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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Кунченко Татяни Юріївни
“Параметрична оптимізація умовно стійких електромеханічних систем 

методом діаграм якості керування ” 
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи

1. Актуальність теми дисертації. 
Основним споживачем електроенергії  на сьогоднішній день є  керований

електропривод (ЕП). В сучасному  виробництві працює багато електроприводів,
які  забезпечують  рух  відповідальних  машин  і  механізмів  (прокатні  стани,
металорізальні верстати, роботи, автоматичні маніпулятори, транспортуючі ма-
шини і інші), в основному керування якими здійснюється за принципом систем
підпорядкованого регулювання (СПР), як правило, при типових налаштуваннях
контурів регулювання. Серед систем автоматичного керування САК ЕП з СПР -
налаштуванням виділяють  підклас  багатократноінтегруючих  системи (БІС),  з
ПІ-, ПІД або ПІ2 - регуляторами, які забезпечують підвищену точність регулю-
вання об'єктів автоматизації. 

Для вирішення задач оптимізації  параметрів  БІС доцільно використання
мінімаксного критерія для вирішення практичних завдань створення БІС САК
ЕП. Це пояснюється широким різноманіттям виконавчих механізмів і їх вимога-
ми до  функціонування  багатократноінтегруючих САК ЕП та  відсутністю об-
грунтованих інженерних методик оптимізації,  особливо у випадках, коли при
створенні  математичних  моделей  об'єкта  керування  (ОК)  доводиться
враховувати такі фактори, як в'язке тертя, пружність, ітераційний принцип побу-
дови,  або  створювати  системи  модального  керування  (МК)  зі  спостерігачем
стану (СС). 

Актуальність та перспективність дисертаційної роботи підтверджуються і
тим, що наукові дослідження проводилися в рамках науково-дослідних робіт ка-
федри  автоматизованих  електромеханічних  систем  НТУ  «ХШ»  за  планами
науково-дослідних робіт МОН України: «Розвиток теорії  та розробка методів
параметричної оптимізації умовно стійких електромеханічних систем» (№ ДР
0106Ш01486), «Розробка методів настроювання регуляторів на якість керування
енергоблоком атомної  електростанції»  (№ ДР  0109Ш02396),  «Теорія  високо-
точних ітераційних систем керування електроприводами з типовими настроюва-
ннями регуляторів» (№ ДР 011Ш002270), де здобувач була виконавцем окремих
розділів.

Отже, тема дисертаційної роботи Кунченко Т.Ю., присвяченої підвищенню
ефективності функціонування та оптимізації електромеханічні системи (ЕМС)
за  структурою БІС,  які  можна віднести до  умовно стійких,  методом діаграм
якості  керування,  що обґрунтовують  технічні  прийоми налагодження  астати-
чних регуляторів для одержання оптимальних значень або добротності системи
або максимуму її запасу стійкості за умови подання об'єкта керування стійкими
та немінімально фазовими ланками, є, безперечно, актуальною. 
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2. Загальна характеристика дисертаційної роботи.  Дисертація склада-
ється зі  вступу,  п’яти розділів,  висновків,  списку використаних джерел, який
налічує 99 найменувань, та додатків. Загальний обсяг роботи – 151 сторінки, 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.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, наведено загальну ха-
рактеристику роботи, сформульовано мету й основні завдання досліджень. Ви-
кладено наукову новизну, практичне значення результатів досліджень, наведено
відомості  про  особистий  внесок  здобувача  та  про  апробацію  результатів
дисертаційної роботи, вказана 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. Розглянуто
особливості комплексного мінімаксного критерію якості керування та визначен-
ня його за допомогою побудови відповідних діаграм якості керування (ДЯК) для
БІС умовно стійких систем із послідовною та паралельною корекцією, включа-
ючи системи стежачого ЕП. 

Доведено, що одними з найбільш інтенсивно використовуваних і важливих
засобів підвищення ефективності керування та функціонування складних ЕМС
в даний час є математичні методи оптимізації, які дозволяють отримати відчут-
ний  ефект  ціною  незначних  витрат  на  переналаштовування  параметрів  при-
строїв  керування  ЕМС,  визначальне  значення  при  цьому  відіграє  вибір
принципу і  конкретного  критерію оптимізації,  які  забезпечують  оптимізацію
всього комплексу показників якості регулювання.

Обґрунтовано застосування комплексного минимаксного критерію і побу-
дова діаграм якості керування на його основі. 

