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Анотацiя—Розроблена модель децентралiзованого
координацiйного керування неперервними розподiленими об’єктами, яка дозволяє оцiнити ефективнiсть координацiї за допомогою iмiтацiйного моделювання.
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Вступ
Управлiння станом розподiлених об’єктiв передбачає наявнiсть великої кiлькостi датчикiв i
актуаторiв для контролю i управлiння станом
в обраних точках. Проблема координацiйного
управлiння станом безперервних розподiлених
об’єктiв є важливою для науки i практики.
Актуальнiсть
Системи управлiння розподiленими об’єктами
зазвичай мають централiзовану або iєрархiчну
структуру управлiння [1, 2]. Основи теорiї координацiї в iєрархiчних системах закладенi в [2].
Отримано ряд корисних результатiв щодо координацiйного управлiння технологiчними лiнiями
i комплексами як розподiленими системами з
дискретними елементами [3-6].
Разом з тим завдання координацiйного управлiння станом розподiлених безперервних об’єктiв
ще не знайшли досить обґрунтованого i ефективного вирiшення. Перспективним напрямом вирiшення цiєї проблеми є використання децентралiзованої координацi. Перевагою децентралiзованої координацiї є можливiсть розпаралелювання
координацiйного управлiння.
Таким чином, задача дослiдження орднорiвневого координацiйного керування неперервно
розподiленими об’єктами представляється актуальною.
Модель децентралiзованої координацiї
Для побудови моделi координацiйного керування неперервним розподiленим об’єктом розглянемо взаємодiю елемента у виглядi нескiнченно
малої кулi iз сусiднiми елементами. Стан кулi
визначається вектором параметрiв 𝑃 (𝜉0 ), де 𝜉0
– координати кулi. На стан 𝑃 (𝜉0 ) впливають сусiднi елементи, якi розташованi в околi шириною
𝑑𝑟 у сферичних координатах.

Для пiдтримання заданих параметрiв стану на
певнi елементи впливають регулятори. На практицi зазвичай вплив зосереджений в окремих
точках (на окремих елементах). Частина елементiв має регулятор i координатор, а iншi – не
мають. Розглянемо для спрощення (без втрати
загальностi) плаский об’єкт товщиною 𝑑𝑧.
Модель системи складається з компонентiв:
- Модель об’єкта, яка складається з двох залежностей: залежнiсть мiж параметрами об’єкта
𝑂0 𝑖,𝑗 (𝑃𝑖,𝑗 ) = 0 i залежнiсть параметрiв об’єкта вiд
параметрiв сусiднiх об’єктiв i керування 𝑃𝑖,𝑗 =
𝑂𝑖,𝑗 (𝑉𝑖,𝑗 , 𝑃𝑖−1,𝑗 , 𝑃𝑖+1,𝑗 , 𝑃𝑖,𝑗−1 , 𝑃𝑖,𝑗+1 ), де iндекси вiдповiдають дискретизованим i пронумерованим значенням координат;
- Модель керування 𝑉𝑖,𝑗 = 𝐴𝑖,𝑗 (𝑃𝑖,𝑗 , 𝑈𝑖,𝑗 ), де 𝑈𝑖,𝑗
– параметри координацiї;
- Модель координацiї 𝑈𝑖,𝑗 = 𝐶𝑖,𝑗 (𝑃𝑖−𝑎,𝑗 ,
𝑃𝑖+𝑏,𝑗 , 𝑃𝑖,𝑗−𝑐 , 𝑃𝑖,𝑗+𝑑 ), де 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 – дискретизованi
вiдстанi вiд елемента (𝑖, 𝑗) в межах 𝜀-околу.
Отримана модель змiни стану елементiв розподiленого об’єкта при дискретних впливах на
деякi елементи з використанням рiвняння Бюргерса i матриць чутливостi.
Для елементiв об’єкта, на якi здiйснюється
керуючий вплив, тобто {𝑥, 𝑦} = {𝑥𝑘 , 𝑦 𝑘 }
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де 𝐵 i 𝐵 – вiдповiднi матрицi чутливостi; функцiя розподiлу параметрiв по простору об’єкта
𝑃 = 𝐹(𝑥, 𝑦) або 𝑃 = 𝐹(𝑖, 𝑗), де 𝑥 = 𝑖 · 𝑑𝑥, 𝑦 = 𝑗 · 𝑑𝑦.
На кожен елемент об’єкта впливають усi керованi елементи. Для лiнiйного об’єкта з урахуванням iнерцiйностi, якщо вплив здiйснюється у
областi радiусом 𝑟 0 , то
⎧
𝑛 ⎪
𝑟2
∑︁
⎪
𝑘
𝑉0𝑘
⎨
− 4𝜆𝑡
𝑉 (𝑥, 𝑦, 𝑡) =
𝑒
×
⎪
3/
⎪
⎩
2
𝑘=1 8[𝜋𝜆 (𝑡 − 𝑡𝑘 )]
⎛
⎞
⎡
⎤⎫
2 ⎥⎪
⎜⎜ 𝑟𝑘2
⎟⎟ 𝑟0𝑘
⎢⎢
⎥⎥⎪
⎜
⎟
⎢
⎥⎥⎬
× ⎢⎢⎣1 + ⎜⎜⎝
− 6⎟⎟⎠ ·
⎪,
⎭
𝜆 (𝑡 − 𝑡𝑘 )
40𝜆𝑡 ⎦⎪

