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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Механічні та електромеханічні системи (ЕМС) відіг-

рають ключову роль у різних областях сучасної техносфери. Відомо, що основна 
частина виробленої у світі електричної енергії перетворюються у механічний рух. 
У переважній більшості промислових і транспортних установок та агрегатів, по-
бутових і сервісних пристроїв, цей процес здійснюється за допомогою керованого 
електропривода (ЕП). Підвищення ефективності сучасного технологічного устат-
кування безпосередньо пов'язане з удосконалюванням процесів автоматичного ке-
рування ЕП, що входять до складу такого обладнання. Широке практичне застосу-
вання одержали системи підлеглого і модального регулювання (СПР та СМР), 
створення яких базуються на методах теорії лінійних систем. 

Керування ЕП з СПР здійснюється, як правило, при типових настроюваннях 
контурів регулювання на модульний або симетричний оптимуми (МО або СО). 
Серед САК ЕП з таким настроюванням виділяють підклас багатократноінтегрую-
чих систем (БІС) з ПІ-, ПІД або ПІ2 – регуляторами, які забезпечують підвищену 
точність регулювання об'єктів автоматизації. 

Слід зазначити, що багатократноінтегруючі системи можуть бути оптимізо-
вані за різними критеріями. Окрім настроювання системи на СО тут використову-
ються настроювання: квадратично інтегральна оцінка (КІО), критерій Екслбі, ви-
користання поліноміальних методів синтезу, принципів модального керування, а 
також мінімаксний критерій оптимізації, широко представлений у роботах д.т.н. 
А.Г. Ґуля. Вказані критерії дозволяють помітно поліпшити такі показники систем, 
як добротність k, показник коливальності M, перерегулювання σ%, точність δ, а 
також компактність, надійність і вартість. 

Для вирішення задач оптимізації параметрів БІС доцільно використання мі-
німаксного критерія для вирішення практичних завдань створення багатократноі-
нтегруючих САК ЕП. Це пояснюється широким різноманіттям виконавчих механі-
змів і їх вимогами до функціонування багатократноінтегруючих САК ЕП та відсу-
тністю обгрунтованих інженерних методик оптимізації, особливо у випадках, коли 
при створенні математичних моделей об'єкта керування (ОК) доводиться врахову-
вати такі фактори, як в'язке тертя, пружність, ітераційний принцип побудови, або 
створювати системи модального керування (МК) зі спостерігачем стану (СС). У 
зазначених випадках доводиться мати справу з операторами ОК не тільки третьо-
го, але й більш високих порядків. 

Підкреслимо, що у даній роботі БІС віднесені до класу умовно стійких САК. 
У такому класі систем втрата стійкості може відбуватися як при збільшенні, так і 
при зменшенні коефіцієнта підсилення – добротності системи. Завдяки надзви-
чайному поширенню БІС оптимальне настроювання параметрів регуляторів таких 
систем за допомогою мінімаксного критерію представляє актуальну науково- 
практичну задачу, яка визначила напрям дисертаційного дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконувалися на кафедрі автоматизованих електромеханічних систем НТУ «ХПІ» 
за планами науково-дослідних робіт МОН України: «Розвиток теорії та розробка 
методів параметричної оптимізації умовно стійких електромеханічних систем» 
(№ ДР 0106U001486), «Розробка методів настроювання регуляторів на якість ке-
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рування енергоблоком атомної електростанції» (№ ДР 0109U002396), «Теорія ви-
сокоточних ітераційних систем керування електроприводами з типовими настро-
юваннями регуляторів» (№ ДР 0111U002270), де здобувач була виконавцем окре-
мих розділів. 

Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є параметрична 
оптимізація процесу керування умовно стійких багатократноінтегруючих елект-
ромеханічних систем методом діаграм якості керування (ДЯК). Для досягнення 
мети в роботі поставлені завдання: 

– визначити існування оптимальних рішень для керування умовно стійкими 
ЕМС на підставі комплексного критерію якості керування – максимуму добротно-
сті та запасу стійкості (МДС); 

– розробити комп'ютерні методики побудови та аналізу ДЯК умовно стійких 
систем; 

– обґрунтувати інженерну методику застосування діаграм якості керування 
для вирішення завдань оптимізаційного синтезу за критерієм МДС систем з аста-
тизмом другого й третього порядків; 

– виконати параметричну оптимізацію за критерієм МДС різних умовно 
стійких ЕМС із підлеглим настроюванням та урахуванням особливостей структу-
ри об'єкта керування; 

– дослідити конкретні приклади підвищення ефективності керування ЕМС 
методом ДЯК з оптимізацією їх параметрів за мінімаксним критерієм МДС. 

Об'єкт дослідження – електромеханічні процеси в багатократноінтегруючих 
умовно стійких системах і вплив на них параметрів регулятора, які оптимізуються 
з використанням діаграм якості керування. 

Предмет досліджень – способи комп'ютерної побудови діаграм якості керу-
вання, що обґрунтовують технічні прийоми настроювання астатичних регуляторів 
для одержання оптимальних значень або добротності системи або максимуму її 
запасу стійкості за умови подання об'єкта керування стійкими та немінімально фа-
зовими ланками. 

Методи дослідження. При виконанні поставлених завдань використовува-
лися методи теорії автоматизованого електропривода, теорії автоматичного керу-
вання, математичне моделювання, методи параметричної оптимізації, метод на-
йменьших квадратів для синтезу апроксимуючих поліномів другого порядку. Екс-
периментальна перевірка теоретичних положень і результатів дисертаційної робо-
ти виконувалися із використанням комп'ютерного моделювання в пакеті MATLAB, 
а також шляхом співставлення отриманих результатів із відомими експеримента-
льними даними. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 
– виконана комп'ютерна реалізація побудови діаграм якості керування, на 

базі яких проведені дослідження ряду систем зі стійкими та нестійкими об'єктами 
керування, а також досліджена ітераційна система, другий канал якої є спостеріга-
чем стану. Крім того, оцінене збалансоване поліпшення основних показників яко-
сті керування БІС; 

– обґрунтована доцільність впровадження ДЯК для оптимізації параметрів 
систем із послідовною та паралельною корекцією; 
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– вперше запропоноване використання мінімаксного критерію і настрою-
вання на лінію МДС, що забезпечують високоточні значення параметрів ПІ-
регулятора швидкості одномасових ЕМС із в'язким тертям, об'єкт керування яких 
відноситься до немінімально-фазових ланок; 

– обґрунтована можливість застосування діаграм якості керування для дос-
лідження як традиційно побудованих ітераційних систем, так і для випадку, коли 
другим каналом є спостерігач стану; 