Проведений аналіз мінімаксного критерію максимуму добротності та запа-
су стійкості  (МДС) з критеріями Екслбі і  minКІО (квадратично-інтегральним
критерієм ), встановив переваги налаштування системи на лінію МДС. 

На основі проведеного аналізу сформульовано основні завдання, які необ-
хідно вирішити в ході виконання дисертаційної роботи.

Другий розділ присвячений оптимізації умовно стійких ЕМС за критерієм
МДС, де обґрунтоване використання розроблених математичних та комп'юте-
рних  методик  параметричної  оптимізації  за  критерієм  МДС  умовно  стійких
електромеханічних систем із підлеглим настроюванням та урахуванням особли-
востей їх структури. Запропоновано поширити інженерну методику настроюва-
ння  методом ДЯК для  стежачіх  приводів,  що оптимізуються:  з  паралельною
корекцією; систем без підлеглого контуру швидкості з ПІД–регулятором поло-
ження; ітераційної двоканальної системи з ПІ-регулятором положення точного
каналу. 

В  якості  прикладів  розглянута  стежача  система  копіювально-фрезерного
верстата з паралельною корекцією та багатократноінтегруючої системи регулю-
вання  потужності  ядерного  реактора  на  яких  відпрацьована  та  перевірена
комп'ютерна методика ДЯК для її оптимізації в частотній області.
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Обґрунтовано  використання  запропонованої  комп'ютерної  методики
параметричної оптимізації методом ДЯК итерационной двоканальної стежачої
системи з ПІ-регулятором положення точного каналу. Показано, що застосуван-
ня методики дозволяє отримати гранично досяжні значення добротності і запасу
стійкості при параметричної оптимізації по мінімаксне критерієм МДС умовно
стійких ітераційних двохканальних систем з підлеглим налагодженням каналів

Показано використання спеціально розробленого методу ДКУ для якісної
настройки за  критерієм  максимальної  добротності  та  запасу  стійкості  в  разі
нетрадиційного  побудови  системи.  Доведено,  що  для  БІС,  оптимізація
параметрів при вирішенні задачі безумовної мінімаксної оптимізації  не може
бути поставлена, коли порядок системи збігається з порядком її астатизма, тоб-
то n=.

Ефективність мінімаксного критерію оптимізації підтверджена за результа-
тами модернізації  стандартних  характеристичних  поліномів  систем  з  астати-
змом  другого  та  третього  порядків.  На  підставі  застосування  ДКУ отримані
уточнені значення коефіцієнтів характеристичних полінономів.

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, від-
сутністю повної  компенсації  інерційностей  ланок  об'єкта  керування,  її  побу-
довою як з послідовною, так і з паралельною корекцією.

Третій  розділ присвячений  оптимізація  ЕМС  за  критерієм  максимуму
добротності і запасу стійкості з нестійкими об'єктами і деякими нелинейностя-
ми та наданий кількісний аналіз якості перехідних процесів у часовій області.
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  порівняльний
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 параметри-
чної  оптимізації  двократноінтегруючих  одномасових  ЕМС  із  нестійкими  та
аперіодичними ланками в ОК у тому числі з урахуванням нелінійного в’язкого
тертя. Метод реалізован у вигляді пакету комп’ютерних прикладних програм,
які покладені в основу подальших розрахунків.

Виконано оптимізацію роботи трехкратноінтегрірующей СПР при насичен-
ні ланки завдання підлеглого контуру. Обгрунтовано застосування вузла змінної
кратності інтегрування, що забезпечує стійкість роботи системи і оптимальну
якість процесів з урахуванням прийнятих обмежень координат.

Доведено,  що  розроблена  комп'ютерна  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 заданому
запасі  стійкості  σ% забезпечується  в  системі  максимальне  значення  доброт-
ності, відповідно знизивши її параметричну чутливість.
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Виконана оптимізація роботи трикратноінтегруючої системи з урахуванням
можливого  насичення  ланки  завдання  підлеглого  контуру.  Обґрунтоване  за-
стосування вузла змінної кратності  інтегрування, що забезпечує стійкість си-
стеми та практично оптимальну якість процесів у великому навіть із урахуван-
ням  прийнятого  обмеження  координат.  Таким  чином,  в  часовій  і  частотній
областях обґрунтована методика оптимізації методом ДЯК параметрів регуля-
торів ЕМС із  нестійкими ланками об'єкта керування.  Відзначені  та кількісно
оцінені переваги оптимального настроювання ЕМС за критерієм МДС в порі-
внянні з КІО та за критерієм Екслбі.