(2)

92

Control of technical, technological and biotechnical objects

де 𝑡𝑘 – момент впливу керування на 𝑘-й керований елемент.
Задача координацiї полягає у знаходженнi такого вектора {𝐶𝑘 , 𝑘 = 1..𝑀}, який забезпечує максимальне наближення стану об’єкта до заданої
функцiї 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑡). Вiдповiдно критерiй координацiї для такої задачi матиме вигляд
∫︁ ∫︁ ∫︁
𝑄=
(3)
[𝑉 (𝑥, 𝑦, 𝑡) − 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑡)] 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑡.
𝑇 𝑌 𝑋

Оскiльки iз збiльшенням вiддалення керованого елемента вiд елемента {𝑥, 𝑦} вплив керування
зменшується, то при децентралiзованiй координацiї кожен координатор повинен враховувати
лише тi керованi елементи, якi знаходяться в
його 𝜀-околi.
Враховуючи (3), 𝜀-околом елемента будемо
вважати такi елементи керування, якi задовольняють умову
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(𝑥 − 𝑥𝑘 ) + (𝑦 − 𝑦𝑘 ) – вiдстань вiд 𝑘-го мiсця
керiвного впливу; 𝑉0 – енергiя керiвного впливу.
Пропонується ввести оцiночну функцiю для
визначення радiусу множини елементiв керування, з якими 𝑘-й елемент повинен здiйснювати
координацiю
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Якщо 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑡) , 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то суттєвий додатковий
внесок у стан елемента об’єкта можуть вносити
бiльш вiддаленi елементи. Таке додаткове збiльшення 𝜀-околу
∆𝑟𝜀 = 4𝜆𝑡 · ln(∆𝐹),

(6)

причому ∆𝐹 = |𝐹𝑘 − 𝐹𝑖 |. Зокрема, таким способом
враховуються граничнi умови (стан зовнiшнього
середовища).
Алгоритм локальної координацiї 𝑖-го керуючого елемента грунтується на припущеннi про
незмiннiсть параметрiв усiх керуючих елементiв
у радiусi 𝑟𝑖𝜀 . Критерiєм координацiї є RMSE бажаного стану елементiв у радiусi 𝑟𝑖𝜀 . Керованою
змiнною координацiї є задана величина впливу
𝑉0𝑖 .
Для управлiння глобальною координацiєю
складемо матрицю 𝜀-областей – матрицю координацiї 𝐶 = [𝑐0 , . . . 𝑐𝑖 , . . . 𝑐𝑚 ]𝑇 , де 𝐶𝑖 - вектор керованих елементiв, причому елементам в 𝜀-околi
𝑖-го елемента вiдповiдає 1, а iншим – 0. Таким
чином, матриця координацiї визначає граф, на

якому може бути застосований хвильовий алгоритм Лi [7] для здiйснення координацiї.
Запропонована модель децентралiзованого координацiйного керування неперервними розподiленими об’єктами дослiджувалася на iмiтацiйнiй
моделi. Моделювався двовимiрний об’єкт з заданою функцiєю розподiлу керованого параметра
𝐹(𝑥, 𝑦).
Дослiджувалися залежностi приведеної до дiапазону RMSE бажаного√︁стану елементiв вiд
(︁
)︁2 (︁
)︁2
𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 + 𝑦 𝑖 − 𝑦 𝑗 i
вiдстанi мiж ними 𝑟𝑖𝑗 =
кiлькостi хвиль координацiї ℎ для заданих значень параметра розповсюдження 𝜆𝑡. Отриманi
залежностi показанi на рис. 1. Результати моде-

Рис. 1. Залежностi RMSE вiд вiдстанi мiж керованими
елементами 𝑟𝑖𝑗 i кiлькостi хвиль координацiї ℎ при (𝜆𝑡)1 >
(𝜆𝑡)2 > (𝜆𝑡)3

лювання показують, що при великих значеннях
параметра розповсюдження i вiдстанi мiж керуючими елементами похибка координацiї швидко
зростає. Збiльшення кiлькостi хвиль координацiї
при використаннi хвильового алгоритму дозволяє зменшити похибку, проте для використаних
у моделi параметрiв системи – лише на 50%.
Висновки
Запропонована модель децентралiзованого
координацiйного управлiння розподiленими
об’єктами дозволяє оцiнити ефективнiсть
координацiї. Подальшi дослiдження варто
спрямувати на дослiдження координацiї в
умовах дiї випадкових збурень, а також на
оптимiзацiю параметрiв системи.
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[6] Wójcik, W. Dubovoi V. et al. Coordination in serialparallel image processing. Proc. SPIE 9816, Optical
Fibers and Their Applications 2015.
[7] Lee C.Y. An Algorithm for Path Connections and
Its Applications, IRE Transactions on Electronic
Computers, vol. EC-10, number 2, 1961.

