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АНОТАЦІЯ 

 

Шуляков В.М. Інтелектуальна інформаційна система для управління 

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

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова, Міністерства освіти і науки України, 

Харків, 2021. 

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.  

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. 

Дисертаційну роботу виконано в межах роботи на кафедрі комп’ютерних 

технологій і мехатроніки Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету.  Робота виконувалася у відповідності з такими проектами та 

темами:  «Теорія розвитку інформаційної інфраструктури транспортних систем», 

2010-2012 р.р. за галузевим замовленням МОН України. Номер держреєстрації 

0110U001166; № ДЗ/464-2011 «Розроблення та впровадження інформаційно-

комунікаційної технології руху наземного транспорту великих міст», 2011-
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2012 р.р. за замовленням Державного агентства з питань науки, інновацій та 

інформатизації України. Номер держреєстрації 0111U005942; «Теорія 

інформаційного аналізу та синтезу розподілених телематичних транспортних 

систем», 2013-2015 р.р. за галузевим замовленням МОН України. Номер 

держреєстрації 0113U000179; «Розроблення та впровадження  інтегрованих  

інтелектуальних автомобільних інформаційно-управляючих систем», 2015-

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

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

інформаційно-комунікаційних технологій для мехатронних і навігаційних 

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

держреєстрації 0115U004772, грант Президента України; «Розроблення 

інформаційно-комунікаційної технології інтелектуального керування наземними 

безпілотними багатоцільовими транспортними засобами», 2017-2018 р.р. за 

галузевим замовленням МОН України. Номер держреєстрації 0117U002405. 

Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності системи 

управління  динамічним нелінійним об’єктом шляхом використання штучних 

нейронних мереж, методів еволюційного  моделювання та нечіткої логіки.   

Для досягнення мети треба вирішити такі завдання: 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. 
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У роботі використовуються наступні методи дослідження:  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. 

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-обгрунтовані рішення 

для підвищення швидкості регулювання інформаційної системи управління. 

Розроблені моделі, методи та інформаційні технології підтримки 

прийняття рішень в системі управління динамічним нелінійним об’єктом 

знайшли використання на наступних  підприємствах та дослідних установах: 

ХВТФ «Моторімпекс»; «Автоскладальне підприємство «Кобальт»»; 

«Машгідропривод»; «Інституті Проблем Машинобудування ім А. М. Підгорного 

НАН України». 
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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 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. 



6 

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. 

Основні наукові результати досліджень за темою дисертаційної роботи 

доповідались, обговорювалися і були схвалені на різних науково-практичних та 

науково-технічних конференціях: VІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Наука і соціальні проблеми суспільства: інформатизація та 

інформаційні технології» (Харків, 2011 р); XX-XXІV Міжнародних науково-

практичних конференціях «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я» MicroCAD (Харків, 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні комп'ютерно-

інноваційні технології проектування, будівництва, експлуатації автомобільних 

доріг і аеродромів» (Харків, 2012 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Математичне моделювання прикладних задач математики, фізики, 

механіки» (Харків, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху» 

(Харків, 2013 р.); Міжнародній науково-практичної конференції «Теоретичні і 

прикладні аспекти комп'ютерних наук та інформаційних технологій» 

(Северодонецьк, 2015 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції 

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

2015 р.); Міжнародній науково-практичної конференції «Інформаційні 

технології і мехатроніка: освіта, наука та працевлаштування» (Харків, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичної конференції «Синергетика, мехатроніка, 

телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці» (Харків, 

2017 р.); Міжнародній науково-практичної конференції «Автомобільний 

транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки 
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фахівців» (Харків, 2017 р.); Міжнародній науково-технічної інтернет-

конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології» (Харків, 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичної інтернет-конференції «Моделювання та 

інформаційні технології в науці, техніці та освіті» (Харків, 2018 р.); I-II 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Комп’ютерні технології і 

мехатроніка» (Харків,  2019 р., 2020 р.); The Third International Workshop on 

Computer Modeling and Intelligent Systems (Zaporizhzhia, 2020). 

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 41 наукових 

роботи, з них 13 статей у наукових фахових виданнях, включених в перелік МОН 

України, 2 публікації у виданнях, 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. 

Ключові слова: інформаційна система, блок управління, метод 

субтрактівной кластеризації, інформаційні технології, нелінійність, динамічний 

об’єкт, нейронні мережі, нечітка логіка.  

 

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». – Kharkiv National Automobile and 

Highway University, 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. 
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The thesis research is aimed at improving the efficiency of the control system of 

a 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 the 

development of mathematical models and information technology for intelligent 

decision support in the management of a dynamic nonlinear object is relevant, which 

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

The thesis was made within the limits of work at the Department of Computer 

Technology and Mechatronics of Kharkiv National Automobile and Highway 

University. The work was performed in accordance with the following projects and 

topics: «Theory of information infrastructure development of transport systems», 

2010-2012. by branch order of the Ministry of Education and Science of Ukraine. State 

registration number 0110U001166; № ДЗ/464-2011 «Development and 

implementation of information and communication technology for land transport of 

large cities», 2011-2012 by order of the State Agency for Science, Innovation and 

Informatization of Ukraine. State registration number 0111U005942; «Theory of 

information analysis and synthesis of distributed telematic transport systems», 2013-

2015 by branch order of the Ministry of Education and Science of Ukraine. State 

registration number 0113U000179; «Development and implementation of integrated 

intelligent automotive information and control systems», 2015-2016 by branch order 

of the Ministry of Education and Science of Ukraine. State registration number 

0115U003267; №Ф62/106-2015 «Development and implementation of the latest 

information and communication technologies for mechatronic and navigation systems 

of armored wheeled and tracked vehicles», 2015. State registration number 

0115U004772, grant of the President of Ukraine; «Development of information and 

communication technology for intelligent control of ground multi-purpose vehicles 

without pilot», 2017-2018 by branch order of the Ministry of Education and Science 

of Ukraine. State registration number 0117U002405. 
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The aim of the thesis is to increase the efficiency of the control system of a 

dynamic nonlinear object through the use of artificial neural networks, methods of 

evolutionary modeling and fuzzy logic. 

To achieve this goal, the following tasks must be solved: to analyze the 

problems, models, methods and information technologies of decision support used in 

the field of adaptive control of dynamic nonlinear objects; to develop for the control 

system of a dynamic nonlinear object a method of decision-making based on artificial 

neural networks, methods of evolutionary modeling and fuzzy logic; to develop 

structural schemes and mathematical models of the information system of control of a 

dynamic nonlinear object on the basis of neuro-fuzzy control units; develop 

information technology and the structure of an intelligent decision support system for 

the management of a dynamic nonlinear object; to carry out experimental verification 

and implementation of the developed information technology on the example of 

dynamic nonlinear object control. 

The following research methods are used in the work: methods of control theory; 

methods of mathematical modeling; simulation methods; methods of the theory of 

artificial neural networks and fuzzy logic for the development of neuro-fuzzy control 

units; evolutionary modeling methods for learning neuro-fuzzy control units. 

For the first time in order to increase the efficiency of the dynamic nonlinear 

object control system, a decision-making method based on multilayer artificial neural 

networks, fuzzy logic and evolutionary modeling methods was developed, which, 

unlike existing ones, adapts better to the current properties of a dynamic nonlinear 

object, and does not require a development of excessively complex mathematical 

models of the object that allows to increase the efficiency of the control system of 

dynamic nonlinear objects. 

Mathematical models of the dynamic nonlinear object control information 

system, which are based on neuro-fuzzy technologies, have been improved, which  

unlike existing ones, allows to increase the efficiency of such control systems by using 

combined learning methods. 
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The information technology of the intelligent decision support system in the 

management of a dynamic nonlinear object has been further developed, which allows 

to make scientifically reasonable decisions to increase the speed of regulation of the 

control information system. 

Developed models, methods and information technologies for decision support 

in the management system of a dynamic nonlinear object are used in the following 

enterprises and research institutions: Research and Production Enterprise «Khartron-

Arcos»; Institute of Mechanical Engineering Problems of the National Academy of 

Sciences of Ukraine named after A. M. Pidgorny; Kharkiv Design Bureau for 

Mechanical Engineering named after O. O. Morozov. 

The decision-making methods for a dynamic nonlinear object control system 

based on artificial neural networks, evolutionary modeling methods and fuzzy logic are 

developed in thesis. 

The research of mathematical model of information system of control of 

dynamic nonlinear object is developed and carried out. Stability areas for a dynamic 

object control information system are constructed taking into account its nonlinear 

characteristics. 

The dynamic object management information technology is developed. The 

structure of an intelligent decision support system for managing a dynamic nonlinear 

object has been developed. 

It is proved that the most appropriate for the synthesis of an intelligent 

information-control system of adaptive control of a dynamic object is the use of the 

neuro-fuzzy control unit in the control circuit. 

Experimental verification and implementation of the developed information 

technology on the example of dynamic nonlinear object control is carried out.  

Based on the developed methods, algorithms and software, a highly efficient 

control system of a dynamic nonlinear object with a neuro-fuzzy control unit in the 

control circuit is synthesized. 

The simulation results showed that the information control system using a 

trained neuro-fuzzy control unit can reduce the control time of the system on the speed 
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of a dynamic object from 15 % to 19 % and on the movement of a dynamic object from 

12 % to 17 %, and also to increase the efficiency of the system in the conditions of 

constant external and internal disturbances. 

The simulation modeling confirmed the correctness of the theoretical 

calculations for the control system of a dynamic nonlinear object. 

A rational approach to the study of information control systems for dynamic 

nonlinear objects controlled by electronic microprocessor systems built with a neuro-

fuzzy control unit is proposed. 

A stand was built for the experimental study of a dynamic nonlinear object 

control information system based on the use of neuro-fuzzy control units. 

The reliability of the developed models is confirmed by the correct application 

of the tested mathematical apparatus, the consistency of the results of mathematical 

modeling with the results of already known research and theoretical positions, as well 

as carried out experiments. 

The main scientific results of research on the topic of the thesis were reported, 

discussed and approved at various scientific and practical and scientific and technical 

conferences: VI International scientific and practical conference «Science and social 

problems of society: informatization and information technology» (Kharkiv, 2011); 

XX-XXIV International scientific-practical conferences «Information technologies: 

science, technology, technology, education, health» MicroCAD (Kharkiv, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016); International scientific-practical conference «Modern computer-

innovative technologies of design, construction, operation of roads and airfields» 

(Kharkiv, 2012); International scientific-practical conference «Mathematical modeling 

of applied problems of mathematics, physics, mechanics» (Kharkiv, 2013); 

International scientific-practical conference «Problems of improving the level of 

safety, comfort and culture of road traffic» (Kharkiv, 2013); International scientific-

practical conference «Theoretical and applied aspects of computer science and 

information technology» (Severodonetsk, 2015); V International scientific-practical 

conference «Information and computer technologies in education, science and 

industry» (Lutsk, 2015); International scientific-practical conference «Information 
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technologies and mechatronics: education, science and employment» (Kharkiv, 2016); 

International scientific-practical conference «Synergetics, mechatronics, telematics of 

road machines and systems in the educational process and science» (Kharkiv, 2017); 

International scientific-practical conference «Road transport and automotive industry. 

The latest technologies and methods of training» (Kharkiv, 2017); International 

Scientific and Technical Internet Conference «Car and Electronics. Modern 

technologies» (Kharkiv, 2017); International scientific-practical Internet conference 

«Modeling and information technology in science, technology and education» 

(Kharkiv, 2018); I-II International scientific-practical conferences «Computer 

technologies and mechatronics» (Kharkiv, 2019, 2020); The Third International 

Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (Zaporizhzhia, 2020). 

According to the results of the thesis research 41 scientific works were 

published, including 13 articles in scientific professional publications included in the 

list of MES of Ukraine, 2 publications in publications included in Scopus, 2 articles in 

publications of other countries, 1 of which is part of the Organization for Economic 

Cooperation and development, 14 articles in the materials of scientific conferences, 6 

abstracts of reports in the materials of international scientific conferences, 2 articles in 

other publications, 2 patents for the utility model of Ukraine. 

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

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

fuzzy logic. 
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ВСТУП 

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., Ларічев О.І., 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 
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роль виконує - відповідно до цільової умови - нелінійний адаптивний блок 

управління.  

Адекватне рішення лежить, на мій погляд, на стику нейро-фаззі мереж і 

управління. Обидва наукових 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. 

Робота виконувалася у відповідності з такими проектами та темами:   

1)  «Теорія розвитку 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;  
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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», 2015 рік. 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; 
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–  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 

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. 
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– 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-обгрунтовані 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. 
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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]; 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 
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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-практичної конференції «Теоретичні і прикладні 

аспекти комп'ютерних наук та інформаційних технологій» (м. Северодонецьк, 
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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-практичної конференції 

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

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

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

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

практичної конференції «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. 

Новітні технології і методи підготовки фахівців» (м. Харків, 19-20 жовтня 

2017 р.); Міжнародній науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і 

електроніка. Сучасні технології» (м. Харків, 20-21 листопада 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичної 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 наукових 

роботи, 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 [17-18]. 
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РОЗДІЛ 1 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ І ПОСТАНОВКА  

ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В цьому 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 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 багато вчених. Перше помітне і широко поширене використання 

«адаптивного управління» відбувалося в аерокосмічній промисловості в 1950-х 

роках при спробі вдосконалити конструкцію автопілотів [42]. Один з перших 

проектів моделі еталонного адаптивного управління, розроблений 

Уитакером [43,44], використовувався для управління польотом. Однак проблеми 

в розробці призвели до відходу від проблеми адаптації до стабільності.  

Робота Ляпунова про стабільність стала підґрунтям для багатьох робіт в 

області загальної стабільності систем і розробки закону адаптації в 1960-х роках. 

Тоді були сформульовані уявлення про системи у просторі станів, а також про 
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використання стабільності Ляпунова для систем управління Кальманом і 

Бертрамом [45,46]. 

Калман опублікував свою роботу по спостережуваності та керованості для 

лінійних систем на початку 1960-х років, і було потрібно близько 10 років, щоб 

поширити ці ідеї на нелінійні системи за допомогою теорії Лі. 

Лінеаризація зворотного зв'язку була сформульована на початку і в 

середині 1980-х років як природне продовження застосування теорії Лі до 

завдань управління [47-49]. Значних поліпшень в розумінні нелінійних систем і 

адаптації на початку 1990-х років сприяла робота Кокотовича, Цініаса, Крстича 

і Канеллакопулоса про бекстеппінг (метод синтезу управління для нелінійних 

об'єктів) та його адаптивний аналог [50]. 

Інша сторона адаптивного управління пов'язана з нейронними мережами. 

Ідея нейронних мереж як математичної логічної системи була розроблена в  

1940-х. роках Маккаллохом і Питтсом. Правило навчання синаптичної 

модифікації вперше з'явилося у Хебба в 1949 році [51]. Значним досягненням 

стало введення перцептрона і теореми про збіжність Розенблаттом в 1958 році 

[52]. 

Уїдроу і Хофф в 1962 році запропонували навчання багатошарового 

персептрона з використанням алгоритма найменших середніх  квадратів [53]. 

Незабаром після цього Хопфилд показав, що в цих мережах може зберігатися 

інформація, що призвело до відродження інтересу в цій області. У цей період 

також з'явилося повторне впровадження методу зворотного поширення помилки, 

який став надзвичайно актуальним для нейронних мереж в управлінні. Метод 

опорних векторів домінував в цій області аж до нового тисячоліття, після чого 

колишні методи стали популярними завдяки значному технічному прогресу, а 

також популяризації глибинного навчання. 

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 викорситання машиної форми подання даних стимулює до 
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розробки особого класу програмних засобів для полегшення роботи людей, що 

виконують аналіз (аналітиків). Такі системи прийнято називати системами 

підтримки прийняття рішень – СППР (DSS, Decision Support System). Таким 

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

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

Для СППР характерна наявність функцій, що реалізують окремі розумові 

можливості людини. А.А. Барсегяном та співавторами [54]  запропрановано 

узагальнена архитектурна структури СППР, що може бути представлена 

наступним чином (рис. 1.1).  

 

 

Рисунок 1.1 – Узагальнена архитектура системи підтримки прийняття рішень 

 

Застосування ІТ дозволяє отримувати фахівцю в предметній області 

кількісні характеристики, що необхідні для прийняття рішень. 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 скалдних системах проявляється в наявності 

перехресних зв'язків, за рахунок яких керуючий вплив, що подано на будь-який 

з входів, призводить до зміни кількох виходів [55]. 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 
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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.  

Кожну ІТ можна представити у вигляді комплексу процесів обробки 

інформації [56], що наведено на (рис. 1.2) 

 

Рисунок 1.2 – Комплекс процесів обробки інформації 

 

1.1. Аналіз проблеми та існуючих методів управління динамічними 

нелінійними об’єктами 

 

Будь-яка система - інженерна, природна, біологічна або соціальна - 

вважається адаптивною, якщо вона може підтримувати свою продуктивність або 

виживати, незважаючи на значні зміни в навколишньому середовищі або в її 
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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. Адаптація системи, може бути двох 

видів: адаптація середовища для підтримки продуктивності і адаптація до змін 

навколишнього середовища. У всіх випадках адаптивні системи за своєю 

природою є нелінійними, оскільки вони володіють параметрами, які є функціями 

їх станів. Таким чином, адаптивні системи - це особливий клас нелінійних 

систем, які вимірюють свою власну продуктивність, операційне середовище і 

робочий стан компонентів і адаптують їх динаміку або динаміку своїх 

операційних середовищ, щоб гарантувати, що виміряна продуктивність близька 

до цільової продуктивності або специфікацій. 

Обмежимо коло згадуваних далі систем управління такими, для яких 

домінуючими властивостями є нелінійність динаміки та адаптивність. 

Адаптація в нелінійних динамічних системах. Поширеним є розуміння 

адаптивності систем управління як властивості, що досягається використанням 

сукупності методів теорії управління, ідентифікації, оптимізації, чисельних 

методів, що дозволяють будувати такі системи управління. В адаптивних 

системах для збереження заданих цільових властивостей закон управління та 

(або) структура системи коригуються в залежності від зміни властивостей 

об'єкта управління або під впливом зовнішніх збурень.  

