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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Методи оптимізації процесів керування» є 

важливою для підготовки фахівців у галузі систем керування й автоматики, 

дозволяє обґрунтувати необхідність застосування сучасних математичних 

апаратів, що реалізують пошук найкращих законів керування за 

багатоскладовими критеріями якості для розв’язання завдань автоматичного 

керування. Навчальна дисципліна вивчається у дев’ятому семестрі п’ятого 

курсу. 

Під час вивчення дисципліни студент оволодіває основами системного 

підходу до використання методів створення й аналізу систем керування з 

функціями пошуку екстремуму й адаптації до зміни параметрів об’єкта. Це 

надає можливість успішно розробляти й аналізувати системи керування за 

допомогою спеціалізованих програмних заходів, що орієнтовані на 

розв’язування подібних завдань. Набуті знання можуть бути використані як під 

час виконання дипломного проекту, так і в майбутній професійній діяльності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є змістовна постановка 

завдань оптимізації, математичні принципи оптимізації структур систем 

керування й алгоритми керування, методи розв’язування завдань оптимізації та 

способи їх реалізації за допомогою обчислювальної техніки. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Методи оптимізації процесів керування» 

базується на знаннях, отриманих студентами під час навчання з дисциплін 

«Теорія автоматичного керування» та «Ідентифікація і моделювання 

технологічних об’єктів». 

Здобути знання та навички в надалі можуть бути використані як під час 

виконання дипломного проекту, так і в майбутній професійній діяльності. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методи оптимізації процесів 

керування» є теоретична й практична підготовка фахівців з комп’ютеризованих 

систем, автоматики та управління у питаннях оптимізації алгоритмів керування. 
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Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Методи 

оптимізації процесів керування» є вивчення змістовних постановок завдань 

оптимізації, математичних принципів оптимізації структур систем керування й 

алгоритмів керування, методів розв’язування завдань оптимізації і способів їх 

реалізації за допомогою обчислювальної техніки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 місце і значення методів оптимізації в підвищенні ефективності  

сучасного господарства; 

 змістовні та формалізовані постановки завдань оптимізації; 

 теоретичні підгрунтя й алгоритми розв’язування завдань варіаційного 

числення, оптимального керування; 

 методи синтезу безперервних і дискретних оптимальних регуляторів 

систем керування; 

 принципи побудови систем екстремального, адаптивного керування, 

методи пошуку екстремуму; 

 математичний апарат поліноміальних рівнянь і їх систем; 

уміти: 

 здійснювати математичну постановку завдань оптимізації: визначати 

необхідні набори вхідних сигналів і керованих змінних, складати математичну 

модель об’єкта керування, визначати обмеження на змінні стану та керування, 

задавати цільову функцію у вигляді інтегральних критеріїв якості;  

 складати алгоритми і програми для розв’язування завдань оптимізації 

на ЕОМ, складати набори тестових даних для настроювання й оптимізації 

алгоритму керування; 

 працювати з пакетами прикладних програм, що реалізують методи 

оптимізації на ЕОМ. 
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Виконанню кожної лабораторної роботи передує самостійна робота з 

теми лабораторної роботи. Підготовка до роботи включає в себе поглиблене 

вивчення  відповідного розділу навчального курсу, ознайомлення з методикою 

виконання роботи, підготовка необхідних таблиць для внесення результатів, 

підготовка відповідей на контрольні питання.  

Виконання лабораторної роботи включає такі етапи:  

– самостійна підготовка до лабораторного заняття з використанням даних 

методичних указівок і додаткової літератури; 

– виконання необхідних розрахунків у лабораторії;  

– оформлення результатів досліджень у формі звіту, структура якого 

зазначена в кожній роботі;  

– захист звіту з виконаної лабораторної роботи.  

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути виконаний 

студентом особисто на аркушах білого паперу форматом А4 (210×297 мм) 

комп’ютерним способом (за допомогою комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes 

New Roman, розміром 14 пунктів на одному боці аркуша. За необхідності звіт 

може містити рисунки або скріншоти виконаної роботи. 

Звіт має включати титульну сторінку і звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. 

Звіт про кожну лабораторну роботу має включати: 

 назву лабораторної роботи; 

 тему; 

 мету; 

 порядок виконання роботи  короткий опис виконання кожного пункту 

роботи; 

 письмові відповіді на контрольні питання. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Вивчення середовища розробки програм MATLAB 

Мета: ознайомитися із середовищем редактора та відладчика М-файлів. 

Навчитися створювати та компілювати програми, керувати запуском процедур і 

моделей. Освоїти роботу з робочою областю MATLAB. 

Короткі теоретичні відомості 

Середовище програмування системи MATLAB призначено для розробки 

додатків, інтегрованих з усіма пакетами розширення. У ній реалізовані всі 

принципи процедурного і об’єктно-орієнтованого програмування, включаючи 

компілятори з мов С+, FORTRAN, ADA. 

Файли, що містять команди і оператори MATLAB, називаються  

М-файлами. Існують два типи М-файлів: М-сценарії і М-функції. Їх 

характеристики наведено у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

М-сценарій М-функція 

Не має вхідних і вихідних аргументів Має вхідні та вихідні аргументи 

Оперує з даними з робочої області За замовчуванням внутрішні змінні є 

локальними щодо функції 

Призначений для автоматизації  

послідовності кроків, які 

виконуються багаторазово 

Призначена для розширення 

можливостей мови MATLAB 

(бібліотеки, функції, пакети прикладних 

програм) 

 

М-сценарій: 

SCRIPT                                                                          Заголовок сценарію  

Синтаксис: 

         Script 

Опис: 

Команда «script» задає заголовок сценарію і записується в першому 

рядку. Сценарій (Script-файл) – це зовнішній файл, що містить послідовність 

команд, операторів і функцій системи MATLAB. Після введення в командному 
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рядку імені такого файла починається послідовна інтерпретація його 

операторів. За допомогою зміни заголовка сценарій може бути перетворений у 

процедуру-функцію. 

Сценарій є найпростішим типом М-файлу – він не має вхідних і вихідних 

аргументів. Сценарій дозволяє автоматизувати виконання послідовностей 

команд, які в іншому випадку мали б багато разів уводитися з командного 

рядка. Сценарії оперують даними з робочої області та можуть створювати нові 

дані для подальшої обробки в цьому файлі. Хоча М-сценарії не повертають 

вихідних аргументів, вони зберігають усі змінні, що використовуються в них, у 

робочу область; після виконання сценарію ці дані можуть бути використані для 

подальших обчислень. 

Будь-який текст, якому передує символ «%», є коментарем, він може 

використовуватися у вигляді окремого рядка або після будь-якої з команд. 

Імена М-сценаріїв не дозволяється використовувати як операнди у 

виразах або як аргументи функцій. 

Опис: М-функція 

FUNCTION                                                   Заголовок процедури-функції  

Синтаксис: 

function[<список вихідних змінних>]=<ім’я функції>(<список вхідних 

змінних>) 

Якщо перший рядок М-файлу починається з визначення: function[<список 

вихідних змінних>] = < ім’я функції >(<список вхідних змінних>), то цей файл 

являє собою М-функцію. Ці файли розширюють можливості системи завдяки 

додаванню нових функцій, самостійно написаних користувачем мовою 

MATLAB. М-функція включає такі компоненти: 

Рядок визначення функції  function f = fact (n) 

Перший рядок коментаря  % FACT Обчислення факторіала.               

Коментар     % fact (n) повертає n! – факторіал 

% числа n. 

% Обчислити fact (n) = prod (1:n) 

Тіло функції     f = prod (1:n) 
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Рядок визначення функції задає ім’я, кількість і порядок проходження 

вхідних і вихідних аргументів. Перший рядок коментаря визначає призначення 

функції. Вона виводиться на екран за допомогою команд «lookfor» або  

«help <ім’я каталога>». Коментар виводиться на екран разом з першим рядком 

під час використання команди «help <ім’я функції>».  

Тіло функції – це програмний код, який реалізує обчислення та 

привласнює значення вихідним аргументам. 

М-функції використовуються так само, як звичайні вбудовані функції 

системи MATLAB. Ім’я М-функції можна використовувати під час запису 

арифметичних виразів. Нові функції додаються до словника системи MATLAB 

і стають доступними разом із вбудованими функціями. Ці функції мають вигляд 

текстових файлів з розширенням .m. 

Функція в системі MATLAB не має ніяких відмінних ознак, і в разі 

звернення до неї MATLAB просто шукає файл з відповідним ім’ям. Коли файл 

знайдений, він проходить процедуру компіляції, розміщується в оперативній 

пам’яті й лише після цього починає виконуватися. У цьому також відмінність 

функції від Script-файлу, який виконується тільки в режимі інтерпретації. Для 

видалення з пам’яті відкомпільованої функції використовується команда  

«clear <ім’я функції>». 

Якщо під час виконання функції включений режим echo, то функція 

також буде виконуватися в режимі інтерпретації і на термінал буде виводитися 

результат виконання кожного оператора. 

