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ВСТУП 

Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Оптимізація алгоритмів 

керування автоматикою комп’ютерних систем управління» ґрунтується на 

освітньо-професійній програмі підготовки магістрів зі спеціальності 151 – 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», яка визначає однією з 

професійних компетенцій здатність до творчої інноваційної діяльності у галузі 

аналізу та синтезу систем автоматизації, а також у міждисциплінарних галузях 

завдяки модифікації наявних або розробки нових засобів та алгоритмів з 

урахуванням задач конкретного виробництва. 

Навчальна дисципліна «Оптимізація алгоритмів керування автоматикою 

комп’ютерних систем управління» є складовою частиною циклу навчальних 

дисциплін, що вивчають практичні питання систем автоматизації промислових 

установок відповідно до вимог технологічного процесу. Метою вивчення 

навчальної дисципліни є підготовка до здійснення науково-технічних розробок 

та творчої інноваційної діяльності стосовно оптимізації та підвищення 

ефективності функціонування технологічних систем. 

Основним завданням для студентів є вивчення питань щодо методів 

оптимізації, синтезу відповідних алгоритмів та створення програмного 

забезпечення систем автоматизації різного призначення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: методи оптимізації на основі модульного критерію та 

функціоналів якості керування; принципи керування рухом технологічних 

об’єктів; функціональні можливості електромеханічних актуаторів; 

уміти: здійснювати оптимізацію систем керування відповідно до вимог 

технологічних процесів за допомогою комп’ютерних математичних пакетів; 

розробляти алгоритми оптимального керування; виконувати синтез систем 

технологічного регулювання з урахуванням вимог до показників якості; 

досліджувати динамічні властивості розроблених систем на основі 

комп’ютерного моделювання. 



 5 

У системах автоматизації технологічних процесів суттєве значення мають 

електромеханічні системи [1]. Їх застосовують майже в усіх різновидах 

технологічних процесів, де потребується змінювання потоку енергії. Слід 

відокремити процеси, пов’язані зі зміною вихідного матеріалу. Це 

прокатування, штампування, протягування, волочіння, обробка різанням, 

формування матеріалу та ін. У значній частині цих процесів для 

електромеханічних систем є характерним найбільш високий рівень технічних 

властивостей. До цієї групи належать робототехнічні системи, без яких у 

багатьох випадках неможливо забезпечити подальший розвиток автоматизації 

виробничих процесів. 

У електромеханічних системах зазвичай реалізується принцип 

підпорядкованого регулювання, а параметри алгоритмів керування 

визначаються на основі модульного критерію оптимізації. Отже, важливо мати 

практичний досвід оптимізації систем з використанням такого критерію.  

У сфері автоматизації виробничих процесів суттєву частину займають 

системи позиційного регулювання. До функціонування позиційних систем 

висуваються вимоги здійснення переміщення виконавчого органу як з 

максимальною швидкодією, так і з мінімізацією енергоспоживання. Тобто 

необхідно орієнтуватися у розв’язанні відповідних оптимізаційних задач. У 

низці випадків доцільно також мати компромісний варіант між швидкодіючим 

та енергоефективним керуванням ‒ поліоптимальне керування. 

Слід звернути увагу, що регулювання у сучасних електромеханічних 

системах забезпечують цифрові програмовані контролери, які функціонують з 

часовою дискретністю, що необхідно враховувати в процесі синтезу систем. 

Отже, у процесі навчальної магістерської підготовки важливо отримати 

ґрунтовні компетенції з оптимізації та моделювання електромеханічних систем 

автоматизації з урахуванням їх специфіки. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Моделювання слідкувальної електромеханічної системи, оптимізованої за 

модульним критерієм 

Мета: за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення Matlab 

здійснити дослідження динамічних властивостей слідкувальної 

електромеханічної системи, оптимізованої на основі модульного критерію. 

Основні теоретичні відомості 

Позиціонування у сучасних системах реалізується зазвичай за допомогою 

формування бажаної траєкторії руху та лінійного слідкувального регулювання 

[2]. Цьому відповідає структура (рис. 1.1) з пропорційним регулятором пере-

міщення (РП), датчиком переміщення (ДП) та системою електроприводу (СЕП) 

з регулюванням за кутовою швидкістю. У функції кута повороту вала двигуна φ 

реалізується переміщення x у технологічному об’єкті (ТО). Бажану траєкторію 

змінення кута φS розраховує формувач задання (ФЗ) відповідно до вимог щодо 

властивостей процесу позиціонування. 

 
φSS 

ФЗ 

– 

φS 
РП 

ωS 

ДП 

СЕП 
φ 

φ 

x 
ТО 

 

Рисунок 1.1 – Структура позиційної електромеханічної системи 

 

Система електроприводу СЕП реалізує підпорядковане регулювання 

швидкості двигуна зі структурними схемами, варіанти яких зображено на 

рис. 1.2, рис. 1.3 та рис. 1.4 [3; 6; 7]. 
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Рисунок 1.2 – Структурна схема системи регулювання швидкості з інтегрально-

пропорційним регулятором 

 
)z()z( *S KkK  )z()z( *S KkK   

ωS* 
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– 
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*τM  

– 
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φ* 
Sφ 

 
Рисунок 1.3 – Структурна схема системи регулювання швидкості з 

пропорційно-інтегральним регулятором і фільтром на вході 

 
)z()z( *S KkK  )z()z( *S KkK   

ωS* ω* *M  

*τM  

– 
Km Sω kRω 

KSω Rω 
– 

– 

φ* 
Sφ 

 

Рисунок 1.4 – Структурна схема системи регулювання швидкості з 

пропорційним регулятором та еталонною моделлю 

 

У системах ланки Sω та Sφ відповідають об’єкту регулювання, відобража-

ючи зв’язок швидкості  ω*  та кута повороту вала двигуна φ* з обертальним 

моментом двигуна M*. Технологічне навантаження враховує момент Mτ*.  