При вирішенні завдань адаптивного управління з урахуванням позначених 

раніше проблем в системах з нерівноважною і нестійкою цільовою динамікою 

для широкого класу нелінійних динамічних систем з використанням інформації 

лише якісного характеру виникають наступні проблеми: 

1)  опису керованих об'єктів на мові, що не вимагає точного знання 

диференціальних рівнянь самого об'єкта; 

2)  використання математичного апарату для аналізу таких об'єктів за 

умови можливої нестійкості за Ляпуновим положень рівноваги, рухів або 

цільових множин в просторі станів об'єкта. 
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Шуканий математичний апарат повинен дозволяти формулювати 

принципи бажаної макроорганізаціі адаптивних систем управління у вигляді 

обмежень в функціональних просторах на властивості відображень «вхід – 

вихід», «вхід – стан» і макрозмінні для об'єкта управління, блока управління і їх 

з'єднань, виконання яких: 

а)  гарантує можливість реалізувати, повноту і обмеженість станів об'єкта 

і блока управління; 

б) зберігає всі «типові», бажані, корисні нелінійні ефекти керованого 

об'єкта, включаючи мульти- і метастабільність, нестійкість по Ляпунову, 

нерівноважність; 

в)  компенсує вплив небажаних ефектів в самому об'єкті, небажаний вплив 

середовища і вплив невизначеності інформації про об'єкт для досягнення цілей 

управління. 

Вихідною інформацією на даному етапі є моделі об'єкта з точністю до 

оцінок відображень «вхід – вихід» і «вхід – стан» за нормами в заданих 

функціональних просторах, а також належність зовнішніх сигналів (збурень) до 

конкретних функціональних просторів [57]. 

Формулювання вимог до адаптивного блока управління на мові обмежень 

в функціональних просторах потенційно дозволяє зняти проблему стійкості по 

Ляпунову. Завдання синтезу адаптивного блока управління зводиться, в свою 

чергу, до вирішення проблеми забезпечення виконання конкретних 

функціональних обмежень в нелінійних системах за умови можливої нелінійної 

параметризації невизначеностей. 

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 мій погляд, на стику нейро-фаззі мереж і 

управління. Обидва наукових напрямки пов'язані самим початковим 
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визначенням адаптації. З іншого боку, штучні нейронні мережі в замкнутій 

нелінійної системі потенційно можуть служити джерелами як динамічного 

хаосу, так і цілеспрямованого управління складним за своєю динамікою 

об'єктом, причому з прогнозованою якістю траєкторій руху. Такий діапазон 

потенційних можливостей з'єднання «динамічна система (об'єкт) - нейронна 

мережа (блок управління)». Тому 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. 

Вирішуючи завдання управління об'єктами виділяють три 

фундаментальних принципи створення систем управління: розімкнуте 

управління, компенсуюче управління і управління зі зворотним зв'язком 

(замкнуте управління). 

Основний недолік розімкнутих систем - практична неможливість мати 

ідеально точну модель системи з урахуванням всіх діючих збурень, так само як і 

вимірювати всі регулярні та нерегулярні збурення. Розімкнуті системи зазвичай 

не застосовуються для управління нелінійними об'єктами. 

Якщо вплив збурюючих факторів може спотворювати вихідну величину 

системи до неприпустимих меж, то застосовують принцип компенсації з 

використанням коригуючого пристрою. Для завдання параметрів корекції має 

проводитися вивчення відповідного збурюючого фактора або створюватися його 

математична модель. Принцип компенсації забезпечує швидку реакцію на 

збурення і більш високу ефективність управління, але, як правило, 

використовується для компенсації тільки певних дестабілізуючих факторів і не 

може захистити від усіх можливих збурень. 

Найбільшого поширення в техніці отримало управління зі зворотним 

зв'язком, при якому управляючий вплив коригується залежно від вихідної 
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величини y(t). Якщо значення y(t) відхиляється від необхідного, то відбувається 

коригування сигналу u(t) з метою зменшення даного відхилення. Для виконання 

даної операції вихід об’єкта управління з'єднується з входом пристрою 

управління зворотним зв'язком. Це найдорожчий вид управління, при цьому 

канал зворотного зв'язку є найбільш вразливим місцем системи. При порушенні 

його роботи система може стати нестійкою або повністю непрацездатною. 

Структура замкнутої системи управління представлена на рис. 1.3. 

Управляючий вплив u(t) формується як функція неузгодженості ꜫ (t) = g (t) - y (t) 

поточного значення керованої змінної від необхідного задаючого впливу. Ця 

фундаментальна ідея лежить в основі принципу управління по відхиленню, який 

реалізується замкнутими системами. Принцип управління по відхиленню 

універсальний, тому що дозволяє досягати мети управління незалежно від 

причин неузгодженості – зміни внутрішніх властивостей об'єкта і зовнішніх 

впливів. 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура замкнутої системи управління 

 

Замкнуті системи управління дозволяють вирішувати всі завдання 

управління: стабілізації, стеження і програмного управління. Управління 

нелінійними об'єктами можливо лише системами з замкнутими структурами. 

Узагальненням розглянутих принципів управління є принцип комбінованого 

управління (рис. 1.4), який дозволяє в замкнутій системі використовувати і 

принцип управління по збуренню. 
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Рисунок 1.4 – Структура замкнутої системи з комбінованим управлінням 

 

Системи, здатні змінювати закон управління з метою здійснення 

найкращої в деякому сенсі якості управління незалежно від зовнішніх впливів 

(рис. 1.5), використовують принцип адаптації. Показник якості обробляється 

пристроєм адаптації 3 для зміни структури управляючого пристрою або його 

параметрів. 

 

 

Рисунок 1.5 – Структура замкнутої системи з адаптуючим пристроєм  

 

Відзначимо, що при введенні зворотного зв'язку система управління стає 

інерційною. Тому часто застосовують комбінацію зворотного зв'язку з 

принципом компенсації, що дозволяє об'єднати переваги обох принципів: 

швидкість реакції на збурення при компенсації і точність регулювання 

незалежно від природи збурень від зворотного зв'язку. 
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Методи управління – це набір способів, прийомів, засобів впливу на 

керований об'єкт. За змістом впливу на об'єкт управління методи зазвичай 

діляться на технічні, технологічні, програмні та інші.  

Враховуючи це поділимо методи управління динамічними нелінійними 

об’єктами на три основні види [58].   

Перший вид представлений системами управління динамічними 

нелінійними об’єктами, у яких характеристики змінюються в результаті деяких 

технологічно-механічних рішень. 

До другого виду можна віднести системи управління динамічними 

нелінійними об’єктами, які працюють на основі електронних схем або блоків 

управління, що реалізують значення параметрів об’єкта по деякому 

детермінованому закону. Такі системи вимагають оснащення об’єкта певними 

датчиками, і виконавчими пристроями. Блок управління встановлює фіксоване 

відображення показників датчиків у заздалегідь визначені команди виконавчим 

пристроям, які реалізують вказані значення параметрів об’єкта. Вочевидь, що 

таким чином можна реалізувати набагато складніші детерміновані закони 

управління, ніж за допомогою механічних пристроїв. Такого роду системи 

можуть управляти об’єктом набагато більш динамічно, ніж це може робити 

людина, і можуть робити це більш точно. Основні проблеми цього класу систем 

пов'язані як із труднощами побудови точної математичної моделі динамічного 

нелінійного об’єкта, так і з необхідністю створення спеціальних виконавчих 

пристроїв-актуаторів.  

Оскільки система управління може управляти не тільки вибором з двох-

трьох варіантів, але набагато більшим їх числом, то виникає потреба оснастити 

динамічний нелінійний об’єкт такими управляючими елементами, які допускали 

б вибір між великим числом дискретних варіантів параметрів або змін їх 

континуальних значень.  

До третього виду можна віднести системи управління динамічними 

нелінійними об’єктами, управляючі системи яких будуються не на основі 

математичних моделей, а на основі підходів, характерних для задач аналізу 
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«чорного ящика». Це системи нового покоління, засновані на ідеях автоматичної 

роботи зі знаннями, самонавчання, з адаптивними системами, що 

використовують нечітку логіку, нейромережі, гібридні системи і т.п. підходи. 

Завдання системи управління динамічним нелінійним об’єктом  може бути 

сформульоване наступним чином: з огляду на фізичну систему, якою потрібно 

управляти, і специфікації її бажаної поведінки, необхідно створити такий  закон 

управління зі зворотним зв'язком, щоб змусити замкнуту систему відображати 

бажану поведінку. 

Якщо завдання системи управління включають в себе управління об’єктом 

що рухається з високою швидкістю і/або на велику дальність, в цьому разі  

нелінійні ефекти можуть бути значними в динаміці, і  нелінійне управління може 

бути необхідно для досягнення бажаної продуктивності.  

Зазвичай в залежності від поставлених завдань системи управління можна 

розділити на такі що використовують два наступних метода управління: 

стабілізація (регулювання) і стеження. У завданнях стабілізації система 

управління працює таким чином, що стан замкнутої системи стабілізується щодо 

точки рівноваги. Прикладом завдання стабілізації є контроль положення 

динамічного об’єкта у просторі. У завданнях стеження мета полягає в тому, щоб 

створити контролер  таким чином, щоб на виході системи відстежувалася 

траєкторія об’єкта що змінювалася у часі.  

 

1.2 Аналіз існуючих інформаційних технологій для управління 

динамічними нелінійними об’єктами 

 

В теперішній час використання інформаційних систем для управління 

параметрами динамічних нелінійних об’єктів для їх оптимальної технічної 

експлуатації є реальною необхідністю. Питанням їх розробки приділяється 

значна увага дослідників. 

Такий тип системи управління зазвичай називають активним, але під час 

експлуатації мова йде лише про порівняно повільну адаптацію параметрів 



41 

динамічного нелінійного об’єкта під умови навколишнього середовища, 

виходячи с цього доцільніше називати такі системи управління адаптивними. 

Такі системи необхідні для динамічних нелінійних об’єктів, які працюють 

в умовах інтенсивних навантажень, складних умов експлуатації і підвищеної 

відповідальності механізмів. Також спостерігається інтенсивний розвиток та 

практичне застосування нечітких систем для управління й регулювання 

різноманітних технічних об'єктів [59-61]. Використання нової технології, 

нечіткого управління обумовлено тенденцією збільшення складності 

математичних моделей реальних систем.  

Нещодавно рішення задачі покращення експлуатаційних характеристик 

динамічних нелінійних об’єктів зв'язувалося з удосконалюванням їх конструкції 

в цілому й окремих елементів зокрема, у теперішній час перспективним 

напрямком стало створення нейро-фаззі систем адаптивного управління такими 

динамічними нелінійними об’єктами [62-85]. Вдосконалення систем 

адаптивного управління динамічними нелінійними об’єктами дозволить 

підвищити їх експлуатаційні показники. 

Гарним прикладом динамічного нелінійного об’єкта є автомобіль. Багато 

фізичних величин, такі як швидкість транспортного засобу або електричні 

сигнали, мають верхню межу. При досягненні цієї верхньої межі, лінійність 

втрачається. Диференціальні рівняння, що управляють такими системами мають 

нелінійний характер. Тому вигідно враховувати нелінійність безпосередньо при 

аналізі і проектуванні контролерів для таких інформаційно-управляючих систем. 

Широке застосування нових пристроїв мехатроніки пред'являє все більш 

високі вимоги до інформаційно-управляючих систем. Тому підвищення якості, 

надійності і швидкодії інформаційно-управляючих систем автомобіля є 

важливою і актуальною задачею. 

Шляхи вирішення поставленої задачі ведуть до розроблення методів і 

алгоритмів синтезу інформаційно-управляючих систем з використанням 

розвиненої математичної моделі динамічного об’єкта з урахуванням його 
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нелінійних характеристик, новітніх інформаційних технологій, а також 

стохастичних характеристик зовнішніх збурень, що діють на об’єкт. 

В ході роботи було проведено аналіз інформаційно-управляючої системи  

DCC від Volkswagen що управляє динамічним нелінійним об’єктом (ходовою 

частиною).  

Інформаційно-управляюча система DCC завжди активна. Вона є 

інтелектуальною, саморегулюючою системою, що управляє об’єктом залежно 

від збурюючих факторів: якості дорожнього покриття, поточної ситуації на 

дорозі, запитів водія. Залежно від цього характеристики динамічного 

нелінійного об’єкта змінюються таким чином, щоб стабілізувати його положення 

у просторі.  

Інформаційно-управляючи системи параметрами динамічного нелінійного 

об’єкта (автомобіля) представляють собою спеціальні системи адаптивного 

управління [86-89], які призначаються для управління параметрами об’єкта для 

його оптимальної технічної експлуатації і збереження (стабілізації) його 

положення у просторі при зовнішніх впливах. 

Розглянемо інформаційно-управляючу систему DCC від Volkswagen для 

управління параметрами динамічного нелінійного об’єкта що виконується за 

наступною функціональною схемою що представлена на рисунку 1.5. Вона 

представляє собою замкнену адаптивну систему управління по стабілізації 

відхилення динамічного нелінійного об’єкта від базового положення. 

Потрібне положення динамічного нелінійного об’єкта задається за 

допомогою гіроскопічного датчика кута, який встановлюється безпосередньо на 

об’єкті, що дозволяє безперервно вимірювати відхилення об’єкта стабілізації від 

базового положення в просторі. 

Якщо під впливом збурюючого моменту ЗБM , обумовленого зовнішніми 

факторами, об’єкт стабілізації відхиляється від базового положення на деякий 

кут  , то на виході датчика кута рівня положення об’єкта з’явиться сигнал кU , 

пропорційний кутовому розходженню між поточним та базовим положенням 

динамічного нелінійного об’єкта. 
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Рисунок 1.6 – Функціональна схема інформаційної системи DCC для 

управління параметрами динамічного нелінійного об’єкта 

 

Цей сигнал  перетворюється підсилювачем П і подається до входу 

виконавчого привода інформаційно-управляючої системи. Виконавчий привод 

створює активний стабілізуючий момент СM , який протидіє збурюючому 

моменту ЗБM  та зменшує кутове розходження  . Чим повніше момент 

стабілізації буде компенсувати збурюючий момент, тим менше буде відхилення 

динамічного нелінійного об’єкта від базового положення і точніше буде 

здійснюватися стабілізація його положення. 

Для підвищення точності стабілізації передавальні коефіцієнти 

підсилювача, а також потужність виконавчого привода системи доцільно 

підвищити. Але при цьому зростає коливальність процесів стабілізації, а при 

деяких їх значеннях виникають автоколивання, які приводять до дестабілізації 

положення об’єкта стабілізації. Коливальність процесів стабілізації може бути 

зменшена за допомогою введення в систему від’ємного зворотного зв’язку по 

швидкості об’єкта стабілізації. Цей зворотний зв’язок реалізується за допомогою 

гіроскопічного датчика швидкості, який, так як і датчик кута, встановлюється на 
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об’єкті стабілізації та вимірює його абсолютну швидкість. Сигнал шU  на виході 

датчика швидкості, пропорційний похідної від кута переміщення динамічного 

нелінійного об’єкта, підсумовується з сигналом кU  датчика кута об’єкта 

управління в контурі підсумовування КП. Сумарний сигнал шк UUU +=  являє 

собою управляючий сигнал виконавчого приводу. 

Стабілізація положення динамічного нелінійного об’єкта при роботі 

інформаційної системи для управління його параметрами здійснюється 

виконавцем В, який  використовує з цією метою мікроконтролер МК (канал 

управління К). 

Розглянемо докладніше основні елементи інформаційної системи для 

управління параметрами динамічного нелінійного об’єкта: 

–  датчик кута;  

–  датчик швидкості;  

–  контур підсумовування КП;  

–  виконавчий привод.  

Інформаційно-управляюча система працює у режимі стабілізації 

положення динамічного-нелінійного об’єкта у просторі.  

Розглянемо процес, що відбувається в системі при роботі в 

вищезазначеному режимі.  

Регульованою величиною системи є кут зміни положення динамічного 

нелінійного об’єкта г . Необхідне значення кута з  задається сигналом з 

датчика кута, який встановлений безпосередньо на об’єкті. Якщо кут зміни 

положення динамічного нелінійного об’єкта г  дорівнює початковому 

значенню кута базового положення з , тобто відхилення (сигнал непогодження) 

гзг  −=  дорівнює нулю, отже, дорівнює нулю і сигнал кU  на виході датчика 

кута. 

Якщо під дією збурюючого моменту ЗБM  динамічний нелінійний об’єкт 

відхилиться від свого положення, то отримаємо відхилення (сигнал 
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непогодження) на кут гзг  −= . В результаті на виході датчика кута 

створюється сигнал кU , пропорційний куту непогодження г , 
k гU = . 

Одночасно на виході датчика кутої швидкості також встановленого на 

об’єкті створюється сигнал шU , пропорційний кутовій швидкості г  

динамічного об’єкту, 
ш гU = . 

Сигнали кU  і шU  підсумовуються у контурі підсумовування КП який 

надсилає до підсилювача сумарний сигнал U . Далі виконавчий привод створює 

стабілізуючий момент СM  що впливає на динамічний нелінійний об’єкт. 

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 нелінійного об’єкта. 

В роботі автором запропоновано реалізацію інтегрованої інформаційно-

управляючої системи транспортного засобу на основі нейро-фаззі мереж. 

Основним завданням на транспорті є забезпечення безпеки, зручності і 

економічності перевезень з найменшим впливом на навколишнє середовище. 

Виконання цих вимог можливе тільки на основі широкого застосування на 

транспорті сучасних інтелектуальних систем, які бурхливо розвиваються в 

багатьох галузях економіки провідних країн світу.  

Запропонована інформаційно-управляюча система побудована з 

використанням нових підходів і методів на основі нейронних мереж. Такі 

інформаційно-управляючи системи мають помітні переваги перед традиційними 

системами. Зокрема, вони не вимагають точного знання математичних моделей 

об'єктів управління, можуть працювати в умовах параметричної невизначеності 
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цих об'єктів, малочутливі до змін параметрів об'єктів управління (виявляють 

властивості робастності), стійкі до перешкод, легко реалізуються з 

використанням типових контролерів і дозволяють використовувати паралельні 

обчислення. 

Відомі типові нейронні мережі з попереднім налаштуванням параметрів і з 

їх налаштуванням в реальному масштабі часу в процесі функціонування систем 

управління. Перші призначені для роботи з об'єктами, параметри яких в процесі 

експлуатації не змінюються, а другі – для управління об'єктами з параметрами 

які істотно і непередбачувано змінюються. При цьому, як правило, 

переналаштування параметрів у зазначених нейронних мережах в реальному 

масштабі часу вимагає використання високопродуктивних управляючих ЕОМ, 

так як зміни цих параметрів різними методами оптимізації супроводжуються 

виконанням досить великого обсягу обчислень. 

Інформаційно-управляюча система виконує наступні функції: збір, 

передача, обробка та обмін інформацією між, як окремими машинами 

(одиницями інформаційного простору), так і групами машин (групи 

інформаційного простору), а також управління взаємодією цих груп. 

Інформаційно-управляюча система також управляє системами і агрегатами 

самого транспортного засобу. 

