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офiцiйного опонента на дисертацiйну роботу

димка €гора Павловича «Моделi та методи оптимального керування
iндукцiйним дуплекс-процесом за умов невизначеностi »,

подану на здобупя наукового ступеня кандидата технiчних наук
за спецiальнiстю о5.13.03 -системи i процеси керування

Актуальнiсть  теми.  Керування  технологiчними  процесами  за  умов
невизначеностi потребус вирiшення комплексу завдань, що стосуються майже

ycix    етапiв    пошуку    оптимально    керування:    визначення    адекватного
математичного    опису,    критерi.і.в    якостi    керування,    що    можуть    бути

конкуруючими один до одного, коректного опису початкового та кiнцевого
стану   системи.   Такi   складнощi   притаманнi   майже   усiм   металургiйним
процесам як  об'сктам  керування.  Не  виключенням  с  i  процеси  iндукцiйно.і.
плавки.  Зважаючи  на  ту  обставину,  що  математична  модель  керованого
процесу    iндукцiйно.і.    плавки    може    стосуватися    або    опису    його    як

енерготехнологiчно.і. системи, або опису його як хiмiко-технологiчно.і. системи,

постас  проблема  обгрунтованого  вибору.  Зокрема,  йдеться  про  визначення

вхiдних змiнних процесу,  структури моделi,  що може  бути придатною для
подальшого    пошуку    оптимального    керування,    способiв    визначення
вiдповiдних параметрiв моделi та методiв синтезу оптимального  керування.

Застосовуванi   сьогоднi   погляди   щод

реIресi.і. породжують проблеми розмiрн
•і-і. впливу на точнiсть оцiнювання коефi

реальних виробничих умов серiйних п

представлення  моделі  рівняннями
стi факторного простору з точки зору

i€нтiв рiвнянь. Зважаючи на те, що за

авок не можливо провести   активний
експеримент,  набули  використання  методи  штучно.і.  ортогоналiзацi.і..  Тому

вiдповiднi умови .і.х коректного застосурання € дуже важливими з точки зору

придатностi  для  подальшого  пошуку  рптимального  керування.  Вирiшення
вiдповiдних задач  може  стати також нргодою у визначення  початкового та
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кiнцевого  станiв  системи,  що  теж  с  невизначеними  за  умов  розглядання

промислових процесiв плавки як об' €ктiв керування.

Шляхом вирiшення названих проблеми € розроблення моделей i методiв
оптимального    керування    iндукцiйним    дуплекс-процесом    плавки,    що
передбачають    можливостi    вибору    оптимального    керування    за    умов
альтернативного     опису     кiнцевого     стану     системи     та     адекватного

математичного  опису  за  тих  умов,  де  можлива лише  реалiзацiя  пасивного
промислового    експерименту.    Використання   таких   моделей   i    методiв

дозволило  б  в  умовах  реального  промислового  технологiчного  процесу
обирати оптимальне керування за рiзними конкурентними критерiями якостi.

У  зв'язку  з  цим  тема  дисертацiйно.і.  роботи,   присвячено.і.  проблемi

розробки  моделей  i  методiв  оптимального  керування  iндукцiйним дуплекс-
процесом плавки с актуальною.

Зв'язок   теми   дисертацi.і.   з   науковими   програмами   i   темами.

дисертацiйна робота виконана на кафедрi ливарного виробництва НТУ «ХШ»

у вiдповiдностi до плану науково-дослiдницько.і. тематики кафедри вiдповiдно
до  госпрозрахункових  НдР:  «Розробка  оптимального  ресурсозберiгаючого

управлiння  процесами  плавки  легованого  чавуну»  (ВАТ  «Кременчуцький
завод   дорожнiх   машин»,   м.   Кременчук);    «Управлiння   окислювально-
вiдновлювальними  процесами  на  етапi  термочасово.і.  обробки  розплаву  з
метою   забезпечены   заданих   властивостей   сплаву»   (ПАТ   «Харкiвський

машинобудiвний   завод   «Свiтло  Шахтаря»,   м.   Харкiв),   де   здобувач   був

виконавцем окремих роздiлiв.

Наукова новизна дисертацiйного дослiдження та .і.х обгрунтованiсть
полягас в наступному:

- вперше показано можливiсть побудови адекватного рiвняння реIресi.і.

