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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Керування індукційними дуплекс-процесами плавки 
в цехах сучасних машинобудівних підприємств має вирішувати декілька 

конкурентних задач. Вимоги забезпечення заданої продуктивності конкурують 

з вимогами забезпечення якості сплаву. Вимоги зменшення енерговитрат 
конкурують з вимогами до продуктивності. Таким чином, можна говорити про 
наявність проблеми однозначного вибору критерія якості керування. 
Відповідно, вибір методу пошуку оптимального керування не є однозначним і 
вочевидь залежить від того, який критерій ефективності процесу індукційної 
плавки обирається пріоритетним на конкретному промисловому виробництві. 
Зважаючи на це, слід відмітити складнощі пов’язані з розв’язанням відповідних 
задач пошуку оптимального керування, тим більш за умов, немає однозначного 
розуміння щодо математичного опису об’єкта керування – технологічного 
процесу індукційної плавки.  

Існують варіанти представлення математичної моделі індукційної плавки 
з точки зору енерготехнологічної системи або хіміко-технологічної системи, що 

потребує враховувати потенційно велику кількість вхідних змінних процесу 
різної природи. За відсутністю єдиного погляду щодо побудови таких 

математичних моделей, виникає проблема, яка пов’язана з вибором як 
структури моделі, що є працездатною для подальшого пошуку оптимального 
керування, так і способів визначення відповідних параметрів моделі. Якщо за 
математичну модель обирається рівняння регресії то існує проблема 
невизначеності вхідних змінних. До того ж, реалізація активного експерименту 
в промислових умовах неможлива. Тому виникає проблема визначення 
початкового стану системи, що є обов’язковим для пошуку оптимального 
керування процесом. Шляхом вирішення названої проблеми є розроблення 
моделей і методів оптимального керування індукційним дуплекс-процесом 
плавки, що передбачають можливості вибору оптимального керування за умов 
альтернативного опису кінцевого стану системи та адекватного математичного 
опису за тих умов, де можлива лише реалізація пасивного промислового 
експерименту. Використання таких моделей і методів дозволить в умовах 
реального промислового технологічного процесу обирати оптимальне 
керування за різними конкурентними критеріями якості. 

У зв’язку з цим тема дисертаційної роботи, присвячено вирішенню 
науково-практичної задачі розробки моделей і методів оптимального керування 
індукційним дуплекс-процесом плавки, є актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана на кафедрі ливарного виробництва НТУ «ХПІ» у 
відповідності до плану НДР: «Розробка оптимального ресурсозберігаючого 
управління процесами плавки легованого чавуну» (ВАТ «Кременчуцький завод 
дорожніх машин», м. Кременчук); «Управління окислювально-

відновлювальними процесами на етапі термочасової обробки розплаву з метою 
забезпечення заданих властивостей сплаву» (ПАТ «Харківський 
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машинобудівний завод «Світло Шахтаря», м. Харків), де здобувач був 
виконавцем окремих розділів.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 
моделей та методів пошуку оптимального керування дуплекс-процесом 
індукційної плавки за умов відсутності визначеного кінцевого стану системи, а 
також недостатньої інформації щодо початкового стану системи безпосередньо 

в промислових умовах серійних плавок. 
Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні завдання: 

– проаналізувати існуючі уявлення щодо індукційної плавки як об’єкта 
керування на плавильно-заливальних ділянках ливарних цехів; 

– побудувати адекватну математичну модель об’єкта керування за умов 
неможливості реалізації плану активного експерименту безпосередньо у 
виробничих умовах; 

– розробити принцип визначення кінцевого стану системи, що може бути 
застосований для пошуку оптимального керування дуплекс-процесом 
індукційної плавки; 

– розробити принцип вибору стратегії керування етапом індукційної 
плавки за умов альтернативних варіантів ведення процесу;  

– запропонувати процедуру синтезу оптимального регулювання для 
формування блоку логічних умов в системі керування температурним режимом 
індукційного міксеру.  

Об'єкт дослідження – процес керування індукційною електроплавкою. 

Предмет дослідження – методи визначення оптимального керування 
процесом індукційної плавки. 

Методи дослідження. Методи планування експерименту – для побудови 
математичних моделей типу «склад – властивості»; методи оптимізації  для 
визначення кінцевого стану об’єкту керування; принцип максимуму Понтрягіна 
– для визначення оптимального керування процесом індукційної плавки та 
синтезу оптимального регулятора температури розплаву в індукційному 
міксері; теорія статистичних ігор – для визначення стратегії керування 
процесом індукційної плавки; методи розпізнавання образів – для визначення 
граничної умови «низькотемпературний режим – високотемпературний 
режим», що має забезпечувати можливість використання оптимального 
регулятору температури розплаву в міксері, синтезованого з застосуванням 

принципу максимуму Понтрягіна; теорія логічного синтезу систем керування – 

для визначення формул включення виконавчих механізмів та реалізації блоку 
логічних умов в системі керування температурним режимом індукційного 
міксеру. 

Наукова новизна отриманих результатів:  

– вперше побудоване адекватне рівняння регресії типу «склад – 

властивості» шляхом використання центрального ортогонального плану 
повного факторного експерименту, яке основано на використанні штучної 
ортогоналізації промислового пасивного експерименту за малою виборкою 
експериментально-промислових даних, що дозволило отримати адекватну 
модель для оцінки критерію якості керування індукційною плавкою. 