Перші два варіанти систем (рис. 1.2 та рис. 1.3) матимуть ідентичні 

статичні та динамічні властивості у результаті відповідного вибору параметрів 

регуляторів. Регулювання швидкості двигуна реалізує контур з пропорційною 

(kRω) та інтегральною (Rω) частинами регулятора. У контурі враховано дина-

мічні властивості формування обертального моменту двигуна завдяки ланці Km. 
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У третьому варіанті системи (рис. 1.4) маємо тільки пропорційний 

регулятор швидкості kRω [6]. У результаті досягається підвищена швидкодія 

реагування на сигнал задання. Для забезпечення астатичних властивостей 

системи відносно технологічного навантаження додано математичну еталонну 

модель KSω з передавальною функцією, відповідною замкненому оптимізова-

ному контуру пропорційного регулювання швидкості. Ланка Rω є ідентичною 

інтегральній частині регулятора швидкості в перших двох варіантах систем. Ця 

ланка формує коректувальний сигнал у функції похибки між бажаним процесом 

змінення швидкості, який має місце на виході еталонної моделі, та фактичною 

швидкістю. 

Усі системи (рис. 1.2  рис. 1.4) характеризують такі передавальні функції: 

 ,
z

1z

;
1

φ;
1

;
1

1
;
)1z(2

)1z(

01
Sω

ω
m

m
Rω

ω
J

S

ff
F

S
T

S
sT

K
T

T
R

ss















 (1.1) 

де  TS – інтервал дискретності регулювання; TRω – стала часу дискретного 

інтегрування; Tm – стала часу інерційності формування обертального моменту 

двигуна; TJ – стала інерції об’єкта регулювання;  f 0,  f 1 – параметри фільтра FSω. 

Передавальна функція ланки KSω, ураховуючи інформацію з практичної 

роботи № 1 з навчальної дисципліни «Оптимізація алгоритмів керування 

автоматикою комп’ютерних систем управління», дорівнює: 

 
,

zz

z

012

01
(z)

2S
bbb

cc
K




  (1.2) 

де  c1 = TS km1 kRω;  c0 = TS km2 kRω;  b2 = TJ;  b1 = TS km1 kRω ‒ TJ (1 + dm); 

b0 = TS km2 kRω + TJ dm. 

У структурних схемах змінні подані у відносних величинах, ураховуючи 

базисні: номінальну кутову швидкість ωB = ωN і номінальний обертальний 

момент MB = MN електродвигуна. Отже, ω* = ω / ωN  і  M* = M / MN. Стала 

інерції TJ = JS ωN / MN залежить від сумарного моменту інерції електроприводу 

JS, зведеного до вала електродвигуна. 
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Система регулювання швидкості з передавальною функцією Kω підпоряд-

ковується позиційному пропорційному регулятору  kRφ  згідно з рис. 1.5. 

)z()z( *S KkK  )z()z( *S KkK   
φS* 

– 
kRφ 

ωS* 
Kω 

ω* φ* 
Sφ 

 

Рисунок 1.5 – Структурна схема системи позиційного регулювання 

 

Параметр kRω пропорційної частини та стала інтегрування TRω регулятора 

швидкості, а також параметр пропорційного регулятора положення kRφ 

визначають на основі модульного критерію оптимізації [4]. 

Динамічні властивості систем регулювання відображає перехідна функція 

h(t) – реакція системи на стрибок сигналу задання hS. Ця функція має загальний 

вигляд, зображений на рис. 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Перехідна функція системи регулювання 

 

Перехідну функцію характеризують параметри (рис. 1.6): час зростання 

(першого узгодження) tR (rise time), час регулювання tS (settling time), пере-

регулювання σ = [(hm – hS) / hS]100 % (overshoot), фактор демпфірування 

ξ = tR / tS, динамічне відносне зменшення функції  Δh = [(hS – hF) / hS] 100 %  у 

результаті впливу стрибка збурення FS у момент часу tF. 

h(t) 

tF 

t 
0 

FS 

hS 

hm 

hF 

0,05hS 

0,05hS 

tR tS 
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Базові схеми моделей для дослідження динамічних властивостей систем 

за допомогою програмного забезпечення Matlab / Simulink матимуть вигляд, 

наведений на рис. 1.7. 

 
Рисунок 1.7 ‒ Базові схеми моделювання систем регулювання 

 

У моделі блок Speed Control є підсистемою, структура якої має 

відповідати одному з варіантів системи регулювання швидкості електро-

приводу згідно з  рис. 1.2  рис. 1.4. Приклад моделі для системи з інтегрально-

пропорційним регулятором швидкості (рис. 1.2) зображено на рис. 1.8. 