М-файли можуть містити коди для більш ніж однієї функції. Перша 

функція у файлі – це основна функція, що викликається за іменем М-файлу. 

Інші функції в середині файлу – це підфункції, які є видимими тільки для 

основної функції та інших підфункцій цього ж файлу. 
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Кожна підфункція має свій власний заголовок. Підфункції слідують один 

за одним безперервно. Підфункції можуть викликатися у будь-якому порядку, 

тоді як основна функція виконується першою. Коли виконується виклик 

функції з М-файлу, то MATLAB передусім перевіряє, чи не є ця функція 

підфункцією.  

Приклад. Знайти середнє значення елементів вектора. 

Побудуємо функцію «average»:  

% AVERAGE Середнє значення елементів вектора. 

function y=average(x) 

% Якщо вхідний аргумент не є вектором, генерується помилка. 

[m,n]=size(x); 

if(~((m==1)|(n==1))|(m==1&n==1)) 

    error(‘Input must be a vector’) 

end 

y=sum(x)/length(x); % Обчислення 

Функція «average» має єдиний вхідний і єдиний вихідний аргументи. Щоб 

викликати функцію «average», уведемо оператори: 

z = 1:99; 

average(z) 

ans = 50 

Супутні функції: MARGIN, NARGOUT, PCODE, VARARGIN, 

VARARGOUT  WHAT. 

Опис змінних 

GLOBAL                                             Оголошення глобальних змінних 

Синтаксис: 

global ім’я 1, ім’я 2, ... 

Опис: 

Команда «global ім’я_1, ім’я_2, …» визначає змінні з іменами ім’я_1,  

ім’я_2, … як глобальні. 
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Зазвичай, кожна М-функція використовує локальні змінні, які ізольовані 

від змінних інших функцій і робочої області. Проте якщо декілька функцій і 

сценаріїв оголошують деяку змінну глобальною, то в цьому разі всі модулі 

використовують одну й ту саму копію цієї змінної. Якщо глобальна змінна в 

момент оголошення не існує, то їй привласнюється значення порожнього 

масиву. Зазвичай для імен глобальних змінних використовують довгі назви й 

заголовні букви, але це не є обов’язковим. 

Помилка під час оголошення глобальної змінної може виникнути у разі, 

якщо існує змінна з тим же іменем у робочій області, якщо змінна із цим іменем 

була раніше викликана в деякому М-файлі. 

Рекомендується використовувати команду «clear global variable» для 

видалення глобальних змінних зі спеціальної робочої області, призначеної для 

розміщення глобальних змінних. 

Рекомендується використовувати команду «clear variable», щоб видалити 

глобальну змінну з робочої області, не змінюючи значення самої глобальної 

змінної. 

PERSISTENT                                   Визначення змінних,  що зберігаються  

Синтаксис: 

persistent ім’я_1, ім’я_2... 

Опис: 

Команда «persistent» ім’я_1, ім’я_2, ім’я_3 визначає змінні з іменами  

ім’я_1, ім’я_2, ім’я_3, які зберігаються. Функція може використовуватися 

тільки в середині деякої М-функції для того, щоб зберегти значення однієї або 

декількох змінних між повторними викликами цієї функції. 

Збережені змінні видаляються в разі видалення М-функції з пам’яті або 

внесення до неї змін. Для збереження М-функції в пам’яті до закінчення сеансу 

роботи використовується функція «mlock». Якщо змінна, що зберігається, у 

момент оголошення не існує, то їй привласнюється значення порожнього 

масиву. Помилка під час оголошення змінної, яка зберігається, виникає в тому 

разі, коли існує змінна з тим же ім’ям у робочій області. 
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Супутні команди: CLEAR, GLOBAL, MISLOCKED, MLOCK, 

MUNLOCK. 

Відкриття та запуск моделей 

Для відкриття файлу моделі Simulink, який знаходиться в поточному 

каталозі, потрібно набрати в командному рядку або додати в текст скрипт-

файлу виклик функції «open(’<Ім’я>.mdl’)». 

Вибір поточного каталога здійснюється оглядачем через пункт меню  

Вид → Поточний каталог (View → Current Directory). 

Керування виконанням програм 

Існує чотири основні оператори керування послідовністю виконання 

інструкцій. 

1. Оператор циклу «for» виконує групу інструкцій з фіксованою кількістю 

повторень. 

2. Оператор умови «while» виконує групу інструкцій з невизначеною 

кількістю повторень відповідно до деякої логічної умови завершення. 

3. Оператор умови «if» у поєднанні з операторами «else» і «elseif» 

виконує групу інструкцій відповідно до деяких логічних умов. 

4. Оператор перемикання «switch» у поєднанні з операторами «case» і 

«otherwise» виконує різні групи інструкцій залежно від значення деякої логічної 

умови. 

Усі оператори керування включають у себе оператор «end», щоб указати 

кінець блоку, у якому діє цей оператор керування. 

Оператор циклу з фіксованою кількістю операцій «FOR ... END»  

Синтаксис: 

For <змінна цикла> = <початкове значення> ‘:<приріст>‘ : <кінцеве 

значення> 

інструкції 

end 

for <змінна цикла> = А 

інструкції  

end 
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Опис: оператор циклу «for <змінна цикла> = <початкове значення>: 

<приріст>:<кінцеве значення> інструкції end» виконує інструкцію або групу 

інструкцій визначену кількість разів. За замовчуванням приріст дорівнює 1. 

Можна задавати будь-який приріст, у тому числі негативний. Для позитивних 

індексів виконання завершується, коли значення індексу перевищує «<кінцеве 

значення>»; для негативних приростів виконання завершується, коли значення 

індексу стає меншим, ніж «<кінцеве значення>». 

Оператор циклу «for i = А інструкції end» визначає змінну циклу «i» як 

вектор А(:, k). Для першого кроку циклу k =1; для другого k = 2 і так далі, поки 

k не досягне значення n. Тобто цикл виконується стільки разів, скільки стовпців 

у матриці А. Для кожного кроку «i» – це вектор, що містить один зі стовпців 

масиву А. 

Приклади: 

Цей цикл виконується 5 разів; 

for i  = 2:6 

х(i)   = 2*х(i-l); 

end 

Вкладені цикли: 

for  i =  1:m 

for  j   =  1:n 

А(i,j)   =  l/(i  +  j  -  1); 

end  

end 

Цикли з векторною змінною: 

х =[]; 

for v = [0 2 31] 

х = [х 2^v]  

end  

Супутні оператори і функції: BREAK, END, IF, RETURN, SWITCH, 

WHILE. 
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Оператор циклу з невизначеною кількістю операцій  

«WHILE ... END» 

Синтаксис: 

 while <логічний вираз> 

   <оператори> 

 end 

Опис: оператор циклу «while ... end» багато разів виконує інструкцію або 

групу інструкцій, поки логічний вираз істинний. 

Приклад. Визначити машинну точність macheps, тобто таке найменше 

число, для якого ще виконується умова 1 + macheps > 1. 

eps = 1; 

while (1 + eps) > 1 

eps = eps/2; 

end 

macheps = eps*2 

Супутні оператори і функції: ALL, ANY, BREAK, END, FOR, IF,   

RETURN, SWITCH. 

Оператор умови «IF ... ELSE ... ELSEIF ... END»  

Синтаксис: 

IF ... END IF ... ELSE ... END IF ... ELSEIF ... END 

if логічний вираз  

інструкції  

end 

if логічний вираз  

інструкції 

else 

інструкції 

end 

if логічний вираз  

інструкції 

еlseif логічний вираз 

інструкції 

else 

інструкції 

end 

                                        

Опис: оператор умови «if ... end» обчислює деякий логічний вираз і 

виконує відповідну групу інструкцій залежно від значення цього виразу. Якщо 

логічний вираз істинний, то MATLAB виконає всі інструкції між «if» і «end», а 

потім продовжить виконання програми в рядку після «end». Якщо умова хибна, 

то MATLAB пропускає всі інструкції між «if» і «end» і продовжує виконання в 

рядку після «end». 
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Оператори «if ... else ... end» і «if ... elseif … end» створюють додаткові 

розгалуження в середині тіла оператора «if»: 

 оператор «else» не містить логічної умови. Інструкції, пов’язані з ним, 

виконуються, якщо попередній оператор «if» (і, можливо, «elseif») хибні; 

 оператор «elseif» містить логічну умову, яка виконується, якщо 

попередній оператор «if» (і можливо, «elseif») хибні. Інструкції, пов’язані з 

оператором «elseif», виконуються, якщо відповідна логічна умова істинна. 

Оператор «elseif» може багато разів використовуватися в середині оператора 

умови «if». 

Приклад. Визначення парності числа: 

if rem(а, 2) == 0 

disp(‘а парне’) 

b = а/2; 

end 

Супутні функції і оператори: BREAK, ELSE, END, FOR, RETURN, 

SWITCH, WHILE. 

Переривання виконання циклу «BREAK»  

Синтаксис: 

break  

Опис: функція «break» перериває виконання циклів «for» і «while». У разі 

вкладених циклів переривання можливе тільки із самого внутрішнього циклу. 