3 

– набула подальшого розвитку процедура визначення кінцевого стану 
системи для пошуку оптимального керування дуплекс-процесом індукційної 
плавки, яка відрізняється від відомих використанням «рідж»-аналізу, що 
дозволило визначати субоптимальні рішення для вибору керування. 

 – вперше показано можливість застосування комбінованого підходу з 
використанням принципу максимуму Понтрягіна, теорії статистичних ігор та 
гребеневого аналізу для визначення оптимального керування процесом 
доведення розплаву до заданої якості в індукційних печах, що дозволило 
знаходити оптимальні рішення з керування процесом на обох технологічних 
етапах. 

– набула подальшого розвитку процедура формування блоку логічних 
умов для системи керування температурним режимом індукційного міксеру яка 
відрізняється наявністю моделей формування технологічних умов не поданого 

керуючого сигналу, що забезпечує можливість оптимального регулювання за 
умов мультиальтернативного опису кінцевого стану системи. 

 Практичне значення одержаних результатів для галузі металургії в 
машинобудуванні: 

– запропонована процедура визначення оцінок коефіцієнтів рівнянь 
регресії типу «склад – властивості» комбінуванням методів штучної 
ортогоналізації та реалізації центрального ортогонального композиційного 
плану другого порядку, що дозволяє в умовах конкретного промислового 
виробництва на основі обробки даних з хімічного аналізу сплаву та визначення 
механічних властивостей, які надходять в режимі серійних плавок з заводської 
лабораторії, побудувати адекватну математичну модель для подальшого 
використання в автоматизованому виробництві чи системах підтримки 
прийняття рішень щодо визначення керуючих дій в кампанії плавки; 

– запропонована процедура визначення кінцевого стану системи, яка 
дозволяє практикам, що приймають рішення щодо управління кампанією 
плавки та термочасової обробки, виконувати оптимальні керуючі дії 
забезпечуючи за обраним пріоритетним або компромісним критерієм якості 
керування; 

– розроблена процедура визначення оптимального керування процесом 
доведення розплаву до заданої якості в індукційних печах, яка застосовується в 
системі керування автоматизованими індукційними тигельними печами, як 
частина заходів щодо модернізації існуючих типових рішень щодо систем 
керування індукційними печами; 

– запропонована процедура формування блоку логічних умов, яка 
використана при розробці комбінованої системи керування, що вирішує задачу 
оптимального регулювання температурного режиму індукційного міксеру як 
елемент інтегрованої системи керування комплексом плавильно-заливального 

обладнання ливарного цеху; 
Результати роботи впроваджені в систему керування дуплекс-процесом 

індукційної плавки чавуну марок СЧ20, СЧ25 ГОСТ1412-85 і  
використовуються в ливарному цеху ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх 
машин» (м. Кременчук). При викладанні навчальних дисциплін у навчальному 
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процесі кафедри ливарного виробництва НТУ «ХПІ» спеціальність 151 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. 
Особистий внесок здобувача. Всі основні результати дисертації, що 

виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. Серед них: комбінований 

метод визначення оцінок коефіцієнтів рівнянь регресії типу «склад – 

властивості» для побудувати адекватної математичної моделі; метод 

визначення кінцевого стану системи для подальшого використання принципу 
максимуму Понтрягіна; комбінована процедура визначення оптимального 
керування процесом доведення розплаву до заданої якості в індукційних печах; 

процедура визначення оптимального регулювання температурного режиму 
індукційного міксеру за умов мультиальтернативного опису кінцевого стану. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 
доповідались та обговорювались на Міжнародних конференціях 

«Информаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» 
(м. Харків, 2015–2017); «Фундаментальні та прикладні дослідження: інтеграція 

до світових наукометричних баз даних» (м. Київ, 2015), «Фундаментальні та 
прикладні дослідження у сучасній науці» (м. Харків, 2017), «Трансфер 
технологий: фундаментальные принципы и инновационные технические 
решения» (м. Таллінн, Естонія, 2017). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 12 наукових 
працях, з яких: 6 статей у наукових фахових виданнях України (з них 3 статті у 
журналах, що включені до Міжнародних наукометричних баз), 1 стаття в 
іноземному виданні; 5 – у матеріалах конференції.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 
анотації двома мовами, переліку умовних позначень, вступу, 5 розділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації  
складає 164 сторінок, включаючи 54 рисунків по тексту, 10 таблиць по тексту, 2 

додатку на 7 сторінках, 113 найменувань використаних джерел на 13 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтована актуальність дослідження, сформульована мета і 
визначені основні задачі роботи, дана характеристика наукової новизни і 
практичної значущості отриманих результатів, приведені відомості з 
практичного значення та апробації основних результатів роботи. 