 
Рисунок 1.8 ‒ Схема моделювання системи з інтегрально-пропорційним 

регулятором швидкості 

 

Блоки, на базі яких створюють модель (рис. 1.8), знаходяться в бібліотеці 

пакета Matlab / Simulink: блоки Transfer Fcn та Integrator – у розділі Continuous, 

блоки Discrete-Time Integrator  і  Zero-Order Hold – у розділі Discrete, а суматори та 

пропорційні ланки Gain1  і  Gain2 – у розділі Math Operations. Схему слід набрати 

без портів введення wS і Mt та виведення wx, після чого виділити усі елементи 

за допомогою миші, натиснути на праву клавішу миші та вибрати з меню  



 11 

опцію Create Subsystem from Selection. Створеній підсистемі надати ім’я 

Speed Control, увійти у підсистему та ввести відповідні позначки портів 

введення та виведення (рис. 1.8). У блоках задають необхідні параметри, 

причому в дискретних блоках Discrete-Time Integrator  і  Zero-Order Hold  має бути 

вказано інтервал дискретності Ts (Sample time), а у блоці Discrete-Time Integrator 

окрім того – Gain Value  1/Trw. 

Реалізацію дискретних інтегральних ланок доцільно здійснювати за 

допомогою блока Discrete-Time Integrator (рис. 1.9), який дозволяє інтегрувати 

вхідний сигнал методом прямокутників із затримкою (рис. 1.9а) і без затримки 

на один інтервал дискретності (рис. 1.9б) та методом трапецій (рис. 1.9в) 

залежно від вибраного параметра Integrator Method. 

 

 а) б) в) 

Рисунок 1.9 ‒  Блоки реалізації дискретних інтеграторів 

 

Вмістом підсистеми Position Control має бути позиційна система (рис. 1.5) 

з підпорядкованим регулюванням швидкості (ланці Kω відповідатиме підсисте-

ма Speed Control) та з доданим блоком Zero-Order Hold у зворотному зв’язку. 

Блоки wS, pS, призначені для формування стрибків задання швидкості ωS* і 

кута повороту φS*, є блоками типу Step з параметрами Step time = ts0 та 

Final value зі змінними відповідно wS і pS. Такого самого типу є блоки Mt1 і Mt2 

з параметрами Step time = tm для моделювання технологічного навантаження 

Mτ* (Final value = Mt). У блоках To workspace фіксуються результати моделюван-

ня щодо заданих вхідних змінних (ws, M1, ps, M2), часу моделювання t, 

процесів змінення швидкості ω* (wx) і кута повороту φ* (px). У цих блоках 

необхідно встановити Save format  Array  та задати параметр Sample time = st. 

У створеній моделі слід задати час моделювання у вигляді змінної tsim у 

вікні Simulation stop time  і зберегти модель у файлі з ім’ям «OAKA_SimL1.mdl». 
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Введення значень параметрів моделей та виведення результатів за 

допомогою команд plot забезпечує програма, сформована в М-файлі (скрипті) 

пакета Matlab. Текст має відповідати прикладу, поданому в табл. 1.1, який слід 

доповнити виразами параметрів регуляторів, фільтра та коефіцієнтами 

еталонної моделі, визначеними в результаті практичної роботи № 1 з навчальної 

дисципліни «Оптимізація алгоритмів керування автоматикою комп’ютерних 

систем управління». Позначення параметрів у моделях систем мають 

співпадати з позначеннями в М-файлі. 

Порядок виконання роботи 

Під час виконання лабораторної роботи необхідно за допомогою 

комп’ютерного пакета Matlab виконати такі завдання: 

1) за допомогою блоків бібліотеки Simulink ввести схему моделі згідно з 

рис. 1.2, ураховуючи рис. 1.8, та зробити її підсистемою Speed Control 

відповідно до рис. 1.7; 

2) ввести схему моделі згідно з рис. 1.5 та оформити цю схему як 

підсистему Position Control (рис. 1.7), ураховуючи, що ланці Kω відповідатиме 

підсистема Speed Control, задати час моделювання tsim і зберегти отриману 

загальну модель у файлі «OAKA_SimL1.mdl»; 

3) набрати текст програми моделювання на підставі табл. 1.1, задавши 

krw, Trw, f1, f0, krp  відповідно до kRω, TRφ, f1, f0, kRφ2, визначених у результаті 

практичної роботи № 1, і зберегти з ім’ям «OAKA_ParL1.m»; 

4) запустити програму моделювання «OAKA_ParL1.m» та зафіксувати 

отримані результати; 

5) модифікувати схеми моделей підсистем Speed Control і Position Control 

відповідно до рис. 1.3; 

6) запустити програму моделювання «OAKA_ParL1.m» та зафіксувати 

отримані результати; 

7) модифікувати схеми моделей підсистем Speed Control і Position Control 

відповідно до рис. 1.4, у програмі моделювання змінити вираз krp відповідно до 

kRφ1, визначеного в результаті практичної роботи № 1; 

8) запустити програму моделювання «OAKA_ParL1.m» та зафіксувати 

отримані результати. 
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Таблиця 1.1 – Текст програми щодо моделювання систем регулювання 

№ 

рядка 
Найменування команд 

 
 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 
clc; clear all; close all; 

%Sample time Ts, simulation time tsim, inertia Tj 

Ts=0.004; tsim=100*Ts; Tj=0.002; 