– доведена можливість використання запропонованої методики високоточ-
ного настроювання на гранично досяжний рівень керування умовно стійких сис-
тем із нестійкими об'єктами керування; 

– виконаний узагальнений порівняльний аналіз відомих критеріїв парамет-
ричної оптимізації в частотній і часовій областях за повною множиною змінюва-
них параметрів інтегральних регуляторів з урахуванням особливостей стійких і 
нестійких об'єктів керування конкретних електроприводів; 

– вперше з використанням методу ДЯК знайдені оптимальні параметри дво-
кратноінтегрируючої спостережної системи регулювання потужності ядерного ре-
актора, що реалізує введення в його активну зону кадмієвих стрижнів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці рекоменда-
цій щодо удосконалення процессу керування БІС умовно стійких ЕМС. Викорис-
тання результатів роботи дозволяє при мінімальних витратах переналадити пра-
цюючі БІС ЕП, різних механізмів, що сприяє підвищенню точності їх роботи, рос-
ту якості випускаємої продукції. Крім того, при розробці перспективних систем, 
розрахунки астатичних регуляторів доцільно здійснювати на підставі використан-
ня розробленої інженерної методики. 

Підвищення якості керування ЕП із двократно та трикратно інтегруючими 
контурами досягнуте при використанні результатів роботи проектно-
конструкторськими організаціями ПАТ «Важпромелектропроект» (м. Харків), 
АТЗТ «Важпромавтоматика» (м. Харків), АТ «Струм» (м. Харків), АТ «Елакс» 
(м. Харків) і підприємствами енергетики. 

Результати оптимізації спостережної системи регулювання потужності яде-
рного реактора передані для впровадження в Інститут електрофізики та 
радіаційних технологій НАН України (м. Харків). 

Одержані результати роботи впроваджені в навчальний процес кафедри ав-
томатизованих електромеханічних систем НТУ «ХПІ», у дисципліни «Системи 
керування електроприводами», «Нові фізичні та математичні методи керування 
виміру і контролем ЕМС. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення і результати, які 
виносяться на захист дисертаційної роботи, отримані здобувачем самостійно. Се-
ред них: 

– обґрунтована можливість використання мінімаксного критерію для всього 
класу умовно стійких систем, включаючи системи з немінімально фазовими лан-
ками об'єкта керування, що забезпечує збалансоване поліпшення показників якос-
ті керування або максимуму добротності, або максимуму їх запасу стійкості; 

– використання ДЯК для поліпшення основних показників роботи систем за 
умови їх настроювання за допомогою традиційних критеріїв: СО, критерію Ексл-
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бі, настроювання на квадратично-інтегральну оцінку КІО; 
– пошук оптимальних значень параметрів астатичних регуляторів більшості 

традиційних ЕП, таких як: одномасових ЕМС із урахуванням в’язкого тертя, дво-
канальних ітераційних систем із традиційним точностним каналом або каналом на 
основі СС; сервопривода без підлеглого контуру швидкості; стежачих систем із 
паралельною корекцією; 

– розробка методики використання ДЯК у частотній області для підвищення 
якості керування стежачих систем із гнучким від’ємним зворотним зв'язком по 
другій похідній від положення; 

– оцінка ефективності методу надано у вигляді прикладного програмного 
продукту. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисе-
ртаційної роботи доповідалися на Міжнародних науково-технічних конференціях: 
«Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» (м. Алушта, 
2005, 2008, 2009 р.р., м. Одеса, 2006 р.); «Електромеханічні системи, методи мо-
делювання та оптимізація (м. Кременчук, 2005 р.), на Міжнародній науково-
практичній конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, осві-
та, здоров'я» (м. Харків, 2005, 2006, 2012 р.р.), на щорічних наукових семінарах 
Національной академії наук України «Динаміка нелінійних електромеханічних си-
стем» (м. Харків, 2011, 2013 р.р.), а також на наукових регіональних семінарах по 
мехатроніці в рамках Міжнародного проекту TEMPUS (м. Харків, 2014 р.). 

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено в 14 наукових 
працях, з яких 1 – монографія, 11 статей в наукових фахових виданнях України (1 
– у виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз), 2 – у тезах допові-
дей міжнародних науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
5 розділів, висновків та додатків. Повний обсяг дисертації становить 151 сторінку, 
з них 47 рисунки та 3 таблиці по тексту; 14 рисунків на 9 окремих сторінках та 2 
таблиці на 1 окремій сторінці; список використаних джерел із 99 найменувань на 
12 сторінках, 3 додатки на 4 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовані актуальність та доцільність виконаної роботи, сфор-

мульовані мета і завдання наукового дослідження, наведені дані про зв'язок робо-
ти з науковими програмами, викладена наукова новизна, практичне значення, осо-
бистий внесок здобувача та реалізація результатів дисертації, надано дані про їх 
апробацію та наведено кількість публикаций за темою дисертації. 

У першому розділі виконана систематизація класичних критеріїв якості ке-
рування ЕМС, відзначені їх переваги та недоліки, проаналізовано особливості та 
основні переваги мінімаксного методу параметричної оптимізації. 

Для обґрунтування сутності комплекс-
ного мінімаксного критерію якості керування 
та визначення його за допомогою побудови 
відповідних ДЯК на рис. 1 наведена замкне-
на по відхиленню згорнута структурна схема 
МІС умовно стійких систем із послідовною та паралельною корекцією, включаю-

 
Рисунок 1 – Згорнута структурна 

схема досліджуваних систем 
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чи системи стежачого ЕП. На схемі позначені ν=2, ν=3 – кратність інтегрування; 
n ≥ 4 – порядок характеристичного полінома системи. Оптимізованими (регулюю-
чими) параметрами є контурний коефіцієнт передачі регулятора – k і постійна часу 
– b у частині, що форсує, астатичного регулятора (наприклад ПІ), що визначають 
значення кратних нулів бажаної передавальної функції. 