У першому розділі проаналізовано сучасний стан проблематики, 
пов’язаною з розгляданням індукційної плавки як об’єкту керування в умовах 
автоматизованого і механізованого виробництва в ливарних цехах 
машинобудівних підприємств.  Встановлено, що переважна більшість 
дослідників в якості пріоритетів розглядають керування індукційним процесом 
плавки з точки зору керування власне піччю як енерготехнологічним 
комплексом. Основні науково-практичні рішення таких досліджень стосуються 
силової електроніки як елементів систем керування такими комплексами. Деякі 
праці пов’язані з іншим пріоритетом – формалізацією представлення фізико-

хімічних процесів, що протикають в розплаву, як основу для математичного 
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опису індукційної плавки як об’єкту керування. З урахуванням такого 
дуалістичного погляду, розглядаються відповідно і системи керування, але 
переважно як елементи конструктивних рішень щодо індукційних плавильних 
комплексів. З урахуванням цього визначено, що проблемним місцем є 
дослідження власне процесів керування індукційної плавкою, зокрема дуплекс-

процесів, в яких використовуються індукційні печі та індукційні міксери.  
Обґрунтовано перспективність розробки моделей і методів оптимального 

керування індукційним дуплекс-процесом плавки, що дозволить в умовах 
реального промислового технологічного процесу обирати оптимальне 
керування за різними конкурентними критеріями якості. На основі здійсненого 
аналізу сформульовані мета і задачі дисертаційної роботи. 

У другому розділі розроблено принцип побудови адекватної 
математичної моделі об’єкта керування за умов неможливості реалізації плану  
Активного експерименту безпосередньо у виробничих умовах. При цьому 
побудовано дві моделі – для кожного з етапів дуплекс-процесу – плавки в 
індукційних печах ІСТ1/0.8-М5 та термочасової обробки в індукційному міксері 
ІЧТ-6/1.6-И8. Експериментальну частину дослідження виконано в умовах 
реального промислового виробництва ливарного цеху ПрАТ «Кременчуцький 
завод дорожніх машин» (м. Кременчук). Фрагмент плавильної ділянки цеху з 
індукційними печами у дуплекс-процесі приведено на рис. 1. 
 

 

1 

2
3

Ділянка заливки 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент плавильної ділянки цеху з індукційними печами: 

1 – індукційні печі ІСТ1-0.8М5 місткістю 1 т. (3 шт.); 2 – індукційних міксер ІЧТ-

6/1.6-И8 місткістю 6 т; 3 – гілки ливарного конвеєру. Стрілками показано напрям 
руху розплаву 
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Алгоритм дуплекс-процесу індукційної плавки з етапами керування 
наведено на рис. 2.  

 
Завантаження шихти 

Плавка 

Наведення шлаку  

Контроль хімічного 
складу 

   min ТУ max ТУ
i i ix x ;x    

Так 

Ні 

Видача в ковш для 
транспортування в 
індукційний міксер 

Термочасова обробка в 
міксері 

Модифікування та видача 
заданої порції розплаву 

на ділянку заливки 

   min ТУ max ТУ
i i ix x ;x    

Так 

Ні 

Керування в режимі 
витримки 

Керування в режимі 
термочасової обробки 

присадка сухого песку, а для 
отримання рідкоподвижного 

шлаку – ізвесті або ізвестняка 
фракциєю до 30 мм. 

Легування 

ФС75 фракцією 1–10 мм в 
кількості 0,3% від маси рідкого 

металу (3 кг на 1 т), в ковші 
після заповнення на 100–150 

мм. 
 

ФМн-70, ФХ100, ФХ200, Фн-

70, у відповідності до норм 

витрати шихтових матеріалів 

Керування в режимі 
плавки 

 

Рисунок 2 – Алгоритм дуплекс-процесу індукційної плавки з етапами керування 

При такому розгляді пріоритетним є регулювання рівня температури 
розплаву, що визначається початковим типом завантаження печі.  

Якщо при постійній напрузі на затискачах печі потужність, що 
підводиться, приблизно незмінна, то підведена до шихті енергія викликає або 
розчинення твердих шматків шихти, або нагрів «болота». Тому подгрузка 
нових порцій шихти рівносильна раптовому (стрибкоподібному) зниженню 

температури. Якщо розмір шматків шихти малий, можна вважати, що 
розплавлення її відбувається практично миттєво, тобто тверда шихта 
розплавляється за такий малий період часу, що їм можна знехтувати, і миттєво 
встановлюється температура, рівень якої на величину ΔT менше, ніж перед 
завантаженням. 
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На рис. 3 представлена принципова схема опису об’єкту керування на 
першому етапі плавки в індукційних печах ІСТ1/0.8-М5. 

 
 

 

Рівняння стану 

    i
i i

dz
f z t ,v t

dt
  

V 

u 

Y 

 
 

 
Рисунок 3 – Принципова схема опису об’єкту керування на першому етапі плавки в 

індукційних печах ІСТ1/0.8-М5: V – вектор вхідних змінних, zi(t) – змінні стану, Y – вихідні 
змінні процесу, u – керування 

 

 

В математичну модель об’єкту керування включено: 

– в якості вектора вхідних змінних V – компоненти шихти (кількість, 
фракція), 

– в якості вектора вихідних змінних Y – вектор з компонентами – суть 
кількістю рідкого розплаву і змістом елементів хімічного складу, 

– в якості змінних стану zi (t) – температура в системі, 
– в якості керування u – потужність, що підводиться. 
Якщо плавка йде на «болоті», то тверда шихта вбирає тепло розплаву і 

процес розплавлення йде набагато швидше і енергетично більш вигідно. Тому 
доцільно розглянути обидва варіанти. 