%Step time "wS", "pS" (ts0); step time "Mt1", "Mt2" (tm) 

ts0=Ts; tm=50*Ts; 

%Sample time "To Workspace" 

st=0.01*Ts; 

%Setpoints: speed wS, position pS, torque Mt 

wS=50; pS=5; Mn=3.5; Mt=0.5*Mn;  

  

%Torque Control 

Tm=Ts; dm=exp(-Ts/Tm); km1=1-Tm*(1-dm)/Ts; km2=Tm*(1-dm)/Ts-dm; 

  

%P_Speed_Control 

krw=???; 

%I_Speed Control 

Trw=???; 

%Setpoint Filter 

f1=???; f0=???; 

%Reference Model 

c1=Ts*km1*krw; c0=Ts*km2*krw; 

b2=Tj; b1=Ts*km1*krw-Tj*(1+dm); b0=Ts*km2*krw+Tj*dm; 

  

%Position Control 

krp=???; 

  

sim(‘OAKA_SimL1.mdl’); 

  

plot(t,ws/wS,t,wx/wS,t,M1/Mn);grid on; 

axis([0 0.4 0 1.5]); 

  

figure(2); 

plot(t,ps/pS,t,px/pS,t,M2/Mn);grid on; 

axis([0 0.4 0 1.5]); 
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Зміст звіту 

1. Надати схеми підсистем регулювання, створених за допомогою блоків 

з бібліотеки Simulink відповідно до рис. 1.2, рис. 1.3, рис. 1.4 та рис. 1.5. 

2. Навести результати моделювання з оцінкою показників якості пере-

хідних функцій: часу зростання tR, перерегулювання σ, часу регулювання tS, 

фактора демпфірування  ξ,  динамічного відносного зменшення швидкості Δω* 

в результаті накиду моменту навантаження. Для визначення показників якості 

регулювання доцільно застосувати можливості Linear analysis пакета Matlab. 

3. Здійснити порівняльний аналіз результатів і зробити висновки щодо їх 

відповідності теоретичним передумовам оптимізації підпорядкованих систем 

регулювання на підставі модульного критерію. 

Контрольні  питання 

1. Назвіть показники якості перехідних функцій систем регулювання. 

2. Які очікувані динамічні властивості підпорядкованих систем 

регулювання, оптимізованих на базі модульного критерію? 

3. Що враховує параметр пропорційного регулятора швидкості? 

4. З яких умов визначаються параметри вхідного фільтра у системі 

регулювання швидкості з пропорційно-інтегральним регулятором? 

5. Як вибирається стала інтегрування у системі регулювання швидкості з 

пропорційно-інтегральним регулятором? 

6. Назвіть основні етапи процесу розв’язання оптимізаційних задач. 

7. Чому відповідає передавальна функція еталонної моделі в системі 

регулювання швидкості? 

8. Яким чином функціонує система регулювання швидкості з еталонною 

моделлю? 

Література: [1, с. 5–11; 2, с. 331–337; 3, с. 103–111; 4, с. 9–13;  

6, с. 92–112; 7, с. 291–300]. 
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Лабораторна робота № 2 

Моделювання  позиційної  системи  з  підвищеною  швидкодією 

Мета: на підставі комп’ютерного моделювання здійснити дослідження 

позиційної системи з формуванням часооптимального задання та зі 

слідкувальною системою регулювання. 

Основні теоретичні відомості 

Під час формування бажаної траєкторії позиціонування необхідно 

коректно визначати момент початку гальмування. Це реалізують за принципом 

предикції (прогнозування) стану процесу [8]. Суть цього принципу полягає, по-

перше, у розрахунку на етапі розгону двигуна залишкового шляху, ураховуючи 

як змінення поточного положення, так і прогнозуючи змінення положення під 

час гальмування. По-друге, якщо швидкість руху досягає максимальної 

обмежувальної величини, то залишковий шлях розраховується з урахуванням 

цієї швидкості. Досягнення розрахованим залишковим шляхом нуля указує на 

необхідність початку гальмування. Зазначені аспекти відображені на рис. 2.1, де 

φP* відповідає змінній предикції під час формування бажаної траєкторії. 

  

 а) б) 

Рисунок 2.1 – Діаграми процесів формування траєкторії часооптимального 

позиціонування без (а) та з обмеженням (б) швидкості  ωS*  із застосуванням 

предикції стану 
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Підставою для визначення змінної предикції  φP*  є рівняння: 

а) на інтервалі прискорення (0 ≤ t ≤ ta): 

 ,)()(;)(

00

** *P*SS*PP0P tωttεtω d

t

td

t

    (2.1) 

де  φSS* ‒ задане кінцеве положення; εP0* ‒ константа предикції, ураховуюча 

процеси прискорення та гальмування; ωP* ‒ змінна предикції щодо швидкості; 

б) на інтервалі руху з максимальною швидкістю (tа ≤ t ≤ tS): 

 .)()( *a m*P*P tωtt   (2.2) 

Вираз для константи предикції εP0* випливає з аналізу змінення кута 

повороту вала двигуна, розглянутого під час практичної роботи № 2 з 

навчальної дисципліни «Оптимізація алгоритмів керування автоматикою 

комп’ютерних систем управління». За умови tm = tS – ta = 0 (рис. 2.1а) сумарне 

змінення кута на інтервалах прискорення та гальмування дорівнюватиме: 
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   (2.3) 

Отже, виходячи з формул (2.1), такий результат буде отриманий, якщо 

константу предикції задати як: 
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ε

ε
εε  (2.4) 

Оптимальна траєкторія позиціонування має бути реалізована завдяки 

слідкувальній системі електроприводу (рис. 1.1). Зменшення похибки 

відстеження потребує підвищеної швидкодії позиційного регулювання. Це 

може бути забезпечено підпорядкованою системою регулювання швидкості зі 

структурою, зображеною на рис. 1.4. 