Приклад. Цикл while ... end буде виконуватися до тих пір, поки не буде 

введено нульове або від’ємне значення змінної n:  

while 1 

 n = input(‘Уведіть n. Припинення введення n<= 0. n = ‘)  

 if n <= 0, break,end 

 r = rank(magic(n))  

end 

Супутні оператори: END, ERROR, FOR, IF, RETURN, SWITCH, WHILE. 
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Оператор перемикання «SWITCH ... CASE ... OTHERWISE ... ENF»  

Синтаксис: 

switch <вираз>  % вираз – це обов’язково скаляр або рядок 

case <значення_1> 

інструкції  % виконуються, якщо <вираз> = <значення_1> 

case {< значення _2> < значення _3> ... < значення _к>} 

інструкції  % виконуються, якщо <вираз> = < значення _1 (i = 2:k)> 

… 

otherwise 

інструкції  % виконуються, якщо <вираз> не співпало ні з одним зі 

значень 

end 

Перехоплення й обробка помилок «TRY ... CATCH ... END»  

Синтаксис: 

«try» інструкції «catch» інструкції «end» 

Опис: блок «try ... catch ... end» функціонує так. У нормальному режимі 

виконуються тільки інструкції між операторами «try» і «catch»; у разі помилки 

вона перехоплюється функцією «lasterr» і починають виконуватися інструкції 

між операторами «catch» і «end». Якщо виникає помилка під час виконання цих 

інструкцій, то виконання буде припинено, якщо тільки ця помилка не буде 

перехоплена іншим блоком «try...catch». У такому разі повідомлення про 

помилку може бути отримано за допомогою функції «lasterr». 

Супутні оператори: EVAL, EVALIN, CATCH, END. 

Повернення з функції «RETURN»  

Синтаксис: return 

Опис: команда «return» виконує нормальне повернення з функції або до 

режиму роботи з клавіатурою. Ця команда дозволяє також завершити режим 

роботи з клавіатурою. 

Супутні оператори: BREAK, DISP, END, ERROR, FOR, IF, SWITCH, 

WHILE. 
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Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями й опрацювати приклади, 

наведені в методичних указівках. 

2.  Створити скрипт-файл обчислення радіус-вектора «rho» для різних 

тригонометричних функцій від кута «theta» і побудови послідовності графіків у 

полярних координатах. 

theta = –pi:0.01:pi; 

rho(1, :) = 2*sin(5*theta).^2; 

rho(2, :) = cos(10*theta).^3; 

rho(3, :) = sin(theta).^2; 

rho(4, :) = 5*cos(3.5*theta).^3; 

for I = 1:4 

        polar (theta, rho(i, :)) 

        pause 

end 

Після того, як сценарій відобразить перший графік, натиснути клавішу 

Enter, щоб перейти до наступного графіка. У сценарії відсутні вхідні й вихідні 

аргументи; програма сама створює змінні, які зберігаються в робочій області 

системи MATLAB. Коли виконання завершено, змінні (i, theta, rho) 

залишаються в робочій області. Щоб побачити їх перелік, уведіть команду 

«whos». 

Супутні команди і функції. ECHO, FUNCTION, TYPE. 

3. Створити вектор u з довільних значень. Знайти середнє значення і 

медіану. 

function [avg, med] = newstats (u) 

% NEWSTATS – знаходження середнього значення і медіани вхідного  

% вектора з використанням вбудованих функцій 

n = length(u); 

avg = mean(u,n); 

med = median(u,n);  
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function a = mean(u,n) % підфункція 1 – розрахунок середнього значення 

a = sum(u)/n;  

function m = median(u,n) % підфункція 2 – розрахунок медіани 

w = sort(u); 

if rem(n,2) == 1 

m=w((n + 1)/2); 

else 

m = (w(n/2)+w(n/2+1))/2; 

end  

Підфункції «mean» і «median» обчислюють середнє й медіану вхідного 

списку. Основна функція «newstats» визначає довжину списку і викликає 

підфункції, передаючи їм довжину списку n. Функції в середині одного і того ж 

М-файлу не можуть звертатися до одних і тих же змінних, якщо вони не 

оголошені глобальними змінними в середині відповідних функцій або не 

передані їм як параметри.  

4. Створити файл моделі в пакеті Simulink, що моделює будь-яку 

замкнуту систему керування з пропорційним регулятором і файлом сценарію 

(скрипт-файлом). Запустити його на виконання три рази. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка, номер, тема та мета лабораторної роботи. 

2. Результати виконання пунктів 1–4 лабораторної роботи. 

3. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Для чого призначено середовище Matlab? 

2. Що таке М-файл? Які типи М-файлів існують? 

3. Що таке М-сценарій? 

4. Які компоненти включає в себе М-функція? Що таке тіло функції? 

5. У яких випадках виникає помилка під час оголошення глобальної 

змінної? 

6. Які є оператори керування послідовністю виконання інструкцій? 

7. Які оператори використовуються для організації умовних виразів? 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Оптимізація регулятора програмним перебором варіантів. 

Програмування призначених для користувача функцій 

Мета: забезпечити взаємодію Simulink-моделей і призначених для 

користувача функцій. Організувати пошук найкращих настроювань регулятора 

за допомогою модельних експериментів і програмного обчислення критеріїв 

якості. 

Короткі теоретичні відомості 

Робота з М-функціями. Передача аргументів М-функції 

NARGCHK – перевірка кількості вхідних аргументів 

Синтаксис: 

msg = nargchk(low, high, number) 

Опис: функція «nargchk» використовується в середині М-файлу для 

перевірки правильності передачі аргументів. 

Функція «msg = nargchk(low, high, number)» повертає повідомлення про 

помилку, якщо кількість вхідних аргументів «number» менше, ніж їх можливе 

мінімальне число «low», або більше, ніж можливе максимальне число «high». 

Якщо кількість вхідних аргументів знаходиться в діапазоні між «low» і «high», 

то результатом є порожній масив. 

NARGIN, NARGOUT – Визначення кількості вхідних і вихідних 

аргументів 

Синтаксис: 

n = nargin                                                   

n = nargin (<ім’я_функції>)                    

n = nargout  

n = nargout(<ім’я_функції>) 

Опис: функції «nargin» і «nargout» дозволяють визначити кількість 

вхідних і вихідних аргументів функції в процесі її виконання. 

Функції «n = nargin (<ім’я_функції>)» і «n = nargout (<ім’я_функції>)» 

повертають відповідно кількість вхідних і вихідних аргументів М-функції з 
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указаним ім’ям. Результат може бути негативним, якщо кількість вхідних або 

вихідних аргументів змінна. 

PAUSE – припинення виконання М-файлу 

Синтаксис: 

pause 

pause (n) 

pause on 

pause off 

Опис:  

Команда pause призводить до паузи в роботі системи й очікування 

натиснення будь-якої клавіші для продовження. 

Команда pause(n) припиняє роботу системи MATLAB на n секунд. Це 

дозволяє привернути увагу користувача до виданої на екран у процесі роботи 

М-файлу числової або графічної інформації. 

Команда pause on вмикаає режим пауз. 

Команда pause off вимикає режим пауз. Це дозволяє налагоджувальні  

М-файли і файли-сценарії виконувати без зупинки. 

Важливе значення має ця команда під час виведення на екран термінала 

графіків. Якщо вона не використовується, то графіки виводитися не будуть. 

Приклад. 

for n = 3:22 

mesh(magic(n)) 

pause(0) 

end 

Супутні команди: drawnow. 

Типи даних і об’єктно-орієнтований підхід 

У системі MATLAB визначено 6 базових типів даних, кожний з яких є 

тим або іншим видом масиву. Шість класів – double, sparse, uint8, char, cell і 

struct. Приналежність того або іншого об’єкта системи MATLAB до одного з 

класів може бути показана такою схемою (рис. 2.1). 
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Найчастіше доводиться стикатися з двома з цих класів: масивом чисел 

подвоєної точності (double) і масивом символів (char). Це обумовлено тим, що 

обчислення виконуються з подвоєною точністю, і тому більшість функцій 

працюють з масивами чисел подвоєної точності, а також з рядками. 

 

Рисунок 2.1 – Типи даних MATLAB 

 

Інші класи призначені для таких спеціальних додатків, як робота з 

розрідженими матрицями (sparse), обробка зображень (uint8), робота з 

масивами великої розмірності (cell і struct). 

Не можна задати тип змінної numeric або array. Ці типи називаються 

віртуальними і призначені тільки для того, щоб згрупувати змінні, які мають 

загальні атрибути. 

Тип uint8 призначений для ефективного зберігання даних у пам’яті. До 

даних цього типу можна застосовувати тільки базові операції індексації і зміни 

розмірів, але не можна виконати ніякі математичні операції. Для цього такі 

масиви необхідно перетворити в тип double. 

Мова MATLAB дозволяє створювати власні типи даних UserObject і 

працювати з ними за аналогією до вбудованих типів. 