Зниження температури розплаву за рахунок додавання маси gt можна 
позначити як ΔT, в припущенні, що шихта має мілку фракцію і розплавляється 
за малий період часу, яким можна знехтувати 

 

Якщо T>Tпл, то  
 g c +cT =G cΔTst t

.                                           (1) 

Якщо T=Tпл, то  
   g c +cT =G cΔT+cs st t

,                                    (2) 

 

де Gt – ємкість печі до моменту часу t, gt – порція шихти, що завантажується 
момент часу t, T – температури ванни (розплаву), Tпл – температура плавлення, 

cs – питому теплота плавления, c – питома тепломісткість.  
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Тоді  
при T>Tпл  

g c +cTt sΔT= ,
cGt

                                             (3) 

при T=Tпл  

g c cT +ct s sΔT= - .
ccT +cG st

  
  
     

                              (4) 

 

З урахуванням означеного вище припущення, можна вважати, що 

швидкість пропорційна потужності, що підводиться до печі. Тому відповідне 
рівняння для швидкості плавлення може бути представлено у вигляді  

 

dG
=k N

1dt
,                                                         (5) 

 

де k1 – коефициент пропорційності, що залежить від потужності установки та 
величини компенсації реактивною потужності.  

Тоді рівняння стану набуває вигляду 

 
dT =k k N

1 2dt
,                                                    (6) 

де 
 
 
 
 

-1
dGk =

2 dT
 – величина, зворотна до швидкості плавлення. 

 

Принципова схема опису об’єкту керування на другому етапі плавки в 
індукційних печах ІСТ1/0.8-М5 має вигляд, представлений на рис. 4. 

 

 
 

 

Рівняння стану 

    i
i i

dz
f z t , y t

dt
  

Y 

u 

Х 

 
 

 
 

 

Рисунок 4 – Принципіальна схема опису об’єкту керування на другому етапі плавлення: 
Y – вектор вхідних змінних, zi(t) – змінні стану, X – вектор вихідних змінних процесу, u – 

керування 
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Відмінною особливістю такої схеми від попередньої, представленої на 
рис. 3, є опис вектора вхідних змінних, вектора вихідних змінних і змінних 
стану. Ці відмінності полягають у наступному. 

Вектор вхідних змінних Y складається з компонент хімічного складу 
чавуну і його температури після повного розплавлення шихти в індукційній 
печі. Вектор вихідних змінних X складається з компонент хімічного складу 
чавуну і його температури в момент видачі розплаву з індукційної печі в ківш 
для подальшого транспортування до індукційної печі-міксери. Змінними стану 
zi (t) є значення вмісту елементів хімічного складу розплаву в процесі 
управління на етапі витримки розплаву в індукційної тигельної печі. 

При такому розгляді рівняннями стану слід вибирати кінетичні рівняння, 
що описують зміну в часі змісту елементів хімічного складу розплаву при 
обраному керуванні, яке здійснюється зміною потужності, що підводиться, 
внаслідок чого змінюється температура розплаву. Якщо в якості найбільш 
суттєвих факторів (змінних стан) обрати вміст вуглецю і вуглецевий еквівалент 
розплаву, то математичний опис процесу в даному випадку має вигляд: 

 

1
0 1 2

dx
= a +a x ,

dt
                                              (7) 

2
dx

= bu
dt

,                                                      (8) 

 

де x1 – вміст в чавуні вуглецю (C, %), x2 – вуглецевий еквівалент (Cэкв), a0, a1 – 

коефіцієнти, що відображають характер залежності змінних стану, b – 

коефіцієнт пропорційності між величиною керуючого впливу та швидкістю 
зміни вуглецевого еквіваленту. 

При розробці математичної моделі процесу термочасової обробки в 
індукційній печі-міксері ІЧТ-6/1.6-І8 враховано дві задачі – необхідність 
розгляду міксеру як акумулятора рідкого сплаву для забезпечення заданої 
потрібності конвеєра та необхідність  витримки заданого температурного 
режиму, що обумовлений  ступенем завершеності фізико-хімічних процесів, 
що протікають у розплаві.  

Показано, що математична модель для опису об’єкту керування для обох 
задач є універсальною та має вигляд 

 

dx
1 =u,

dt

dx
2 = x -q.

1dt









                                                  (9) 

 

де 1 1x Q   – зміна витрати розплаву / зміна тепла, що підводиться до ванни; 

2x F h   – зміна об’єму розплаву в міксері при збільшенні витрати розплаву / 
зміга температури при зменшенні тепла, що відводиться від ванни Q2; 2q Q   – 

зменшення витрати розплаву при видачі його з міксера на конвеєр / витрата 
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тепла, що відводиться від ванни; u kU  – керування, пропорційне напруженню, 
що підводиться до електродвигуна приводу механізму повороту / керування, 

пропорційне потужності трансформатора, це дозволяє унифіковський опис 
керованого процесу. 

 

 

 

За такої постановки схема об’єкту керування має вигляд, представлений 
на рис. 5. 

 

Система 
енергозабезпечення 

печі-міксера 

СИСТЕМА 
КЕРУВАННЯ 

Система 
охолодження 
печі-міксера 

Привод 
регулятора 
потужності 
 ІСТ-0.8/М1 

Індукційна піч 
ІСТ-0.8/М1 

Ковш 

Т=Tзад 

 
Рисунок 5 – Схема опису об’єкту керування для рішення задач оптимального 

регулювання рівня та температури розплаву: h0 – початковий рівень розплаву,  Δh – перепад 
висота дзеркала розплаву в печі, Q1 – витрата розплаву в ковші або печі, що відповідає 
компенсуючій потребі міксера, Q2 – витрата розплаву при видачі з міксеру на ливарний 

конвеєр, F – внутрішня площа перерізу міксеру, d – діаметр в свету міксеру, М – виконавчий 
механізм – привод переключення ступенів напруги трансформатора 

 

 

У третьому розділі вирішено задачу синтезу граничних умов для пошуку 
оптимального за кінцевим станом процесу керування індукційною плавкою. 