З використанням передавальної функції лінійної МІС W(s) у розімкнутому 
стані, що має астатизм по керуючому впливу ν, можна проаналізувати коефіцієнти 
помилок, які залежать як від контурного коефіцієнта підсилення розімкнутої сис-
теми k, так і від її постійних часу, що входять у коефіцієнти аi і bj  
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1

1
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2
1

1
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1
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1

+sa+sa++sa+sas

+sb+sb++sb+sbk
=sW
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n

m
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m
m

…

…
−

−

−
− . (1) 

Чисельними експериментами проф. А.І. Гуля встановлено екстремальний 
характер залежності контурного коефіцієнта передачі – k (добротності системи) 
від перерегулювання σ і показника коливальності М. Збільшення коефіцієнта k 

зменшує коефіцієнти помилок і сприяє збільшенню швидкодії системи. Відомо, 
що запас стійкості в тому числі залежить від коефіцієнтів bj полінома чисельника 
передавальної функції (1). Зазначений взаємовплив k і bj на точність, швидкодію та 
стійкість умовно стійких систем (без обмеження їх особливостей та складності) 
приводить до можливості постановки мінімаксної задачі безумовної параметрич-
ної оптимізації за критерієм максимального запасу стійкості при заданій доброт-
ності. Даний критерій представляється у вигляді: 

у частотній області 
 

( )
( )

( )
nimωaxm

212ω1ωω bbb ,
b,k,A

, ∈∈
→  при k=const (k1 < k < k2); (2) 

у часовій області 
 

( )
( )

( )
nimaxm

2121 bbbttt ,
tb,k,h

, ∈∈
→  при k=const (k1< k< k2), (3) 

де A*(k,b,ω) та h*(k,b,t) – АЧХ і перехідні характеристики замкненої системи при 
заданім значенні k і варіації параметра b. 

Типові ДЯК умовно стійкої астатичної системи наведені на рис. 2 а,б відпо-
відно в області параметрів k, b, σ і k, b, М , відображення схилів і дна «яру», який 
відображає можливість розрахунку вказаних вище мінімаксних задач. Перетинами 
зазначених поверхонь створюється ДЯК в області двох параметрів k і b із вказів-
кою ізоліній рівного рівня перерегулювання σ або показника коливальності М. 

Важливо відзначити, що на рис. 3 перебувають лінія МДС – максимуму доб-
ротності та запасу стійкості системи, а також приєднані області підвищеної добро-
тності та запасу стійкості (ПДС). Ці області зверху обмежені сегментообразним 
відрізком лінії рівного рівня запасу стійкості σ, а знизу прямим відрізком рівня до-
бротності – k. Встановлено, що чим далі від лінії МДС перебуває точка вихідного 
настроювання ЕМС, тим більше резерви підвищення якості керування системи, 
тобто її точності, швидкодії і запасу стійкості. 

На рис. 3 нанесені лінії настроювання системи за квадратично-інтегральним 
критерієм (КІО) і за критерієм Екслби на мінімум показника коливальності М. 
Ефективність оптимізації параметрів системи будується на основі розв'язку міні-
максні задачі і побудови ДЯК з лінією МДС та областю ПДС. 
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а) б) 

Рисунок 2 – Типові діаграми якості керування умовно стійких астатичних систем 

Таким чином, у результаті проведеного 
аналізу обґрунтована перспективність засто-
сування методу ДЯК та розробки комп'ютер-
них методик параметричної оптимізації умов-
но стійких БІС ЕМС із будь якою складною 
структурою об'єкта керування (ОК), із вклю-
ченням до неї немінімально фазових ланок. 

Виходячи з викладеного сформульовані 
задачі наукових досліджень, які спрямовані на 
досягнення поставлених у дисертації цілей. 

Другий розділ присвячений обґрунту-
ванню застосування розроблених комп'ютер-
них методик параметричної оптимізації за 
критерієм МДС умовно стійких електромеха-
нічних систем із підлеглим настроюванням та 
урахуванням особливостей їх структури. За-
пропоновано поширити інженерну методику 
настроювання методом ДЯК для стежачіх приводів, що оптимізуються: з парале-
льною корекцією; систем без підлеглого контуру швидкості з ПІД–регулятором 
положення; ітераційної двоканальної системи з ПІ-регулятором положення точно-
го каналу. 

ДЯК використані для оптимізації по лінії МДС стандартних розподілів дво- 
і трикратно інтегруючих систем, коріння характеристичних поліномів яких розта-
шовані на дійсній від’ємній напівосі по арифметичній та геометричної прогресіях. 

На прикладі багатократноінтегруючої системи регулювання потужності яде-
рного реактора відпрацьована та перевірена комп'ютерна методика ДЯК для її оп-
тимізації в частотній області. Для оптимізації параметрів систем ЕП з паралель-
ною корекцією як приклад обрана динамічна модель стежачої системи копіюваль-
но-фрезерного верстата, яка наведена на рис. 4. 

Необхідна стійкість роботи САК привода подачі верстата забезпечується 
зворотним зв'язком по другій похідній від положення. Аналогічну паралельну ко-
рекцію мають багато стежачіх систем електропривода. 

 

 
Рисунок 3 – Типова ДЯК умовно 

стійкої астатичної системи 
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 Рисунок 4 –Структурна схема стежачої системи копіровально-фрезерного верстата 

 
Передавальна функція системи (рис. 4) з розімкнутим головним зворотним 

зв'язком і прийнятими позначеннями має вигляд  
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У формулах (5)÷(7) параметри незмінної частини внутрішнього та зовніш-
нього контурів мають наступні чисельні значення в секундах: Td=0,11; Tf=0,008; 
Tk=0,038; Tm=10-4; Tc=0,166; Tx=0,017; Tdo=0,016. Передавальна функція замкненої 
системи представлена в традиційному виді 

 
)(1

)(
)(

sW

sW
sФ

+
= . (8) 

У результаті синтезу системи методом ЛАЧХ отримані достатні для інжене-
рної практики запаси по фазі та амплітуді при наступних значеннях коефіцієнтів 
передачі внутрішнього та зовнішнього контурів Ka = 147,8; Kb = 1,97. 

Перехідна характеристика системи при зазначених параметрах містить пові-
льно загасаючі високочастотні коливання (рис. 5 крива 1). Збільшення постійної 
часу тахометричного моста в коригувальному контурі зворотного зв'язку до зна-
чення Tdo=0,04 с знімає високочастотні коливання, однак перехідна характеристика 
має 34% перерегулювання (рис. 5 крива 2). Для поліпшення динамічних показни-
ків перехідної характеристики використане настроювання системи за допомогою 
ДЯК. 

Для побудови ДЯК у межах варіювання основних коефіцієнтів 150<Ka<250, 
1,8<Kb<2,6 у площині параметрів Ka і Kb використані ізолінії перерегулювання σ% 
замкненої системи (8), наведені на рис 6. Характерною рисою отриманої діаграми 
якості керування приводом копіювально-фрезерного верстата є наявність «яру» з 
ухилом вбік росту коефіцієнта передачі зовнішнього контуру Kb. Координати вихі-
дної точки настроювання А, Кa=147,8 , Кb=1,97 лежать на схилі «яру» у безпосере-
дній близькості до «дна яру» на ізолінії σ%=34%. У результаті побудови ДЯК пе-
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ререгулювання в системі можна понизити до σ%=31%, а добротність по швидкості 
k збільшити в 1,7 рази настроюванням коефіцієнтів передач внутрішнього та зов-
нішнього контурів, що відповідає точці В, на значення: Ka=250 і Кb=2,5. 