На рис. 1.7 представлена структурна схема інформаційно-управляючої 

системи побудованої з використанням нейронних мереж, що працює в реальному 

масштабі часу і використовує принцип прямого інверсного управління.  

На початковому етапі роботи даної системи параметри об’єкта управління 

невідомі, нейронна мережа є неналаштованою і не може забезпечувати якісного 

управління цим об’єктом управління до тих пір, поки вона не навчиться повністю 

хоча б один раз. Однак для формування навчальної вибірки необхідні дані слід 

знімати з уже працюючої системи. Тому для отримання цієї вибірки на 

початковому етапі налаштування нейронної мережі в систему вводиться типовий 

блок управління Р (наприклад, ПІД-регулятор), що забезпечує хоча б прийнятну 

якість її роботи. Після формування першої навчальної вибірки відбувається 
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навчання нейронної мережі яка в результаті стає інверсною моделлю об’єкта 

управління і встановлюється в прямий ланцюг управління замість типового 

блока управління Р. 

 

Рисунок 1.7 – Структурна схема інформаційної системи для управління 

транспортного засобу на основі нейро-фаззі мереж  

 

Ця заміна здійснюється за допомогою блоку перемикання БП. Для 

забезпечення безперервного процесу налаштування нейронної мережі і 

управління об’єктом управління в системі використовується дві нейронних 

мережі. Перша з них безперервно навчається, а друга (з попереднім 

налаштуванням) забезпечує процес управління. Після чергового перенавчання 

нейронної мережі її параметри копіюються в другу (управляючу) нейронну 

мережу і процес повторюється. Це дозволяє не переривати управління об'єктом 

на час перенавчання мережі. Така інформаційно-управляюча система має 

адаптивність до поточних властивостей об’єкта управління. 

Розглянувши приклади інформаційно-управляючих систем, робота яких 

досягається за рахунок обчислювальних пристроїв, охарактеризуємо їх 

наступним чином: 

– Інформаційні системи для управління динамічними нелінійними 

об’єктами, які використовують алгоритми управління на основі математичних 

моделей динамічного об’єкта. Їх переваги – це великий досвід використання та 
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детермінованість. Їх недоліки – це надмірна складність математичної моделі та 

мала адекватність моделі реальному об’єкта;  

–  Інформаційні системи, які використовують алгоритми управління на 

основі систем, заснованих на знаннях, нечіткої логіки, нейромереж і т.п. Їх 

переваги – це адаптивність до поточних властивостей об’єкта та відсутність 

потреби розробляти математичну модель об’єкта. Їх недоліки властиві 

пошуковому характеру поведінки при навчанні. 

Тож проаналізувавши обидва випадки було вирішено розробляти 

інтелектуальну систему управління динамічним нелінійним об’єктом, яка буде 

використовувати принципи інформаційно-управляючої системи DCC (рис. 1.6) 

але поліпшить ці ідеї за рахунок використанням принципів і технологій 

заснованих на знаннях, нечіткої логіки та штучних нейронних мережах з 

розробленої інформаційної системи з рис. 1.7. 

Сучасна інформаційна система – це набір інформаційних технологій, 

спрямованих на підтримку життєвого циклу інформації і включає три основні 

процеси: обробку даних, управління інформацією та управління знаннями. В 

умовах різкого збільшення обсягів інформації перехід до роботи зі знаннями на 

основі штучного інтелекту є, цілком ймовірно, єдиною альтернативою 

інформаційного суспільства. 

Скористаємося визначенням «інтелектуальної системи» проф. Д.А. 

Поспєлова [90]: «Система називається інтелектуальної, якщо в ній реалізовані 

наступні основні функції: 

–  накопичувати знання про навколишню систему світу, класифікувати і 

оцінювати їх з точки зору прагматичної корисності і несуперечності, ініціювати 

процеси отримання нових знань, здійснювати співвіднесення нових знань з 

раніше збереженими; 

–  поповнювати знання, що надійшли за допомогою логічного висновку, 

які відображають закономірності в навколишній системі світу або в накопичених 

нею раніше знаннях, отримувати узагальнені знання на основі більш приватних 

знань і логічно планувати свою діяльність; 
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– спілкуватися з людиною мовою, максимально наближеною до 

природньої людського мови та отримувати інформацію від каналів, аналогічних 

тим, які використовує людина при сприйнятті навколишнього світу, вміти 

формувати для себе або на прохання людини (користувача) пояснення власної 

діяльності, надавати користувачеві допомогу за рахунок тих знань, які 

зберігаються в пам'яті, і тих логічних засобів міркувань, які притаманні системі». 

Перераховані функції можна назвати функціями подання та обробки знань, 

міркування та спілкування. Поряд з обов'язковими компонентами, залежно від 

вирішуваних завдань і області застосування в конкретній системі ці функції 

можуть бути реалізовані в різній мірі, що визначає індивідуальність архітектури.  

Відома достатньо велика кількість визначень СППР [91], які відображають 

практично всі етапи їх розвитку, здобутки відповідних наукових шкіл, 

особливості предметної області тощо.  

Існують СППР, що засновані «на використанні моделі сукупності 

процедур по обробленню даних і рішень … » [92], включає в себе СППР, які 

визначаються як «комп’ютерні інформаційні системи для прийняття рішень в 

ситуаціях, де неможливо або небажано мати автоматичну систему, яка повністю 

виконує процес прийняття рішень» і закінчується, так званими, адаптивними та 

інтелектуальними СППР, які побудовано з використанням модельного 

проектування і прототипу [93], коли розробником створюється макет (прототип) 

системи з бажаними функціями і характеристиками, який в результаті подальшої 

спільної роботи розробника, користувача та особи, що здійснює технічний 

супровід, приймає вигляд функціонально завершеної структури [94].  

В класичному розумінні СППР не виконує самостійно будь-яких рішень а 

тільки дає підказку особі, що приймає рішення, або надає їй оброблені 

відповідним алгоритмом дані [95]. За рівнем «інтелектуальності» оброблених 

даних в сучасних СППР виділяють три основних класи [96]:  

– інформаційно-пошукові; 

– оперативно-аналітичні: 

– інтелектуальні.  
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В останні роки, завдяки розвитку досліджень, що проводяться в різних 

галузях людської діяльності, найбільше розповсюдження отримали саме 

інтелектуальні СППР. Фактично, вони ввібрали в себе ту специфіку та 

особливості проектування, які характерні інформаційно-пошуковим та 

оперативно-аналітичним СППР.  

Нині, у зв'язку з інформатизацією суспільства, особливу актуальність 

придбаває проблема розробки об'єктно-орієнтованих інформаційних систем  

[97].  Будь-яка інформаційна система призначена для збору, зберігання, обробки 

інформації і для її функціонування потрібне використання баз знань, баз даних, 

систем управління базами даних і базами знань, математичних моделей і методів 

прогнозування та ін. [98].  

Створення ІТ і систем, нарощування в них архівів даних в процесі 

використання технологій має важливе значення для користувачів. Наявність 

структурованих архівів полегшує і істотно прискорює підготовку звітів, а також 

є основою для використання алгоритмів інтелектуального аналізу даних з метою 

пошуку закономірностей. 

Таким чином, аналіз об’єктів показав наступне: якщо об’єкт динамічний 

[99] та описується диференційними рівняннями, як правило під них розроблені 

системи регулювання такими об’єктами, в основі яких СЦУ, або на основі 

багатозв’язних ПІД-регуляторів. Однак, існують ще й статичні об’єкти, які 

можуть бути описані набором поліноміальних, регресійних моделей, при цьому, 

для такого класу об’єктів, також розроблені такі варіанти, як: 

– пряма задача розрахунку показників, коли задається значення входу та 

по моделі розраховується вихід; 

– зворотня задача, коли задаються вхідні показники, що необхідні, 

необхідно знати, які повинні бути входи. 

Тому, мета данного дослідження складається з наступного: необхідним є 

з’єднання моделей з експертною системою з елементами підтримки прийняття 

рішень та вирішити питання організації моделі подання знань, організації бази 

даних та підсистеми виводу. 
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1.3  Аналіз існуючих математичних методів дослідження динамічних  

нелінійних об’єктів 

 

При математичному описі нелінійних систем несуттєві нелінійності 

лінеарізуются (замінюються наближеними лінійними залежностями), а суттєві 

зводяться до типових нелінійних.  

Всі реальні технічні системи не мають ідеально прямолінійних статичних 

характеристик при будь-яких значеннях вхідної величини, тобто всяка 

регульована система, власне кажучи, є нелінійною системою, тому що якщо 

регульований об'єкт і вимірювальний елемент інформаційної системи можна 

вважати в першому наближенні лінійними, то силовий елемент інформаційної 

системи завжди буде нелінійним завдяки великому посиленню і обмеженій 

потужності регулюючого елемента. У технічних розрахунках через 

неможливість точного урахування всіх явищ звичайно створюють деякий 

ідеалізований математичний опис досліджуваної системи за допомогою рівнянь, 

щоб, зберігши її головні істотні риси, одержати найбільш просту розрахункову 

методику. Найбільш простими і найбільш вивченими є лінійні рівняння, тому 

цілком природним є прагнення тим або іншим способом лінеаризувати всі 

реальні нелінійні характеристики, тобто замінити їх так чи інакше прямою лінією 

(однією прямою лінією). І тільки тоді, коли нелінійність відіграє істотну роль у 

поведінці системи, застосовують теорію нелінійних систем. Остання стає усе 

більш важливою для практики по мірі підвищення вимог до якості процесів і до 

точності розрахунку систем управління. 

Різноманітність процесів у нелінійних системах та особливості їх по-

водження створюють труднощі точного математичного опису і теоретичного 

вивчення таких систем. Але в цей час інженерам та науковим співробітникам все 

частіше доводиться зіштовхуватися з нелінійними динамічними явищами. 

Точному математичному рішенню піддається лише невелика частина нелінійних 

задач теорії автоматичного регулювання. Однак точне рішення, навіть якщо воно 

і отримано, часто виявляється занадто складним для застосування в інженерних 
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розрахунках. У зв'язку з цим першорядне значення здобуває розвиток 

наближених методів дослідження динамічних властивостей нелінійних систем. 

Велике значення в цій області надбали наближені методи, засновані на 

ідеях гармонійного балансу і еквівалентної лінеаризації та запропоновані у 

відомих роботах М.Н. Крилова і Н.Н. Боголюбова [100]. Стосовно автоматичних 

систем цей метод (метод гармонічної лінеаризації) розроблений 

Л.С. Гольдфарбом [101], Е.П. Поповим [102, 103] та ін. 

Ціль методу гармонічної лінеаризації полягає у тому, щоб провести 

дослідження системи з істотною нелінійністю в значній мірі лінійними 

методами. Сутність методу гармонічної лінеаризації полягає у зведенні 

нелінійної системи до еквівалентної лінійної, у якій нелінійна ланка замінюється 

еквівалентною лінійною з коефіцієнтом підсилення, що залежить від амплітуди 

А , тобто він приймає різні постійні значення при зміні А . По суті, тут нелінійна 

характеристика заміняється не однією прямою, а пучком прямих, нахил яких 

залежить від амплітуди А , тобто після гармонічної лінеаризації нелінійні 

властивості все-таки у відомому змісті зберігаються. Ця принципова відмінність 

гармонічної лінеаризації від звичайного способу лінеаризації робить її цінним 

засобом для дослідження динамічних процесів у нелінійних автоматичних 

системах. Після приведення нелінійної системи до еквівалентної лінійної її 

можна досліджувати лінійними методами. 

Передавальна функція нелінійної ланки гармонічно лінеаризованої 

системи має вигляд [104] 

 

( ) ( ) ( )AqjAqAWН += , 

 

де ( )Aq , ( )Aq  – коефіцієнти гармонічної лінеаризації. 

В роботі розглянемо найбільш поширені в системах стабілізації 

нелінійністі: зона обмеження (насичення) і змінний коефіцієнт підсилення. 
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Перша нелінійна ланка з характеристикою типу зона обмеження 

(насичення) і крива зміни передавальної функції ( )
11 НН AW  від відношення 

11 НН bA  наведені на рис. 1.8. Для цієї ланки передавальна функція згідно 

методу гармонічної лінеаризації [101-103] 
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де 1tg
1

=Нk  – коефіцієнт підсилення (рис. 1.8). 

 

                          а)                                                                б) 

 

Рисунок 1.8 – Характеристика типу зона обмеження (а) і залежність ( )
11 НН AW  

від відношення 
11 НН bA  при 1

1
=Нk  (б) 

 

Насичення, або обмеження, є, мабуть, найбільш розповсюдженим видом 

нелінійності. Форма характеристики насичення ідентична для багатьох реальних 

пристроїв, хоча вхідні і вихідні величини можуть мати різну фізичну природу. 
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Так, практично всі реальні підсилювачі, незалежно від того, чи є вони 

електронними, магнітними, пневматичними або гідравлічними, мають межу 

підсилення потужності в області великих вхідних сигналів уже тільки тому, що 

джерело живлення, за рахунок якого здійснюється підсилення вхідного сигналу, 

обмежено по потужності. 

Друга нелінійна ланка з характеристикою зі змінним коефіцієнтом 

підсилення і крива зміни передавальної функції ( )
22 НН AW  від відношення 

22 НН bA  наведені на рис. 1.9. Для другої нелінійної ланки передавальна функція 

згідно методу гармонічної лінеаризації [101-103]. 
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де 2tg
2

=Нk  і 3tg
3

=Нk  – коефіцієнти підсилення (рис. 1.9). 

 

                          а)                                                                б) 

Рисунок 1.9 – Характеристика зі змінним коефіцієнтом підсилення (а) і 

залежність ( )
22 НН AW  від відношення 

22 НН bA  при 5.0
2
=Нk , 1

3
=Нk  (б) 
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Статична характеристика ланки зі змінним коефіцієнтом підсилення може 

бути отримана як апроксимацією криволінійної статичної характеристики, так і 

в ланках з лінійною характеристикою при наявності пристрою перемикання 

передатного числа в залежності від значення вхідної величини. 

 

1.4  Формування мети і завдань дисертаційного дослідження  

 

У вступі дисертаційної роботи була визначена мета досліджень, яка 

полягає у підвищенні ефективності системи управління  динамічним нелінійним 

об’єктом шляхом використання штучних нейронних мереж, методів 

еволюційного  моделювання та нечіткої логіки. 

Проведений аналіз показав, що 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 наукових 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. 

Для досягнення поставленої у роботі мети необхідно розв’язати такі 

наукові та практичні задачі: 

–  провести аналіз проблем, моделей, методів та інформаційних 

технологій підтримки прийняття рішень, що використовуються у сфері 

адаптивного управління динамічними нелінійними об’єктами; 
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– 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. 

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. 

 

Висновки до розділу 1 

 

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. 
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2. Розроблення методів прийняття рішень для системи управління 

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

еволюційного моделювання та нечіткої логіки 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. 

Результати розділу опубліковано в [1-3], [4-6], [7-9], [10-12], [13-15],        

[25-27], [28-30]. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМИ НЕЛІНІЙНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

 

2.1 Розробка математичної моделі інформаційної системи для 

управління динамічним об’єктом з урахуванням нелінійних характеристик 

 

Функціональна схема структури інтелектуальної системи підтримки 

прийняття рішень при управлінні динамічним об’єктом з урахуванням 

нелінійних характеристик наведена на рис. 2.1. 

Для підвищення якості процесів стабілізації в систему управління 

вводиться гнучкий зворотний зв'язок по кутовій швидкості переміщення об’єкта 

управління. Цей зворотний зв'язок реалізується за допомогою гіроскопічного 

датчика кутової швидкості ГДКШ. Датчик кута і датчика 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 К. 

Складемо рівняння динаміки, передавальні функції і структурні схеми 

елементів, що входять до функціональної схеми інформаційної системи 

управління динамічним об’єктом з урахуванням нелінійних характеристик [105-

108]. 
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Гіроскопічні датчики кута і швидкості. 

Для вимірювання кутової величини відхилення динамічного об’єкта і 

кутової швидкості його відхилення у системі управління застосовуються 

гіроскопічні прилади – гіроскопічний датчик кута і гіроскопічний датчик 

швидкості. Гіроскоп із трьома ступенями свободи застосований у датчику кута, 

гіроскоп із двома ступенями свободи – у датчику швидкості. 

Передавальна функція трьохстепеневого гіроскопа має вигляд 

 

( )
12

22
1 ++

=
sTsT

k
sW

ГДК
ГДК



, 

 

де ГДКk  – коефіцієнт передачі гіроскопічного датчика кута (ГДК); 

1T  і 2T  – постійні часу ГДК. 

Малогабаритні гіроскопічні датчики кута мають малі постійні часу 1T  і 

2T  у порівнянні з іншими постійними часу системи. У цьому випадку час 

перехідних процесів малий і з достатньої для інженерної практики точністю 

можна вважати трьохстепеневий гіроскоп безінерційним. Тоді передавальна 

функція трьохстепеневого гіроскопа приймає вигляд 

 

( ) ГДКГДК ksW = .                                          (2.1) 

 

Передавальна функція двохстепеневого гіроскопа має вигляд 

 

( )
12

22
1 ++

=
sTsT

k
sW

ГДКШ
ГДКШ



, 

 

де ГДКШk  – коефіцієнт передачі гіроскопічного датчика кутової швидкості 

(ГДКШ); 
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1T  і 2T  – постійні часу ГДКШ. 

Таким чином, за своїми властивостями двохстепеневий гіроскоп є 

інерційною ланкою другого порядку. 

При структурному аналізі системи управління як вхідний сигнал датчика 

швидкості приймається не кутова швидкість   динамічного об'єкта, а 

відповідне їй переміщення s = . Тоді передавальна функція зчитувача 

показників динамічного об’єкта риймає вигляд 

 

( ) s
sTsT

k
sW

ГДКШ
ГДКШ  

12
22

1 ++
=



.                                   (2.2) 

 

Виконавчий орган системи управління динамічним об’єктом 

(електрогідравлічний привод дросельного регулювання). 

В інформаційній системі управління динамічним об’єктом з урахуванням 

нелінійних характеристик у якості виконавчого органу застосовується  

електрогідравлічний привод дросельного регулювання (рис. 2.2). 

Привод складається з виконавчого гідравлічного циліндра ГЦ, 

гідравлічного регулятора ГР і електромагніту управління гідроприводу ЕМУГП. 

Потік робочої рідини створюється шестеренчастим або аксіально-поршневим 

насосом Н постійної продуктивності. Гідравлічний привід, виконаний за 

диференціальною схемою, управляється електромагнітом поворотного типу. 