Схему формування областей допустимих значень – кінцевого стану процесу 
керування – представлено на рис. 6. 

 

 

F1
(k)

( f)=0 

F2
(k)

( f)=0 

F3
(k)

( f)=0 

F5
(k)

( f)=0 

F4
(k)

( f)=0 

f
(k)

 
1 

2 

 

 

Рисунок 6 – Схема формування областей допустимих значень – кінцевого стану процесу 
управління: 1 – траєкторія процесу при застосуванні керування u1; 2 – траєкторія процесу 

при застосуванні керування u2. 
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Запропоновано для визначення кінцевого стану вирішити оптимізаційну 
задачу пошуку за даними пасивного промислового експерименту вхідних 
змінних, що забезпечують локально оптимальні значення вихідної змінної, 
якою прийнято межа міцності при розтягуванні. Особливістю запропонованого 
для цього підходу є комбінація методу штучної ортогоналізації плану 
пасивного експерименту, центральних ортогональних композиційних планів 
(ЦОКП) другого порядку для кожного з гіперквадрантів факторного протсору, 
в яких отримується локальний опис поверхні відгуку та «рідж»-аналізу. 

Для отримання відповідних рівнянь обрано, що функціонал найменших 
квадратів має вигляд 

                                       TJ = HA-Y (HA-Y) ,                                       (10) 

 

де мінімізуючи  вектор оцінок (10) коефіцієнтів рівнянь регресії, що 
описують локальні гіперквадранти, розраховуються за формулою 

 

                                                    
  1

.


 T T
A F F F Y                                                     (11) 

 

Отримані внаслідок процедури штучної ортогоналізації регресійні 
рівняння дозволяють провести оцінку значень вихідної змінної в точках  ЦОКП 
та подальше визначення відповідних коефіцієнтів поліноміальних регресійних 
рівнянь другого порядку за формулами 

 

                                               

N
j j

i 1

j=1

a = c f y ,i = 1,...,n ,                                 (12) 

 

                                    

N
j 2 j

i 2 i-n

j=1

a = c (f ) - β y ,i = n+1,...,2n   ,                  (13) 

 

                               

N j j j
a = c f f y ,λ=1,...,n,μ¹λ,i= 2n+1,...,kμi 3 λj=1

 ,            (14) 

 

                                                
N n

j

0 n+i

j=1 i=1

1
a = y - β a

N
  .                           (15) 

 

Параметричний опис для визначення локально-оптимальних значень 
вхідних змінних реалізацією процедури рідж-аналізу має вигляд  

   
 
 








-1*

*T *

* T * *T *

0

f λ = λI - A a,

r λ = f f ,

y λ = a +2a f + f Af ,
                                     (16) 
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На рис. 7 представлено графічний опис гіперквадрантів та відповідних 
рівнянь регресії. 

 

 

 
а) 

 
б) 
 

 

 
в 

 
г 

 

 

Рисунок 7 – Графічний опис гіперквадрантів для визначення рівнянь регресії і 
подальшого визначення по них значень вихідної змінної у відповідних точках ЦОКП: а – 

гіперквадрант 1 ( 1 2y 208,5831 5,8387x 5,0254x   ), б – гіперквадрант 2 

( 1 2y 242,6949 25,1199x 24,8509x   ), в – гіперквадрант 3 

( 1 2y 237,5548 7,4407x 3,3421x   ), г – гіперквадрант 4 

( 1 2y 234,4429 2,249x 0,7166x   ) 
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        На рис. 8 приведено 
поверхню відгуку, що 
отримано за результатами 
реалізації ЦКОП на основі 
використання рівнянь 
регресії, отриманих 
штучної ортогоналізацією 
для відповідних 
гіперквадрантів. На рис. 9 
представлено рішення 
оптимізаційної задачі рідж-

аналізом. В 
параметричному описі (16) 
прийнято такі позначення: 
а0, а, А – коефіцієнти 
рівняння регресії, 
отриманого реалізацієї 
ЦКОП, λ – власні числа 
матриці А, f*(λ) – 

оптимальні значення 
вхідних змінних,  r(λ) – 

радіус-вектор, що описує 
положення оптимальної 
точки с координатами  (f1*, 

f2*) в факторному просторі, 
y*(λ) – оптимальне 
значення вихідної змінної. 

 

Рисунок 8 – Поверхня відгуку 

 
Рисунок 9 – Рішення оптимізаційної задачі 

«рідж»-аналізом 

 

У четвертому розділі описано рішення задачі синтезу оптимального 
керування індукційною плавкою в печах ІСТ1 / 0.8-М5. Показано, що 
оптимальне керування на етапі плавлення, що переводить систему за 
мінімальний час з початкового стану Т(0)

 в кінцевий стан Т(k) за траєкторією (17), 
має вигляд (18). 