 

  

Рисунок 5 – Нормовані перехідні 
характеристики стежачої системи 
копіювально-фрезерного верстата 

Рисунок 6 – Діаграма якості керування 
системи на площині контурних 
коефіцієнтів передачі Kа та Кb 

 
Мінімаксний критерій оптимізації параметрів регуляторів і створені на його 

основі комп'ютерні методики побудови ДЯК використані у випадку нетрадиційної 
побудови стежачої системи ЕП (рис. 7), у якій відсутній контур швидкості, в ре-
зультаті чого використаний ПІД регулятор положення (РП). 

 
Рисунок 7 – Схема Simulink – моделі системи керування електропривода, 

що стежить, без підлеглого контуру швидкості 
 
Діаграма якості керування стежачого привода побудована в площині пара-

метрів b, (8<b≤20) і k (0,5≤k≤5) ПІД–регулятора положення, наведена на рис. 8. На 
рисунку лінія МДС та лінія Екслби показані пунктиром. 

Для точного вибору по лінії МДС оптимальних значень параметрів b і k (при 
заданому перерегулюванні σ%) використані синтезовані апроксимуючі поліноми 
другого порядку: 

 17,58,640,602σ 2 +k+k= − ; (9) 

 1,77σ0,148σ0,0048 2 ++=k − ; (10) 

 46,5σ1,42σ0,014 2 ++=b − ; (11) 

 20,12,070,056 2 +bb+=k − . (12) 
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При заданому значенні перерегу-
лювання в межах 26% < σ% < 50% по по-
ліному (10) розраховується максимальне 
значення добротності k, а по поліному 
(11) − відповідне оптимальне значення 
параметра b. У цьому випадку поліном 
(12) описує безпосередньо лінію МДУ, 
представлену на рис. 8. При заданому в 
межах ДКУ значенні добротності k по 
поліному (9) може бути розраховане мі-
німальне значення перерегулювання σ%, 
відповідне до максимального запасу стій-
кості розглянутого стежачого ЕП. 

Для ітераційної двоканальної сте-
жачої системи (рис. 9) показано, що за-
стосування метода ДЯК дозволяє одержа-
ти гранично досяжні значення добротності та запасу стійкості при оптимізації по 
мінімаксному критерію параметрів ПІ регулятора положення точностного каналу. 
Цим досягається зменшення динамічних помилок керування, вплив по наванта-
женню та дрейфу параметрів системи. 

 
Рисунок 9 – Структурна схема Simulink-моделі 

ітераційної двоканальної стежачої системи 
 

Ефективність мінімаксного критерію оптимі-
зації підтверджена за результатами модернізації 
стандартних характеристичних поліномів систем з 
астатизмом другого та третього порядків. На підс-
таві застосування ДКУ отримані уточнені значення 
коефіцієнтів характеристичних полінономів. 

На рис. 10 для систем з n=3 і ν=2 показані пе-
рехідні характеристики, що відповідають настрою-
ванням 1 – вихідному розподілу; 2 – на мінімум σ% 
при вихідній добротності по прискоренню; 3 – мак-
симум добротності по прискоренню kмакс при вихід-
ному запасі стійкості; 4 – максимальній добротності 
за прискоренням kмакс при запасі стійкості, що відповідає σ=20%. 

На підставі проведених у розділі досліджень систем зі стійкими об'єктами 
керування визначено, що переваги методу ДЯК зростають із ростом складності 
системи, яке пов'язано з її багатомасовістю, багатозв’язністю по каналах, відсутні-
стю повної компенсації інерційностей ланок об'єкта керування, її побудовою як з 
послідовною, так і з паралельною корекцією. 

 
Рисунок 8 – Діаграма якості керування, 

стежачого ЕП з ПІД-РП 

 
Рисунок 10 – Перехідні 

характеристики стежачих 
систем, з астатизмом 
другого (ν=2) порядку 
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У третьому розділі виконана оптимізація методом ДЯК та наданий кількіс-
ний аналіз якості перехідних процесів у часовій області ЕМС із нестійкими об'єк-
тами керування. Для знайдених областей ПДС визначені границі збалансованого 
поліпшення показників якості за критерієм МДС. Показані та кількісно оцінені 
переваги оптимального настроювання ЕМС із нестійким об'єктом за критерієм 
МДС в порівнянні з настроюванням за критерієм Екслбі. Проведений порівняль-
ний аналіз застосування ДЯК в частотній і часовий областях для параметричної 
оптимізації систем з нестійкою ланкою в контурі керування. 

Розроблена та перевірена на характерних прикладах методика параметрич-
ної оптимізації двократноінтегруючих одномасових ЕМС із нестійкими та аперіо-
дичними ланками в ОК у тому числі з урахуванням нелінійного в’язкого тертя. 
Метод реалізован у вигляді пакету комп’ютерних прикладних програм, які покла-
дені в основу подальших розрахунків. 

У розділі при розв'язанні завдань оптимізації проаналізовано дві структурні 
схеми отриманих Simulink-моделей ЕМС із одним та двома (рис. 11) нестійкими 
ланками об'єкта керування. 

 
Рисунок 11 – Структурна схема Simulink-моделі системи із двома нестійкими 

ланками об'єкта керування 
 
На діаграмах якості керування (рис. 12) для заданих областей ПДС визначе-

ні межі збалансованого поліпшення показників якості керування за критерієм 
МДС. Показані та кількісно оцінені переваги оптимального настроювання ЕМС із 
нестійкими ланками за критерієм МДС в порівнянні з критерієм Екслбі. 

На рис. 13 для порівняння показані перехідні процеси при: 1 – довільних 
параметрах регулятора (σ=32%); 2 – настроюванню на мінімум перерегулювання 
σ%=29,5%; 3 – забезпечення в системі максимуму добротності k =1,33. 

 

 
Рисунок 12 – Діаграма якості керування 
в часовій області із двома нестійкими 

ланками об'єкта керування 

Рисунок 13 – Перехідні характеристики 
системи при її різних настроюваннях у 

заданій області ПДС 
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Результати порівняльного 
аналізу показників якості системи з 
однією нестійкою ланкою за крите-
ріями МДС та Екслбі наведені в 
табл. 1 при зміні перерегулювання 
від σ=36% до σ=50%. Для кожного 
рівня σ% розраховані добротність 
системи із вказівкою їх співвідно-
шень, а також виграш у величині 
перерегулювання при розв'язанні 
відповідного мінімаксного завдання. 