Реалізацію формування часооптимальної траєкторії позиціонування може 

бути здійснено в пакеті Matlab / Simulink на підставі моделі, схему якої 

наведено на рис. 2.2. Необхідне функціонування забезпечено за допомогою 

дискретних інтегральних ланок, позначених як wP, pSp, wS та pS. 



 17 

 

 

 

Р
и

с.
 2

.2
 –

 С
х

ем
а 

м
о
д

ел
і 

ф
о
р

м
у

в
ан

н
я
 ч

ас
о
о

п
ти

м
ал

ьн
о

ї 
тр

ає
к
то

р
ії

 п
о

зи
ц

іо
н

у
в
ан

н
я
 

 



 18 

Блоки  wP і pSp у дискретній формі реалізують предикцію стану 

відповідно до рівнянь (2.1), ураховуючи константу предикції εP0* (eP0) і 

величину заданого переміщення φSS* (pSs). На виході блоку pSp маємо змінну 

предикції  φP*. 

На базі блоків  wS  і  pS виконано формування часооптимальної траєкторії 

руху. Блоки розраховують змінні задання швидкості ωS* та переміщення φS* 

згідно з величинами прискорень εSa* (константа eSa) та εSb* (константа eSb). 

Змінення вхідних величин інтегральних блоків на різних етапах форму-

вання траєкторії забезпечують перемикачі vPs1 і vPs2 (розділ Signal Routing у 

бібліотеці Simulink) у функції вихідного сигналу блоку MinMax (розділ Math 

Operation). Цей блок вибирає максимальну величину з вихідних сигналів блоків 

активації  N1, N2, N3 (If Action Subsystem), які визначають номер етапу форму-

вання, ураховуючи результати дії блоку If (обидва блоки у розділі Ports & Sub-

systems бібліотеки Simulink). Блоки активації мають ідентичну структуру згідно 

з рис. 2.3, але з різною константою SH, яка дорівнює відповідно 1, 2 або 3. 

 

Рис. 2.3 – Схема портів активації 

 

Блок If аналізує дві змінних: u1 – задану швидкість та u2 – змінну 

предикції. Умовами етапу 1 є величина заданої швидкості, яка менша за 

максимальну (u1<wm), та ненульове значення змінної предикції (u2~=0). Етап 2 

активується за умови досягнення заданою швидкістю максимальної величини 

(u1==wm) та також ненульового значення змінної предикції (u2~=0). За іншими 

умовами реалізується завершальний етап 3. Під час уведення умов у блок 

необхідно, щоб змінні, які застосовуються, були визначені у Workspace!!! 

Для забезпечення нульового прискорення за умови досягнення заданою 

швидкістю нульового значення застосовано перемикач Sw1 (блок Switch у 

розділі Signal Routing) з порогом перемикання  Threshold = 0. 
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Таблиця 2.1 – Текст програми щодо моделювання позиційної системи з 

часооптимальним керуванням 

№ 

рядка 
Найменування команд 

 
 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
 

 
clc; clear all; close all; 

%Sample time Ts, simulation time tsim 

Ts=0.004; tsim=750*Ts; 

%Step time "pSs" (ts0), sample time "To Workspace" (st) 

ts0=0; st=0.01*Ts; 

  

%Setpoints: position pSs, speed max wm, inertia Tj, torque Mt 

pSs=30; wm=40; Tj=0.002; Mt=0; 

%Normalizing values 

pSn=50; wSn=40; eSn=100; 

%Accelerations 

eSa=50; eSb=0.7*eSa; 

%Prediction Parameter 

eP0=eSa*(1+eSa/eSb); 

  

%Torque Control 

Tm=Ts; dm=exp(-Ts/Tm); km1=1-Tm*(1-dm)/Ts; km2=Tm*(1-dm)/Ts-dm; 

  

%P_Speed_Control 

krw=???; 

%I_Speed Control 

Trw=???; 

%Reference Model 

c1=Ts*km1*krw; c0=Ts*km2*krw;  

b2=Tj; b1=Ts*km1*krw-Tj*(1+dm); b0= Ts*km2*krw+Tj*dm; 

  

%Position Control 

krp=??? 

  

sim(‘OAKA_SimL2.mdl’); 

  

plot(t,eS/eSn,t,wS/wSn,t,pS/pSn,t,pSp/pSn,t,(pS-px)*10/pSn);grid on; 

axis([0 3 -0.6 1.4]); 
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Для забезпечення нульового прискорення за умови досягнення заданою 

швидкістю нульового значення застосовано перемикач Sw1 (блок Switch у 

розділі Signal Routing) з порогом перемикання  Threshold = 0. 