Кожному типу даних відповідають свої функції і оператори обробки, або, 

іншими словами, методи. У табл. 2.1 наведені деякі з таких методів. 
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Таблиця 2.1 – Методи типів даних 

Клас Метод 

Масив 

Array 

Обчислення розміру (size), довжини (length), розмірності 

(ndims), об’єднання масивів ([a b]), транспонування 

(transposen), багатомірна індексація (subsindex), 

перевизначення (reshape) і перестановка (permute) 

розмірності багатомірного масиву 

Масив комірок 

Cell 

Індексація з використанням фігурних дужок { 
1e ,…...,

ne  } і 

поділом елементів списку комами 

Рядок 

Char 

Рядкові функції ( strcmp, lower ), автоматичне перетворення 

в тип double для застосування методів класу double 

Double 
Арифметичні й логічні операції, математичні функції, 

функції від матриць 

Numeric 

Пошук (find), обробка комплексних чисел (real, imag), 

формування векторів, видалення рядків, стовпців, підблоків 

масиву, розширення скаляра 

Sparse Операція над розрідженими матрицями 

Масив записів 

Struct 

Доступ до вмісту поля .filed (роздільник елементів списку – 

кома) 

Unit8 
Операція збереження (найчастіше використовується з ППП 

Image Proccesing Toolbox) 

UserObjekt Визначається користувачем 

 

Одновимірні й двовимірні масиви 

Оператор «:» дуже часто використовується під час роботи із системою 

MATLAB. Він застосовується для формування векторів і масивів або для 

виділення з них підвекторів і підблоків масиву. 

Формування вектора:  

j:k – якщо j >= k, це вектор вигляду [ j  j+1 j+2 ... k]; якщо j < k, це 

порожній вектор; 

 j: i : k – якщо j >= k, це вектор вигляду [ j  j+i j+2i... k]; якщо i < 0 і j < k 

або i > 0 і j > k, це порожній вектор.  

Виділення підблоків:  

А(i1: i2, j1: j2) – виділення підблока масиву А з рядками i1:i2 і стовпцями 

j1 : j2; А(i :) – i-й рядок масиву А; А(:, j) – j-й стовпець масиву А. 
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Приклад. 

D = 1:4 

D = 1 2 3 4 

Е =  0:.1:.5 

Е = 0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 

Функція «find» використовується для пошуку індексів та елементів 

масиву за заданою умовою. 

k=find(х) – повертає індекси ненульових елементів масиву х. 

k=find(х<умова>) – повертає індекси елементів одновимірного масиву х, 

що задовольняють задану умову. 

[i,j]=find(Х) – повертає індекси ненульових елементів двовимірного 

масиву Х. 

[i,j]=find(Х<умова>) – повертає індекси елементів двовимірного масиву 

Х, що задовольняють задану умову. 

[i,j,s]=find(Х) – повертає крім індексів ненульових елементів 

двовимірного масиву Х також і їх значення у вигляді вектора s. 

[i,j,s]=find (Х<умова>) – повертає окрім індексів елементів двовимірного 

масиву Х, що задовольняють задану умову, також і булевий вектор s, що 

складається з одиниць. 

Приклад. х = [11  0  33  0  55] 

 find(х)                find(х==0)            find(0<х & х<10*pi) 

 1                           2                                    1 

 3                           4 

 5 

Функція length(х) використовується для визначення довжини вектора. 

Той же результат можна отримати за допомогою команди «max(size(х))».  

Функція size(х) використовується для визначення розміру масиву. 

d = size(Х) – для масиву Х розміром mn повертає вектор-рядок d = [m n], 

який відповідно показує кількість рядків і стовпців. 
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[m, n] = size(Х) – повертає кількість рядків і стовпців у вигляді двох 

змінних. 

m = size(Х, 1) – повертає тільки число рядків. 

n = size(Х, 2) – повертає тільки число стовпців.  

Функція cross(а, b) – повертає векторний добуток двох векторів у 

тривимірному просторі. Кінцевий вектор має такий опис: 

с = аb = (ab – ab)i + (ab – ab)j + (ab – ab)k. 

Супутні функції: LINSPACE, KRON. 

Порядок виконання роботи 

1. Створити в Simulink модель об’єкта керування другого порядку з 

параметрами: коефіцієнт передачі К=2, коефіцієнти характеристичного 

полінома [0.2 0.1 1]. Отримати графік перехідної функції, задаючи час 

моделювання 10 с. і інші параметри за замовчуванням.  

2. Доповнити модель, як показано на рис. 2.2, ПІД-регулятором, блоком 

MATLAB Function, блоком ToWorkspace для запам’ятовування миттєвих 

значень помилки регулювання, блоками обчислення критерію максимальної 

точності – Fcn, Integrator1.  

Обмеження диференціальної ланки задати на рівні [8–8]. 

 

Рисунок 2.2 – Модель системи керування 
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Блок MATLAB Function містить ім’я призначеної для користувача 

функції   «reg1», розмір вихідного вектора 1, тип вихідного сигналу real. 

3. Установити каталог моделі поточним, створити в ньому М-файл, що 

реалізує розрахунок  виходу регулятора. 

function out=с1(u) 

global р1 % вхідна величина настройки П-складової 

global d1 % вхідна величина настройки Д-складової 

global i1 % вхідна величина настройки І-складової 

global out1 % змінна для зберігання значення виходу ПІД-регулятора 

out1=u(1)*i1+u(2)*d1+u(3)*р1; % розрахунок  виходу регулятора 

out=[out1]% 10];    % формування вихідного вектора 

end; 

Задати значення глобальних змінних за допомогою скрипта у вигляді: 

сlc   % очищення командного вікна 

global р1 % вхідна величина настройки П-складової  

global d1 % вхідна величина настройки Д-складової 

global i1 % вхідна величина настройки І-складової 

р1=8; 

d1=0.28; 

i1=0.4; 

Виконати моделювання, проаналізувати результати. 

4. Створити скрипт-файл, що забезпечує автоматичний пошук кращої в 

значенні точності настройки І-складової регулятора в діапазоні [0.4 5] з 

початковим кроком 0.4. Після отримання результату програма має виконати 

уточнювальний пошук в околицях результату з кроком 0.1. 

Алгоритм роботи програми пошуку: 

 оголосити глобальні змінні та ініціалізувати їх значення; 

 відкрити модель; 

 задати крок зміни І-складової; 
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 задати значення локальної змінної, що зберігатиме попереднє значення 

критерію якості способом виконання симуляції моделі з початковими 

значеннями настроювань; 

 організувати цикл з передумовою, що припинятиме виконання, якщо 

значення критерію стане збільшуватися порівняно з попереднім; 

 у середині циклу змінити значення І-складової; 

 задати виконання симуляції моделі; 

 отримати значення критерію і порівняти його з отриманим на 

попередньому кроці; 

 якщо умова істинна, повторити пункти 6–8, інакше змінити значення  

І-складової на попереднє і задати новий крок пошуку. Задати функцію паузи в 

кінці циклу; 

 організувати цикл, аналогічний пункту 5, для нових параметрів пошуку. 

5. Доповнити програму, вимоги до якої висунуті в п. 4, блоком MATLAB 

Function, що обчислює функціонал якості, який задає максимальну швидкодію. 

Перехідний процес уважати закінченим, коли функція не виходить за межі  

+/– 2 % від сталого значення. Виконати програмний пошук екстремуму 

функціонала за викладеними вище умовами. Порівняти та проаналізувати 

отримані результати. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка, номер, тема та мета лабораторної роботи. 

2. Результати виконання пунктів 1–4 лабораторної роботи. 

3. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Які типи даних визначені в системі MATLAB? 

2. Чим може бути обумовлене більш часте використання масиву чисел 

подвоєної точності (double) і масиву символів (char)? 

3.  Які типи даних називаються віртуальними? Їх призначення. 

4. Які є функції для обробки масивів? 
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Лабораторна робота № 3  

Тема. Визначення коефіцієнтів регулятора за допомогою методів 

параметричної оптимізації. Використання функцій пакету Optimization 

Toolbox 

Мета: опанувати використання вбудованих функцій оптимізації пакету 

Optimization Toolbox. Забезпечити роботу регулятора із заданою якістю за 

допомогою програмного аналізу всього пристрою як багатопараметричної 

нелінійної системи. 

Короткі теоретичні відомості 

Пакет оптимізації (Optimization Toolbox) – це бібліотека функцій, що 

розширює можливості системи MATLAB у чисельних обчисленнях і 

призначена для розв’язання завдань оптимізації і систем нелінійних рівнянь.  

Пакет оптимізації підтримує основні методи оптимізації функцій ряду 

змінних: 

 безумовна оптимізація нелінійних функцій; 

 метод найменших квадратів; 

 розв’язання нелінійних рівнянь; 

 лінійне програмування; 

 квадратичне програмування; 

 умовна мінімізація нелінійних функцій; 

 методи мінімакса; 

 багатокритерійна оптимізація. 

Пакет дає можливості розв’язувати завдання мінімізації функцій, 

знаходження розв’язків рівнянь, завдань апроксимації. 