Четвертий розділ присвячений розробленню пакетів прикладних програм
автоматизованого моделювання та параметричної оптимізації по комплексному
критерію якості керування умовно стійких багаторазово інтегруючих систем зі
стійким і нестійким об'єктом керування, в тому числі і систем з двоканальної
структурою.

Реалізація розроблених комп'ютерних методик рішення міні-максних задач
параметричної  оптимізації  умовно  стійких  динамічних  систем  проведена  за
допомогою пакета MATLAB Simulink. Розрахунки всіх характеристик систем в
частотній та часовій областях,  а  також параметрична оптимізація за  різними
критеріями методом ДЯК, квадратично-інтегральної оцінки та критерію Екслбі
проводилася  по  розробленим  прикладними  пакетами  з  використанням  пред-
ставлення систем у матричній формі простору станів.

Розроблені  й  приведені  такі   комп'ютерні  програми:  методика  пошуку
мінімуму перерегулювання σ при варіації контурного коефіцієнта k (пакет №1);
методика пошуку мінімуму перерегулювання σ при варіації постійній часу регу-
лятора 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). Алгоритми цих прикладних
пакетів можна використовувати при самоналагоджені умовно стійких систем,
реалізувавши  їх  на  мові  пропрограмування  відповідних  мікропроцесорних
контролерів, що входять до складу автоматизованого ЕП, якщо вистачає обчи-
слювальних ресурсів і дистродії.

У п’ятому розділі  показана практична реалізація запропонованих методів
оптимізації на максимум добротності або максимум запасу стійкості реальних
промислових  систем  ЕП,  керуючі  частини  які  представляються  у  вигляді
умовно стійких БІС ЕМС навіть при наявності у них нестійких ланок, це такі
промисловим  ЕП  як  регульований  ЕП  СВТ  на  базі  АД,  регульованого  за
напругою  тиристорним  перетворювачем  напруги,  при  цьому  присутність
від’ємного в’язкого тертя в характері навантаження приводить до вихідної не-
стійкості об’єкту керування. А також приділено увагу промисловій системі ре-
гулювання потужності енергоблоку атомної електростанції, що включає модель
самого реактора, виконавчого механізму подачі кадмієвих стрижнів і регулятора
нейтронної потужності. Проведено також дослідження і виконана параметрична
оптимізація системи автоматичного регулювання швидкості обертання парової
турбіни, яка є складовою частиною блоку атомної станції. Всі дослідження ви-
конані з урахуванням запропонованої комп'ютерної технології побудови якості і



5

лінії  МДС. Оптимізація конкретних промислових ЕП підтверджує перспекти-
вність  методик комп'ютерної  технології  автоматичної  побудови ДЯК,  суттєво
скорочуючи строки проектування та налаштування ЕМС на найкращі високо-
точні показники.

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомен-
дацій.  Вивчення матеріалів дисертаційної роботи, автореферату та публікацій
дає можливість стверджувати, що обґрунтованість основних одержаних резуль-
татів забезпечується строгістю і коректністю постановки та розв’язання розгля-
нутих у роботі завдань. Прийняті допущення під час побудови математичних
моделей  умовно  стійких  багатократно-інтегруючих  систем  зі  стійким  і  не-
стійким  ОК  за  комплексним  критерієм  максимальної  добротності  та  запасу
стійкості ґрунтуються на засадах класичної й сучасної теорії автоматичного ке-
рування. Адекватність математичного моделювання підтверджена порівняльним
аналізом результатів, отриманих із застосуванням теоретичних та прикладних
методів,  прикладами  з  літературних  джерел.  Обґрунтовано  існування
оптимального  налаштування  по  комплексному  критерію  якості  керування  –
максимуму добротності та запасу стійкості для поліпшення показників якості
умовно стійких ЕМС. Запропонована інженерна методика застосування діаграм
якості  керування обґрунтована  для  вирішення задач оптимізаційного  синтезу
параметрів  астатичних  регуляторів  за  критерієм  МДС.  Обґрунтованість
наукових  положень,  висновків,  запропонованих  рішень  і  рекомендацій  під-
тверджується результатами апробації  роботи на наукових семінарах, науково-
технічних конференціях та симпозіумах.