У моделі необхідно забезпечити обмеження вихідних сигналів 

інтеграторів: pSp – на нульовому рівні, а wS – на нульовому та максимальному 

рівнях wm. Уведення відповідних значень та імені змінної здійснюють, 

активуючи Limit output у параметрах блоків, після чого задають 

Upper saturation limit і Lower saturation limit. Інтервал дискретності інтеграторів 

дорівнюватиме Ts, а дискретність ланки затримки 1/z слід задати величиною 

st = 0,01Ts. Ця ланка забезпечує відсутність у моделі алгебричного контуру. 

Загалом модель позиційної системи з формувачем траєкторії руху має 

відповідати схемі з двох підсистем згідно з рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4 – Схема моделювання слідкувальної позиційного системи  

з часооптимальним керуванням 

 

У моделі (рис. 2.4) підсистема  Position Setpoint   вміщує модель, зображену 

на рис. 2.2, а підсистема Position Control реалізує один з варіантів, досліджених у 

лабораторній роботі № 1. Для забезпечення процесу моделювання відповідний 

М-файл слід мати у вигляді, поданому в табл. 2.1. 

Порядок виконання роботи 

Під час виконання лабораторної роботи необхідно за допомогою 

комп’ютерного пакета Matlab виконати такі завдання: 

1) ввести схему формування траєкторії позиціонування згідно з рис. 2.2 ; 

2) введену схему оформити як підсистему Position Setpoint у складі 

моделі системи позиційного регулювання, зображеної на рис. 2.4; 
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3) у підсистемі Position Control застосувати модель позиційного регулю-

вання, реалізованої в лабораторній роботі № 1 відповідно до рис. 1.7 з 

варіантом регулювання швидкості згідно з рис. 1.2 або рис. 1.3; 

4) зберегти модель у файлі з ім’ям «OAKA_SimL2.mdl»; 

5) набрати текст М-файла (табл. 2.1) з наданими параметрами моделі, 

додавши вирази для параметрів оптимізованої системи позиційного регулю-

вання, визначеними в результаті виконання практичної роботи № 1 з навчальної 

дисципліни «Оптимізація алгоритмів керування автоматикою комп’ютерних 

систем управління» (коефіцієнт регулятора переміщення kRφ2); 

6) активувати виконання програми М-файла «OAKA_ParL2.m» та 

зафіксувати отриману діаграму процесу часооптимального позиціонування; 

7) у М-файлі «OAKA_ParL2.m» задати нове значення параметра pSs=60 

(рядок 8 у табл. 2.1)  та повторити моделювання з фіксацією результату; 

8) модифікувати підсистему Position Control, застосувавши варіант 

регулювання швидкості з еталонною моделлю (рис. 1.4) та змінивши коефіцієнт 

позиційного регулятора  krp (рядок 28 у табл. 2.1) з урахуванням результатів 

практичної роботи № 1 (коефіцієнт регулятора переміщення kRφ1); 

9) здійснити моделювання модифікованої позиційної системи для двох 

значень параметра  pSs=30  і  pSs=60 та зафіксувати отримані результати. 

Зміст звіту 

1. Розробити та надати блок-схему алгоритму формування часо-

оптимальної траєкторії позиціонування. 

2. Навести схему підсистеми Position Setpoint. 

3. Надати результати моделювання з оцінкою максимальної величини 

похибки  pS – px  відслідковування заданої траєкторії руху. 

4. Здійснити порівняльний аналіз результатів і зробити висновки щодо їх 

відповідності теоретичним передумовам часооптимального керування та 

функціонуванню позиційної системи з різними варіантами регулювання 

швидкості. 
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Контрольні  питання 

1. Який підхід застосовують у позиційних системах для реалізації 

бажаної траєкторії руху? 

2. За яким принципом здійснюється формування траєкторії оптималь-

ного керування? 

3. Надайте обґрунтування дискретній передавальній функції між 

швидкістю руху та переміщенням. 

4. На підставі яких умов визначається поточний етап процесу 

позиціонування? 

5. За рахунок яких елементів здійснюється перехід до іншого етапу 

позиціонування? 

6. Від чого залежить динамічна похибка позиційної системи? 

Література:  [2, с. 331–337; 3, с. 103–11; 7, с. 375–380; 8, с. 7–10]. 
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Лабораторна робота № 3 

Моделювання  позиційної  системи  з  поліоптимальним  керуванням 

Мета: на підставі комп’ютерного моделювання здійснити дослідження 

позиційної системи з формуванням поліоптимального задання та зі 

слідкувальною системою регулювання. 

Основні теоретичні відомості 

Формування траєкторії поліоптимального позиціонування також перед-

бачає використання принципу предикції стану відповідно до рис. 3.1 [7; 8]. На 

етапі розгону системи з постійним прискоренням визначається змінна предикції 

φP*, яка враховує сумарне змінення положення на інтервалах як прискорення, 

так і гальмування. Досягнення цією змінною нульового значення є сигналом 

для початку змінення прискорення з досягненням заданої постійної величини 

уповільнення під час гальмування (рис. 3.1а).  

  

 а) б) 

Рисунок 3.1 – Діаграми процесів формування траєкторії позиціонування  

без (а) та з обмеженням (б) швидкості  ωS*  із застосуванням предикції стану 

 

Якщо параметри поліоптимального керування вибрані так, що змінна 

предикції φP* не досягає нуля в момент закінчення етапу постійного 

прискорення (рис. 3.1б), то реалізується етап зменшення прискорення із 

заданим темпом. На цьому етапі змінна предикції не корегується. З моменту 

досягнення прискоренням εS* нульового значення (t = tSa на рис. 3.1б) рух 
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здійснюється з постійною швидкістю, а змінна предикції відповідно лінійно 

зменшується до нуля, після чого розпочинається процес гальмування. 