Момент, що розвиває електромагніт управління, пропорційний різниці струмів у 

його обмотках. Коромисло КР голчасто-клапанного гідравлічного регулятора, 

що є якорем електромагніту управління, переміщає голки клапанів. При цьому 

потік робочої рідини перерозподіляється між гідравлічним циліндром і 

порожниною зливу. Гідравлічний циліндр своїм штоком пов'язаний з 

динамічним  об’єктом. Точка кріплення гідравлічного циліндра до динамічного  

об’єкта знаходиться на відстані 0L  від вісі. Кут відхилення об’єкта відносно 

вертикалі – Ц . 
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Для аналізу статичних і динамічних властивостей електрогідравлічного 

привода дросельного регулювання розглянемо рівняння руху його елементів 

відповідно до рис. 2.2. 

Вхідним сигналом електромагніту управління з коромислом гідравлічного 

підсилювача є напруга ( )tU y , що подається до обмотки електромагніту. 

 

 

Рисунок 2.2 –  Конструктивно-функціональна схема виконавчого органу 

інформаційної системі управління динамічним об’єктом з урахуванням 

нелінійних характеристик 

 

Під дією цієї напруги по обмотках електромагніту протікає струм 

( ) ( ) ( )tititi Py −= , який забезпечує появу моменту електромагніту, що 

прикладається до коромисла. Останнє, повертаючись на кут ( )t , діє на голки 

гідравлічного підсилювача, забезпечуючи тим самим зміну прохідних перерізів 

дроселів. 

Струм, що протікає по обмотці електромагніту, пов'язаний із прикладеною 

напругою ( )tU y  диференціальним рівнянням 
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( )
( ) ( )tUtir

dt

tid
L yyy

y
y =+


,                                   (2.4) 

 

де yL  – індуктивність обмотки управління електромагніта; 

yr  – активний опір обмотки. 

Виходячи з рівняння (2.4), отримаємо передавальну функцію обмотки 

управління ОУ 

 

( )
1+

=
sT

k
sW

у

у
ОУ ,                                               (2.5) 

 

де 
y

y
r

k
1

=  – коефіцієнт передачі обмотки управління; 

y

y
y

r

L
T =  – постійна часу обмотки управління. 

Збурений рух коромисла описується рівнянням 

 

( ) ( )
( ) ( )titc

dt

td
f

dt

td
I K =++ 


2

2

,                             (2.6) 

 

де KI  – момент інерції коромисла з голками; 

f  – коефіцієнт в’язкого тертя; 

c  – коефіцієнт жорсткості пружини Пр. 

З рівняння (2.6) отримаємо передавальну функцію електромагніта ЕМ 

 

( )
12

22
1 ++

=
sTsT

k
sW

емем

ем
ЕМ ,                                      (2.7) 
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де 
c

kем

1
=  – коефіцієнт передачі електромагніта; 

c

I
T K

ем =2
1  і 

c

f
Tем =2  – постійні часу електромагніта. 

При кутовому переміщенні коромисла ( )t  виникає лінійне переміщення 

голок на величину 

 

( ) ( ) ( )tltltx кркр  = sin ,                                      (2.8) 

 

де крl  – плече коромисла гідравлічного регулятора. Наближене значення 

справедливо, оскільки кути повороту коромисла звичайно малі. 

Рівняння витрат визначається потоком рідини, що нагнітається насосом, і 

положенням голок клапанів гідравлічного регулятора. Витрата рідини в одну з 

робочих порожнин гідравлічного циліндра пропорційна лінійному переміщенню 

( )tx  голок клапанів гідравлічного регулятора і дорівнює 

 

( ) ( )txktQ Q =  ,                                                   (2.9) 

 

де Qk  – коефіцієнт передачі витрати рідини гідравлічного циліндра. 

Витрата ( )tQ  для гідравлічного циліндра є упраляючою дією. Якщо 

витрата рідини в одну із робочих порожнин гідравлічного циліндра дорівнює 

( )tQ , то витрата рідини ( )tQП , що витісняється з-під поршня другої робочої 

порожнини, пропорційна площі поршня і його лінійній швидкості.  

Шток поршня переміщується відносно корпусу гідравлічного циліндра і 

викликає переміщення динамічного об’єкта. Отже, витрата рідини з-під поршня 

дорівнює 

 

( ) ( ) ( ) ( )tktlStvStQ гEгПППП  === 0 ,                          (2.10) 
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де ( )tvП  – лінійна швидкість поршня; 

( )tг  – кутова швидкість динамічного об’єкта; 

0lSk ПE =  – коефіцієнт передачі кутової швидкості ( )tг  в витрати рідини 

( )tQП ; 

ПS  – площа поршня; ( )tLl Цsin00 = . 

Різниця витрат ( ) ( ) ( )tQtQtQ П−=  дорівнює витокам робочої рідини і 

визначається провідністю G  гідравлічної системи та різницею тисків ( )tP  

 

( ) ( ) ( ) ( )tPGtQtQtQ П =−=  .                               (2.11) 

 

Зворотній зв'язок тиску рідини на голки гідравлічного регулятора має 

вигляд 

 

( ) ( )tPkti PP = .                                          (2.12) 

 

Модель виконавчого органу системи управління. Обертаючий момент 

гідравлічного приводу ГПM , що розвиває гідравлічний циліндр на вісі 

динамічного об’єкта, пропорційний різниці тисків ( ) ( ) ( )tPtPtP 21 −=  у його 

робочих порожнинах, площі ПS  поршня і плеча 0l  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tPktPlStLStPtM мПЦПГП == 00 sin  ,          (2.13) 

 

де 0lSk Пм =  – коефіцієнт передачі різниці тисків P  у момент гідравлічного 

привода ГПM . 

Тому що кути переміщення динамічного об’єкта відносно вертикалі 

невеликі, то приблизно вважають ( ) const=tЦ  и ( ) constsin00 == tLl Ц . 
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На рис. 2.3 представлена структурна схема виконавчого органу 

інформаційної системи управління динамічним об’єктом з урахуванням 

нелінійних характеристик.  

 

 

Рисунок 2.3 – Структурна схема виконавчого органу інформаційної системи 

управління динамічним об’єктом з урахуванням нелінійних характеристик 

 

Динамічний об’єкт під впливом стабілізуючого моменту інформаційної 

системи управління.  

Рівняння руху стабілізованого динамічного об’єкта записується у вигляді 

 

( )
( ) ( )tMtf

dt

td
J Гг

г =+  


,                                    (2.14) 

 

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. 
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Кут переміщення динамічного об’єкта в просторі визначається як інтеграл 

від швидкості 

 

( ) ( )= dttt гг  .                                             (2.15) 

 

Рівняння (2.14) і (2.15) в операторній формі дають систему рівнянь руху 

стабілізованого динамічного об’єкта у вигляді 

 

( ) ( ) ( )sMsfsJ Гг =+   ;   ( )
( )
s

s
s г

г


 = .                         (2.16) 

 

Кожне з рівнянь (2.16) може бути представлене відповідною 

передавальною функцією. На підставі першого рівняння одержимо 

 

( )
( )
( ) 1

1
+

==
sT

k

sM

s
sW

г

г

Г

г
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де 
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kг

1
 – коефіцієнт передачі динамічного об’єкта; 



=
f

J
Tг  – постійна часу динамічного об’єкта. 

На підставі другого рівняння маємо 

 

( )
( )
( ) ss

s
sW

г

г 1
2 ==




.                                            (2.18) 

 

З урахуванням того, що передавальні функції ( )sW1  і ( )sW2  відображають 

послідовність визначення регульованих величин, знайдемо повну передавальну 

функцію динамічного об’єкта ( )sWГ , як об'єкта регулювання 
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На рис. 2.4 представлена структурна схема динамічного об’єкта. 

 

 

Рисунок 2.4 – Структурна схема динамічного об’єкта 

 

Складемо структурну схему інформаційної системи управління 

динамічним об’єктом з урахуванням нелінійних характеристик (рис. 2.5), яка 

містить нелінійну ланку з передавальною функцією ( )
11 НН AW  (1.1) та 

характеристикою типу зона обмеження (насичення) (рис. 1.8) [109]. У даному 

випадку обмежується сигнал управління ( )tUk , що подається до входу обмотки 

управління електромагніту ЕГП. Значення ( )tUk  повинно знаходитись в строго 

визначених межах, які обумовлені технічними характеристиками виконавчого 

органа. 

Для отримання передавальної функції всієї системи необхідно перетворити 

структурну схему системи, тобто точку a  перенесемо в вузол b  по ходу руху 

сигналу. Із перетвореної структурної схеми інформаційної системи управління 

динамічним об’єктом знайдемо передавальну функцію розімкненого контуру 1 

при ( ) 0=sM ЗБ  
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Далі знайдемо передавальну функцію замкненого контуру 1 
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Отримаємо передавальну функцію розімкненого контуру 2 
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Знайдемо передавальну функцію замкненого контуру 2 
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Отримаємо передавальну функцію розімкненого контуру Н3  при 

( ) 0=sM ЗБ  з урахуванням нелінійної ланки з передавальною функцією ( )
11 НН AW  
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та замкненого контуру Н3  
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Знайдемо передавальну функцію всієї розімкненої системи (рис. 2.5) 
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2.2 Побудова областей стійкості з урахуванням нелінійних 

характеристик об’єкта управління 

 

Для синтезу інформаційної системи управління динамічним об’єктом з 

урахуванням нелінійних характеристик необхідно визначити області допустимих 

значень варійованих параметрів. Звичайно це область стійкості замкнутої 

системи в площині варійованих параметрів блока управління. 

Побудуємо область стійкості замкнутої інформаційної системи управління 

динамічним об’єктом в площині варійованих параметрів блока управління k  і 

k  з урахуванням нелінійної ланки типу зона обмеження (насичення) [109]. 

З передавальної функції замкнутої системи (2.22) запишемо 

характеристичне рівняння 
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В характеристичному рівнянні (2.23) зробимо заміну js = , виділимо 

дійсну і уявну частини та дорівняємо їх нулю. Отримані алгебраїчні рівняння 

розв’яжемо відносно параметрів k  і k : 
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На рис. 2.6 приведено границі області стійкості замкнутої інформаційної 

системи управління динамічним об’єктом в площині варійованих параметрів 
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блока управління k  і k  з урахуванням нелінійної ланки типу зона обмеження 

(насичення), що побудовані за допомогою співвідношень (1.1), (2.24) і (2.25). 

Для визначення області стійкості розглянемо визначник 
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де ),,(  kkX  і ),,(  kkY  – відповідно дійсна і уявна частини 

характеристичного рівняння. 

 

 

Рисунок 2.6 – Область стійкості замкнутої інформаційної системи управління 

динамічним об’єктом  з урахуванням нелінійної ланки типу зона обмеження: 

1 – 1
11
=НН bA ; 2 – 25.1

11
=НН bA ; 3 – 5.1

11
=НН bA ; 

4 – 75.1
11
=НН bA ; 5 – 2

11
=НН bA  

 

0 200 600 1000 1400 1800 2200 

20 

60 

100 

140 

180 

220 

a 
b 

 

 

3 4 5 

1 2 

Область 

стійкості 



74 

Після підстановки похідних в (2.26) отримаємо 
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Розкриваючи визначник (2.27), маємо 
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Як видно з (2.28), знак визначника залежить від знака виразу 22
1 1 T− . При 

11  T  визначник 0 , а при 11  T  – 0 . 

Границя області стійкості лінійної замкнутої інформаційної системи 

управління динамічним об’єктом, що приведена на рис. 2.6, побудована в 

діапазоні частот 11  T , тобто 0 , і границю стійкості треба штрихувати 

зліва, переміщуючись вздовж границі вбік зростання  . Таким чином, область 

стійкості замкнутої інформаційної системи знаходиться усередині області, що 

обмежена віссю k , k  і границею стійкості (рис. 2.6). 

Із областей стійкості, приведених на рис. 2.6, видно, що при 1
11
НН bA  

система є стійкою як у лінійній частині характеристики, так і в нелінійній, 

причому при 1
11
=НН bA  область стійкості нелінійної системи відповідає 

області стійкості лінійної системи. При 1
11
НН bA  в силу наявності насичення 

у характеристиці нелінійного елемента система працює в 

автоколивальному режимі з амплітудою 
1НA , у той час як при відсутності 

насичення лінійна система мала б розбіжний коливальний процес [102]. 

Зазначена поведінка систем спостерігається і на практиці. Часто лінійні 

системи мають ланки з обмеженими зонами лінійності, що переходять в зони 

насичення. Тому при збільшенні коефіцієнта підсилення системи до деякої 
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величини замість нестійкості, що слідує з лінійної теорії, виникають 

автоколивання. 

 

2.3   Розробка нейро-фаззі моделі блока управління для 

інформаційної системи для управління динамічним об’єктом 

 

Загальною особливістю задач нелінійного та ситуаційного управління є 

існування деякої залежності або відносини, що зв'язують вхідні і вихідні змінні 

моделі системи, що представляється у формі так званого «чорного ящика». При 

цьому виявлення та визначення даної залежності в явному теоретико-

множинному або аналітичному виді не представляється можливим або через 

недолік інформації про проблемну область, що моделюється, або складності 

обліку різноманіття факторів, що впливають на характер даного взаємозв'язку. 

Для конструктивного рішення подібних задач доцільно використовувати 

апарат штучних нейронних мереж (ШНМ). Достоїнством моделей, побудованих 

на основі ШНМ, є можливість одержання нової інформації про проблемну 

область у формі деякого прогнозу. При цьому побудова і настроювання ШНМ 

здійснюється за допомогою їхнього навчання на основі наявної і доступної 

інформації. 

Нечіткі ШНМ або гібридні мережі покликані об'єднати в собі достоїнства 

ШНМ і систем нечіткої логіки. З одного боку, вони дозволяють розробляти і 

представляти моделі систем у формі нечітких правил, а з іншого боку, для 

побудови нечітких правил використовуються методі ШНМ. 

Розглянемо інформаційну систему управління, що описано раніше в 

розділі 2. На рис. 2.7 наведено структурну схему фаззі блока управління, що 

розроблено для інформаційної системи управління динамічним об’єктом. На рис. 

2.8 показано блок управління вищезазначеної інформаційної системи управління 

в середовищі MATLAB (Simulink). Фаззі блок управління встановлено у 

зворотний зв'язок по куту відхилення об’єкта управління. 
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За допомогою редактора ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) 

синтезовано фаззі блок управління для інформаційної системи управління 

динамічним об’єктом з використанням методів ШНМ (див. рис. 2.7).  

 

 

 

Рисунок 2.7 – Використання нейро-фаззі моделей в інформаційній технології 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Блок управління інформаційної системи управління динамічним 

об’єктом в середовищі MATLAB (Simulink) 

 

Загалом, створення нечіткої моделі в середовищі Simulink можна розділити 

на 4 етапи.  

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

файлу даних для навчання нечіткої структури.  
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Другий етап: завдання властивостей нечіткої системи (тип системі 

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

Третій етап: тренування (навчання) моделі.  

Четвертий етап: використання розробленої нечіткої моделі в блоці фаззі 

блока управління в середовищі Simulink. 

На рис. 2.9 зображено налаштування фаззі блока управління, що 

розроблено для інформаційної системи управління у редакторі систем нечіткого 

виводу FIS (Fuzzy Inference System). В даному випадку в якості типу обрано 

модель Сугено. 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Графічний інтерфейс редактору FIS нейро-фаззі блока управління 

інформаційною системою управління динамічним об’єктом 

 

По-перше, обираємо запропоновану навчальну вибірку. 

Наступним кроком обираємо метод генерування нечіткої структури - Grid 

partition (генерування системи по методу ґрат) або метод субтрактивної 

кластерізації (рис. 2.10). (У випадку коли обрано метод субтрактивної 

кластерізації ANFIS-editor сам підбирає функції належності, функції для 

формування вихідного сигналу  і формує нечітку базу правил.) 
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Встановлюємо кількість лінгвістичних термів для входів (вхідних 

змінних) – 2. 

Встановлюємо тип функцій належності лінгвістичних термів вхідних 

змінних (у кожному експерименті власна); тип функції належності для вихідної 

змінної «linear» (лінійна).  

Далі обираємо гібридний метод оптимізації, який поєднує метод 

зворотнього поширення помилки з методом найменших квадратів.  

Параметр «необхідної точності навчання» залишаємо за замовчуванням 0, 

і кількість епох навчання - 50. 

На рис. 2.10-2.15 відображено апробацію моделі прийняття рішень на 

основі нейро-фаззі технології, завдання параметрів та синтез фаззі блока 

управління створеного з використанням методу субтрактивної кластерізації. 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Графічний інтерфейс редактору Anfis Editor для фаззі блока 

управління створеного за методом субтрактивної кластерізації 
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Рисунок 2.11 – Графічний інтерфейс вікна Rule Viewer для фаззі блока 

управління створеного за методом субтрактивної кластерізації 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Графічний інтерфейс вікна Function Editor для фаззі блока 

управління створеного за методом субтрактивної кластерізації 
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Рисунок 2.13 – Графічний інтерфейс вікна Surface Viewer для фаззі блока 

управління створеного за методом субтрактивної кластерізації 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Графічний інтерфейс вікна Rule Editor для фаззі блока 

управління створеного за методом субтрактивної кластерізації 
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Рисунок 2.15 – Графічний інтерфейс вікна Anfis Model Structure для фаззі блока 

управління створеного за методом субтрактивної кластерізації 

 

Розроблений блок управління поєднує у собі структуру нейронної мережі 

та переваги системи нечіткого виведення. Структура нейронної мережі дає 

адаптивність системи, а нечітка логічна частина дозволяє використовувати бази 

лінгвістичних правил для опису ідеального поведінки контрольованої системи. 

Параметри управління ANFIS, отримані з Matlab/Simulink, були 

використані для синтезу C++ коду, який надалі був оптимізований (Додаток В) 

для реалізації нейро-фаззі контролера на базі програмованої логічної 

інтегральної схеми.  

 

2.4 Оцінка впливу нейро-фаззі технології на роботу інформаційної 

системи для управління динамічним об’єктом 

 

Розглянемо використання методу субтрактивної кластерізації при роботі 

інформаційної системи для управління динамічним об’єктом з нейро-фаззі 

блоком управління.  
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Розглянуто задачу створення нейро-фаззі блока управління для 

інформаційної системи для управління динамічним об’єктом з використанням 

методу субтрактивної кластерізації.  

Досліджено перехідні процеси замкнутої інформаційної системи для 

управління динамічним об’єктом з фаззі блоком управління, а також досліджено 

вплив метода субтрактивної кластерізації на якість таких фаззі блоків 

управління.  