 

                                             0 0
sgn    

k k
T U T T t T .                              (17) 

 

                                            0
sgn

k

оптu U T T  .                                             (18) 

 

При цьому керування «+» призводить до лінійного підвищення 
температури розплаву при підвищенні потужності, що підводиться до печі, а 
час досягнення заданої температури  підвищення (Tликв+Tпер) визначається як 
     0 1. k k

t T T U  
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Показано, що реалізації альтернативного способу плавлення – на болоті – 

фазова траєкторія буде змінено внаслідок корекції початкового стану, що 
обумовлює швидкість розплавлення (рис. 10): 

 

при T>Tпл  

 

                                        0 0
sgn ,

         

k k t s

t

g c cT
T U T T t T

G c
                      (19) 

 

при T=Tпл  

                          0 0
sgn . ,

                   

k k t s s

t s

g c cT c
T U T T t T

G cT c c
.            (20) 

 

 

 

 
Рисунок 10 – Порівняння фазових траєкторій при плавленні на твердій шихті та на 

болоті 
 

 

Запропоновано для вибору альтернатив стосовно технології ведення 
процесу плавлення використати теорію статистичних ігор, метою чого є 
визначення оптимальної стратегії плавлення за критерієм мінімуму 
енерговитрат та досягнення за мінімальний час заданого кінцевого стану 
першого етапу плавки – плавлення в індукційній печі – що є початковим станом 
для другого етапу – доведення розплаву до заданого хімічного складу. Для 
пошуку відповідного оптимального керування реалізовано принцип 
максимумум Понтрягіна. При цьому за кінцевий стан обрано Х*=(х1*   х2*), як 
рішення (16), а фазові траєкторії обираються в залежності від кінцевого стану 
(рис. 11). 
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Рисунок 11 – Формування фазової траєкторії для обраного  

варіанту опису кінцевого стану.  
 

 

У п’ятому розділі виконано синтез оптимального регулятора для 
формування блоку логічних умов в системі управління температурного режиму 
в індукційних міксером. Загальний принцип структури системи керування, на 
основі запропонованих рішень, має вигляд, представлений на рис. 12. 

 
 

 

 

 

 

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ 

Вхідні сигнали з кінцевих вимикачів xi 

 

Вихідні сгнали системи керування на 

включаючі та відключаючі входи тригерів 
Ui1 Ui0 

 
Рисунок 12 – Загальний принцип структури системи керування технологічними операціями 

на плавильно-заливальному ділянці 
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Для складена блок-схеми системи керування, відповідно до прийнятої її 
схеми, розглянуто три можливих альтернативні варіанти стратегії плавки в 
індукційній печі: режим №1 (а1) – індукційна плавка ведеться на «болоті» у 
всіх трьох печах, але обсяг «болота» різний; режим №2 (а2) – індукційна плавка 
ведеться в одній або двох печах на твердій шихті, а в останніх двох печах 
(однієї печі) – на «болоті»; режим №3 (а3) – індукційна плавка ведеться у всіх 
трьох печах одночасно на твердій шихті.  

Усі варіанти відрізняються за оптимальним керуванням, але їх поєднує 
наявність блоку контролю логічних умов. Відповідно до цього з використанням 
стандартної процедури логічного синтезу системи керування, отримані 
формули включень виконавчих механізмів системи, що забезпечують 
послідовне виконання технологічних операцій на ділянці «Індукційна піч 
ІСТ1/0.8-М5 – індукційна печ-міксер ІЧТ-6/1.6-І8 – заливальна ділянка 
конвеєру» відповідно до циклограм роботи з використанням обраної 
оптимальної стратегії плавки (альтернативи):  

11 2

10 5

21 1 2 2 1 2

20 2 4

31 1 4

30 1 3

41 2

40 1 2

51 3 1 4 5

50 5

u = x ;

u = x ;

u = x × y × x × u × u ;

u = x × x ;

u = x × x ;

u = y × u ;

u = x ;

u = x × y ;

u = x × y × u × u ;

u = x ,

 

                                           (21) 

 

де хі – сигнал на вході системи керування; uij – вихідний сигнал системи 
керування  

Зважаючи на те, що елементом названої системи і міксер, що формує 
підтверджуючу логічну умову для спрацювання виконавчого механізму 
наклону печі на видачу розплаву, з використанням принципу максимуму 
Понтрягіна синтезовано оптимальний регулятор температурного режиму в 
індукційному міксері і вибір умов для його застосування (рис. 13). 
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q -q 

X1-q q- X1 
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(X1-q)
2
sgn(q-X1) 

 

Рисунок 13 – Структурная схема регулятора 

   2
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Запропоновано для визначення 
припустимих меж температури 
використати параметричні 
методи розпізнавання образів та 
з урахуванням цього 
сформулювати задачу 
оптимального керування 
індукційним міксером. А саме, 
за найкоротший час перевести 
систему з початкового стану, що 
описується координатою (x1(0); 

x2(0)) в даний момент 
технологічного процесу, в 
кінцеве, що описується 
рівнянням     кінцевого       стану  

(x1(T); x2(T)). При цьому кінцевий стан обирається з умови вирішення 
оптимізаційної задачі з математичної моделі «склад – властивість». Виходячи з 
того, що це рішення визначається за даними «рідж»-аналізу (рис. 9), 
запропоновано процедуру пошуку оптимального керування за умов багато 

альтернативного опису кінцевого стану (рис. 14). При цьому враховано, що за 
нижню та верхню припустимі межи температури треба обирати рішення задачі 
параметричної класифікації, а оптимальне керування обирається на основі 
рішення системи диференційних рівнянь, що є математичною моделлю процесу 
вигляду (9), доповнену умовою попадання значення температури у цей 
припустимий діапазон. 