На прикладі системи з нестій-
кою ланкою в контурі керування 
проведений порівняльний аналіз до-
сяжних якісних показників при її 
оптимізації в часовий і частотній 
областях. На рис. 14 наведена діаг-
рама якості керування, на яку нане-

сені лінії МДСω у частотній і МДСt 
у часовий областях. З порівняльного 
аналізу цих графіків визначено, що 
в області, близької до оптимального 
настроювання системи при більших 
значеннях b і малих значеннях k (див., наприклад, настроювання при b=1,2 і 
k=1,2), лінії МДС практично збігаються. Однак зі збільшенням контурного коефі-

цієнта передачі k лінії МДСω і МДСt незначно розходяться, але в межах припусти-
мої інженерної похибки, що теоретично дозволяє використовувати при настрою-
ванні системи кожну з розроблених методик. 

При дослідженні двократноінтегруючого одномасового ЕП з урахуванням 
нелінійного в’язкого тертя в характері навантаження, структурна схема Simulink-
моделі якого показана на рис. 15, отримані діаграми якості керування при різних 
значеннях коефіцієнта тертя К17 (βс) від -0,3 до 1,1 (рис. 16). 

 

 
Рисунок 15 – Структурна схема Simulink – моделі умовно стійкої системи з 

нелінійним в’язким тертям 
 
Для визначення оптимальних параметрів ПІ регулятора швидкості знайдені 

апроксимуючі залежності 

Таблиця 1 – Результати порівняльного аналі-
зу показнику якості системи при її 
настроюванні за критеріями МДС та Екслбі 

σ% 50 48 46 44 42 40 38 36 
kмду/kекс 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,5 1,5 1,45 

σмду-
σекс 

-11 -10 -9 -9 -8 -7 -6 -5 

 

 
Рисунок 14 –Діаграма якості керування з 
графіками ліній МДС в частотній МДСω і 

часовій МДС  областях  
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 0,20718,31,075σ 2 −− пп K+К= ; (13) 

 0,405σ0,0275σ0,00057 2
5 −≡ ++=kК=K п ; (14) 

 1,75σ0,333σ0,00057 2
3 −≡ ++=kК=K u . (15) 

Таким чином доведено, що розроблена комп'ю-
терна методика побудови ДЯК являє собою зручний 
інструмент для пошуку по лінії МДС оптимальних 
значень параметрів ПІ регулятора k і b для ЕП зі 
складним нелінійним характером навантаження, що 
приводить до нестійкості об'єкта керування. При за-
даному запасі стійкості σ% забезпечується в системі 
максимальне значення добротності, відповідно зни-
зивши її параметричну чутливість. 

Виконана оптимізація роботи трикратноінтег-
руючої системи з урахуванням можливого насичення 
ланки завдання підлеглого контуру. Обґрунтоване за-
стосування вузла змінної кратності інтегрування, що 
забезпечує стійкість системи та практично оптималь-
ну якість процесів у великому навіть із урахуванням 
прийнятого обмеження координат. 

Таким чином, в часовій і частотній областях об-
ґрунтована методика оптимізації методом ДЯК пара-
метрів регуляторів ЕМС із нестійкими ланками об'єк-
та керування. Відзначені та кількісно оцінені перева-
ги оптимального настроювання ЕМС за критерієм 
МДС в порівнянні з КІО та за критерієм Екслбі. 

У четвертому розділі наведені результати 
комп’ютерної реалізації автоматизованого моделювання та параметричної оптимі-
зації за комплексним критерієм якості керування умовно стійких багатократноін-
тегруючих систем зі стійким і нестійким об'єктом керування, у тому числі систем 
із двоканальною структурою. Для прикладу на рис. 17 наведена Simulink-модель із 
портами входу та виходу, ПІ-регулятором і незмінною частиною системи, що міс-
тить одну нестійку ланку. 

 
Рисунок 17 – Структурна схема Simulink-моделі 

умовно стійкої системи з нестійкою ланкою 
 
Розрахунки всіх характеристик даної системи в частотній та часовій облас-

тях, а також параметрична оптимізація за різними критеріями методом ДЯК, квад-
ратично-інтегральної оцінки та критерію Екслбі проводилася по розробленим 
прикладними пакетами з використанням представлення систем у матричній формі 
простору станів відповідно до формул: 

 Bu+Ax=X& ; (16) Du+Cx=Y , (17) 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 16 – ДЯК в 
часовій області системи з 

нелінійним в’язким тертям 
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де А, В, C, D – матриці стану, входу, виходу та впливу керування на вихід. 
Серед цих комп'ютерних програм: 
– методика пошуку мінімуму перерегулювання σ при варіації контурного ко-

ефіцієнта k (пакет №1); 
– методика пошуку мінімуму перерегулювання σ при варіації постійній часу 

регулятора b (пакет № 2); 
– побудова ДЯК з виділенням лінії МДС та області ПДС (пакет №3); 
– методика визначення резервів підвищення добротності (точності) і запасу 

стійкості досліджуваних систем (пакет №4). 
Реалізація розроблених комп'ютерних методик вирішення завдань парамет-

ричної оптимізації виконана за допомогою пакета MATLAB Simulink. 
Алгоритми перших двох програм можна використовувати при самонастрою-

ванні діючих ЕМС, реалізувавши мовою програмування мікропроцесорних конт-
ролерів, що входять до їх складу. 

Запропоновано по сигналах вимірювальних пристроїв функціонуючої сис-
теми, на основі алгоритмів прикладних програм №3 і №4 складати карти настро-
ювання їх астатичних регуляторів (ПІ або нетрадиційних) з урахуванням не стаці-
онарних значень параметрів ОК, які встановилися на даний момент. 

У п'ятому розділі дана практична реалізація запропонованих методів опти-
мізації на максимум добротності або максимум запасу стійкості реальних промис-
лових систем ЕП, які відносяться до умовно стійких МІС, що мають у своєму 
складі як стійкі, так і нестійкі ланки. Таким промисловим ЕП є система регулю-
вання переміщення спірально-гвинтового транспортера, на базі асинхронного 
двигуна і тиристорного перетворювача напруги (ТПН). Відзначимо, що врахуван-
ня від’ємного в’язкого тертя в характері навантаження приводить до вихідної не-
стійкості ОК. Структурна схема системи, що оптимізується, показана на рис 18. 