Проведено ряд експериментів. У кожному експерименті налаштування та 

тренування блока управління проводилися за однакових умов. По-перше, 

обиралася запропонована навчальна вибірка. Наступним кроком обирався метод 

генерування нечіткої структури – Subtractive clustering (генерування системи по 

методу субтрактивної кластерізації). Далі обирався гібридний метод оптимізації, 

який поєднує метод зворотнього поширення помилки з методом найменших 

квадратів. Параметр «необхідної точності навчання» залишався за 

замовчуванням 0, і кількість епох навчання - 50. 

У результаті проведених експериментів було апробовано роботу 

створеного фаззі блока управління з використанням методу субтрактивної 

кластерізації. Отримані результати порівняно з результатами штатного блока 

управління та блока управління з трикутною функцією належності. 

На рис. 2.16-2.21 представлено перехідні процеси замкнутої інформаційної 

системи для управління динамічним об’єктом при отриманих значеннях 

варійованих параметрів блоку управління для штатного блока управління (крива 

1), фаззі блока управління з трикутною функцією належності (крива 2), блока 

управління з використанням методу субтрактивної кластерізації (крива 3). 

На рис. 2.16 наведено перехідні процеси замкнутої інформаційної системи 

для управління динамічним об’єктом для вибраного значення переміщення 

динамічного об’єкта на 100 мм. Для блока управління з використанням методу 

субтрактивної кластерізації (крива 3) відбувається зменшення перерегулювання 

по значенню переміщення динамічного об’єкта  у порівнянні зі штатним блоком 

управління (крива 1).  



83 

Збільшуємо вибране значення переміщення динамічного об’єкта до 150 мм 

(рис. 2.17). Для блока управління з використанням методу субтрактивної 

кластерізації (крива 3) при обраному значенні 150 мм відбувається зменшення 

перерегулювання по значенню переміщення динамічного об’єкта у порівнянні зі 

штатним блоком управління (крива 1). 

При обраному значенні переміщення динамічного об’єкта 200 мм (рис. 

2.18) спостерігається подібна ситуація до попереднього випадку. Для блока 

управління з використанням методу субтрактивної кластерізації (крива 3) при 

обраному значенні 200 мм відбувається зменшення перерегулювання по 

значенню переміщення динамічного об’єкта у порівнянні зі штатним блоком 

управління (крива 1). 

При розгляді перехідних процесів замкнутої інформаційної системи для 

управління динамічним об’єктом для швидкості динамічного об’єкта при 

вибраному значенні 100 мм (рис. 2.19) можна зробити висновок, що для блока 

управління з використанням методу субтрактивної кластерізації (крива 3) 

відбувається зменшення перерегулювання по швидкості динамічного об’єкта у 

порівнянні зі штатним блоком управління (крива 1). 

 

Рисунок 2.16 – Перехідні процеси замкнутої інформаційної системи для 

управління динамічним об’єктом для вибраного значення переміщення 

динамічного об’єкта на 100 мм: 1 – штатний блок управління; 2 – блок 

управління з трикутною функцією належності; 3 – блок управління з 

використанням методу субтрактивної кластерізації  
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Рисунок 2.17 – Перехідні процеси замкнутої інформаційної системи для 

управління динамічним об’єктом для вибраного значення переміщення 

динамічного об’єкта на 150 мм: 1 – штатний блок управління; 2 – блок 

управління з трикутною функцією належності; 3 – блок управління з 

використанням методу субтрактивної кластерізації  

 

 

Рисунок 2.18 – Перехідні процеси замкнутої інформаційної системи для 

управління динамічним об’єктом для вибраного значення переміщення 

динамічного об’єкта на 200 мм: 1 – штатний блок управління; 2 – блок 

управління з трикутною функцією належності; 3 – блок управління з 

використанням методу субтрактивної кластерізації  
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Рисунок 2.19 – Перехідні процеси замкнутої інформаційної системи для 

управління динамічним об’єктом для вибраного значення 100 мм для  

швидкості динамічного об’єкта: 1 – штатний блок управління; 2 – блок 

управління з трикутною функцією належності; 3 – блок управління з 

використанням методу субтрактивної кластерізації 

 

 

Рисунок 2.20 – Перехідні процеси замкнутої інформаційної системи для 

управління динамічним об’єктом для вибраного значення 150 мм для швидкості 

динамічного об’єкта: 1 – штатний блок управління; 2 – блок управління з 

трикутною функцією належності; 3 – блок управління з використанням методу  

субтрактивної кластерізації 
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Рисунок 2.21 – Перехідні процеси замкнутої інформаційної системи для 

управління динамічним об’єктом для вибраного значення 200 мм для швидкості 

динамічного об’єкта: 1 – штатний блок управління; 2 – блок управління з 

трикутною функцією належності; 3 – блок управління з використанням методу  

субтрактивної кластерізації 

 

Перехідні процеси замкнутої інформаційної системи для управління 

динамічним об’єктом для швидкості динамічного об’єкта при вибраному 

значенні 150 мм (рис. 2.20) такі, що для блока управління з використанням 

методу субтрактивної кластерізації (крива 3) відбувається зменшення 

перерегулювання по швидкості динамічного об’єкта у порівнянні зі штатним 

блоком управління (крива 1). 

Зі збільшенням значення до 200 мм (рис. 2.21) бачимо такі результати 

роботи блока управління з використанням методу субтрактивної кластерізації 

(крива 3) – відбувається зменшення перерегулювання по швидкості динамічного 

об’єкта у порівнянні зі штатним блоком управління (крива 1).  

Як видно з рис. 2.16-2.21, а також чисельних експериментів, блок 

управління з використанням методу субтрактивної кластерізації показує на 

всьому діапазоні експериментальних значень кращі результати, ніж штатний 

блок управління та блок управління з трикутною функцією належності. 

Відбувається зменшення перерегулювання по значенню переміщення 

динамічного об’єкта та по швидкості динамічного об’єкта.   
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Використання фаззі блока управління в інформаційних системах для 

управління динамічним об’єктом дозволяє значно покращити якість перехідних 

процесів при регулюванні, а саме зменшити перерегулювання по значенню 

переміщення динамічного об’єкта і по швидкості динамічного об’єкта. Цих 

результатів вдалося досягти з використанням методу субтрактивної 

кластерізації. Також введення до контуру системи фаззі блока управління 

дозволило розширити область стійкості системи, що в свою чергу дозволить 

підвищити надійність системи.  

Розглянемо вплив навчальних даних на якість нейро-фаззі блоків 

управління інформаційної системи для управління динамічним об’єктом на базі 

методу субтрактивної кластерізації. 

Проведено дослідження впливу експериментальних навчальних даних на 

якість адаптивних нейро-фаззі блоків управління інформаційної системи для 

управління динамічним об’єктом створених на базі методу субтрактивної 

кластерізації. Побудовано чотири гібридних блока управління. Для кожного з 

блоків управління запропонована власна вибірка тренувальних даних. Проведено 

дослідження перехідних процесів замкнутої інформаційної системи для 

управління динамічним об’єктом з розробленими нейро-фаззі блоками 

управління. 

Нейро-нечітку мережу можна розглядати як один з різновидів систем 

нечіткого логічного виведення типу Сугено. При цьому функції належності 

синтезованих систем налаштовано так, щоб мінімізувати відхилення між 

результатами нечіткого моделювання й експериментальних даних. На рис. 2.22 і 

2.23 відображені результати моделювання та масив тестових даних у вигляді 

множини точок у двовимірному просторі для синтезованої мережі. По вісі абсцис 

відкладено порядковий номер рядка даних у вибірці (навчальній, тестовій або 

контрольній), а по осі ординат – значення вихідної змінної для даного рядка 

вибірки. 
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Рисунок 2.22 – Результати навчання нечіткої нейронної мережі 

 

 

Рисунок 2.23 – Масив тестових даних нечіткої системи 

 

Об'єктом дослідження є процеси функціонування інформаційної системи 

для управління динамічним об’єктом з нейро-фаззі блоком управління. Із 

загального обсягу експериментальних даних були створені три додаткові 

вибірки даних розміром відповідно у 50 %, 25 % та 12,5 % від початкової. 

Навчання проводилося гібридним методом, який поєднує метод зворотнього 

поширення помилки з методом найменших квадратів. 

Для блоків управління (рис. 2.24) у кожному експерименті налаштування 

та тренування проводилися за однакових умов. По-перше, обиралася 

запропонована навчальна вибірка. Наступним кроком обирався метод 

генерування нечіткої структури – Subtractive clustering (генерування системи по 

методу субтрактивної кластерізації). Проводилися відповідні налаштування 

методу. Далі обирався гібридний метод оптимізації, який поєднує метод 

зворотнього поширення помилки з методом найменших квадратів. Параметр 
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«необхідної точності навчання» залишався за замовчуванням 0, і кількість епох 

навчання – 20. Фаззі блоки управління створені з використанням методу 

субтрактивної кластерізації: 1 – на основі 100 % від загального масиву 

тренувальних даних; 2 – на основі 50 % від загального масиву тренувальних 

даних; 3 – на основі 25 % від загального масиву тренувальних даних; 4 – на основі 

12,5 % від загального масиву тренувальних даних. 

Цикл навчання проводився впродовж 20 епох. Результати навчання 

показані на рис. 2.22. Наприкінці навчання отримано наступні значення 

нормованої середньоквадратичної помилки: для загального масиву 

тренувальних даних – 610396,3 − , для 50 % даних – 610593,6 − , для 25 % даних – 

510489,1 − , для 12,5 % даних – 510248,2 − . 

Також 5 % від загальної кількості даних було використано для формування 

тестової вибірки. Значення нормованої середньоквадратичної помилки склало 

510429,4 − . 

В результаті проведених експериментів було апробовано роботу 

побудованих фаззі блоків управління. На рис. 2.24 представлені перехідні 

процеси замкнутої інформаційної системи для управління динамічним об’єктом 

при обчислених значеннях варійованих параметрів блоку управління для фаззі 

блоків управління створених з використанням методу субтрактивної 

кластерізації. 

На рис. 2.24 видно що блок управління тренований на вибірці з 50 % даних 

(крива 2) показує добрі результати, вже при вибраному значенні переміщення 

динамічного об’єкта на 100 мм, зменшуючи показник перерегулювання у 

порівнянні з першим блоком управління (крива 1). Для значень переміщення 

динамічного об’єкта на 150 і 200 мм показники поліпшуються ще більше.  

Блоки управління що треновані на вибірках у 25 % (крива 3) та 12,5 % 

(крива 4) зменшують перерегулювання та час регулювання. На вибраному 

значенні переміщення динамічного об’єкта на 100 мм  кращий блок управління з 

25 % вибіркою (крива 3), на більших значеннях блок управління з 12,5 % 



90 

вибіркою (крива 4). Але відзначимо що блок управління з 25 % вибіркою (крива 

3) має помилку регулювання 0,001. 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рисунок 2.24 – Перехідні процеси замкнутої інформаційної системи для 

управління динамічним об’єктом для швидкості динамічного об’єкта при 

наступних значеннях: 100 мм (а), 150 мм (б), 200 мм (в) 
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В цілому використання тренувальних даних для навчання фаззі блоків 

управління в інформаційній системі для управління динамічним об’єктом 

дозволяє значно покращити якість перехідних процесів при регулюванні, а саме, 

досягти істотного зменшення перерегулювання та зменшення часу регулювання.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1.  Розроблено структурні схеми і удосконалено математичні моделі 

інформаційної системи управління динамічним нелінійним об’єктом на основі 

нейро-фаззі блоків управління;  

2. Побудовані області стійкості для системи управління динамічним 

об’єктом з урахуванням його нелінійних характеристик. 

3.  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. 

4.  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 

Результати розділу опубліковано в [14], [16-18], [19-20], [35-37], [38-39]. 
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РОЗДІЛ 3 

СИНТЕЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ 

АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ НА 

ОСНОВІ НЕЙРО-ФАЗЗІ БЛОКІВ УПРАВЛІННЯ 

 

Даний розділ присвячено розробленню інформаційної технології 

управління динамічним об’єктом на прикладі предметної області – мехатроніки. 

Запропоновано структуру інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень 

при управлінні динамічним об’єктом.  

 

3.1 Розробка інформаційної технології управління динамічним 

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 (Information technology) – 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) [110, 111], 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, 
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вихід, управління, механізм і роботу]. На (рис. 3.1) представлено загальну схему 

інформаційної технології при управлінні динамічним об'єктом. 

 

 

Рисунок 3.1 – 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.  

Інформаційна технологія управління динамічним об’єктом (рис. 3.2) 

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 
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на результат відхилення динамічного об’єкту під дією збурюючого моменту. В 

останньому процесі приймається рішення щодо результату управління 

(стабілізації динамічного об’єкту). 

 

 

Рисунок 3.2 – Інформаційна технологія управління динамічним об’єктом 

 

3.2 Розробка інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень 

при управлінні динамічним об’єктом 

 

Для рішення задачі управління нелінійним динамічним об’єктом, в 

дисертаційній роботі було запропоновано структуру інтелектуальної СППР 

(рис.3.3), що дозволяє підвищити ефективність стабілізації нелінійного 

динамічного об’єкту (кузова автомобіля) за допомогою інформаційної системи 

управління з використанням нейро-фаззі блока управління. 
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Рисунок 3.3 – Структура 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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3.3 Розробка інформаційної системи для управління параметрами 

 

Наступний етап у розв’язанні проблеми синтезу інтелектуальної 

інформаційно-управляючої системи динамічним об’єктом з урахуванням 

нелінійних характеристик – вибір методу параметричного синтезу 

інформаційно-управляючої системи.  

Методи класичної теорії автоматичного управління не працюють для 

математичних моделей високого порядку. Якщо порядок диференційних рівнянь, 

що складають математичну модель об’єкта управління, вище п’яти, то проблема 

параметричного синтезу може бути вирішена тільки за допомогою методів 

сучасної теорії управління, зокрема, методу простору станів, методів теорії 

АКОР, методів мінімаксу, методів функцій Ляпунова, методів імітаційного 

моделювання. Методи теорії АКОР, що розвинуті О.М. Льотовим, 

О.О. Красовським, Я.Н. Ройтенбергом [112-114], передбачають застосування 

інформації про всі компоненти вектору стану об’єкта управління при формуванні 

алгоритму управління. Отримання такої інформації для складних об’єктів часто 

буває проблематичним, а іноді і неможливим. Методи мінімаксу і методи 

функцій Ляпунова, застосування яких для рішення проблеми параметричного 

синтезу системи управління було здійснене Є.Є. Александровим [115-117], 

дають задовільні результати, бо передбачають застосування інформації в 

алгоритмі управління тільки про ті компоненти вектору стану об’єкта 

управління, вимірювання яких не являє труднощів. Але у процесі 

параметричного синтезу цифрової інформаційної системи управління ці методи 

передбачають перехід від диференціальних рівнянь математичної моделі об’єкта 

управління до різничних рівнянь, що вносить визначену похибку у процес 

синтезу. Крім того, високий порядок диференціальних рівнянь, що описують 

збурений рух об’єкта управління, призводить при застосуванні методу мінімаксу 

і методу функцій Ляпунова до значних обчислювальних труднощів, пов’язаних 

з обмеженим об’ємом пам’яті ЕОМ. Якщо ж об’єкти містять неаналітичні 

нелінійності, то названі вище методи синтезу взагалі недієві. 
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Тому в останні роки широке застосування набирають методи імітаційного 

моделювання, зокрема метод факторного експерименту [118, 119]. Цей метод 

дозволяє на основі моделювання поведінки системи у випадковому зовнішньому 

середовищі здійснити вибір її параметрів, що задовольняють вимогам мінімуму 

функції регресії. Як функція регресії може бути застосований аддитивний 

функціонал якості замкнутої системи. При цьому моделювання поведінки 

замкнутої інформаційної системи управління здійснюється при урахуванні 

випадкових зовнішніх збурень, що діють на об’єкт управління. 

Розглянемо застосування методу факторного експерименту для задачі 

параметричного синтезу замкнутої інформаційної системи для адаптивного 

управління динамічним об’єктом. Внаслідок безперервної дії зовнішнього 

збурення ( )tMЗБ  положення динамічного об’єкта безперервно змінюється. При 

зміні положення динамічного об’єкта у просторі функція ( )tMЗБ  є випадковою 

функцією. У цій ситуації випадковими функціями є також функції ( )tг  і ( )tг  

(рис. 3.4). Точність стабілізації тим вище, чим менше площа під кривими 

динамічного процесу. 

Отже, кількісно точність стабілізації динамічного нелінійного об’єкта 

можливо оцінити наступним функціоналом 

 

( )











= 

T

г dt t I
г

0

2M  .                                          (3.1) 

 

де M  – символ математичного очікування. 
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Рисунок 3.4 – Динамічні процеси в замкненій інформаційній системі для 

адаптивного управління динамічним об’єктом 

 

Якість процесів стабілізації оцінюється не тільки відхиленням положення 

динамічного об’єкта, але і кутовою швидкістю руху динамічного об’єкта 

відносно його базового положення. Кількісною характеристикою цього руху 

може бути функціонал 

 

( )











=  dt t I

T

гг

0

2M  .                                         (3.2) 

 

Ідеальним був би випадок, коли на рішеннях замкнутої інформаційної  

системи для адаптивного управління динамічним об’єктом досягали б мінімуму 

обидва функціонала (3.1) і (3.2). Але це неможливо і мінімуми функціоналів (3.1) 

 

0 

T t 

 

0 

T t 
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і (3.2) відповідають різним значенням параметрів блока управління k  і k . Тому 

доцільно параметри k  і k  вибирати за умови мінімуму адитивного 

функціоналу  

 

 











+=+= 

T

гг dt tt III
гг

0

22
2

22
1

2
2

2
1 )()(M   ,                 (3.3) 

 

де 1  та 2  – вагові коефіцієнти, що підлягають вибору. 

Однак чисельні експерименти [120] довели, що отримані значення 

варійованих параметрів, що надають мінімум функціоналам (3.1) і (3.2) 

практично не відрізняються (в межах 5 %). Враховуючі цей факт, а також факт, 

що вихідний сигнал з блоку управління обмежується і не дозволяє розвивати 

динамічному об’єкту надмірної швидкості, доцільно для цієї конкретної системи 

використовувати функціонал (3.1) або його модифікації. 

В загальному випадку функціонал, що оцінює якість стохастичної системи 

має вигляд 

 

( ) ( ) ( ) 











=  dt ttytxtef I

T
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,,,M ,                              (3.4) 

 

де f  – функція помилки, вхідного і вихідного сигналів, а також часу.  

Використовуючи різні комбінації змінних системи і часу, можна отримати 

різні оцінки якості. 

Для зменшення вкладу значної початкової помилки і урахування помилки, 

що з'являється надалі, більш доцільно використовувати функціонал виду 
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а при ( ) 0=tM ЗБ  функціонал (3.5) трансформується у ( ) dtttI
T

t г   
1
 =  . 