 
Рисунок 14 – Принцип мультіальтернатівного опису 
кінцевого стану і принцип вибору кінцевого стану, 
щодо якого доцільно вести пошук оптимального 

керування 

Як тільки температура досягає 
нижньої допустимої межі, 
керуючий вплив (або сигнал 
керування) знімається. Це 
рівносильно завданню 

нульового значення 
керуючого параметра (u = 0). 

Даний момент часу ts1, отже, 
відповідає відключенню 

напруги трансформатора, а 
координати об'єкта в даний 
момент часу відповідають 
новому початкового стану. Як 
тільки температура, що 
змінюється рівномірно, 
досягає верхньої допустимої 
межі, подається керуючий 
вплив (або подається сигнал 
керування) відповідного знаку 
та фазова траєкторія починає 
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Рисунок 15 – Принцип синтезу оптимального 

керування
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Рисунок 16 – Сигнали керування 

змінюватися. Момент часу 
нового відключення, 
відповідний ts2, настає тоді, 
коли фазова траєкторія 
перетинає нижню межу 
припустимої області 
температури. При цьому 
формується новий початковий 
стан (x1(i+1), x2 (i+1)), і т. д. до 
тих пір, поки не вдасться 
утримати систему в заданому 
діапазоні ± δ протягом 
заданого часу. Описаний 
принцип побудови управління 
продемонстрований на рис. 
15–16. Він дозволяє отримати 
оптимальне керування, що 
співпадає з рішеннями, 

отриманим з використаних 
принцип максимума. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено науково-практичну задачу розробки 
моделей та методів пошуку оптимального керування дуплекс-процесом 
індукційної плавки за умов відсутності визначеного кінцевого стану системи, а 
також недостатньої інформації щодо початкового стану системи безпосередньо 

в промислових умовах серійних плавок. 
Отримані наступні основні результати: 
1. Встановлено, що в якості пріоритетів керування індукційним процесом 

плавки розглядають керування власне піччю як енерготехнологічним 
комплексом. Недостатність висвітлення питань, що пов’язані з керуванням 
процесами, що відбуваються в плавильній технологічній системі, дозволяє 
обґрунтувати необхідність досліджень дуплекс-процесів, в яких 
використовуються індукційні печі та індукційні міксери. 

2. Розроблено принцип побудови адекватної математичної моделі об’екта 
керування за умов неможливості реалізації плану активного експерименту 

безпосередньо у виробничих умовах. На основі аналізу технологічних схем 
визначено різницю в описі вектору вхідних змінних, вектору вихідних змінних і 
змінних стану для різних етапів процесу. Показано, що математична модель для 
опису об’єкту керування для усіх розглянутих етапів процесу може бути 
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універсальною за умов відповідного підбору технологічних параметрів, що 
входять до цього опису. 

3. Вирішено задачу синтезу граничних умов для пошуку оптимального за 
кінцевим станом процесу керування індукційною плавкою. Запропоновано для 
опису кінцевого стану використовувати результати параметричний опису з 
визначення локально-оптимальних значень вхідних змінних на основі реалізації 
процедури «рідж»-аналізу. Показано, як з використанням комбінованої 
процедури штучної ортогоналізації за даними пасивного експерименту при 
довільній формі плану експерименту та центрального ортогонального 

композиційного планування отримати параметричний опис. 
4. Вирішена задача синтезу оптимального керування індукційною 

плавкою в печах ІСТ1 / 0.8-М5 за умов альтернативних стратегій та доведено, 
що при виборі стратегії плавлення на «болоті» фазова траєкторія буде постійно 

змінюватися внаслідок корекції початкового стану, що обумовлює швидкість 
розплавлення при обраному способі керування. Показано, як оптимальне за 
швидкодією керування може бути отримане з використанням принципу 
максимумум Понтрягіна за умов враховування невизначеності з описом 
початкового стану. 

5. Синтезовано оптимальний регулятор температурного режиму в 
індукційному міксері на основі багатоальтернативного опису кінцевого стану, 

характерною особливістю якого є використання оптимальних рішень «рідж»-

аналізу та параметричної класифікації температурного режиму. Показано, як 
такий підхід може бути застосований для блоку логічних умов при логічному 
синтезі комбінованої системи керування індукційним дуплекс-процесом.  

6. Результати роботи впроваджені в ПрАТ «Кременчуцький завод 
дорожніх машин» (м. Кременчук) та у навчальному процесі кафедри ливарного 
виробництва НТУ «ХПІ» ( м.Харків). 
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Димко Е. П. Моделі та методи оптимального управління індукційним 
дуплекс-процесом в умовах невизначеності. На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.13.03 - системи та процеси керування. - Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2018. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-практичної задачі - 
розробці методів оптимального управління в умовах невизначеності. 

Показана можливість побудови адекватної математичної моделі 
індукційного дуплекс-процесу плавки як об'єкта управління в умовах 
неможливості реалізації плану активного експерименту в виробничих умовах. 
На основі цього запропоновано для опису кінцевого стану в задачі пошуку 
оптимального за кінцевим станом управління використовувати результати 
параметричного опису за визначенням локально-оптимальних значень вхідних 
змінних на основі реалізації процедури рідж-аналізу. Показано, як з 
використанням комбінованої процедури штучної ортогоналізації за даними 
пасивного експерименту при довільній формі плану експерименту і 
центрального ортогонального планування отримати таке параметричне опис. 