 
Рисунок 18 – СПР спірально-гвинтового транспортера 

 
У результаті побудови ДЯК встановлено мі-

німальне значення перерегулювання. На рис. 19 
крива – 1 відповідає постійної часу b=0.056, яка при 
мінімізації до значення 0,1 приводить до графіка 
перехідного процесу, позначеного цифрою 2. Цей 
ЕП досліджувався як у часовий, так і в частотній 
областях. У другому випадку для оптимізації пара-
метрів регулятора залежно від показника коливаль-
ності М отримані апроксимуючі залежності: 

 1,64610,05730,0002 2 –M+M=k − ; (18) 

 0,47140,00990,0001 2 +M–M+=b . (19) 

 

Рисунок 19 – Перехідні 
характеристики СПР СВТ 
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Доведена близькість результатів оптимізації у часовій і частотній областях 
(похибка складає 2÷3%). 

Особлива увага приділена промисловій системі регулювання потужності 
енергоблоку атомної електростанції, що включає модель самого реактора, вико-
навчого механізму (ВМ) подачі кадмієвих стрижнів і регулятора нейтронної поту-
жності (РП). На рис. 20 представлені результати чисельних розрахунків для моделі 
а), якій відповідає наведена за позначкою б) ДЯК; та перехідні процеси в), які від-
повідають чотирьом можливим точкам настроювання системи. Відзначимо, що 
точки 1, 2 і 3 належать заданому ступеню стійкості системи при різній добротнос-
ті, а точка 4 – мінімуму перерегулювання при незмінній добротності. 

а)  

б)  в)  
Рисунок 20 – а) Структурна схема САК потужності реактора: 

б) діаграма якості керування системи з областю ПДС; 
в) перехідні характеристики в чотирьох екстремальних точках області ПДС 

 

а)  

б)  в)  

Рисунок 21 – а) Схема моделювання точностного каналу ітераційної системи ре-
гулювання швидкості обертання парової турбіни; її ДЯК б), характеристики h(t) в) 
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Для точного каналу ітераційної системи рис. 21а, в результаті розв'язання 
оптимізованого завдання знайдена область ПДС із чотирма характерними точками 
(б), яким відповідають належні перехідні характеристики (в), що дають можли-
вість обґрунтовано вибрати найкращу характеристику. 

Оптимізація конкретних промислових ЕП підтверджує перспективність ме-
тодик комп'ютерної технології автоматичної побудови ДЯК, суттєво скорочуючи 
строки проектування та налаштування ЕМС на найкращі високоточні показники. 

У додатках представлені довідка про використання та акти передачі науко-
вих результатів дисертаційної роботи на ПАТ «Важпромавтоматика», АТ «Елакс» 
та Інститут електрофізики та радіаційних технологій НАН України. 

ВИСНОВКИ 
Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичної задачі що-

до комп’ютерної реалізації параметричної оптимізації умовно стійких багатократ-
но-інтегруючих систем зі стійким і нестійким ОК за комплексним критерієм мак-
симальної добротності та запасу стійкості, що дозволяє знайти гранично поліпше-
ний баланс таких конфліктуючих показників якості як добротність системи і її за-
пас стійкості. 

Основні результати роботи полягають у наступному: 
1. Обгрунтовано існування оптимального налаштування по комплексному 

критерію якості керування – максимуму добротності та запасу стійкості для по-
ліпшення показників якості умовно стійких ЕМС. 

2. Розроблені комп'ютерні методики побудови та аналізу ДЯК умовно стій-
ких систем у часовій та частотній областях для визначення оптимальних показни-
ків якості на прикладі багатократноінтегруючих систем як з послідовною, так і з 
паралельною корекцією. 

3. Запропонована інженерна методика застосування діаграм якості керуван-
ня обґрунтована для вирішення задач оптимізаційного синтезу параметрів астати-
чних регуляторів за критерієм МДУ. Для систем з астатизмом другого та третього 
порядків ν=2,3 проведено вдосконалення коефіцієнтів стандартних характеристи-
чних поліномів, вихідні значення яких відповідають арифметичній і геометричній 
прогресіям. Для систем до шостого порядку включно знайдені оптимальні значен-
ня коефіцієнтів, які відповідають мінімуму перерегулювання σ, максимуму добро-
тності k при заданій величині перерегулювання, а також будь-якому заданому пе-
ререгулюванню. 

4. Виконано та доведено, що параметричну оптимізацію за критерієм МДС 
доцільно застосовувати для різноманітних умовно стійких ЕМС із урахуванням 
особливостей структури об'єкта керування. 

5. На прикладі умовно стійкої системи регулювання потужності ядерного 
реактора відпрацьована та перевірена комп'ютерна методика використання ДКС 
для оптимізації її параметрів у частотній області. Доведено, що методика може бу-
ти застосована для підвищення якості керування умовно стійких слідкуючих сис-
тем з коригувальним гнучким від’ємним зворотним зв'язком по другій похідній від 
положення. 

6. Проведено порівняльний аналіз застосування методу ДЯК в частотній і 
часовій областях для параметричної оптимізації умовно стійких систем з нестій-



16 

кою ланкою в контурі керування. Результати аналізу підтверджують переваги (за 
основними показниками якості) настроювання системи за критерієм МДС при її 
оптимізації, як у часовій, так і в частотній областях. Підтверджена практична бли-
зькість оптимальних настроювань у зазначених областях. 

7. На конкретних прикладах налаштування оптимальних параметрів регуля-
торів промислових ЕП експериментально доведено, що комп'ютерні технології ав-
томатизованої побудови діаграм якості дозволяють досягти інтегральних показни-
ків добротності для всіх досліджених систем у межах 20% і при заданій добротно-
сті збільшення запасу стійкості систем на 10% та суттєво скорочують строки і ви-
трати на проектування високоточних електромеханічних систем керування, таких 
як: 

– СПР ТРН-АД СВТ із урахуванням від’ємного в’язкого тертя в характері 
навантаження, що приводить до вихідної нестійкості об'єкта керування; 

– систем енергоблоку атомної електростанції, регулювання її нейтронної по-
тужності та швидкості обертання парової турбіни з використанням математичної 
моделі ядерного реактора, виконавчого механізму, особливостей ітераційної стру-
ктури системи регулювання швидкості; 

– слідкуючої системи копіювально-фрезерного верстата з урахуванням її 
структури з паралельною корекцією; 

– слідкуючих ЕП без підлеглого контуру швидкості з ПІД регулятором по-
ложення; 

– двократно інтегруючих одномасових ЕМС із нестійкими та аперіодичними 
ланками ОК. 

8. Результати дисертаційної роботи впроваджено на ПАТ «Важпромелектро-
проект» (м. Харків), АТЗТ «Важпромавтоматика» (м. Харків), АТ «Струм» (м. Ха-
рків), АТ «Елакс» (м. Харків), Інституті електрофізики та радіаційних технологій 
НАН України (м. Харків) та у навчальному процесі кафедри автоматизованих еле-
ктромеханічних систем НТУ «ХПІ». 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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тромеханических систем методом диаграмм качества управления: [монография] / 
Гуль А.И., Кутовой Ю.Н., Кунченко Т.Ю. – Харьков : ХНАДУ. – 2009. – 104 с. 