У табл. 3.1 наведено типи задач, що можуть бути розв’язані за допомогою 

пакету оптимізації Optimization Toolbox математичного пакета MATLAB, і 

функції, що використовуються. Позначення: 

а – скалярний аргумент;  

x, γ – векторні аргументи; 

f ( a ) , f ( x ) – скалярні функції;  
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F( x ) , c( x ) , ceq( x ) , K( x,w)  – векторні функції; 

A , Aeq , C, H – матриці; 

b, beq, d, f, w, goal, xdata, ydata – вектори; 

L Ux ,x  – відповідно нижня й верхня границі області зміни аргументу. 

Таблиця 3.1 – Типи задач та функції оптимізації 

Тип задачі Математичний запис 
Функція 

MATLAB 

Задачі мінімізації 

Скалярна (одномірна) 

мінімізація 
1 2

a
min f ( a ),   a a a   

fminbnd 

Безумовна мінімізація (без 

обмежень) 
x

min f ( x )  fminunc, 

fminsearch 

Лінійне програмування 

T

x
min f x , при умовах: 

A  x b, Aeq x beq,   

L Ux x x   

linprog 

Квадратичне програмування 

1

2

T T

x
min x Hx f x , за умов:  

A  x b, Aeq x beq,   

L Ux x x   

quadprog 

Мінімізація за наявності 

обмежень 

x
min f ( x ) , за умов:  

0 0

L U

c( x ) , ceq( x ) ,

A x b, Aeq x beq,

x x x

 

 

 

 
fmincon 

Досягнення мети 

x ,
min


 , за умов:  

0 0

L U

F( x ) goal,

c( x ) , ceq( x ) ,

A x b, Aeq x beq,

x x x

 

 

 

 

 
fgoalattaint 

Мінімакс 

i

i
x { F }

minmax{ F( x )} , за умов:  

  0 0

L U

c x , ceq( x ) ,

A  x b, Aeq x beq,

x x x

 

 

 

 
fminimax 
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Продовження таблиці 3.1 

Напівнескінчена мінімізація 

x
min f ( x ) , за умов:  

0K( k,w) для всіх w, 

0 0

L U

c( x ) ,ceq( x ) ,

A  x b, Aeq x beq,

x x x

 

 

 

 

fseminf 

Знаходження розв’язків рівняння 

Лінійне рівняння C  x d , n рівнянь, n змінних \ (slash) 

Нелінійне рівняння однієї 

змінної 

0f ( a )  
fzero 

Нелінійні рівняння багатьох 

змінних 

0f ( x ) , n рівнянь, 

n невідомих  
fsolve 

Задачі апроксимації 

Лінійний метод найменших 

квадратів (МНК) 

2

2x
min C x d  , 

m рівнянь, n змінних 
/ (backslash) 

Невід’ємний лінійний МНК 
2

2x
min C x d  , за умови 0x   lsqnonneg 

Лінійний МНК за наявності 

обмежень 

2

2x
min C x d  , за умов:  

A  x b, Aeq x beq,   

L Ux x x   

lsqlin 

Нелінійний МНК 

2 2

2

1 1

2 2
i

x
i

min F( x ) f ( x )  ,  

за умови L Ux x x   

lsqnonlin 

Нелінійна апроксимація 

2

2

1

2x
min F( x,xdata ) ydata , 

за умови L Ux x x   

lsqcurvefit 

 

Загальне формулювання задачі параметричної оптимізації 

Задача параметричної оптимізації формулюється як задача знаходження 

набору параметрів  1 2 nx x ,x ,...,x , який є оптимальним відносно деякого 

критерію. У найпростішому випадку така задача зводиться до мінімізації або 

максимізації деякої цільової функції без будь-яких обмежень. У більш складних 

ситуаціях на відмічені параметри можуть бути накладені деякі обмеження у 

вигляді рівнянь 0 1 2i eg ( x )   ( i , ,...,m )  , нерівностей 0 1i eg ( x )   ( i m ,...,m )    
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і/або параметричних границь 
L Ux ,x . Загальне формулювання задачі 

параметричної оптимізації: необхідно знайти вектор х, що забезпечує 

 
x R
min f x


 

З обмеженнями: 

0 1 2i eg ( x ) , ( i , ,...,m )   

0 1i eg ( x ) , ( i m ,...,m )    

L Ux x x  , 

де х – вектор параметрів, що оптимізуються;  f x  – скалярна цільова функція 

(критерій) векторного аргументу; ig ( x ) – також деякі скалярні функції 

векторного аргументу. 

З лінійними обмеженнями та цільовою функцією наведена задача 

називається задачею лінійного програмування, з лінійними обмеженнями і 

квадратичною цільовою функцією – задачею квадратичного програмування, і 

загалом – це задача нелінійного програмування. 

Функції пакета Optimization Toolbox поділяються на 5 груп: утиліти, 

функції мінімізації, функції розв’язання рівнянь, функції апроксимації та 

демонстраційні. 

Утиліти 

Оptimget – функція, що повертає значення встановлених опцій. Запис: 

val = optimgetCoptions,’param’) 

val = optimgetCoptions,’param’,default) 

Оptimset – функція для створення або редагування опцій розв’язання 

задачі мінімізації. Запис: 

options = optimset( ‘param1’,valuel, ‘param2’,value2....) 

optimset 

options = optimset 

options = optimset(optimfun) 

options = optimset(oldopts, ’param1’, value1....) 

options = optimset(oldopts, newopts) 



31 

де ’param1’, value1, ’param2’, value2 ... – імена і значення опцій, що задаються; 

optimfun – ім’я однієї з функцій оптимізації; oldopts, newopts – імена структур 

опцій («старі» й «нові»). 

Функції мінімізації 

Функція fmincon виконує пошук мінімуму скалярної функції багатьох 

змінних (задача нелінійного програмування) за наявності обмежень вигляду: 

с(х) ≤ 0,  ceq(x) = 0, А х ≤ b,  Aeq x = beq, lb ≤ х ≤ ub. 

Функція записується у вигляді: 

х = fmincon(fun,х0,А,b) – повертає розв’язання задачі оптимізації із 

заданими вектором цільової функції, початковим значенніям х0 та 

обмеженнями у формі лінійної нерівності А х ≤ b 

х = fmincon(fun,х0,А,b,Aeq,beq) 

х = fmincon(fun,х0,А,b,Aeq,beq,lb,ub) 

х = fmincon(fun,х0,А,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon) 

х – fmincon(fun,х0,А,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options) 

х = fmincon(fun,xu,А,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options,Р1,Р2 ...) 

[х,fval] = fmincon(...) – повертається не тільки оптимальне значення 

векторного аргументу, а і значення цільової функції в точці мінімуму fval 

[х,fval,exitflag] = fmincon(...)                                                    

[х,fval,exitflag,output] =fmincon(...) 

[х,fval,exitflag,output,lambda] = fmincon(...)  

[х,fval,exitflag,output,lambda,grad]=fminconL(...)  

[х,fval,exitflag,output,lambda,grad,hessian] = fmincon(...) 

Аргументи функції: 

fun – векторна функція векторного аргументу. Задається за допомогою 

функції inline, наприклад: 

» fun = inline(‘sin(x.*x)’); 

або як m-файл, наприклад: 

function F=myfun(x) 

F = … 



32 

Величини, що повертаються:  

х – знайдений розв’язок;  

fval – значення цільової функції в точці мінімуму; 

exitflag – інформація про характер закінчення обчислень: якщо ця 

величина додатна, обчислення закінчилися знаходженням рішення х, якщо 

дорівнює нулю, останов відбувся в результаті виконання певної кількості 

ітерацій, якщо величина від’ємна, то розв’язання не знайдено; 

output – інформація про результати оптимізації; 

lambda – множники Лагранжа, відповідно до різних типів обмежень; 

grad – градієнт функції в точці мінімуму.  

Також до цієї групи функцій належать: fgoalattain, fminbnd, fminimax, 

fminsearch, fminunc, fseminf, linprog, quadprog. 

Приклад. Знайти мінімум функції 1 2 3f ( x ) x ,x ,x   з початковим 

значенням х = [10; 10; 10] і за наявності обмежень 1 2 30 2 2 72x x x    . 

Розв’язання. Спочатку створимо m-файл для визначення цільової функції: 

function f = myfun(х) 

 f = –х(1)*х(2)*х(3); 

Потім запишемо обмеження у вигляді нерівностей: 

1 2 32 2 0x x x    , 

1 2 32 2 72x x x   , 

або в матричній формі: 

А х ≤ b, де 

1 2 2

1 2 2
A

   
  
 

,     
0

72
b

 
  
 

. 