Розв'язана задача синтезу оптимального управління індукційної плавкою в 
печах ІСТ1 / 0.8-М5 в умовах альтернативних стратегій і доведено, що при 
виборі стратегії плавлення на «болоті» фазова траєкторія буде постійно 
змінюватися внаслідок корекції початкового стану, що обумовлено зміною 
швидкості розплавлення при обраному способі управління. Показано, як 
оптимальне за швидкодією управління може бути отримано з використанням 
принципу максимуму Понтрягіна в умовах обліку невизначеності в описі 
початкового стану об'єкта управління. 

Синтезований оптимальний регулятор температурного режиму в 
індукційної міксері на основі мультіальтернатівного опису кінцевого стану, 
характерною особливістю якого є використання оптимальних рішень рідж-

аналізу і параметричної класифікації температурного режиму. Показано, що 
такий підхід може бути застосований для блоку логічних умов при логічному 
синтезі комбінованої системи управління індукційним дуплекс-процесом. 
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Дымко Е. П. Модели и методы оптимального управления 
индукционным дуплекс-процессом в условиях неопределенности. На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.03 – системы и процессы управления. − Национальный 
технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, 
2018. 

Диссертация посвящена решению актуальной научно-практической задачи 

– разработке методов оптимального управления в условиях неопределенности. 
Объектом управления является индукционный дуплекс-процесс плавки 
«индукционная печь – индукционный миксер».  

Показана возможность построения адекватной математической модели 
индукционного дуплекс-процесса плавки как объекта управления в условиях 
невозможности реализации плана активного эксперимента в производственных 
условиях. На основе этого предложено для описания конечного состояния в 
задаче поиска оптимального по конечному состоянию управления использовать 
результаты параметрического описания по определению локально-

оптимальных значений входных переменных на основе реализации процедуры 
ридж-анализа. Показано, как с использованием комбинированной процедуры 
искусственной ортогонализации по данным пассивного эксперимента при 
произвольной форме плана эксперимента и центрального ортогонального 
планирования получить такое параметрическое описание. 

Объект управления рассмотрен для этапов плавки в индукционных печах 
промышленной частоты и термовременной обработки в индукционном 
миксере. При этом этап плавки рассмотрен с позиции выбора разных критериев 
качества управления. Показано, что на данном этапе управляемого процесса 
приоритетным является минимизация энергозатрат, что проявляется в 
зависимости от способа ведения процесса с возможностью выбора одной из 
трех альтернатив в выборе управления. Решена задача синтеза оптимального 
управления индукционной плавкой в  условиях альтернативных стратегий и 
доказано, что при выборе стратегии плавления на «болоте» фазовая траектория 
будет постоянно меняться вследствие коррекции начального состояния, что 
обусловлено изменением скорости расплавления при выбранном способе 
управления. Показано, как оптимальное по быстродействию управление может 
быть получено с использованием принципа максимума Понтрягина в условиях 
учета неопределенности в описании начального состояния объекта управления. 

Синтезирован оптимальный регулятор температурного режима в 
индукционной миксере на основе мультиальтернативного описания конечного 
состояния, характерной особенностью которого является использование 
оптимальных решений ридж-анализа и параметрической классификации 
температурного режима. Показано, как такой подход может быть применен для 
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блока логических условий при логическом синтезе комбинированной системы 
управления индукционным дуплекс-процессом. 

Ключевые слова: управляемый процесс, система управления, 

неопределенность, уравнение регрессии, искусственная ортогонализация, 
мультиальтернативное описание конечного состояния, принцип максимума, 
логический синтез  

 

Dymko E.P. Models and methods for optimal control of induction duplex 

process in conditions of uncertainty. Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.13.03 - 

systems and control processes. - National Technical University "Kharkov Polytechnic 

Institute", Kharkov, 2018. 

The thesis is devoted to the solution of an actual scientific and practical 

problem - the development of optimal control methods in conditions of uncertainty. 

The possibility of building an adequate mathematical model of an induction duplex 

melting process as a control object under the conditions of impossibility of 

implementing an active experiment plan under production conditions is shown. Based 

on this, it is proposed to use the results of the parametric description by definition of 

the local-optimal values of the input variables based on the implementation of the 

ridge analysis procedure to describe the final state in the problem of finding the 

optimal by the final state control. It is shown how using a combined procedure of 

artificial orthogonalization according to a passive experiment with an arbitrary form 

of the experiment plan and central orthogonal planning to obtain such a parametric 

description. 

The problem of synthesizing optimal control of induction melting in IST1 / 

0.8-M5 furnaces in terms of alternative strategies was solved and it was proved that 

when choosing a melting strategy in the “bog” phase trajectory will constantly 
change due to the correction of the initial state, which is caused by the change in 

melting rate with the selected control method. It is shown how the optimal in terms of 

speed control can be obtained using the Pontryagin maximum principle in terms of 

taking into account the uncertainty in the description of the initial state of the control 

object. 

An optimal temperature regulator was synthesized in an induction mixer based on a 

multi-alternative description of the final state, a characteristic feature of which is the 

use of optimal solutions of ridge analysis and parametric classification of the 

temperature regime. It is shown how such an approach can be applied to a block of 

logical conditions in the logical synthesis of a combined control system of an 

induction duplex process. 

Keywords: controlled process, control system, uncertainty, regression equation, 

artificial orthogonalization, multi-alternative description of the final state, maximum 

principle, logical synthesis 
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