Здобувачем виконана розробка комп’ютерних методик створення діаграм 

якості керування, на базі яких проведені дослідження ряду систем зі стійкими та 

нестійкими об’єктами керування, а також дослідження ітераційної системи, 

другий канал якої є спостерігачем стану. Оцінено збалансоване поліпшення основ-

них показників якості керування МІС. 

2. Кунченко Т.Ю. Оптимизация условно устойчивых систем подчиненного 
регулирования с неминимально фазовыми звеньями методом диаграмм качества 
управления/ А.И. Гуль, Т.Ю. Кунченко // Вісник Кременчуцького державного полі-
технічного університету. – Кременчук: КДПУ. – 2005. – вип. 4 (33).– С. 30-32. 

Вперше запропоновані методики пошуку високоточних значінь параметрів 

ПІ-регулятора одномасових ЕМС із в’язким тертям, які включають немінімаль-

но-фазові ланки.  

3. Кунченко Т.Ю. Комплексний критерій якості керування умовно стійких 
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електромеханічних систем / В.Б. Клепіков, А.І. Гуль, Т.Ю. Кунченко // Технічна 
електродинаміка. – Київ: ІЕДНАНУ. – 2005. – Ч.3, Тематичний вип. – С. 66 – 68. 

Здобувачем обґрунтована можливість використання для всього класу умов-

но стійких систем мінімаксного критерію, що забезпечує збалансоване поліпшен-

ня показників якості керування добротності та запасу стійкості. 

4. Кунченко Т.Ю. Параметрическая оптимизация СПР спирально-винтового 
транспортера метом диаграмм качества управления / А.Г. Гуль, Т.Ю. Кунченко // 
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний ін-
ститут». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2005. – вип. 45.– С. 200-202. 

Здобувачем показана ефективність впровадження параметричної 

оптимізації за критерієм МДС для умовно стійких СПР двомасових ЕП змінного 

струму з від’ємним в’язким тертям. 

5. Кунченко Т.Ю. Аналіз критеріїв параметричної оптимізації умовно стій-
ких систем з нестійкими ланками на діаграмі якості керування / А.І. Гуль, 
Т.Ю. Кунченко // Технічна електродинаміка. – Київ: ІЕДНАНУ. – 2006. – Ч.5, Те-
матичний вип. – С.100-101. 

За результатами комп’ютерного моделювання здобувач виконав кількісний 

аналіз на класичних прикладах умовно стійких систем з нестійкими ланками, по-

казав істотну перевагу критерію МДС в порівнянні із критерієм Екслбі. 

6. Кунченко Т.Ю. Высококачественная настройка на максимум добротности 
и запаса устойчивости сервопривода без подчиненного контура скорости / 
А.И. Гуль, Т.Ю. Кунченко // Електромашинобудування та електрообладнання. – 
Київ: Техніка. – 2006.– вип. 66. – С 69 – 71. 

Здобувачем показана перевага налаштування системи за критерієм макси-

мальної добротності та запасу стійкості. Метод забезпечує збалансовані показ-

ники якості керування для сервоприводу без підлеглого контуру швидкості. 

7. Кунченко Т.Ю. Исследование на диаграмме качества управления 
следящей системы копировально-фрезерного станка с параллельной коррекцией / 
А.И. Гуль, Т.Ю. Кунченко, В.Д. Колесникова // Вісник Кременчуцького 
державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ. – 2007. – Ч.1, вип. 4 
(45). – С. 139-140. 

Автором оцінена ефективність використання метода максимальної доб-

ротності та запасу стійкості для слідкуючих систем з паралельною корекцією. 

8. Метод диаграмм качества управления для систем автоматизированного 
электропривода с параллельной коррекцией / В.Б. Клепиков, А.И. Гуль, Ю.Н. Ку-
товой, Т.Ю. Кунченко // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державно-
го технічного університету. Технічні науки. – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2007. – 
Тематичний вип. – С.117-118. 

Здобувачем розроблена та перевірена на традиційному прикладі методика 

діаграм якості керування для підвищення якості керування умовно стійких 

систем з паралельної корекцією. 

9. Кунченко Т.Ю. Підвищення якості керування методом діаграм системи ре-
гулювання потужності енергетичного ядерного реактора / А.Г. Гуль Т.Ю. Кунченко 
// Технічна електродинаміка. – Київ: ІЕД НАНУ. – 2007. – Ч.5, Тематичний вип. – 
С. 43-44. 
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Здобувачем розроблена, досліджена та перевірена на традиційному прик-

ладі методика діаграм якості керування в частотній області для підвищення яко-

сті керування слідкуючих систем із гнучким негативним зворотним зв'язком по 

другій похідній від положення. 

10. Кунченко Т.Ю. Оценка повышения качества управления при переходе 
на линию МДУ / Ю.Н. Кутовой, Т.Ю. Кунченко // Вісник Національного техніч-
ного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ». – 
2010. – вип. 28. – С. 104–106. 

Здобувачем показана методика оцінювання підвищення якості керування си-

стемами при переході налаштування її регуляторів на лінію максимальної добро-

тності та запасу стійкості. 

11. Кунченко Т.Ю. Метод настроювання регулятора нейтронної потужності 
системи керування енергоблоком атомної електростанції / Д.О. Пшеничников, 
Д.Г. Литвиненко, Т.Ю. Кунченко // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 
Київ: Техніка. – 2011. – № 03 (79). – С.230–231. 

Здобувачем, на основі теорії оптимального балансу добротності і запасу 

стійкості по комплексному критерію з використанням математичних моделей 

ядерного реактора, оцінено ефективність впровадження метода ДЯК та запро-

понованої комп’ютерної технології. 

12. Кунченко Т.Ю. Высокоточная квазиитерационная двухканальная элект-
ромеханическая система с механическим дифференциалом // А.А. Худяев, Т.Ю. 
Кунченко // Технічна електродинаміка. – Київ: ІЕДНАНУ.– 2015. – №1. – С.21–28. 

Здобувачем показані основні переваги ітераційного двоканального ЕП 

подачі перед традиційним одноканальним. 

13. Кунченко Т.Ю. Порівняльний аналіз критеріїв параметричної оптимізації 
умовно стійких систем з нестійкою ланкою на діаграмах якості керування у 
частотній та часовій областях / Кунченко Т.Ю. // Матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф. [«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія освіта, здоров’я»], 
(Харків, 17-18 травня 2007 р.) – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – С. 122-126. 

