

управління на базі програмованої логічної інтегральної схеми 

13.  Проведено експериментальну перевірку та впровадження розробленої 

інформаційної технології на прикладі управління динамічним нелінійним об’єктом.  

14.  Розроблено програмне забезпечення для побудови нейро-фаззі блока 

управління. Проведено навчання нейро-фаззі блока управління різними методами. 

Найбільш ефективним виявився метод субтрактивної кластерізації. 

15.  На основі розроблених методів, алгоритмів і програмного забезпечення 

синтезована високоефективна система управління динамічним нелінійним об’єктом з 

нейро-фаззі блоком управління в контурі управління. Результати моделювання 

показали, що інформаційно-управляюча система з використанням нейро-фаззі блока 

управління дозволяє зменшити час регулювання системи по швидкості динамічного 

об’єкта від 15 % до 19 % та по переміщенню динамічного об’єкта управління від 12  % 

до 17 %. 
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16.  Імітаційне моделювання підтвердило правильність теоретичних розрахунків 

для системи управління динамічним нелінійним об’єктом. 

17.  Запропоновано раціональний підхід до дослідження інформаційних систем 

управління динамічними нелінійними об’єктами, керованих електронними 

мікропроцесорними системами, побудованими з нейро-фаззі блоком управління. 

18.  Побудовано стенд для експериментального дослідження інформаційної 

системи управління динамічним нелінійним об’єктом на основі використання нейро-

фаззі блоків управління. Максимальна неузгодженість розрахункових і 

експериментальних даних для штатного блока управління і нейро-фаззі блока 

управління склала від 3,8 % до 5,2 %. Проведено ряд експериментів, які 

підтверджують результати імітаційного моделювання і тим самим ефективність 

використання інформаційних систем управління динамічними нелінійними 

об’єктами на основі штучних нейронних мереж, методів еволюційного моделювання 

і нечіткої логіки. 

19. Достовірність розроблених моделей підтверджується коректним 

застосуванням апробованого математичного апарату, узгодженістю результатів 

математичного моделювання з результатами вже відомих досліджень і теоретичних 

положень, а також проведених експериментів. 
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Дисертація присвячена розробці математичних моделей, методів та 

інформаційних технологій підтримки прийняття рішень в системі управління 

динамічним нелінійним об’єктом. Дисертаційне дослідження спрямоване на 

підвищення ефективності системи управління динамічним нелінійним об’єктом 

шляхом використання штучних нейронних мереж, методів еволюційного  

моделювання та нечіткої логіки.  
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Вирішення поставленої задачі підвищення ефективності системи управління 

динамічним нелінійним об’єктом вимагає відповідного рівня інтелектуалізації системи 

підтримки прийняття рішень такими системами управління, у зв’язку з чим розробка 

інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень при управлінні динамічним 

нелінійним об’єктом є актуальною, що й зумовило вибір теми дослідження, мети і 

задач дисертаційної роботи. 

Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності системи управління  

динамічним нелінійним об’єктом шляхом використання штучних нейронних мереж, 

методів еволюційного  моделювання та нечіткої логіки.   

У роботі вперше для підвищення ефективності системи управління  динамічним 

нелінійним об’єктом розроблено метод прийняття рішень, заснований на 

багатошарових штучних нейронних мережах та нечіткої логіки, методах 

еволюційного моделювання, який на відміну від існуючих краще адаптується до 

поточних властивостей динамічного нелінійного об’єкта, та не потребує розробки 

надмірно складних математичних моделей об’єкта що дозволяє підвищити 

ефективність системи управління динамічними нелінійними об’єктами. Удосконалено 

математичні моделі інформаційної системи управління динамічним нелінійним 

об’єктом, засновані на використанні нейро-нечітких блоків управління, які на відміну 

від існуючих передбачають застосування комбінованих методів навчання, що 

дозволяє підвищити ефективність таких систем управління. Дістала подальшого 

розвитку інформаційна технологія для інтелектуальної системи підтримки прийняття 

рішень при управлінні динамічним нелінійним об’єктом, яка на відміну від існуючих 

заснована на нейро-фаззі технології,  що дозволяє приймати науково-обґрунтовані 

рішення для підвищення швидкості регулювання інформаційної системи управління. 