Обираючи в якості варійованих параметрів коефіцієнти k  і k , а в якості 

параметрів оптимізації функціонал (3.5), за допомогою теорії факторного 

експерименту [118, 119] відшукаємо значення варійованих параметрів 

блока управління, що надають мінімум функціоналу (3.5), для інформаційної 

системи управління динамічним об’єктом (рис. 2.5). 

На рис. 2.6 точки a, b відповідають мінімуму цільової функції (3.5)  без і з 

урахуванням ( )
11 НН AW  відповідно. Параметри для (3.5): 25.01 =t с, 5=T с. Для 

випадку без урахування ( )
11 НН AW  – 005958.0=I , 5.199* =k , 3.16* =k . Для 

випадку з урахуванням ( )
11 НН AW  – 186339.8=I , 2.323* =k , 0.21* =k . 

Структурна схема інформаційної системи управління динамічним об’єктом, 

що наведена на рис. 2.5, крім нелінійної ланки з передавальною функцією 

( )
11 НН AW  і характеристикою типу зона обмеження (насичення) містить також 

нелінійну ланку з передавальною функцією ( )
22 НН AW  (1.2) і характеристикою зі 

змінним коефіцієнтом підсилення (рис. 1.9).  

У даному випадку ця нелінійна ланка вводиться до структурної схеми з 

метою підвищення якості перехідних процесів та підвищення надійності системи 

у цілому шляхом розширення області стійкості. 

Зі структурної схеми (рис. 2.5) знайдемо передавальну функцію 

замкненого контуру Н3  з урахуванням виразу (2.21) та нелінійної ланки з 

передавальною функцією ( )
22 НН AW  

 

( )
( ) ( )

( ) ( )

2 2

2 2

3

3

3 2 2

1 2

1
1

Н Н Н

НН
ГДКШ

Н Н Н

W s W A
W s

k
W s W A k s

T s T s


 


 =

+    
+ +

.    (3.6) 

 



101 

Знайдемо передавальну функцію всієї розімкненої системи (рис. 2.5) 
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та замкнутої системи 
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На рис. 3.5 представлені перехідні процеси замкнутої інформаційної 

системи управління динамічним об’єктом при отриманих значеннях варійованих 

параметрів блока управління 
*
k  і *

k  для випадку без урахування ( )
11 НН AW . Як 

видно, перехідні процеси носять плавний характер без значних коливань. 

Величина перерегулювання ( )tг  склала 0.5 %. 

На рис. 3.6 представлені перехідні процеси замкнутої інформаційної 

системи управління динамічним об’єктом при отриманих значеннях варійованих 

параметрів блока управління 
*
k  і *

k  для випадку з урахуванням ( )
11 НН AW . Як 

видно, перехідні процеси носять плавний характер без значних коливань. 

Величина перерегулювання ( )tг  склала 0.1 %. 
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                              а)                                                               б) 

                              в)                                                               г) 

 

Рисунок 3.5 – Перехідні процеси замкнутої інформаційної системи управління 

динамічним об’єктом при 5.199* =k , 3.16* =k : з напруги управління 

( )tU y  (а), швидкості динамічного об’єкта ( )tг  (б) та для значення переміщення 

динамічного об’єкта на 100 мм ( )tг  (в); а також цільової функції ( )tI  (г) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



103 

 

                             а)                                                           б) 

 

                              в)                                                          г) 

 

Рисунок 3.6 – Перехідні процеси замкнутої інформаційної системи управління 

динамічним об’єктом при 2.323* =k , 0.21* =k : з напруги управління 

( )tU y  (а), швидкості динамічного об’єкта ( )tг  (б) та для значення переміщення 

динамічного об’єкта на 100 мм ( )tг  (в), а також цільової функції ( )tI  (г) 

 

Побудуємо область стійкості замкнутої інформаційної системи управління 

динамічним об’єктом в площині варійованих параметрів блока управління k  і 

k  з урахуванням нелінійної ланки типу зона обмеження (насичення) та 

нелінійної ланки зі змінним коефіцієнтом підсилення.  

Із передавальної функції замкнутої системи (3.7) запишемо 
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характеристичне рівняння 
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В характеристичному рівнянні (3.8) зробимо заміну js = , виділимо 

дійсну і уявну частини та дорівняємо їх нулю. Отримані алгебраїчні рівняння 

розв’яжемо відносно параметрів k  і k : 
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.                (3.10) 

На рис. 3.7 і 3.8 приведено границі області стійкості замкнутої 

інформаційної системи управління динамічним об’єктом  в площині варійованих 

параметрів блока управління k  і k  з урахуванням нелінійної ланки зі змінним 

коефіцієнтом підсилення, що побудовані за допомогою співвідношень (1.1), 

(1.2), (3.9) і (3.10), де a, b, c – точки мінімуму цільової функції (3.5) без і з 

урахуванням ( )
11 НН AW , ( )

22 НН AW  відповідно. Для випадку з урахуванням 

( )
11 НН AW  і ( )

22 НН AW  на основі методу факторного експерименту отримаємо: 

190428.8=I , 1.607* =k , 9.49* =k . Параметри для (3.5): 25.01 =t с, 5=T с. 

 

 

Рисунок 3.7 – Область стійкості замкнутої інформаційної системи управління 

динамічним об’єктом з урахуванням нелінійної ланки 

зі змінним коефіцієнтом підсилення при 2
22
=НН bA : 1 – 

32 НН kk = ; 

2 – 
32

 8.0 НН kk = ; 3 – 
32
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Як видно з рис. 3.7, введення в систему нелінійної ланки зі змінним 

коефіцієнтом підсилення розширює область стійкості замкнутої інформаційної 

системи управління динамічним об’єктом (при 
32 НН kk =  (крива 1) область 

стійкості повністю збігається з областю стійкості лінійної системи). Оптимальна 

точка с в цьому випадку переміщується в область підвищених коефіцієнтів k  і 

k . Вищезазначене дозволяє підвищити надійність і точність замкнутої 

інформаційної системи управління динамічним об’єктом. 

 

 

Рисунок 3.8 – Область стійкості замкнутої інформаційної системи управління 

динамічним об’єктом з урахуванням нелінійної ланки 

зі змінним коефіцієнтом підсилення при 
32

 5.0 НН kk = : 1 – 100
22
=НН bA ;  

2 – 10
22
=НН bA ; 3 – 5

22
=НН bA ; 4 – 3

22
=НН bA ; 5 – 2

22
=НН bA  

 

Як видно з рис. 3.8, а також з формули (1.2), при 100
22
=НН bA  

вираз ( )
322 ННН kAW → , а область стійкості наближається до лінійної. 

На рис. 3.9 представлені перехідні процеси замкнутої інформаційної 

системи управління динамічним об’єктом при отриманих значеннях варійованих 
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параметрів блока управління 
*
k  і *

k  для випадку з урахуванням ( )
11 НН AW  і 

( )
22 НН AW  . Величина перерегулювання ( )tг  склала 0.1 %. 

 

 

                              а)                                                           б) 

 

                              в)                                                           г) 

 

Рисунок 3.9 – Перехідні процеси замкнутої інформаційної системи управління 

динамічним об’єктом при 1.607* =k , 9.49* =k : з напруги управління 

( )tU y  (а), швидкості динамічного об’єкта ( )tг  (б) та для значення переміщення 

динамічного об’єкта на 100 мм ( )tг  (в), а також цільової функції ( )tI  (г) 

 

Для ще більш позитивного результату при використанні змінної 

структури необхідно використовувати більш складний закон зміни структури 
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системи, але це може знизити надійність системи в цілому, за рахунок 

додаткових елементів і зв’язків. 

Процес класичного параметричного синтезу системи управління, як 

відомо, включає сім необхідних етапів [120, 121]: 

1)  розробка математичної моделі об’єкта управління; 

2)  ідентифікація розробленої моделі; 

3)  формування вимог до системи управління, формалізація цих вимог і 

представлення їх у вигляді вимог екстремуму адитивного функціоналу якості; 

4)  вибір вагових коефіцієнтів адитивного функціоналу; 

5)  вибір значень варійованих параметрів алгоритмів управління; 

6)  статистична перевірка рішення задачі параметричного синтезу; 

7)  експериментальна перевірка. 

Розглянемо більш докладно ці етапи стосовно інформаційної системи 

управління динамічним об’єктом з урахуванням нелінійних характеристик з 

нейро-фаззі блоком управління (НФР). 

1.  Розроблення розширеної математичної моделі інформаційної системи 

управління з урахуванням нелінійностей і зовнішніх випадкових збурень 

здійснено у розділі 2. 

2.  Розроблена математична модель безумовно відноситься до складу 

складних систем. Термін «складна система» асоціюється з об’єктом, який являє 

собою сукупність окремих елементів, і, в той же час, об’єктом комплексним, 

окремі елементи якого, що функціонують у тісній взаємодії, складають одне ціле 

[122-124].  
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Крім цього, система, що розглядається, є ергатичною [124], до складу якої 

входить людина-оператор. Характерною рисою сучасної науки є надходження в 

методику рішення задач людини [125-127], на відміну від класичної науки, яка 

підносила формалізацію в абсолют. 

Ідентифікації математичних моделей інформаційної системи управління 

приділялося багато уваги, тому практично не залишилося невизначених 

параметрів системи або жорстких діапазонів їх значень [120]. Крім цього 

ідентифікацію можна проводити за допомогою комплексного об’єктно-

орієнтованого 3D моделювання, або взагалі не проводити, а проводити 

навчання НФК безпосередньо на об’єкті управління в процесі його випробувань 

і експлуатації. 

3.  Вимоги для інформаційної системи управління сформульовані вище. 

4.  В якості функціоналу запропоновано використовувати функціонал 

(3.5), так як адитивний функціонал, описаний в роботах [120], за результатами 

моделювання практично не відрізняється від запропонованого, але вимагає 

надмірні часові ресурси при реалізації. 

5.  В якості варійованих параметрів алгоритмів управління 

використовуються вагові коефіцієнти ШНМ. 

На рис. 3.10 приведено модель підтримки прийняття рішень при 

управлінні динамічним нелінійним об'єктом з нейро-фаззі блоком управління. 

Від функціональної схеми (рис. 2.1) вона відрізняється наявністю НФ – нейро-

фаззі блоку замість звичайного електронного блоку [109, 120] та БД – блоку 

управління даними. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1.  Вперше розроблено для системи управління динамічним нелінійним 

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

еволюційного  моделювання та нечіткої логіки; 
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2.  Розроблено інформаційну технологію, яка дістала подальшого 

розвитку, та структуру інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень 

при управлінні динамічним нелінійним об’єктом. 

3.  Запропоновано функціонал якості, який відтворює вимоги до 

інтелектуальної інформаційної системи для адаптивного управління динамічним  

об’єктом і дозволяє скоротити обчислювальний ресурс при параметричному 

синтезі системи. 

4.  Здійснено параметричний синтез замкнутої інтелектуальної 

інформаційної системи для адаптивного управління динамічним  об’єктом з 

урахуванням нелінійних характеристик на основі методу факторного 

експерименту. 

5.  Доведено, що найбільш доцільним для синтезу інтелектуальної 

інформаційної системи для адаптивного управління динамічним  об’єктом є 

використання нейро-фаззі блока управління в контурі управління. 

Результати розділу опубліковано в [17], [18-20], [21-23], [24-26], [27-29], 

[30-32]. 
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РОЗДІЛ 4  

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РОЗРОБЛЕНИХ МОДЕЛЕЙ ТА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ 

УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ (НА ПРИКЛАДІ 

АДАПТИВНОЇ ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ) 

 

 

4.1 Моделювання роботи інформаційної системи для управління 

адаптивною підвіскою автомобіля з нейро-фаззі блоком управління 

 

Розглянемо більш детально сучасні методи і технології управління 

електрогідравлічними слідкуючими приводами автомобілів. Оскільки весь 

автомобіль і його окремі вузли та агрегати звичайно описуються нелінійними 

диференціальними рівняннями з невизначеними параметрами застосування 

«класичних» методів теорії автоматичного управління (частотний синтез, 

модальне управління, оптимальне й робастне управління), що опираються на 

аналіз математичної моделі інформаційно-управляючої системи адаптивної 

підвіски (динамічного об’єкта), зіштовхується з рядом відомих труднощів [115, 

128]. 

У теперішній час спостерігається інтенсивний розвиток та практичне 

застосування нечітких систем для управління й регулювання різноманітних 

технічних об'єктів [129-131]. Актуальність нової технології – нечіткого 

моделювання обумовлена тенденцією збільшення складності математичних 

моделей реальних систем. Отримати вичерпну інформацію для побудови 

математичної моделі складної реальної системи часто в принципі неможливо. У 

цих випадках доцільно використовувати методи спеціально орієнтовані на 

побудову моделей, що враховують неповноту й неточність вхідних даних. Саме 

в таких ситуаціях технологія нечіткого моделювання є однією із найбільш 

конструктивних [130-133]. 
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Розглянемо використання електрогідравлічного слідкуючого приводу, що 

описано в роботах [134-136]. На рис. 4.1, 4.2 представлено перехідні процеси 

замкнутої інформаційно-управляючої системи адаптивної підвіски  автомобіля  

при отриманих значеннях варійованих параметрів блоку управління [137] для 

випадку зі штатним (рис. 4.1а, 4.2а) і фаззі (рис. 4.1б, 4.2б) блоком управління.  

Для фаззі блока управління. По-перше, обиралася запропонована 

навчальна вибірка. Наступним кроком обирався метод генерування нечіткої 

структури - Grid partition (генерування системи по методу ґрат). 

Встановлювалася кількість лінгвістичних термів для входів (вхідних змінних) - 

2; тип функцій належності лінгвістичних термів вхідних змінних - трикутна; тип 

функції належності для вихідної змінної «linear» (лінійна). Далі обирався 

гібридний метод оптимізації, який поєднує метод зворотнього поширення 

помилки з методом найменших квадратів. Параметр «необхідної точності 

навчання» залишався за замовчуванням 0, і кількість епох навчання - 50. 

 

    

 а б 

Рисунок 4.1 – Перехідні процеси швидкості динамічного об’єкта під 

управлінням замкнутої інформаційно-управляючої системи адаптивної підвіски 

для випадку зі штатним (а) і фаззі (б) блоком управління 

 

Як видно з рис. 4.1, 4.2, використання фаззі блока управління в 

інформаційно-управляючий системі адаптивної підвіски автомобіля дозволяє 

покращити якість перехідних процесів при регулюванні, а саме зменшити 
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перерегулювання по переміщенню динамічного нелінійного об’єкта і по 

швидкості динамічного нелінійного об’єкта. Також введення до контуру системи 

фаззі блока управління дозволило розширити область стійкості системи, що в 

свою чергу дозволить підвищити надійність системи.  

 

    

 а б 

Рисунок 4.2 – Перехідні процеси для значення переміщення динамічного 

об’єкта на 100 мм під управлінням замкнутої інформаційно-управляючої 

системи адаптивної підвіски для випадку зі штатним (а) і фаззі (б) блоком 

управління 

 

Далі розглянемо моделювання що досліджує вплив функцій належності 

методу грат на якість роботи інформаційно-управляючої системи адаптивної 

підвіски автомобіля з нейро-фаззі блоком управління. 

Дослідимо вплив функцій належності, при використанні метода грат, на 

якість роботи фаззі блоків управління інформаційно-управляючої системи 

адаптивної підвіски. Для цього розглянемо електрогідравлічний слідкуючий 

привод, що описано в роботах [134-137]. Фаззі блок управління встановлено у 

зворотний зв'язок інформаційно-управляючої системи по значенню переміщення 

динамічного нелінійного об’єкта. Проведено чисельні експерименти і отримано 

результати. 

У кожному експерименті налаштування та тренування блоків управління 

проводилися за однакових умов. По-перше, обиралася запропонована навчальна 
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вибірка. Наступним кроком обирався метод генерування нечіткої структури - 

Grid partition (генерування системи по методу ґрат). Встановлювалася кількість 

лінгвістичних термів для входів (вхідних змінних) - 2;  тип функцій належності 

лінгвістичних термів вхідних змінних (у кожному експерименті власна); тип 

функції належності для вихідної змінної «linear» (лінійна). Далі обирався 

гібридний метод оптимізації, який поєднує метод зворотнього поширення 

помилки з методом найменших квадратів. Параметр «необхідної точності 

навчання» залишався за замовчуванням 0, і кількість епох навчання - 50. 

У результаті проведених експериментів створено більше 40 варіацій фаззі 

блоків управління, у яких апробовано роботу усіх наявних у заданому режимі 

роботи восьми функцій належності. Отримані наступні результати: 

трапецієвидна функція належності, двостороння гауссова функція належності, 

пі-подібна функція належності, функція належності у вигляді різниці між двома 

сигмоїдними функціями, добуток двох сигмоїдних функцій належності, у 

потрібних умовах не показали задовільних результатів роботи. 

Далі розглядаються блок управління з трикутною функцією належності, 

блок управління з узагальнено колоколоподібною функцією належності та блок 

управління з симетричною гауссовою функцією належності. Ці блоки управління 

показали найкращі результати при моделюванні. 

На рис. 4.3-4.5 представлено перехідні процеси замкнутої інформаційно-

управляючої системи адаптивної підвіски при отриманих значеннях варійованих 

параметрів блоку управління для штатного блока управління (крива 1), фаззі 

блока управління з трикутною функцією належності (крива 2), узагальненою 

колоколоподібною функцією належності (крива 3) та симетричною гауссовою 

функцією належності (крива 4). 

На рис. 4.3 (а) наведено перехідні процеси замкнутої інформаційно-

управляючої системи адаптивної підвіски для вибраного значення переміщення 

динамічного об’єкта на 100 мм. Краще за інших себе поводять трикутна функція 

належності та симетрична гауссова функція належності. Для блока управління з 

трикутною функцією належності (крива 2) при обраному значенні 100 мм 
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відбулося зменшення перерегулювання по значенню переміщення об’єкта 

управління у порівнянні зі штатним блоком управління (крива 1). У порівнянні зі 

штатним блоком управління (крива 1), блок управління з використанням 

узагальненої колоколоподібної функції належності (крива 3) викликає більше 

перерегулювання.  

 

    

 а б 

 

Рисунок 4.3 – Перехідні процеси замкнутої інформаційно-управляючої системи 

адаптивної підвіски для значення переміщення динамічного об’єкта на 

100 мм (а) і швидкості динамічного об’єкта (б): 1 – штатний блок управління;  

2 – трикутна функція належності; 3 – узагальнена колоколоподібна функція 

належності; 4 – симетрична гауссова функція належності 

 

Збільшуємо вибране значення  переміщення динамічного об’єкта до 150 мм 

(рис. 4.4 (а)). Блок управління з симетричною гауссовою функцією належності 

(крива 4) та блок управління з узагальненою колоколоподібною функцією 

належності (крива 3) потребують більшого часу регулювання. А у випадку з 

блоком управління з трикутною функцією належності (крива 2) наочно бачимо, 

що він продовжує зменшувати перерегулювання у порівнянні зі штатним блоком 

управління.    