14. Кунченко Т.Ю. Дослідження можливостей існування мінімуму 
перерегулювання при варіації сталої часу регулятора / Кунченко Т.Ю. // Матеріали 
Міжнар. наук.- практ. конф. [«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 
освіта, здоров’я»], (Харків, 15-17 травня 2012 р.) / МОН України, НТУ «ХПІ» 
[та інші]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – Ч. 2. – С. 166. 

 
АНОТАЦІЇ 

Кунченко Т.Ю. Параметрична оптимізація умновно стійких електроме-
ханічних систем методом діаграм якості керування. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спе-
ціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний тех-
нічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2016. 

Дисертація присвячена визначенню і дослідженню задач оптимізації пара-
метрів астатичних регуляторів багатократноінтегруючих систем з використанням 
мінімаксних критеріїв оптимізації. Виконано аналіз способів параметричної оп-
тимізації та підвищення ефективності керування умовно стійкими багатократноін-
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тегруючими електромеханічними системами (ЕМС) методом діаграм якості керу-
вання. Теоретично обґрунтовано існування оптимального рішення для керування 
такими ЕМС на основі комплексного критерія якості керування – максимуму доб-
ротності та запасу стійкості (МДС). Розроблені комп’ютерні методики побудови та 
аналізу діаграм якості керування (ДЯК) систем у часовій і частотних областях, на 
яких виділені області підвищеної добротності та запасу стійкості (ПДС). Обґрун-
тована інженерна методика застосування діаграм якості керування до задачі опти-
мізованого синтезу по критерію МДС систем з астатизмом другого і третього по-
рядків. Виконано параметричну оптимізацію за критерієм МДС різноманітних 
умовно стійких ЕМС з послідовною та паралельної корекцією з урахуванням осо-
бливостей структури об’єкта керування, включаючи до її складу немінімально-
фазові ланки. Розглянуті конкретні приклади підвищення ефективності керування 
ЕМС методом ДЯК з оптимізацією їх параметрів за мінімаксним критерієм МДС. 
Доказано можливість збільшення добротності систем у межах 20% і при заданій 
добротності збільшення запасу стійкості на 10%. 

Ключові слова: електромеханічна система, структури та системи керування, 
багатократноінтегруюча система, оптимізація, умовно стійка система, діаграма 
якості керування, збільшення показників якості, ефективність керування, доброт-
ність, запас стійкості. 

Кунченко Т.Ю. Параметрическая оптимизация условно устойчивых 
электромеханических систем методом диаграмм качества управления. – На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы. – Национа-
льный технический университет «Харьковский политехнический институт», Ха-
рьков, 2016 г. 

Диссертация посвящена исследованию и решению задач оптимизации пара-
метров астатических регуляторов многократноинтегрирующих систем с использо-
ванием минимаксных критериев оптимизации. Выполнен анализ способов пара-
метрической оптимизации и повышения эффективности управления условно 
устойчивыми многократно интегрирующими электромеханическими системами 
методом диаграмм качества управления. Теоретически обосновано существование 
оптимального решения для управления условно устойчивыми электромеханичес-
кими системами (ЭМС) на основании комплексного критерия качества управления 
– максимума добротности и запаса устойчивости (МДУ). Разработаны компьюте-
рные методики построения и анализа ДКУ условно устойчивых систем во вре-
менной и частотной областях, на которых выделены области повышенной доброт-
ности и запаса устойчивости (ПДУ). Обоснована инженерная методика примене-
ния диаграмм качества управления к решению задач оптимизационного синтеза 
по критерию МДУ систем с астатизмом второго и третьего порядков. Выполнена 
параметрическая оптимизация по критерию МДУ различных условно устойчивых 
ЭМС с последовательной и параллельной коррекцией с учетом особенностей 
структуры объекта управления, включая в ее состав неминимально-фазовые зве-
нья. Выполнен обобщенный сравнительный анализ известных критериев параме-
трической оптимизации в частотной и временной областях по полному множеству 
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изменяемых параметров интегральных регуляторов с учетом особенностей устой-
чивых и неустойчивых объектов управления. Рассмотрены конкретные примеры 
повышения эффективности управления ЭМС методом диаграмм качества управ-
ления с оптимизацией их параметров по минимаксному критерию МДУ. Доказана 
возможность увеличения добротности систем в пределах 20% и при заданной до-
бротности увеличение запаса устойчивости на 10%. 

Использование результатов работы при минимальных затратах позволяет 
переналадить работающие МИС ЭП, что будет способствовать повышению точ-
ности их работы, росту качества выпускаемой продукции. При разработке новых 
систем целесообразно расчет астатических регуляторов осуществлять на основа-
нии разработанной инженерной методики, основанной на ДКУ и линии МДУ. 

Ключевые слова: электромеханическая система, системы автоматического 
управления и регулирования, многократноинтрегрирующая система, оптимизация, 
условно устойчивая систем, диаграмма качества управления, повышение показа-
телей качества, эффективность управления, добротность, запас устойчивости. 

Kunchenko T.Yu. Parametric optimization of conditionally stable 
electromechanical systems via control quality diagram technique 

The dissertation for the degree of technical sciences candidate by specialty 
05.09.09 – electrical complexes and systems. – NTU "KhPI". – Kharkiv, 2016. 

The dissertation is devoted to researching and solving parameter optimization 
problems for multiple-integration system astatic regulators with minimax criterion 
application. Parametric optimization and control efficiency enhancement methods are 
analyzed as applied to conditionally stable multiple-integration electromechanical 
systems through control quality diagram technique. Existence of the optimal solution 
for conditionally stable electromechanical system control on the basis of a complex 
control efficiency criterion – Q-factor maximum and stability margin - is theoretically 
substantiated. Computer-aided techniques are worked out to develop and analyze 
conditionally stable system control quality diagrams in time and frequency domains in 
which zones of enhanced Q-factor and stability margin are marked. An engineering 
technique is validated for control quality diagram application to optimization synthesis 
of systems with astatism of the 2nd and 3rd order using the control quality diagram 
technique criterion. Control quality diagram technique criterion based parametric 
optimization of different conditionally stable electromechanical systems with series and 
parallel compensation is performed taking into account the control object structure 
features, including nonminimum phase links as its components. Specific examples of 
electromechanical system control enhancement via the control quality diagram 
technique application are considered with the system parameter optimization on the 
control quality diagram technique minimax criterion. Feasibility of 20% system 
Q-factor enhancement and 10% increase in the stability margin for a given Q is proved. 

Key words: electromechanical system, control system, multiple-integration 
system, optimization, conditionally stable system, control quality diagram, quality index 
enhancement, control efficiency, Q-factor, stability margin. 
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