Тепер знаходження розв’язання виглядає так: 

» А=[-1 -2 -2;  1 2 2]; 

» b=[0;72]; 

» х0 = [10; 10; 10]; % Стартове значення 

» [х,fval] = fmincon(‘myfun’,х0,А,b) 
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х = 

24.0000 

12.0000 

12.0000 

fval = -3.4560е+003 

Функції апроксимації (найменших квадратів) 

Функція lsqcurvefit повертає розв’язання задачі апроксимації під наявні 

експериментальні дані xdata, ydata, іншими словами, повертає параметри 

функції заданого вигляду, що забезпечують її найменше середньоквадратичне 

відхилення від указаних даних. Запис: 

х = lsqcurvefit(fun,х0,xdata,ydata) 

х = lsqcurvefit(fun,х0,xdata,ydata,lb,ub) 

х = lsqcurvefit(fun,х0,xdata,ydata,lb,ub,options) 

х = lsqcurvefit(fun,х0,xdata,ydata,lb,ub,options, Р1, Р2...) 

[х,resnorm] = lsqcurvefit(...) 

[х,resnorm,residual] = lsqcurvefit(...) 

[х,resnorm,residual,exitflag] = lsqcurvefit(...)                                           

[х,resnorm,residual,exitflag,output] = lsqcurvefit(...)                              

[х,resnorm,residual,exitflag,output,lambda] = lsqcurvefit(...) 

[х,resnorm,residual,exitflag,output,lambda,jacobian] =lsqcurvefit(...) 

Величини, що повертаються:  

х – знайдений розв’язок;  

resnorm – сума квадратів нев’язання 
2

2
C x d  ; 

residual – вектор нев’язання C x d  ; 

exitflag – інформація про характер закінчення обчислень: якщо ця 

величина додатна, обчислення закінчилися знаходженням рішення х, якщо 

дорівнює нулю, останов відбувся в результаті виконання певної кількості 

ітерацій, якщо величина від’ємна, то рішення не знайдено; 

lambda – множники Лагранжа, відповідно до різних типів обмежень; 
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Також до цієї групи функцій належать: midivide, lsqlin, lsqnonlin, 

lsqnonneg.  

Приклад. Використання функції lsqcurvefit: 

function F = myfun(х,xdata) 

F = х(l)*xdata.^2 + х(2)*sin(xdata) + х(3)*xdata.^3 

Основна програма: 

» xdata = [3.6 7.7 9.3 4.1 8.6 2.8 1.3 7.9 10.0 5.4] 

» ydata = [16.5 150.6 263.1 24.7 208.5 9.9 2.7 163.9 325.0 54.3] 

» х0 = [10, 10, 10];   % стартове значення 

» [х,resnorm] = lsqcurvefit(‘myfun’,х0,xdata,ydata) 

Optimization terminated successfully: Relative function value changing by less 

than OPTIONS.TolFun  

х = 0.2269  0.3385  0.3021 

resnorm = 6.2950 

Порядок виконання роботи 

1. Створити в Simulink модель системи керування з ПІД-регулятором, 

блоком MATLAB Function, блоком для запам’ятовування миттєвих значень 

помилки регулювання, блоками обчислення критерію максимальної точності: 

Fcn, Integrator1 об’єкта керування 2 порядку з параметрами: коефіцієнт передачі 

К = 2, коефіцієнти характеристичного полінома [0.2  0.1  1] (рис. 3.1).  

2. Обмеження диференційної складової задати на рівні [20 –20]. 

Обмеження виходу системи керування [20 –20]. Блок MATLAB Function 

містить ім’я призначеної для користувача функції «reg1», розмір вихідного 

вектора 1, тип вихідного сигналу real (див. вказівки до лабораторної роботи  

№ 2). 

3. Створити скрипт-файл, що забезпечує автоматичний перебір 

пропорційної та інтегральної складових регулятора під час виконання циклів 

моделювання. У результаті необхідно отримати табличні значення критерію 

якості як функцію двох змінних.  
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Рисунок 3.1 – Модель системи керування з блоками  

обчислення критерію якості 

 

Приклад скрипт-файла: 

global p1; 

global d1; 

global i1; 

global q; 

global qq; 

global N; 

global iter; 

global mp; 

global mi; 

global f; 

global c; 

global ydata; 

iter=0; 

p1n=0.1; 



36 

i1n=0.1; 

d1n=0.28; 

p1k=15*0.666; 

i1k=10*0.666; 

ki=i1n; 

kp=p1n; 

dp=(4/3); 

di=(2.5/3); 

n_p=0;% number of points kp 

n_i=0;% number of points ki 

open(‘lb3_2.mdl’); 

i=1; 

j=1; 

z=1; 

while kp<=p1k 

    ki=i1n;  

    n_p=n_p+1; 

    n_i=0; 

    while ki<=i1k 

        n_i=n_i+1; 

        mp(n_p)=kp; 

        mi(n_i)=ki; 

        z=z+1; 

        ki=ki+di; 

    end; 

    kp=kp+dp; 

end;               

ii=0; 

for i=1:n_p 

  for j=1:n_i   
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p1=mp(i); 

i1=mi(j); 

d1=d1n; 

sim(‘lb3_2’); 

qq(j,i)=q(length(q)); 

ii=ii+1 

x1(ii,1)=p1 

x2(ii,1)=i1 

ydata(ii)=q(length(q)); 

   end;      

end;  

ydata=ydata’ 

surf(mp,mi,qq) 

4. Зберегти робочу область у поточному каталозі для подальшого аналізу. 

Побудувати поверхню (3D-графік) функції, що вийшла, за допомогою 

команди surf(zz) (рис. 3.2). Оцінити її характеристики. 

 

Рисунок 3.2 – Графік залежності критерію якості від значень коефіцієнтів 

регулятора 
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5. Виконати апроксимацію табличних даних квадратичною функцією 

двох змінних вигляду:  

function yhat = fun4(beta,x) 

b1 = beta(1); 

b2 = beta(2); 

b3 = beta(3); 

b4 = beta(4); 

b5 = beta(5); 

b6 = beta(6); 

xx1 = x(:,1); 

xx2 = x(:,2); 

yhat = b1*xx1.^2+b2*xx2.^2+b3*xx1.*xx2+b4*xx1+b5*xx2+b6 

yhat 

де вектор х містить невідомі значення коефіцієнтів поліноміальної функції, 

вектор xdata – значення аргументів табличної функції. 

Для поставленої мети використовувати вбудовану функцію для 

нелінійної апроксимації nlinfit ( ).  

 

Рисунок 3.3 
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6. Створити скрипт-файл, що забезпечує автоматичний пошук 

екстремума отриманої функції двох змінних. Потрібно застосувати функцію 

fmincon( ) пакету Optimization Toolbox, яка забезпечує пошук мінімуму 

скалярної функції багатьох змінних за наявності обмежень.  

7. Проаналізувати отриманий результат, порівняти з розрахунковими 

даними й оцінити точність методу. 

8. Забезпечити ітеративний програмний пошук оптимальних настроювань 

регулятора способом почергової зміни двох з трьох настроювань регулятора в 

такій послідовності: ПІ, ІД, ПД. За початкову крапку для нової пари береться 

мінімум, знайдений для попередньої пари. На кожній подальшій ітерації крок 

зміни настроювань потрібно зменшувати. Кількість ітерацій не більше 3. 

Порівняти і проаналізувати отримані результати. Навести значення 

настроювань, критерію якості та графік перехідного процесу на кожній ітерації. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка, тема, мета роботи. 

2. Результати виконання пунктів 1–8 лабораторної роботи. 

3. Висновки щодо роботи. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке пакет Optimization Toolbox? 

2. Які основні методи оптимізації функцій ряду змінних підтримує пакет 

Optimization Toolbox? 

3. Які можливості надає пакет Optimization Toolbox? 

4. Які типи завдань розв’язуються за допомогою Optimization Toolbox? 

5. Які функції пакета Optimization Toolbox є утилітами? 

6. Наведіть приклад використання функції Isqcurvefit. 

7. Для чого використовується функція fmincon? 

8. Назвіть опції, які використовуються тільки під час роботи з 

алгоритмом середньої розмірності. 

9.  Які опції використовуються в алгоритмі тільки великої розмірності? 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження якості роботи і динамічних властивостей 

екстремальної системи керування 

Мета: опанувати можливості моделювання екстремальних систем 

керування в пакеті Simulink, оцінити ефективність роботи диференціальних 

систем. 

Короткі теоретичні відомості 

Системою екстремального керування називається система, у якій 

автоматично відшукується та підтримується режим роботи, що 

характеризується максимально або мінімально можливим значенням показника 

якості. Цей показник називається також показником екстремуму або цільовою 

функцією. В процесі екстремального керування визначається екстремум 

статичної характеристики нелінійного нестаціонарного інерційного об’єкта, на 

який діють збурення, що змінюють положення екстремуму в просторі керуючих 

дій. 

Нехай об’єкт має статичну характеристику I f (u )  з явно вираженим 

екстремумом, координати якого змінюються (дрейфують) із часом. Статична 

характеристика об’єкта має екстремум: 

1 2 mI f (u ,u ,...,u ) ,                                             (4.1)  

де І – показник екстремуму; uі – керувальні параметри. 