При обраному значенні переміщення динамічного об’єкта 200 мм 

(рис. 4.5(а)) спостерігається подібна ситуація до попереднього випадку. Блок 

управління з симетричною гауссовою функцією належності (крива 4) та блок 

управління з узагальненою колоколоподібною функцією належності (крива 3) 
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потребують більшого часу регулювання у порівнянні зі штатним блоком 

управління та блоком управління з трикутною функцією належності. А блок 

управління з трикутною функцією належності продовжує зменшувати 

перерегулювання.  

    

 а б 

 

Рисунок 4.4 – Перехідні процеси замкнутої інформаційно-управляючої системи 

адаптивної підвіски для значення переміщення динамічного об’єкта на 

150 мм (а) і швидкості динамічного об’єкта (б): 1 – штатний блок управління;  

2 – трикутна функція належності; 3 – узагальнена колоколоподібна функція 

належності; 4 – симетрична гауссова функція належності 

 

При розгляді перехідних процесів замкнутої інформаційно-управляючої 

системи адаптивної підвіски для швидкості динамічного об’єкта при значенні 

100 мм (рис. 4.3(б)) можна зробити висновок, що блок управління з симетричною 

гауссовою функцією належності (крива 4) найкраще зменшує перерегулювання у 

порівнянні з іншими. Блок управління з трикутною функцією належності (крива 

2) другий за результатами. А фаззі блок управління з узагальненою 

колоколоподібною функцією належності (крива 3) збільшує перерегулювання у 

порівнянні зі штатним блоком управління.  

Перехідні процеси замкнутої інформаційно-управляючої системи 

адаптивної підвіски для швидкості динамічного об’єкта при значенні 150 мм 

(рис. 4.4(б)) такі, що криві блока управління з симетричною гауссовою функцією 

належності (крива 4) та блока управління з узагальненою колоколоподібною 

функцією належності (крива 3) хоч і мають доволі згладжений вигляд, але за часом 
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регулювання програють блоку управління з трикутною функцією належності 

(крива 2). Блок управління з трикутної функцією належності зменшує 

перерегулювання по швидкості динамічного об’єкта у порівнянні зі штатним 

блоком управління.  

Зі збільшенням значення до 200 мм (рис. 4.5(б)) бачимо результати роботи 

блоків управління з обраними функціями належності аналогічні тим, що і у 

попередньому випадку. Задовільні результати показує блок управління з 

трикутною функцією належності (крива 2), зменшуючи перерегулювання по 

швидкості динамічного об’єкта у порівнянні зі штатним блоком управління 

(крива 1). 

Результати роботи блока управління з симетричною гауссовою функцією 

належності (крива 4) виявилися задовільними  на вузькому діапазоні значень.   

Як видно з рис. 4.3-4.5, а також чисельних експериментів, краще всього з 

поставленим завданням впорався блок управління з трикутною функцією 

належності (крива 2), який показував на всьому діапазоні експериментальних 

значень кращі результати, ніж штатний блок управління.  
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Рисунок 4.5 – Перехідні процеси замкнутої інформаційно-управляючої системи 

адаптивної підвіски для вибраного значення 200 мм  для значення переміщення 

динамічного об’єкта (а) і швидкості динамічного об’єкта (б): 1 – штатний блок 

управління; 2 – трикутна функція належності; 3 – узагальнена колоколоподібна 

функція належності; 4 – симетрична гауссова функція належності 
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Використання фаззі блока управління створеного з використанням 

трикутної функції належності в інформаційно-управляючій системі адаптивної 

підвіски автомобіля дозволяє значно покращити якість перехідних процесів при 

регулюванні.  

Далі розглянемо моделювання що досліджує ефективність роботи фаззі 

блоків управління інформаційно-управляючої системи адаптивної підвіски 

автомобіля в умовах експлуатації. 

Дослідимо ефективність роботи фаззі блоків управління інформаційно-

управляючої системи адаптивної підвіски автомобіля при використанні 

найефективніших функцій належності метода грат у порівнянні з методом 

субтрактивної кластерізації. Для цього розглянемо два фаззі блока управління. 

На рис. 4.6 наведено структурну схему фаззі блока управління, що створено за 

допомогою методу грат з використанням трикутної функції належності для 

інформаційно-управляючої системи. На рис. 2.7 показано фаззі блок управління 

створений з використанням методу субтрактивної кластерізації для цієї ж 

інформаційно-управляючої системи. 

Для першого блока управління (рис. 4.6) у кожному експерименті 

налаштування та тренування блоків управління проводилися за однакових умов. 

По-перше, обиралася запропонована навчальна вибірка. Наступним кроком 

обирався метод генерування нечіткої структури - Grid partition (генерування 

системи по методу ґрат). Встановлювалася кількість лінгвістичних термів для 

входів (вхідних змінних) - 2; тип функцій належності лінгвістичних термів 

вхідних змінних (у кожному експерименті власна); тип функції належності для 

вихідної змінної «linear» (лінійна). Далі обирався гібридний метод оптимізації, 

який поєднує метод зворотнього поширення помилки з методом найменших 

квадратів. Параметр «необхідної точності навчання» залишався за 

замовчуванням 0, і кількість епох навчання - 50. 

Для другого блока управління (рис. 2.7) у кожному експерименті 

налаштування та тренування блоків управління проводилися за однакових умов. 

По-перше, обиралася запропонована навчальна вибірка. Наступним кроком 
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обирався метод генерування нечіткої структури – Subtractive clustering 

(генерування системи по методу субтрактивної кластерізації). Далі обирався 

гібридний метод оптимізації, який поєднує метод зворотнього поширення 

помилки з методом найменших квадратів. Параметр «необхідної точності 

навчання» залишався за замовчуванням 0, і кількість епох навчання - 50. 

 

 

Рисунок 4.6 – Структурна схема фаззі блока управління створеного по методу 

грат з використанням трикутної функції належності в середовищі  

MATLAB (Simulink) 

 

У результаті проведених експериментів було апробовано роботу 

побудованих фаззі блоків управління. На рис. 4.7 представлені перехідні процеси 

замкнутої інформаційно-управляючої системи адаптивної підвіски при 

отриманих значеннях варійованих параметрів блоку управління для штатного 

блока управління (крива 1), фаззі блока управління по методу грат з 

використанням трикутної функції належності (крива 2),  фаззі блока управління 

створеного по методу грат з використанням узагальненої колоколоподібної 

функції належності (крива 3), фаззі  блока управління створеного  по методу грат 

з використанням симетричної гауссової функції належності (крива 4) та фаззі 

блока управління з використанням методу субтрактивної кластерізації (крива 5).  

На рис. 4.7 (а) наведено перехідні процеси замкнутої інформаційно-

управляючої системи адаптивної підвіски при обраному значенні переміщення  
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динамічного об’єкта на 100 мм. Як видно з рисунку, блок управління з 

використанням методу субтрактивної кластерізації (крива 5) та блок управління 

створений по методу грат з використанням трикутної функції належності (крива 

2) дозволяють зменшити показник перерегулювання у порівнянні зі штатним 

блоком управління (крива 1). Ця ж тенденція зберігається і для значень 

переміщення  150 і 200 мм. Інші блоки управління (крива 3) та (крива 4) на 

більших значеннях переміщення динамічного об’єкта потребують більшого часу 

регулювання. 

Досліджено інформаційно-управляючу систему адаптивної підвіски 

автомобіля в умовах експлуатації на основі штатного блока управління, фаззі 

блоків управління створених по методу грат з використанням трикутної функції 

належності, узагальненої колоколоподібної функції належності, симетричної 

гауссової функції належності  та по методу субтрактивної кластерізації.  

Фаззі блок управління створений з використанням методу субтрактивної 

кластерізації та фаззі блок управління створений по методу грат з використанням 

трикутної функції належності виявилися кращими за штатний блок управління 

по показнику перерегулювання. Також використання фаззі блоків управління 

дозволило розширити область стійкості інформаційно-управляючої системи, що 

в свою чергу дозволить підвищити її надійність.  

Розглянемо моделювання що досліджує надійність адаптивних нейро-фаззі 

блоків управління інформаційно-управляючої системи адаптивної підвіски 

автомобіля за неоптимальних умов роботи. 

Розглянуто задачу дослідження надійності адаптивних нейро-фаззі блоків 

управління інформаційно-управляючої системи адаптивної підвіски за 

неоптимальних умов роботи (погані дорожні умови). Побудовано два гібридних 

блока управління. Проведено дослідження перехідних процесів замкнутої 

інформаційно-управляючої системи адаптивної підвіски з розробленими нейро-

фаззі блоками управління за неоптимальних умов роботи. 
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Рисунок 4.7 – Перехідні процеси замкнутої інформаційно-управляючої системи 

адаптивної підвіски для значення переміщення динамічного об’єкта на: 100 мм 

(а), 150 мм (б), 200 мм (в). 1 – штатні умови; 2 – фаззі блок управління з 

використанням трикутної функції належності; 3 – фаззі блок управління з 

використанням узагальненої колоколоподібної функції належності; 4 – фаззі 

блок управління з використанням симетричної гауссової функції належності;  

5 – фаззі блок управління з використанням методу субтрактивної  кластерізації  
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Розглянемо інформаційно-управляючу систему адаптивної підвіски що 

працює за неоптимальних умов з використанням двох різних фаззі блоків 

управління.  

Перший з блоків управління створено за допомогою методу грат з 

використанням трикутної функції належності для інформаційно-управляючої 

системи. Другий фаззі блок управління створений з використанням методу 

субтрактивної кластерізації для цієї ж інформаційно-управляючої системи. 

Об'єктом дослідження є процеси функціонування інформаційно-

управляючої системи адаптивної підвіски автомобіля з нейро-фаззі блоком 

управління за неоптимальних умов. Навчання проводилося гібридним методом, 

який поєднує метод зворотнього поширення помилки з методом найменших 

квадратів. 

Нейро-фаззі модель розглядається  як один з різновидів систем фаззі 

логічного виведення типу Сугено. При цьому функції належності синтезованих 

систем налаштовано так, щоб мінімізувати відхилення між результатами 

нечіткого моделювання й експериментальних даних. 

Деталізовано налаштування блоків управління виглядають наступним 

чином. Для першого блока управління у кожному експерименті налаштування та 

тренування блоків управління проводилися за однакових умов. По-перше, 

обиралася запропонована навчальна вибірка. Наступним кроком обирався метод 

генерування нечіткої структури – Grid partition (генерування системи по методу 

ґрат). Встановлювалася кількість лінгвістичних термів для входів (вхідних 

змінних) – 2; тип функцій належності лінгвістичних термів вхідних змінних 

(трикутна); тип функції належності для вихідної змінної «linear» (лінійна). Далі 

обирався гібридний метод оптимізації, який поєднує метод зворотнього 

поширення помилки з методом найменших квадратів. Параметр «необхідної 

точності навчання» залишався за замовчуванням 0, і кількість епох навчання – 

20. 

Для другого блока управління у кожному експерименті налаштування та 

тренування блоків управління проводилися за однакових умов. По-перше, 
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обиралася запропонована навчальна вибірка. Наступним кроком обирався метод 

генерування нечіткої структури – Subtractive clustering (генерування системи по 

методу субтрактивної кластерізації). Далі обирався гібридний метод оптимізації, 

який поєднує метод зворотнього поширення помилки з методом найменших 

квадратів. Параметр «необхідної точності навчання» залишався за 

замовчуванням 0, і кількість епох навчання – 20. 

Цикл навчання проводився впродовж 20 епох. Наприкінці навчання 

отримано наступні значення нормованої середньоквадратичної помилки: для 

методу грат з використанням трикутної функції належності 9101295,3 − , для методу 

субтрактивної кластерізації 5100399,1 − . 

У результаті проведених експериментів було апробовано роботу 

побудованих фаззі блоків управління. На рис. 4.8, 4.9 представлені перехідні 

процеси замкнутої інформаційно-управляючої системи адаптивної підвіски, 

працюючої у не оптимальних умовах, при отриманих значеннях варійованих 

параметрів блоку управління для штатного блока управління (крива 1), фаззі 

блока управління по методу грат з використанням трикутної функції належності 

(крива 2) та фаззі блока управління з використанням методу субтрактивної 

кластерізації (крива 3). 

На рис. 4.8(а) наведено перехідні процеси замкнутої інформаційно-

управляючої системи адаптивної підвіски для значення переміщення 

динамічного об’єкта на 150 мм. Як видно з рисунку, блок управління створений 

по методу грат з використанням трикутної функції належності (крива 2) та блок 

управління з використанням методу субтрактивної кластерізації (крива 3) 

дозволяють зменшити як показник перерегулювання так і час регулювання  у 

порівнянні зі штатним блоком управління (крива 1). Ця ж тенденція зберігається 

і для значення переміщення динамічного об’єкта на 200 мм рис. 4.9(а).  

На рис. 4.8(б) наведено перехідні процеси замкнутої інформаційно-

управляючої системи адаптивної підвіски для швидкості динамічного об’єкта 

при значенні 150 мм. Як видно з рисунку, подібно до попереднього прикладу, 

блок управління створений по методу грат з використанням трикутної функції 
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належності (крива 2) та блок управління з використанням методу субтрактивної 

кластерізації (крива 3) дозволяють зменшити як показник перерегулювання так і 

час регулювання у порівнянні зі штатним блоком управління (крива 1).  

 

 

а 

 

б 

Рисунок  4.8 – Перехідні процеси замкнутої інформаційно-управляючої системи 

адаптивної підвіски, працюючої у не оптимальних умовах, для значення 

переміщення динамічного об’єкта на 150 мм (а), та для швидкості динамічного 

об’єкта (б): крива 1 – штатний блок управління; 2 – нейро-фаззі блок управління 

з трикутною функцією належності; 3 – нейро-фаззі блок управління з 

використанням методу субтрактивної кластерізації 
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Ця ж тенденція зберігається і для швидкості динамічного об’єкта при 

значенні 200 мм рис. 4.9(б).  

У обох випадках блок управління з використанням методу субтрактивної 

кластерізації демонструє ще кращі результати ніж блок управління створений по 

методу грат з використанням трикутної функції належності. 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.9 – Перехідні процеси замкнутої інформаційно-управляючої системи 

адаптивної підвіски, працюючої у не оптимальних умовах, для значення 

переміщення динамічного об’єкта на 200 мм (а), та для швидкості динамічного 

об’єкта (б): крива 1 – штатний блок управління; 2 – нейро-фаззі блок управління 

з трикутною функцією належності; 3 – нейро-фаззі блок управління з 

використанням методу субтрактивної кластерізації 
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Проведені експериментальні дослідження підтвердили ефективність 

використання інтелектуальних систем управління в інтегрованих інформаційно-

управляючих системах автомобіля. Застосування нейро-фаззі адаптивних блоків 

управління доцільно при проектуванні електронних систем управління 

динамічними об’єктами: агрегатами, механізмами та вузлами автомобілів, 

електромобілів, гібридних автомобілів, а також при розробці нових методів 

діагностування та прогнозування технічного стану засобів транспорту, що 

забезпечують високу ефективність їх використання та надійність роботи. 

Використання нейро-фаззі блоків управління в інформаційно-управляючій  

системі адаптивної підвіски автомобіля дозволило покращити якість перехідних 

процесів при регулюванні, та час регулювання. Цих результатів вдалося досягти 

з використанням трикутної функції належності та методу субтрактивної 

кластерізації. Також введення до контуру системи нейро-фаззі блока управління 

дозволило розширити область стійкості інформаційно-управляючої системи, що 

в свою чергу дозволить підвищити надійність системи. Вищенаведене дозволить 

в цілому підвищити надійність, енергоефективність, швидкодію, безвідмовність, 

довговічність, безпеку використання вузлів та агрегатів транспортних засобів, 

що надзвичайно важливо для автомобілів, а також швидкохідних транспортних 

засобів спеціального призначення. 

Таким чином синтезовано інтелектуальну інформаційно-управляючу  

систему адаптивної підвіски автомобіля на основі нейро-фаззі блоків управління. 

 

4.2 Розробка програми-методики експериментальних досліджень 

 

Електрогідравлічні приводи знайшли широке застосування у якості 

виконавчих механізмів інформаційно-управляючих систем автомобілів. 

Розробці та дослідженню електронних мікропроцесорних систем, 

побудованих з використанням нейро-фаззі логіки, присвячено ряд робіт [109]. В 

цих роботах показано, що використання нейро-фаззі логіки для управління 
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електрогідравлічними приводами дозволяє значно підвищити точність та 

розширити області стійкості таких систем.  

Інформаційно-управляючу  систему адаптивної підвіски автомобіля, у якій 

використовується електрогідравлічний виконавчий механізм та 

мікропроцесорна система нейро-фаззі управління, можна представити у вигляді 

функціональної схеми, що наведена на рис. 4.10. 

 

 

Рисунок 4.10 – Функціональна схема інформаційно-управляючої  системи 

адаптивної підвіски на базі інваріантного виконавчого механізму та 

мікропроцесора: МП – мікропроцесор; ЦАП – цифро-аналоговий 

перетворювач; АП – аналоговий підсилювач; ЕГП – електрогідравлічний 

перетворювач; ГД – гідродвигун; К – об’єкт управління; ЗЗ – зовнішні 

збурення; ДЗВ – датчик зворотного зв’язку по відхиленню; ДЗЗ – датчик 

зворотного зв’язку по збуренню; АЦП – аналогово-цифровий перетворювач 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Функціональна схема інформаційно-управляючої  системи 

адаптивної підвіски що оптимізована для досліджень 



129 

Дослідження цілої системи, представленої на рис. 4.10, мають високу 

вартість. Це пов’язано з тим, що потрібно розробити стенд, який би створював 

навантаження на гідродвигуни з широкими амплітудними та частотними 

спектрами. Комплектуючі такого стенду мають високу вартість та високе 

енергоспоживання [138-145]. 

Зважаючи на це, пропонується досліджувати лише систему управління та 

електрогідравлічний перетворювач з контуром зворотного зв’язку по збуренню. 

Такий підхід обґрунтований тим, що зміна зусилля на штоці гідродвигуна 

породжує відповідну зміну тиску в його порожнинах. Цей зв'язок є прямим. Що 

стосується впливу контуру зворотного зв’язку по відхиленню динамічного 

об’єкта від базового положення, то це питання досить широко висвітлене у 

науково-технічній літературі. Таким чином, для дослідження була обрана схема, 

представлена на рис. 4.11. 