В роботі розроблено методи прийняття рішень для системи управління 

динамічним нелінійним об’єктом на основі штучних нейронних мереж, методів 

еволюційного моделювання та нечіткої логіки. Розроблено структурні схеми і 

математичні моделі інформаційної системи управління динамічним нелінійним 

об’єктом на основі нейро-фаззі блоків управління. Побудовані області стійкості для 

системи управління динамічним об’єктом з урахуванням його нелінійних 

характеристик.  Розроблено інформаційну технологію та структуру інтелектуальної 

системи підтримки прийняття рішень при управлінні динамічним нелінійним 

об’єктом. Доведено, що найбільш доцільним для синтезу інтелектуальної 

інформаційно-управляючої системи адаптивного управління динамічним  об’єктом є 

використання нейро-фаззі блока управління в контурі управління. Проведено 

експериментальну перевірку та впровадження розробленої інформаційної технології 

на прикладі управління динамічним нелінійним об’єктом. На основі розроблених 

методів, алгоритмів і програмного забезпечення синтезована високоефективна 

система управління динамічним нелінійним об’єктом з нейро-фаззі блоком 

управління в контурі управління. Результати моделювання показали, що 

інформаційно-управляюча система з використанням нейро-фаззі блока управління 

дозволяє зменшити час регулювання системи по швидкості динамічного об’єкта від 

15 % до 19 % та по переміщенню динамічного об’єкта від 12 % до 17 %, а також 

підвищити ефективність системи в умовах постійно діючих зовнішніх і внутрішніх 

збурень. Імітаційне моделювання підтвердило правильність теоретичних розрахунків 
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для системи управління динамічним нелінійним об’єктом. Запропоновано 

раціональний підхід до дослідження інформаційних систем управління динамічними 

нелінійними об’єктами, керованих електронними мікропроцесорними системами, 

побудованими з нейро-фаззі блоком управління. Побудовано стенд для 

експериментального дослідження інформаційної системи управління динамічним 

нелінійним об’єктом на основі використання нейро-фаззі блоків управління.  

Достовірність розроблених моделей підтверджується коректним застосуванням 

апробованого математичного апарату, узгодженістю результатів математичного 

моделювання з результатами вже відомих досліджень і теоретичних положень, а 

також проведених експериментів. 

Ключові слова: інформаційна система, блок управління, метод субтрактівной 

кластеризації, інформаційні технології, нелінійність, динамічний об’єкт, нейронні 

мережі, нечітка логіка.  
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Диссертация посвящена разработке математических моделей, методов и 

информационных технологий поддержки принятия решений в системе управления 

динамическим нелинейным объектом. Диссертационное исследование направлено на 

повышение эффективности системы управления динамическим нелинейным 

объектом путем использования искусственных нейронных сетей, методов 

эволюционного моделирования и нечеткой логики. 
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ABSTRACT 

 

Shuliakov V.M. Intelligent dynamic nonlinear object control information system 

based on neuro-fuzzy control units. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The thesis for the scientific degree of Candidate of Technical Sciences by specialty 

05.13.06 «Information technologies». – O.M. Beketov National University of Urban 

Economy in Kharkiv, Ministry of Education and Science of Ukraine,  Kharkiv, 2021. 

The thesis is devoted to the development of mathematical models, methods and 

information technologies for decision support in the control system of a dynamic nonlinear 

object. The thesis research is aimed at improving the efficiency of the control system of a 
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dynamic nonlinear object through the use of artificial neural networks, evolutionary 

modeling methods and fuzzy logic. 

Solving the problem of improving the efficiency of the control system of a dynamic 

nonlinear object requires an appropriate level of intellectualization of the decision support 

system of such control systems, in connection with which development of intelligent 

decision support systems for the management of a dynamic nonlinear object is relevant, 

which led to the choice of research topic, goals and objectives of the thesis.  

Keywords: information control system, control unit, method of subtractive 

clustering, information technologies, nonlinearity, dynamic object, neural networks, fuzzy 

logic. 
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