Якщо значення u = u

, за якого досягається екстремум, фіксоване, тобто 

має місце тільки вертикальний дрейф статичної характеристики  

(рис. 4.1, а), або це значення змінюється за наперед заданим законом, то 

достатньо застосувати або систему стабілізації, або систему програмного 

керування. 

Окрім вертикального, спостерігається також горизонтальний дрейф 

статичної характеристики (рис. 4.1, б), який може бути викликаний зміною 

зовнішніх і внутрішніх збурень за наперед невідомим законом, тому 

вищевказані системи не зможуть забезпечити підтримання екстремального  

значення І. У цьому разі є необхідним застосування систем екстремального 
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керування (СЕК), які організують такі зміни керувальних впливів, за яких 

забезпечується рух системи до екстремуму критерію та утримання її в точці 

екстремуму.  

u 

I  

u
  

а) 

u  

I  

б) 

u1
  

u2
  

u3
  

 

Рисунок 4.1 – Статичні характеристики об’єкта:  

а) з вертикальним дрейфом екстремуму; б) з вертикальним і горизонтальним 

дрейфом екстремуму 

 

Отже, система екстремального керування має виводити й утримувати 

робочу точку в глобальному екстремумі. 

Прикладом об’єкта з екстремальною характеристикою може слугувати 

топкова установка. Статична характеристика за каналом «витрата повітря на 

горіння u – температура топкових газів І» має екстремум: максимальне 

значення І за такої витрати палива певної якості досягається за певного 

значення u = u

. За умови u < u


 має місце неповне згорання палива, за умови  

u > u

 надлишок повітря знижує температуру топкових газів. Зі зміною або 

витратами, або якістю палива значення u, за якого І = max, змінюється. 

Завдання СЕК у цьому разі полягає у зміні подачі повітря до значень, що 

забезпечують найкращі умови згорання палива. 

Об’єкти екстремального керування можна класифікувати за такими 

ознаками:  
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 кількість керувальних параметрів;  

 кількість екстремумів характеристики об’єкта;  

 обсяг апріорної інформації про об’єкт; 

 інерційність об’єкта. 

Якщо в об’єкті є лише один керувальний параметр (m = 1), то такий 

об’єкт називається однопараметричним, якщо m > 1, то такий об’єкт 

називається багатопараметричним. 

У найпростішому випадку об’єкт екстремального керування є 

однопараметричним, одноекстремальним, а його статична характеристика – 

безперервною і безперервно-диференційованою функцією. Інерційність об’єкта 

часто не враховують, оскільки головним у системах екстремального керування 

є відслідкування дрейфу екстремуму статичної характеристики об’єкта. Тому 

екстремальні системи часто називають статичними самоналагоджувальними 

системами. 

Системи екстремального керування крокового типу 

Принцип дії систем цього типу полягає в тому, що через певні інтервали 

часу, що називаються кроками, вимірюються значення екстремального 

показника. Потім здійснюється їх порівняння на початку і наприкінці кожного 

кроку. Якщо протягом розглядуваного періоду екстремальний показник 

зменшується, то в системі здійснюється реверс керувальної дії. У 

протилежному випадку реверс не відбувається. Функціональна схема крокової 

системи наведена на рис. 4.2. У такій схемі величина, пропорційна критерію І, 

подається на вхід блоку усереднення (БУ), який видає середнє за крок значення 

Ісер.і. У кінці кожного кроку це значення подається на пристрій порівняння (ПП) 

і блок пам’яті (БП). З виходу ПП знімається різниця І = Ісер.і – Ісер.і-1. За умови 

І > 0 напрямок обертання виконавчого механізму (ВМ) не змінюється. За 

умови І < 0 перемикаючий пристрій (ПерП) подає команду на реверс ВМ. Для 

керування виконавчим механізмом застосовується елемент з релейною 

характеристикою. Крок квантування за часом  визначається тактовим 

генератором (ГТ). За умови достатньо великого кроку зміни керувальної дії u 
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вимірювання критерію ефективності можна здійснювати дискретно – на 

початку й наприкінці цього кроку, тоді Іn = In – In-1. У такому разі 

забезпечується достатня завадостійкість системи за відсутності блоку 

усереднення. 

Величина кроку квантування за часом  обмежується тим, що з великим 

кроком у системі можуть з’явитися помилки через наявність дрейфу 

екстремальної характеристики. З іншого боку, у разі занадто малого кроку  на 

правильність роботи системи можуть впливати високочастотні перешкоди. 

У кроковій системі пошук екстремуму здійснюється дослідженням 

впливу керувальної дії u на критерій ефективності І. Разом з тим, визначення 

положення системи відносно екстремальної точки можна здійснити і за 

допомогою спеціального пошукового сигналу. 

Об’єкт 

ГТ БУ 

БП 

ПП ПерП 

ВМ 

І  u  

І  

Ісер.і 

Ісер.і-1  

 

Рисунок 4.2 – Функціональна схема покрокової системи 

 

Диференціальні системи екстремального керування 

Диференціальні системи екстремального керування (рис. 4.3, а) 

працюють за розімкнутим циклом, і тому іноді їх називають безпошуковими. 

Керувальна дія в таких системах формується за допомогою аналізу різниці двох 

величин, це й обумовило їх назву.  
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Рисунок 4.3 – Функціональна схема диференціальної СЕК (а) і статичні 

екстремальні характеристики об’єкта і моделей (б) 

 

Керувальна дія u і збурення f прикладені не тільки до об’єкта керування, 

але й до двох його моделей М. Окрім того, на ці моделі діють однакові й 

постійні за модулем, але різні за знаком додаткові керувальні дії u, у 

результаті чого статичні екстремальні характеристики моделей I1(u) і I2(u) 

зміщуються в різні боки відносно характеристики об’єкта I(u) (рис. 4.3, б).  

Нехай на вхід обох моделей і об’єкта подається керування u1. Тоді 

вихідна величина першої моделі дорівнює І1, другої – І2, а різниця  

І = І2 – І1 > 0. Можна показати, що в разі параболічної залежності І(u) різниця 

І буде пропорційною відстані до екстремальної точки u

. У точці екстремуму 

u ця різниця дорівнює нулю, а надалі під час переходу на праву частину 

характеристики вона змінює свій знак. Отже, формуючи зміну керувальної дії u 

пропорційно різниці І (або відповідно до його знаку), можна забезпечити 

роботу системи в екстремальній точці. Оскільки на модель діють ті самі 

збурення, що й на об’єкт, дрейф характеристики об’єкта не змінює відносного 
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розташування вихідних характеристик моделей і характеристики об’єкта та не 

порушує працездатності системи. 

Суттєвим обмежувальним моментом застосування диференціальних СЕК 

є необхідність апріорного знання моделі об’єкта, яка невідома для широкого 

класу об’єктів.  

У разі, якщо функція I(u) має мінімум, то відніманням її від постійної 

величини А отримаємо криву, яка має максимум. Завдяки цьому екстремальний 

регулятор, призначений для пошуку максимуму функції I1(u), можна 

використовувати і для пошуку мінімуму функції I(u) = А – I1(u). 

У цій лабораторній роботі пропонується дослідити особливості реалізації 

пошукової системи екстремального керування, що поєднує властивості 

диференціальних і крокових систем. Одна пара регулятор–об’єкт уважається 

основною, інші є моделями. Задаюча дія має вигляд прямокутних імпульсів, 

тривалість яких більша, ніж можлива тривалість перехідного процесу. Задаючі 

дії екстремальної системи – коефіцієнти регуляторів. На модель системи 

керування подаються задаючі дії, відмінні на одну дискрету від базових, що 

подаються на основну систему. Після кожного перехідного процесу 

коефіцієнти будуть змінюватися, щоб забезпечити зменшення показників 

якості. Через кілька кроків можливе досягнення екстремуму. 

Порядок виконання роботи 

1. Створити в Simulink модель системи керування, як показано  

на рис. 4.4. Блок формування задаючої дії  Discrete Pulse Generator має такі 

параметри: Pulse Type – Sample base, Amplitude – 1, Period – 6, Pulse width – 3, 

Phase delay – 0, Sample time – 1. Установки моделювання: змінний крок, метод 

інтегрування – ode45 (Dormand-Prince), час моделювання 36 с. 

2. Створити підсистему, яка буде описувати регулятор, об’єкт керування і 

блок показника якості, як показано на рис. 4.5. Обмеження Д-складової  

регулятора встановити на рівні +/–50. Ланка затримки в блоці обчислення 

інтегрального показника якості 0,001 с. 
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3. Блок MATLAB Function містить ім’я призначеної для користувача 

функції, розмір вхідного вектора – 5, вихідного – 6, тип вихідного сигналу – 

real. Цей блок призначений для відстежування моменту, за якого починається 

новий перехідний процес, аналізу показників якості й зміни коефіцієнтів  

ПІ-складових регулятора. 

4. Створити М-файл, який містить початковий код керувальної функції. 

Алгоритм її роботи такий: 

1. Визначити початок нового перехідного процесу. 

2. На парному кроці проводити зміну пропорційних коефіцієнтів 

регуляторів, на непарних – інтегральних. 