Змінну предикції  φP*  на етапі прискорення визначають рівняння: 

 .

00

)(;)( ******* PP0SSPP0P0P ttωtεωtω d

t

d

t

    (3.1) 

Константи предикції  εP0*, ωP0*, φP0*  випливають зі складових виразу 

(3.6) для сумарного змінення кута повороту вала двигуна, отриманого під час 

виконання практичної роботи № 3. Ураховуючи цей результат, матиме: 
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Отже, змінення кута відносно часу першого етапу позиціонування 

тривалістю  ta  відповідає повному куту повороту за умови відсутності руху з 

максимальною швидкістю (ΔφSm* = 0), що дає підстави для урахування 

відповідних складових рівняння (3.2) як констант процесу предикції. У 

результаті розрахунки  φP*  відповідно до рівнянь (3.1) під час руху з постійним 

прискоренням  забезпечують прогнозування сумарного змінення кута повороту 

як на етапі прискорення, так і під час гальмування. 

Завершення першого етапу позиціонування з постійним прискоренням 

доцільно визначати на основі контролювання заданої швидкості  ωS*. Для цього 

слід урахувати значення швидкості  ωSa*  наприкінці етапу, взявши до уваги 

такі формули: 
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 (3.3) 

де  tP,  λ  ‒  відповідно час та параметр поліоптимального позиціонування;   

εPm* ‒ прискорення під час розгону та гальмування двигуна. 
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Реалізацію підсистеми формування поліоптимальної траєкторії 

позиціонування може бути здійснено у пакеті Matlab / Simulink відповідно до 

моделі, зображеної на рис. 3.2. Інтегральні блоки wP і pSp формують змінну 

предикції φP*. У момент змінення задання φSS* (pSs) згідно з (3.1) ураховується 

початкове значення φP0* (pP0) та вводяться початкові умови до блоків wP і pSp. 

У блоці pSp слід задати мінімальне обмеження на нульовому рівні. 

Поліоптимальну траєкторію розраховують блоки eS (прискорення), wS 

(швидкість) та pS (кут). Блок wS має обмеження: мінімальне – на нульовому 

рівні та максимальне – на рівні  ωm*  (змінна моделі wm подана в табл. 3.1). 

Для процесу є характерним п’ять етапів, які визначає блок  If  залежно від 

стану змінних wS (вхід u1), eS (вхід u2) та pSp (вхід u3). Активаційні блоки N1, 

N2, N3, N4 та N5 формують номери етапів 1, 2, 3, 4 або 5 аналогічно рис. 2.3 з 

лабораторної роботи № 2. Поточний максимальний номер етапу визначає блок 

MinMax, вихід якого через ланку затримки 1/z з’єднано з керувальними входами 

перемикачів  vSp1, vSp2 та vSp3. У результаті на кожному з етапів на вхід 

інтеграторів подаються відповідні величини. Перемикач Sw1 забезпечує 

задання початкового значення  ePm та нульову величину прискорення за умови 

нульового рівня на виході блоку wS. 

Константи в моделі визначають: eP0, ePm – величини прискорень для 

розрахунку відповідно змінної предикції wP та змінної швидкості wS;  

rS – величина ривка для розрахунку прискорення eS. Слід зазначити, що в 

моделі реалізовано випадок однакових величин прискорень на етапах розгону 

та гальмування (ePm = eSа = eSb). 

Програму моделювання позиційної системи подано в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 – Текст програми щодо моделювання позиційної системи з 

поліоптимальним керуванням 

№ 

рядка 
Найменування команд 

 
 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
 

 
clc; clear all; close all; 

%Sample time Ts, simulation time tsim 

Ts=0.004; tsim=750*Ts; 

%Step time "pSs" (ts0), sample time "To Workspace" (st) 

ts0=0; st=0.01*Ts; 

%Setpoints: position pSs, speed max wm, inertia Tj, torque Mt 

pSs=30; wm=40; Tj=0.002; pSt=30; Mt=0; 

%Normalizing values 

pSn=50; wSn=40; eSn=100; 

%Accelerations 

eTm=50; Lam=???; ePm=???;  

%Predictor_Parameter 

tP=???; 

ta=(tP-Lam*tP)/2; tSa=0.5*tP; 

wa=ePm*ta; rS=ePm/(tP*Lam/2); 

eP0=???; wP0=???; pP0=???; 

 

%Torque Control 

Tm=Ts; dm=exp(-Ts/Tm); km1=1-Tm*(1-dm)/Ts; km2=Tm*(1-dm)/Ts-dm; 

%P_Speed_Control 

krw=???; 

%I_Speed Control 

Trw=???; 

%Reference Model 

c1=Ts*km1*krw; c0=Ts*km2*krw;  

b2=Tj; b1=Ts*km1*krw-Tj*(1+dm); b0= Ts*km2*krw+Tj*dm; 

%Position Control 

krp=???; 

 

sim(‘OAKA_SimL3.mdl’); 

 

 plot(t,eS/eSn,t,wS/wSn,t,pS/pSn,t,pSp/pSn,t,(pS-px)*10/pSn);grid on; 

axis([0 3 -0.6 1.4]); 
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У програмі моделювання (табл. 3.1) змінна pSt (рядок 7) визначає задання 

переміщення φST* в процесі часооптимального керування, відносно якого слід 

розрахувати параметри поліоптимального процесу з умов ідентичного часу 

позиціонування (tP = tT). Параметр λ (Lam у рядку 11) слід задати згідно з 

результатами практичної роботи № 3 і відповідно визначити величину 

прискорення ePm (εPm* = εSa* = εSb*), яке забезпечить необхідний час 

позиціонування. 