типу     «склад     -     властивостi»     шляхом     використання     центрального

ортогонального плану повного факторного експерименту, що побудовано на
основi   використання   штучно.і.   ортогоналiзацi.і.   промислового   пасивного
експерименту за малою виборкою експериментально-промислових даних;
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- набула  подальшого  розвитку  процедура  визначення  кiнцевого  стану

системи для пошуку оптимального керування дуплекс-процесом iндукцiйно.і.
плавки;

- вперше  показано  можливiсть  застосування  комбiнованого  пiдходу  з

використанням принципу максимуму Понтрягiна, теорi.і. статистичних iгор та

кребеневого   аналiзу   для   визначення   оптимального   керування   процесом
доведення розплаву до задано.і. якостi в iндукцiйних печах;

- набула  подальшого розвитку процедура  формування  блоку логiчних

умов для системи керування температурним режимом iндукцiйного мiксеру,
що     забезпечус     можливiсть     оптимального     регулювання     за     умов
мультиальтернативного опису кiнцевого стану системи.

Обгрунтованiсть    нових    наукових    результатiв    визначасться    .і.х

вiдповiднiстю  основним  принципам  та  коректним  використанням  методiв
теорi.і.     управлiння,      теорi.і.     оптимiзацi.і.;      математичного      планування

експерименту;  стратегiчних  iгор;  методiв  розпiзнавання  образiв.  Результати

пiдтверджено     доведеннями     тверджень,     математичним     та     фiзичним
моделюванням,  дослiдницькою  перевiркою  створених  за  участю  здобувача

моделей та методiв безпосередньо в промислових умовах.
Практичне  значення  отриманих  результатiв  полягас  у  тому,  що

реалiзацiя  запропонованих  наукових  рiшень  дозволила  автору    побудувати
адекватну     математичну     модель     для     подальшого     використання     в
автоматизованому  виробництвi  чи  системах  пiдтримки  прийняття  рiшень

щодо визначення керуючих дiй в кампанi.і. плавки. Це забезпечило можливiсть
визначення кiнцевого стану системи та вибору оптимальних керуючих дiй в

процесi  управлiння кампанi€ю плавки та термочасово.і. обробки, забезпечуючи

заданi критерi.і. якостi керування за обраними прiоритетами або компромiсами.

Розроблена в дисертацi.і. процедура визначення оптимального керування

процесом  доведення  розплаву до  задано.і. якостi  в  iндукцiйних  печах  може

бути   застосована   в   системi   керування   автоматизованими   iндукцiйними
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тiгельними печами, як частина заходiв щодо модернiзацi.і. iснуючих типових

рiшень щодо систем керування iндукцiйними печами.
Запропонована процедура формування блоку логiчних умов може бути

використана  при  розробцi  комбiновано.і.  системи  керування,  що  вирiшус
задачу  оптимального  регулювання  температурного   режиму   iндукцiйного
мiксеру як елемент iнтегровано.і. системи керування комплексом плавильно-

заливального  обладнання  ливарного  цеху.   Слiд  також  зазначити,  що  це

дозволяс  вирiшувати  задачу  керування  у  трьох  режимах:  автоматичному,
наладочному, ручному.

Наведенi    в    дисертацiйнiй    роботi    результати    математичного    та

комп'ютерного моделювання мають потенцiал промислового впровадження в
системах  керування  процесами  iндукцiйно.і.  плавки.  Крiм  цього,  отриманi

результати  використовуються  в  навчальному  процесi  за  спецiальнiстю  151
Автоматизацiя      та      комп'ютерно-iнтегрованi      технологi.і.,      спецiалiзацi.і.

«Комп'ютерно-iнтегрованi технологiчнi процеси у ливарному виробництвi».
Можли вi       конкретнi       шляхи       ви користа н ня       результатiв

дисертацiйного    дослiдження.    до    числа    органiзацiй,    яким    можна

рекомендувати   використання   результатiв   дисертацiйно.і.   роботи,    можна
вiднести   yci   металургiйнi   пiдприсмства,   де   в   технологiчному   процесi

використовуються  iндукцiйнi пiчi, машинобудiвнi пiдпри€мства з ливарними

цехами,  науко-дослiднi  iнститути,  що  спецiалiзуються  на  розробцi  систем

управлiння та автоматизацi.і. металургiйного обладнання.
Повнота викладення результатiв в опублiкованих працях. За темою

дисертацi.і.  Опублiковано   12  наукових  праць,  з  яких  6  статей  у  наукових

фахових  виданнях  Укра.і.ни  (з  них  3  статтi  у  журналах,  що  включенi  до
Мiжнародних  наукометричних баз),  1  стаття  в  iноземному  виданi  та  1  без

спiвавторiв; 5 -у матерiалах конференцi.і..

Результати   ycix  п'яти  роздiлiв  дисертацi.і.  знайшли   вiдображення  у

наукових фахових виданнях.
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Вiдповiднiсть    роботи    iснуючим    вимогам    щодо    оформлення.
Структура роботи вiдповiдас iснуючим вимогам до кандидатських дисертацiй.