3. За результатами порівняння значень критеріїв якості на момент 

початку наступного процесу визначити напрям зміни відповідних  коефіцієнтів 

регулятора. 

4. Сформувати вихідний вектор, який містить коефіцієнти  регуляторів. 

Крокам зміни пропорційних та інтегральних коефіцієнтів відповідають 0.5 і 0.3; 

початковим значенням коефіцієнтів відповідають 4 і 2. 

5. Виконати відлагодження і моделювання екстремальної системи 

керування, зафіксувати показники якості і підсумкові коефіцієнти  регулятора. 

6. Провести аналіз результатів, оцінити швидкість пошуку екстремуму  і 

стійкість екстремальної системи керування. 

Приклад скрипт-файлу: 

function out = myf4(u) 

global p1 

global p2 

global p3 

global i1 

global i2 

global i3 

global dp 

global di 
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global k 

dp = 0.5 

di = 0.3 

if u(4) < 0.01 

    p2 = 4 

    i2 = 2 

    k = 0 

end 

    if  u(5) > 1    

     if  ((u(1) <= u(2)) & (u(1) <= u(3))) 

         if  (k==0)  

             p2 = p2 – dp  

         end 

         if  k==1  

             i2 = i2 – di  

         end 

     end;        

     if((u(3) <= u(1))&(u(3) <= u(2))) 

         if k==0  

             p2 = p2 + dp  

         end 

         if  k==1  

             i2 = i2 + di  

         end 

     end    

     if k==0  

         k = 1  

     else k = 0  

     end 

 end 

out = [(p2 – dp) (i2 – di) p2 i2 (p2 + dp) (i2 + di)] 



48 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка, тема, мета роботи. 

2. Результати виконання пунктів 1–8 лабораторної роботи. 

3. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Якими динамічними показниками характеризується екстремальна 

система (ЕС) керування? 

2. Як покращити динамічні показники екстремальної системи керування, 

розглянутої в цій роботі? 

3. Які способи побудови ЕС відомі в теорії автоматичного керування? 

4. Який принцип роботи диференціальної ЕС? 

5. Який принцип роботи ЕС крокового типу? 

6. Що є керувальною дією розглянутої в роботі ЕС? 

7. Для якої величини знаходиться екстремум? 

8. Чому диференціальна ЕС називається безпошуковою? 

9. Чому ЕС називають статичними самоналагоджувальними? 

10. Як у прикладі здійснюється початкова ініціалізація змінних у  

М-функції, яка реалізує ЕС? 

11. Які обмеження на використання мають ЕС кожного типу? 

12. З яких міркувань вибирається величина кроку у відповідних ЕС?  

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Динамічні задачі оптимального керування 

Мета: опанувати динамічні задачі оптимального керування на прикладах 

мінімізації сумарної квадратичної помилки та отримання найкоротших 

перехідних процесів. 
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Короткі теоретичні відомості 

Розглянемо приклад мінімізації сумарної квадратичної помилки. 

Приклад 1. Знайдемо керування об’єктом 
 

  

1 2

1 1 0 37

z z
g ,

z , z




 
 що 

мінімізує сумарну квадратичну помилку під час впливу 
 

2
1

z
x

z



.  

Маємо v = 1 – z, b0 = 1 – z, q0 = 1 – 0,37z. 

Складаємо рівняння:  

 
  

1 0 37

1 2

, z
u ,

z z

 


 
 

де   – поліном задовольняючий π-рівняння: 

     
2

1 2 1 2z z z z z      . 

Це рівняння еквівалентне наступній алгебраїчній системі: 

0

0 1

0 1

1 1

1

2

2 0

  

   

   
    

        

Розв’язуючи її, отримаємо: 

1 33 0 33

0 67

, , z

, z

  

 
 

Отже, оптимальне керування: 

  
  

1 0 37 1 33 0 33

1 2

, z , , z
u

z z

 


 
. 

Сигнал помилки дорівнює: 

2 3 40 33
0 33 0 16 0 08 0 04

1 0 5

, z
c , z , z , z , z ...

, z
     


 

Процес установки є безкінечним, але стійким. 

Обчислюємо значення мінімуму сумарної квадратичної помилки. Для 

цього складемо π-рівняння: 

    21 2 2 0 67 0 67z z z , , z .      
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Скорочуючи його на z і задаючись    , 0  , отримаємо алгебраїчну 

систему: 

0 0

0 0

2 0

2 0 45,

   

   

. 

Розв’язуючи її, маємо 
0 0 3,  . Отже, значення мінімуму сумарної 

квадратичної помилки  J*=0,15. 

Розглянемо приклад отримання найкоротших перехідних процесів. 

Приклад 2. Знайдемо керування об’єктом з передавальною функцією 

 2

2 3

0 5 1 25 0 25

1 0 3 0 9 0 4

z , , z , z
g

, z , z , z

 


  
, що забезпечує найкоротший перехідний процес під 

час впливу 
 

1

1
x

z



. 

Маємо    1 1 1 0 5 1 0 8b z,  q z , z , z      . Найбільший спільний 

дільник поліномів b і q дорівнює 1v z  . Додаткові множники дорівнюють 

  0 01 1 0 5 1 0 8b ,  q , z , z    . Згідно з вищевказаним, будемо шукати керування 

у вигляді   1 0 5 1 0 8u , z , z    , де  – поліном, що задовольняє π-рівняння:  

p b a    

   20 5 1 25 0 25 1 1z , , z , z z .       

Мінімальне розв’язання цього рівняння містить поліноми ступенів: 

0 2,   .     Прирівнюючи коефіцієнти за однакових ступенях z, отримаємо 

алгебраїчну систему: 

0

0 0 1

0 1 2

0 2

1

0 5 0

1 25 0

0 25 0

,

,

,

 


     


     
    

       

Розв’язуючи систему, маємо 0 0 1 2

1 3 1
1

2 4 8
,   ,   ,          .  
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Отже, шукані поліноми мають вигляд: 

2

1

2

3 1
1

4 8

,

z z .

 

   

 

Оптимальне керування: 

   21
1 0 5 1 0 8 0 5 0 65 0 2

2
u , z , z , , z , z      . 

Перехідний процес: 

23 1
1

4 8
c z z .    

Порядок виконання роботи 

1. Для об’єкта, що заданий передавальною функцією 

2

0 368 0 264

1 368 0 368

. z .
g ,

z . z .




 
 знайти оптимальний закон керування, що забезпечує 

найкоротший перехідний процес за методом поліноміальних рівнянь. 

2. Для об’єкта, що заданий передавальною функцією 
 

2
1

z
g ,

z



 знайти 

оптимальний закон керування, що забезпечує мінімізацію сумарної 

квадратичної помилки за методом поліноміальних рівнянь. 

3. Скласти структурну схему моделювання системи керування в пакеті 

Simulink. 

4. Провести моделювання та зафіксувати перехідні процеси, помилку та 

керувальний вплив. Параметри моделювання: інтервал 15 с; інтегрування з 

фіксованим кроком 0,1 с, метод Рунге–Кутта 4-го порядку; дискрета роботи 

ланок (Sample Time) 1 с. 

5. Провести перевірку та проаналізувати отримані результати. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка, тема, мета роботи. 

2. Результати виконання пунктів 1–5 лабораторної роботи. 

3. Висновки щодо роботи. 
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Контрольні питання 

1. Як реалізувати алгоритм роботи дискретного керувального пристрою 

на елементах додавання і множення? 

2. Для чого необхідно знаходити мінімальне рішення поліноміального 

рівняння під час оптимізації керування за цим методом? 

3. Як ураховується критерій оптимальності в методі поліноміальних 

рівнянь?  

4. У чому полягає підгрунтя с методу знаходження закону керування для 

найкоротшого перехідного процесу? 

5. Як для отриманої моделі обчислити значення критеріїв оптимальності? 

6. У чому полягає підгрунтя методу знаходження закону керування для 

мінімізації сумарної квадратичної помилки? 

7. Які припущення та обмеження існують для методу поліноміальних 

рівнянь? 

8. Що собою являє поліном, який знаходиться в знаменнику дискретної 

передавальної функції? 

9. Які методи застосовуються для розв’язання поліноміальних рівнянь і 

систем поліноміальних рівнянь? 

10.  Як здійснити перехід від безперервної до дискретної передавальної 

функції? 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Методи 

оптимізації процесів керування», складається з дев’яти робіт, які спрямовані на 

перевірку знань магістрантів з теорії і практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За дев’ять робіт студент може отримати 36 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 4 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі запитання. У 

такому разі допускаються незначні неточності під час відповіді на одне з 

контрольних питань; 

− 2 бали виставляється, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

− у решті випадків виставляється 0 балів. 

Розподіл балів за видами занять наведено у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Методи оптимізації процесів керування Бали 

Лекції 10 

Лабораторні роботи (4 б. × 9 л. р.) 36 

Контрольні роботи (10 б. × 2 к. р.) 20 

Поточний контроль 34 

Диф. залік – 

Усього 100 
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