Розроблений нейро-фаззі блок управління поєднує у собі структуру 

нейронної мережі та переваги системи нечіткого виведення. 

Крім переваг такого роду систем, є деякі труднощі з їх реалізацією в 

реальному часі. Аналогова схема повинна бути дуже складною для реалізації 

необхідної архітектури. Тому для практичної реалізації ANFIS була обрана 

програмована логічна інтегральна схема на основі FPGA Xilinx. 

Апаратна реалізація FPGA формується за допомогою отриманого за 

допомогою Matlab/Simulink C++ коду.  

Результати експерименту довели ефективність і надійність обладнання 

обраного для реалізації контролера. Розроблена система ПЛІС FPGA за 

допомогою розробленого програмного забезпечення надає повністю готовий 

інструмент для використання в якості контролера ANFIS для інформаційно-

управляючої системи адаптивної підвіски автомобіля. 
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4.3  Розробка стенду для експериментального дослідження 

інформаційної системи для управління адаптивною підвіскою автомобіля 

 

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. 4.12-4.14). Стенд періодично проходить відповідну 

сертифікацію. 

Випробувальний стенд дозволяє здійснювати перевірку функціонування 

інформаційно-управляючої системи адаптивної підвіски автомобіля, імітуючи 

переміщення по різних типах доріг. Зовнішній вигляд експериментального 

стенду для варіанту переміщення по ґрунтовій дорозі (рис. 4.12, 4.13), та для 

варіанту переміщення по асфальтованій дорозі рис. 4.14. 

 

 

Рисунок 4.12 – Вібростенд значного навантаження 
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Рисунок 4.13 – Випробувальна частина інформаційно-управляючої системи 

адаптивної підвіски з датчиком на вібростенді 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Вібростенди середнього та малого навантаження 

 

Використовуючи результати науково-дослідних робіт №ДЗ/464-2011 

«Розроблення та впровадження інформаційно-комунікаційної технології руху 

наземного транспорту великих міст» (2011-2012рр.) за замовленням Державного 

агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України і «Розроблення та 

впровадження інтегрованих інтелектуальних автомобільних інформаційно-
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управляючих систем» (2015-2016рр.) за галузевим замовленням МОН України   

побудовано інформаційно-управляючу систему для експериментального стенду 

дослідження адаптивної підвіски автомобіля. 

Для вимірювання та візуалізації параметрів системи, що досліджується, 

використовується інформаційно-вимірювальне обладнання стендового 

комплексу рис. 4.15, та обладнання яке може бути інтегроване за допомогою 

пристроїв зв’язку з персональним комп’ютером рис. 4.16. 

 

 

Рисунок 4.15 – Обладнання для зняття показників роботи стендового комплексу 

 

 

 

Рисунок 4.16 – Обладнання для зняття показників роботи стендового комплексу 

з можливістю зовнішньої інтеграції 
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4.4 Результати експериментальних досліджень інформаційної  системи 

для управління адаптивною підвіскою автомобіля 

 

Експериментальні дослідження інформаційно-управляючої системи 

адаптивної підвіски автомобіля проводилися на вищеописаному стенді.  

На рис. 4.17-4.18 наведено результати експериментальних досліджень 

інформаційно-управляючої системи адаптивної підвіски автомобіля для однієї 

реалізації випадкового збурення для імітування руху по асфальтованій дорозі. 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.17 – 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 
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При цьому 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 

зворотнього поширення помилки з методом найменших квадратів.  

 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.18 – 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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В табл. 4.1 та 4.2 наведено численні розрахункові і експериментальні дані 

величин maxМ ( )t    та maxМ ( )t    при русі по асфальтованій дорозі. Об’єм 

статистичної вибірки при розрахунках математичних очікувань складав 410 . 

 

Табл. 4.1 Розрахункові і експериментальні дані досліджень інформаційно-

управляючої системи адаптивної підвіски автомобіля для швидкості 

динамічного об’єкта 

№ Алгоритми управління 

(навчання) 

Розрахункове 

maxМ ( )t   , мм/с 

Експериментальне 

maxМ ( )t   , мм/с 

1 Штатний блок 

управління 
36,5341 38,1782 

2 Нейро-фаззі блок 

управління 
14,7835 15,5485 

 

Табл. 4.2 Розрахункові і експериментальні дані досліджень інформаційно-

управляючої системи адаптивної підвіски автомобіля для переміщення 

динамічного об’єкта 

№ Алгоритми управління 

(навчання) 

Розрахункове 

maxМ ( )t   , мм 

Експериментальне 

maxМ ( )t   , мм 

1 Штатний блок 

управління  

11,3032 11,7325 

2 Нейро-фаззі блок 

управління  

11,2891 11,6502 

 

Максимальна неузгодженість розрахункових і експериментальних даних 

для штатного блока управління і нейро-фаззі блока управління по величині 

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

Розглянуто 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. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1.  Проведено експериментальну перевірку та впровадження розробленої 

інформаційної технології на прикладі управління динамічним нелінійним 

об’єктом.  

2.  Розроблено програмне забезпечення для побудови нейро-фаззі блока 

управління. Проведено навчання нейро-фаззі блока управління різними 

методами. Найбільш ефективним виявився метод субтрактивної кластерізації. 

3.  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 динамчного 
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об’єкта управління від 12 % до 17 %, а також підвищити ефективність системи в 

умовах постійно діючих зовнішніх і внутрішніх збурень. 

3.  Імітаційне моделювання підтвердило правильність теоретичних 

розрахунків для системи управління динамічним нелінійним об’єктом. 

4.  Запропоновано раціональний підхід до дослідження інформаційних 

систем управління динамічними нелінійними об’єктами, керованих 

електронними мікропроцесорними системами, побудованими з нейро-фаззі 

блоком управління. 

5.  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. 

6. 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. 

Результати розділу опубліковано в [10-12], [13-15], [16-18], [19-21], [27], 

[32-35], [36-38], [40-41]. 
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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. Розробленно 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. 

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. 
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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 
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13.  Проведено експериментальну перевірку та впровадження розробленої 

інформаційної технології 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 %. 

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 використання нейро-фаззі блоків управління. 

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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ДОДАТОК В.  

Програмний код реалізаціїї нейро-фаззі блока управління 

 

#include "Fuzzy0.h" 

#include "Fuzzy0_private.h" 

ExtU_Fuzzy0_T Fuzzy0_U; 

ExtY_Fuzzy0_T Fuzzy0_Y; 

RT_MODEL_Fuzzy0_T Fuzzy0_M_; 

RT_MODEL_Fuzzy0_T *const Fuzzy0_M = &Fuzzy0_M_; 

static void Fuzzy0_output(void) 

{ 

  real_T rtb_Weighting; 

  real_T rtb_Weighting_p; 

  real_T rtb_Weighting_n; 

  real_T rtb_TotalFiringStrength; 

  rtb_TotalFiringStrength = (Fuzzy0_U.In1[0] - Fuzzy0_P.in1cluster1_mu) / 

    Fuzzy0_P.in1cluster1_sigma; 

  rtb_TotalFiringStrength = exp(rtb_TotalFiringStrength * 

    rtb_TotalFiringStrength * Fuzzy0_P.Gain_Gain); 

  rtb_Weighting_n = (Fuzzy0_U.In1[1] - Fuzzy0_P.in2cluster1_mu) / 

    Fuzzy0_P.in2cluster1_sigma; 

  rtb_TotalFiringStrength *= exp(rtb_Weighting_n * rtb_Weighting_n * 

    Fuzzy0_P.Gain_Gain_e); 

  rtb_Weighting = Fuzzy0_P.Weight_Value * rtb_TotalFiringStrength; 

  rtb_Weighting_n = (Fuzzy0_U.In1[0] - Fuzzy0_P.in1cluster2_mu) / 

    Fuzzy0_P.in1cluster2_sigma; 

  rtb_Weighting_n = exp(rtb_Weighting_n * rtb_Weighting_n * 

Fuzzy0_P.Gain_Gain_l); 

  rtb_TotalFiringStrength = (Fuzzy0_U.In1[1] - Fuzzy0_P.in2cluster2_mu) / 

    Fuzzy0_P.in2cluster2_sigma; 
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  rtb_Weighting_n *= exp(rtb_TotalFiringStrength * rtb_TotalFiringStrength * 

    Fuzzy0_P.Gain_Gain_a); 

  rtb_Weighting_p = Fuzzy0_P.Weight_Value_b * rtb_Weighting_n; 

  rtb_Weighting_n = (Fuzzy0_U.In1[0] - Fuzzy0_P.in1cluster3_mu) / 

    Fuzzy0_P.in1cluster3_sigma; 

  rtb_Weighting_n = exp(rtb_Weighting_n * rtb_Weighting_n * 

Fuzzy0_P.Gain_Gain_d); 

  rtb_TotalFiringStrength = (Fuzzy0_U.In1[1] - Fuzzy0_P.in2cluster3_mu) / 

    Fuzzy0_P.in2cluster3_sigma; 

  rtb_Weighting_n *= exp(rtb_TotalFiringStrength * rtb_TotalFiringStrength * 

    Fuzzy0_P.Gain_Gain_ax); 

  rtb_Weighting_n *= Fuzzy0_P.Weight_Value_f; 

  rtb_TotalFiringStrength = (rtb_Weighting + rtb_Weighting_p) + rtb_Weighting_n; 

  if ((rtb_TotalFiringStrength > Fuzzy0_P.Zero_Value) >= 

      Fuzzy0_P.Switch_Threshold) { 

    rtb_Weighting *= (Fuzzy0_P.out1cluster1_a[0] * Fuzzy0_U.In1[0] + 

                      Fuzzy0_P.out1cluster1_a[1] * Fuzzy0_U.In1[1]) + 

      Fuzzy0_P.out1cluster1_b; 

    rtb_Weighting += ((Fuzzy0_P.out1cluster2_a[0] * Fuzzy0_U.In1[0] + 

                       Fuzzy0_P.out1cluster2_a[1] * Fuzzy0_U.In1[1]) + 

                      Fuzzy0_P.out1cluster2_b) * rtb_Weighting_p; 

    rtb_Weighting += ((Fuzzy0_P.out1cluster3_a[0] * Fuzzy0_U.In1[0] + 

                       Fuzzy0_P.out1cluster3_a[1] * Fuzzy0_U.In1[1]) + 

                      Fuzzy0_P.out1cluster3_b) * rtb_Weighting_n; 

    if (rtb_TotalFiringStrength < 0.0) { 

      rtb_TotalFiringStrength = Fuzzy0_P.One_Value; 

    } 

    Fuzzy0_Y.Out1 = rtb_Weighting / rtb_TotalFiringStrength; 

  } else { 

    Fuzzy0_Y.Out1 = Fuzzy0_P.MidRange_Value; 
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  } 

} 

static void Fuzzy0_update(void) 

{ 

  if (!(++Fuzzy0_M->Timing.clockTick0)) { 

    ++Fuzzy0_M->Timing.clockTickH0; 

  } 

  Fuzzy0_M->Timing.t[0] = Fuzzy0_M->Timing.clockTick0 * 

    Fuzzy0_M->Timing.stepSize0 + Fuzzy0_M->Timing.clockTickH0 * 

    Fuzzy0_M->Timing.stepSize0 * 4294967296.0; 

} 

static void Fuzzy0_initialize(void) 

{ 

} 

static void Fuzzy0_terminate(void) 

{ 

} 

void MdlOutputs(int_T tid) 

{ 

  Fuzzy0_output(); 

  UNUSED_PARAMETER(tid); 

} 

void MdlUpdate(int_T tid) 

{ 

  Fuzzy0_update(); 

  UNUSED_PARAMETER(tid); 

} 

void MdlInitializeSizes(void) 

{ 

} 
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void MdlInitializeSampleTimes(void) 

{ 

} 

void MdlInitialize(void) 

{ 

} 

void MdlStart(void) 

{ 

  Fuzzy0_initialize(); 

} 

void MdlTerminate(void) 

{ 

  Fuzzy0_terminate(); 

} 

RT_MODEL_Fuzzy0_T *Fuzzy0(void) 

{ 

  rt_InitInfAndNaN(sizeof(real_T)); 

  (void) memset((void *)Fuzzy0_M, 0, 

                sizeof(RT_MODEL_Fuzzy0_T)); 

  { 

    int_T *mdlTsMap = Fuzzy0_M->Timing.sampleTimeTaskIDArray; 

    mdlTsMap[0] = 0; 

    Fuzzy0_M->Timing.sampleTimeTaskIDPtr = (&mdlTsMap[0]); 

    Fuzzy0_M->Timing.sampleTimes = (&Fuzzy0_M-

>Timing.sampleTimesArray[0]); 

    Fuzzy0_M->Timing.offsetTimes = (&Fuzzy0_M->Timing.offsetTimesArray[0]); 

    Fuzzy0_M->Timing.sampleTimes[0] = (0.001); 

    Fuzzy0_M->Timing.offsetTimes[0] = (0.0); 

  } 

  rtmSetTPtr(Fuzzy0_M, &Fuzzy0_M->Timing.tArray[0]); 
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  { 

    int_T *mdlSampleHits = Fuzzy0_M->Timing.sampleHitArray; 

    mdlSampleHits[0] = 1; 

    Fuzzy0_M->Timing.sampleHits = (&mdlSampleHits[0]); 

  } 

  rtmSetTFinal(Fuzzy0_M, 10.0); 

  Fuzzy0_M->Timing.stepSize0 = 0.001; 

  { 

    static RTWLogInfo rt_DataLoggingInfo; 

    rt_DataLoggingInfo.loggingInterval = NULL; 

    Fuzzy0_M->rtwLogInfo = &rt_DataLoggingInfo; 

  } 

  { 

    rtliSetLogXSignalInfo(Fuzzy0_M->rtwLogInfo, (NULL)); 

    rtliSetLogXSignalPtrs(Fuzzy0_M->rtwLogInfo, (NULL)); 

    rtliSetLogT(Fuzzy0_M->rtwLogInfo, "tout"); 

    rtliSetLogX(Fuzzy0_M->rtwLogInfo, ""); 

    rtliSetLogXFinal(Fuzzy0_M->rtwLogInfo, ""); 

    rtliSetLogVarNameModifier(Fuzzy0_M->rtwLogInfo, "rt_"); 

    rtliSetLogFormat(Fuzzy0_M->rtwLogInfo, 0); 

    rtliSetLogMaxRows(Fuzzy0_M->rtwLogInfo, 1000); 

    rtliSetLogDecimation(Fuzzy0_M->rtwLogInfo, 1); 

    { 

      static void * rt_LoggedOutputSignalPtrs[] = { 

        &Fuzzy0_Y.Out1 

      }; 

      rtliSetLogYSignalPtrs(Fuzzy0_M->rtwLogInfo, ((LogSignalPtrsType) 

        rt_LoggedOutputSignalPtrs)); 

    } 

    { 
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      static int_T rt_LoggedOutputWidths[] = { 

        1 

      }; 

      static int_T rt_LoggedOutputNumDimensions[] = { 

        1 

      }; 

      static int_T rt_LoggedOutputDimensions[] = { 

        1 

      }; 

      static boolean_T rt_LoggedOutputIsVarDims[] = { 

        0 

      }; 

      static void* rt_LoggedCurrentSignalDimensions[] = { 

        (NULL) 

      }; 

      static int_T rt_LoggedCurrentSignalDimensionsSize[] = { 

        4 

      }; 

      static BuiltInDTypeId rt_LoggedOutputDataTypeIds[] = { 

        SS_DOUBLE 

      }; 

      static int_T rt_LoggedOutputComplexSignals[] = { 

        0 

      }; 

 

      static const char_T *rt_LoggedOutputLabels[] = { 

        "" }; 

      static const char_T *rt_LoggedOutputBlockNames[] = { 

        "Fuzzy0/Out1" }; 

      static RTWLogDataTypeConvert rt_RTWLogDataTypeConvert[] = { 
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        { 0, SS_DOUBLE, SS_DOUBLE, 0, 0, 0, 1.0, 0, 0.0 } 

      }; 

      static RTWLogSignalInfo rt_LoggedOutputSignalInfo[] = { 

        { 

          1, 

          rt_LoggedOutputWidths, 

          rt_LoggedOutputNumDimensions, 

          rt_LoggedOutputDimensions, 

          rt_LoggedOutputIsVarDims, 

          rt_LoggedCurrentSignalDimensions, 

          rt_LoggedCurrentSignalDimensionsSize, 

          rt_LoggedOutputDataTypeIds, 

          rt_LoggedOutputComplexSignals, 

          (NULL), 

          { rt_LoggedOutputLabels }, 

          (NULL), 

          (NULL), 

          (NULL), 

          { rt_LoggedOutputBlockNames }, 

          { (NULL) }, 

          (NULL), 

          rt_RTWLogDataTypeConvert 

        } 

      }; 

      rtliSetLogYSignalInfo(Fuzzy0_M->rtwLogInfo, rt_LoggedOutputSignalInfo); 

      rt_LoggedCurrentSignalDimensions[0] = &rt_LoggedOutputWidths[0]; 

    } 

    rtliSetLogY(Fuzzy0_M->rtwLogInfo, "yout"); 

  } 

  Fuzzy0_M->solverInfoPtr = (&Fuzzy0_M->solverInfo); 
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  Fuzzy0_M->Timing.stepSize = (0.001); 

  rtsiSetFixedStepSize(&Fuzzy0_M->solverInfo, 0.001); 

  rtsiSetSolverMode(&Fuzzy0_M->solverInfo, 

SOLVER_MODE_SINGLETASKING); 

  Fuzzy0_M->defaultParam = ((real_T *)&Fuzzy0_P); 

  Fuzzy0_M->inputs = (((void*)&Fuzzy0_U)); 

  Fuzzy0_U.In1[0] = 0.0; 

  Fuzzy0_U.In1[1] = 0.0; 

 

  Fuzzy0_M->outputs = (&Fuzzy0_Y); 

  Fuzzy0_Y.Out1 = 0.0; 

  Fuzzy0_M->Sizes.numContStates = (0);  

  Fuzzy0_M->Sizes.numY = (1);           

  Fuzzy0_M->Sizes.numU = (2);           

  Fuzzy0_M->Sizes.sysDirFeedThru = (1); 

  Fuzzy0_M->Sizes.numSampTimes = (1);   

  Fuzzy0_M->Sizes.numBlocks = (84);     

  Fuzzy0_M->Sizes.numBlockIO = (0);     

  Fuzzy0_M->Sizes.numBlockPrms = (35);  

  return Fuzzy0_M; 

} 
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ДОДАТОК Г. 

Акти впровадження результатів досліджень 
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ДОДАТОК Д. 

Документи про право інтелектуальної власності 
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