4. Достовірність і новизна наукових положень, висновків та рекоменда-
цій дисертаційної роботи забезпечується:

– коректністю проведених теоретичних досліджень, що ґрунтуються на за-
стосуванні відомих положень теорії автоматизованого електропривода та, теорії
автоматичного керування;

–  застосуванням  математичного  моделювання,  методу  параметричної
оптимізації,  методу  найменших  квадратів  для  синтезу  апроксимуючих
поліномів другого порядку;

–  застосуванням  сучасних  методів  комп'ютерного  моделювання  в  пакеті
MATLAB, а  також шляхом співставлення отриманих результатів  із  відомими
експериментальними даними;

–апробацією положень дисертаційної роботи на наукових конференціях і
семінарах різних рівнів.

Сформульовані  в  дисертації  наукові  положення,  висновки і  рекомендації
випливають  безпосередньо  з  теоретичних  та  комп’ютерних  результатів
проведених досліджень.

Новизна наукових положень, висновків та рекомендацій полягає в наступ-
ному:

– виконана комп'ютерна реалізація побудови діаграм якості керування, на
базі яких проведені дослідження ряду систем зі стійкими та нестійкими об'єкта-
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ми керування, а також досліджена ітераційна система, другий канал якої є спо-
стерігачем  стану.  Крім  того,  оцінене  збалансоване  поліпшення  основних
показників якості керування БІС;

– обґрунтована доцільність впровадження ДЯК для оптимізації параметрів
систем із послідовною та паралельною корекцією;

–  доведена  можливість  використання  запропонованої  методики  високо-
точного настроювання на гранично досяжний рівень керування умовно стійких
систем із нестійкими об'єктами керування;

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

–  вперше з  використанням методу  ДЯК знайдені  оптимальні  параметри
двократноінтегрируючої  спостережної  системи  регулювання  потужності
ядерного реактора, що реалізує введення в його активну зону кадмієвих стриж-
нів.

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

– обґрунтована можливість використання мінімаксного критерію для всьо-
го класу умовно стійких систем, включаючи системи з немінімально фазовими
ланками об'єкта керування, що забезпечує збалансоване поліпшення показників
якості  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
Екслбі, настроювання на квадратично-інтегральну оцінку КІО;

– пошук оптимальних значень параметрів астатичних регуляторів більшо-
сті традиційних ЕП, таких як: одномасових ЕМС із урахуванням в’язкого тертя,
двоканальних ітераційних систем із традиційним точностним каналом або ка-
налом на основі СС; сервопривода без підлеглого контуру швидкості; стежачих
систем із паралельною корекцією;

– розробка методики використання ДЯК у частотній області для підвищен-
ня 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.

5. Значення дисертаційної роботи для науки і виробництва. Одержані в
роботі  результати  теоретичних  досліджень  й  математичного  моделювання
направлені на вирішення науково-практичної задачі щодо комп’ютерної реаліза-
ції параметричної оптимізації умовно стійких багатократно-інтегруючих систем
зі стійким і нестійким ОК за комплексним критерієм максимальної добротності
та  запасу  стійкості,  що  дозволяє  знайти  гранично поліпшений баланс  таких
конфліктуючих показників якості як добротність системи і її запас стійкості. 
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Розроблені комп'ютерні методики побудови та аналізу ДЯК умовно стійких
систем у часовій та частотній областях для визначення оптимальних показників
якості на прикладі багатократноінтегруючих систем як з послідовною, так і з
паралельною корекцією.

Запропонована інженерна методика застосування діаграм якості керування
обґрунтована для вирішення задач оптимізаційного синтезу параметрів астати-
чних регуляторів за критерієм МД.

Результати досліджень, проведених під час виконання дисертаційної робо-
ти, можуть бути використані на підприємствах і в організаціях, що займаються
проектуванням,  розробкою та експлуатацією складних електромеханічних си-
стем, про що свідчать впровадження даної дисертації.

Підвищення якості керування ЕП із двократно та трикратно інтегруючими
контурами  досягнуте  при  використанні  результатів  роботи  проектно-кон-
структорськими  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
ядерного  реактора  передані  для  впровадження  в  Інститут  електрофізики  та
радіаційних технологій НАН України (м. Харків).

Крім цього, отримані результати досліджень використовуються у навчаль-
ному процесі кафедри автоматизованих електромеханічних систем НТУ «ХПІ»,
у  дисциплінах  «Системи  керування  електроприводами»,  «Нові  фізичні  та
математичні методи керування виміру, і контролю ЕМС».