Умови етапів формування поліоптимальної траєкторії руху є такими: 

1) етап 1 – ωS* < ωSa* та εS* > 0, де ωSa* – значення швидкості в момент 

закінчення процесу з постійним прискоренням; 

2) етап 2 – ωS* ≥ ωSa* та εS* > 0; 

3) етап 3 – εS* > 0 та φP* ≠ 0; 

4) етап 4 – φP* = 0 та εS* > – εPm*; 

5) етап 5 – φP* = 0 та εS* = – εPm*. 

Ураховуючи постійне прискорення на етапі 1, величина швидкості ωSa* 

(рядок 15 у табл. 3.1) визначатиметься з умов (3.3). 

Порядок виконання роботи 

Під час виконання лабораторної роботи необхідно, використовуючи  

комп’ютерні засоби, виконати такі завдання: 

1) за результатами практичної роботи № 3 з навчальної дисципліни 

«Оптимізація алгоритмів керування автоматикою комп’ютерних систем 

управління» визначити константи розрахунків змінної предикції, виконавши 

спрощення цих виразів, ураховуючи умову εSa* = εSb* = εPm*; 

2) у пакеті Matlab / Simulink реалізувати схему формування полі-

оптимального керування згідно з рис. 3.2; 

3) введену схему оформити як підсистему Position Setpoint у складі 

моделі системи позиційного регулювання, ураховуючи рис. 2.4; 
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4) у підсистемі Position Control застосувати модель позиційного регулю-

вання, реалізованої в лабораторній роботі № 1 відповідно до рис. 1.6 з 

варіантом регулювання швидкості згідно з рис. 1.4; 

5) зберегти модель у файлі з ім’ям «OAKA_SimL3.mdl»; 

6) набрати текст М-файла «OAKA_ParL3.m», поданий у табл. 3.1, 

додавши отримані вирази параметрів предикції (пункт 1) і вирази для 

параметрів поліоптимального процесу та оптимізованої системи позиційного 

регулювання, визначені в результаті виконання практичних робіт № 1 і № 3 з 

навчальної дисципліни «Оптимізація алгоритмів керування автоматикою 

комп’ютерних систем управління»; 

7) активувати виконання програми М-файла «OAKA_ParL3.m» та 

зафіксувати отриману діаграму процесу поліоптимального позиціонування; 

8) у М-файлі «OAKA_ParL3.m» задати нове значення параметра pSs=60 

та повторити моделювання з фіксацією результату. 

Зміст звіту 

1. Навести схему підсистеми Position Setpoint. 

2. Розробити та надати блок-схему алгоритму формування полі-

оптимальної траєкторії позиціонування. 

3. Надати результати моделювання з оцінкою величини часу 

позиціонування. 

4. Здійснити порівняльний аналіз результатів і зробити висновки щодо їх 

відповідності теоретичним передумовам поліоптимального керування. 

Контрольні  питання 

1. Назвіть ознаки процесу предикції стану щодо реалізації поліоптималь-

ного керування. 

2. Чому змінну предикції  φP*  необхідно тримати на постійному рівні 

під час зменшення прискорення? 

3. Які початкові умови слід ураховувати у процесі предикції стану? 

4. На підставі яких умов визначаються етапи процесу позиціонування? 
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5. Як забезпечується однаковий час процесів полі- та часооптимального 

позиціонування у разі відсутності обмеження швидкості руху? 

6. Як та чому відрізняється час полі- та часооптимального позиціону-

вання у разі обмеження швидкості руху? 

Література:  [2, с. 331-337; 3, с. 103-11; 7, с. 385-388; 8, с. 7-10]. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Для оцінювання роботи студентів на лабораторних заняттях ураховується 

їхня присутність і активність під час виконання завдання. Під час захисту 

виконаної лабораторної роботи враховується якість оформлення звіту 

(наявність теми, мети, висновків, розрахунків, пояснень тощо), своєчасність 

здачі та володіння матеріалом. 

Для студентів передбачено 3 заняття різної складності, їхні знання 

оцінюються згідно з таблицею розподілу балів, що отримують студенти. 

Таблиця розподілу балів, що отримують студенти 

№ 

пор. 

Присутність 

на занятті 

(консультації) 

Активність 

на занятті 

Якість 

оформлення 

звіту 

Правильність 

результатів 

Якість 

захисту 

Кількість 

балів 

1. 1,0 4,0 1,0 1,0 3,0 10 

2. 1,0 4,0 1,0 1,0 3,0 10 

3. 1,0 4,0 1,0 1,0 5,0 12 

Бали за всі заняття 15 
Сумарний бал за всі лабораторні 

роботи 
32 
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