дисертацiя ма€ вступ,  п'ять роздiлiв,  висновки,  список лiтератури,  додатки.
Обсяг   основно.і.   частини   не   перевищу€   встановлених   обмежень.   Змiст
автореферату вiдповiдас основним положенням дисертацi.і..

Критичнi    зауваження    за    формою    та    змiстом    дисертацi.і.   та
автореферату такi:

У першому роздiлi треба було зробити бiльш значнi акценти на
умови  невизначеностi,  зокрема у прив'язцi .і.х до розглянутих
концепцiй щодо керування iндукцiйною плавкою (роздiли 1.1.
та  1.2).

Наведене  в  роздiлi  2  дисертацi.і.  рiвняння  (2.16)  вiдображас

динамiку   вхiдних   змiнних.   Але   не   пояснено,   як   саме
визначаються  змiннi,  що  входять  до  структури    (2.16).  ТОму
вважаю,   що   було   б   необхiдно   розширити   матерiал,   що
стосу€ться  аналiзу  структури  опису  (2.16)  та  бiльш  детально
пояснити як саме можна визначити його компоненти.
В роздiлi 3 запропоновано використовувати процедуру штучно.і.
ортогоналiзацi.і.,  щоб  визначити  значення  вихiдно.і.  змiнно.і.  у
точках  центрального  композицiйного  плану.  Такий  пiдхiд  €
цiкавим,   але   не   сказано,   що   робити,   якщо   у   якомусь
гiперквадратнi        буде        вiдсутня        необхiдна       кiлькiсть
експериментальних     точок,     що     побудувати     адекватний
локальний опис у виглядi рiвняння реIресi.і.. Таких точок взагалi
може  не  бути.  Ще  одне  зауваження  стосу€ться  термiнологi.і.
«граничнi умови». В  контекстi дослiдження маються на увазi

рiвняння, що описують кiнцевий стан системи,  а не краничнi
умови.
В  роздiлi  4  запропоновано  використання  теорi.і.  стратегiчних
iгор для пошуку доцiльно.і. альтернативи управлiння процесом
на   етапi   плавлення.   Ця   пропозицiя   як   варiант   усунення
невизначеностей   на   етапi   плавлення   може   вважатися   за
доцiльну, однак слiд було бiльше уваги придiлити визначенню
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чисельних даних, на основi який виконано розрахунки (таблиця
4.1)

В  роздiлi  5  надано  запропоновано  отримувати  температурнi
обмеження  як  вирiшення  задачi  параметрично.і.  класифiкацi.і.,
але   не   наведено   прикладу   чисельного   розрахунку   таких
обмежень.

Вказанi  недолiки  не  впливають  на високу загальну  позитивну оцiнку

роботи,  яка  виконана  на  високому  науковому  рiвнi  i  ма€  вагомi
практичнi застосування.

Висновок

дисертацiйна робота С.П. димка с закiнченим науковим дослiдженням,
у ходi якого автор розв'язав важливу наукову проблему створення методологi.і.
визначення   структури   та   параметрiв   моделей,   що   описують   процеси

електроплавки   в   умовах   невизначеностi,   реалiзацiя   яко.і.  дас   можливiсть

знаходження оптимального управлiння процесами електроплавки.

дисертацiя  вiдповiдас  паспортовi  спецiальностi  05.13.03  -  системи  i
процеси  управлiння,  оскiльки  вона  стосу€ться  таких  ключових  напрямкiв
дослiджень як:

-   моделювання,   оптимiзацiя   й   адаптацiя   керованих   процесiв   у

динамiчних   системах,   що   здiйснюються   в   реальному   часi,   зокрема   з
використанням  математичних  моделей  у  процесi  функцiонування  систем
управлiння.

дисертацiйна   робота   оформлена   у   вiдповiдностi   з   вимогами   до
кандидатсько.і. дисертацiй.  Автореферат та опублiкованi роботи здобувача за

темою дисертацi.і. з достатньою повнотою вiдбивають .і-і. змiст.

Вважаю,   що  за  обсягом  наукових  дослiджень  науковим  рiвнем  i
практичною  цiннiстю  отриманих результатiв  дисертацiйна робота повнiстю

вiдповiда€ вимогам п.п.  9,11,12  «Порядку присудження наукових ступенiв»,

що  затверджено  постановою  Кабiнету  Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  24.07.2013  р.

№567.,  а  .і-і.  автор,  димко  €.П.  заслуговус  присудження  йому  наукового
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ступеня  кандидата  технiчних  наук  за  спецiальнiстю  о5.13.03  -  системи  i

процеси керування
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