6. Повнота викладу результатів роботи в наукових фахових виданнях.
Основні  положення  та  результати  дисертаційної  відображені  у  публікаціях
здобувача. За темою дисертації опубліковано 14 друкованих праць, з яких 1 –
монографія,  11 статей в наукових фахових виданнях України (1 – у виданні,
включеному  до  міжнародних наукометричних  баз),  2  –  у  тезах  доповідей
міжнародних науково-практичних конференцій. 

Робота пройшла широку апробацію, її основні положення доповідалися на
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 моделювання
та  оптимізація  (м.  Кременчук,  2005  р.),  на  Міжнародній  науково-практичній
конференції  «Інформаційні  технології:  наука,  техніка,  технологія,  освіта,
здоров'я» (м. Харків, 2005, 2006, 2012 р.р.),  на щорічних наукових семінарах
Національної академії наук України «Динаміка нелінійних електромеханічних
систем»  (м.  Харків,  2011,  2013  р.р.),  а  також  на  наукових  регіональних
семінарах по мехатроніці в рамках Міжнародного проекту TEMPUS (м. Харків,
2014 р.).

Дисертація  Кунченко  Т.Ю.  “Параметрична  оптимізація  умовно  стійких
електромеханічних  систем  методом  діаграм  якості  керування”  є  завершеною
науковою  працею.  Її  написано  грамотною  технічною  мовою  та  оформлено
відповідно до вимог. Робота добре ілюстрована.
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Зміст  дисертаційної  роботи  цілком  відповідає  спеціальності  05.09.03  –
Електротехнічні  комплекси  та  системи,  за  якою  вона  подана  до  захисту,  і
профілю спеціалізованої вченої ради Д 64.054.04.

Автореферат дисертації адекватно відображає основний зміст, положення
та висновки дисертаційної роботи.

7. Зауваження. 
7.1. В першому розділі і на рисунку 1 автореферату наведена узагальнена

структура згорнутої схеми досліджуваних систем для обґрунтування сутності
комплексного  мінімаксного  критерію  якості,  для  кращого  сприйняття  в
дисертації бажано було б привести приклад згортання систем з послідовною й
паралельною  корекцією,  коли  виходимо  на  регулювання  за  основною
координатою.

7.2. На жаль, в роботі не завжди зрозуміло позначення і суть коефіцієнтів,
їх повторення в різних розділах, таких як k і b (bj, bm), на рисунку2.1 (автореф.4)
і формулах (2.2) і (5) автореферату ks чи k5, a в п’ятому розділі і (18,19) авторе-
ферату знову k і b.

7.3. В другому розділі приведена стежачи система копіровально-фрезерно-
го верстата, що описується структурною схемою рисунку 2.1 і (2.1-2.4), і не має
детального  опису  конструктивних  особливостей  даного  електропривода  і
методики розрахунку наведених коефіцієнтів та постійних часу.

7.4.  В  роботі  немає  чіткого  обґрунтування  доцільності  дослідження  си-
стеми  із  двома  нестійкими  ланками  об’єкту  керування,  особливо  з  двома
однаковими послідовними ланками (рисунок 3.2 і 11 автореферату).

7.4. До якості функціонування систем керування, особливо в ЕП висуває-
ться досить жорсткі вимоги, про що і вказував автор, але чи можливо застосува-
ння вказаних методик параметричної оптимізації при обмеженнях координат, як
це впливає на результат.

7.5. Експериментальна перевірка теоретичних положень і результатів ви-
конувалась із використанням комп’ютерного моделювання, але чіткого порівня-
ння з експериментальними дослідженнями врахуванням проведеного синтезу не
приведено.

7.6.  При  проведенні  комп’ютерного  моделювання  в  більшості  випадків
автор  в  якості  нестійкого  навантаження  проводив  експерименти  з  лінійною
моделлю з постійним від’ємним коефіцієнтом, але цікаво переглянути результа-
ти досліджень коли навантаження нелінійне або змінює коефіцієнт в залежності
від режиму роботи таких складних ЕМС.

7.7. Автору, на жаль, не вдалося уникнути незначних стилістичних і грама-
тичних помилок у тексті дисертаційної роботи.

Проте,  зазначені вище зауваження не мають принципового характеру, не
знижують  наукового рівня  дисертації  та  не  впливають  на  позитивну  оцінку
роботи.  Більшою мірою їх  треба  розглядати  як  побажання  щодо  подальших
досліджень автора.
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