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Анотацiя—Розроблено типовi нечiткi перетворення для синтезу i визначення параметрiв налаштування нечiтких регуляторiв, впорядковано процедуру
нормалiзацiї сигналу похибки регулювання та її похiдної, фазифiкацiї, дефазифiкацiї, логiчного виводу
i формування регулюючої дiї на об’єкт. Запропоновано методику визначення параметрiв налаштування
нечiтких регуляторiв для статичних об’єктiв рiзного
порядку на основi їх моделi. Поданi результати iмiтацiйного моделювання, якi пiдтвердили ефективнiсть
запропонованого методу визначення параметрiв налаштування нечiтких регуляторiв. Встановлено, що
вони забезпечують роботу системи при змiнi параметрiв об’єкта в широких межах.
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Вступ
Сучасний стан виробництва, вимоги щодо якостi виготовленої продукцiї ставлять новi задачi
до розроблення систем автоматичного керування
технологiчними процесами i об’єктами при неповнiй iнформацiї про об’єкт i змiнi його параметрiв та дiї рiзних впливiв. Основним недолiком
традицiйних регуляторiв є те, що вони не забезпечують якостi регулювання при змiнi параметрiв об’єкта i обмеженнi регулюючої дiї на об’єкт.
Натомiсть, нечiткi регулятори значно краще регулюють об’єкти iз змiнними параметрами [1,
4]. На сьогоднi не виявлено загальноприйнятих
обґрунтованих унiверсальних методiв синтезу i
визначення параметрiв нечiтких регуляторiв, що
унеможливлює їх оптимiзацiю i налаштування
[1, 3]. Для синтезу застосовують рiзноманiтнi
нечiткi перетворення, що ускладнює їх розробку
та впровадження в промисловiсть [1, 2]. Тому задача синтезу регуляторiв з типовими нечiткими
перетвореннями є актуальною.
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй
Зазвичай нечiткi регулятори будують за паралельною схемою, на вхiд якої подаються нормалiзованi сигнали похибки регулювання, пiсля
чого формують П-, I-, Д-складовi управлiння,
якi пiддають рiзноманiтним нечiтким перетворенням на основi яких формують регулюючу
дiю на об’єкт. У монографiях [1, 3] подано рiзнi версiї нечiтких регуляторiв, бази нечiтких
правил, структурнi схеми регуляторiв, приклади
нестацiонарних систем, результати iмiтацiйного

моделювання, графiки перехiдних процесiв для
рiзних типiв об’єктiв.
Виклад основного матерiалу
На основi накопиченого авторського досвiду,
моделювання, синтезу i налаштування параметрiв нечiтких регуляторiв для впорядкування
процедур нормалiзацiї сигналу похибки та її
похiдної, фазифiкацiї, висновкування, логiчного
виводу, денормалiзацiї управлiння у табл. 1 систематизованi основнi типовi нечiткi перетворення, якi необхiднi для визначення параметрiв нечiткого регулятора, а також для формування регулюючої дiї на об’єкт. У таблицi 𝑌0 – задане знаТабл. 1
Основнi нечiткi перетворення
Нормалiзацiя
вхiдних
сигналiв

Похибка
Похiдна

𝑌 −𝑌

𝑒 = 0𝑌
0
𝑇𝑠
𝑇 𝑠+1 𝑒

Фазифiкацiя
Лiнгвiстичнi змiннi, 3FN, B, H, D
функцiї
належностi
Висновкування,
B*, H*, D*, 𝑈𝐻 = 𝜇𝑃 𝐸 , SUM
логiчний вивiд
Мамданi, max
Денормалiзацiя
𝑈 = 𝑀𝑈𝐻 + 𝑈0 , 𝑈0 = 𝑘1 𝑌0
виводу
0
управлiння
Регулююча
𝑉 = 𝑈 + 𝑈0
дiя на об’єкт

чення регульованої величини, 𝑌 – вихiд об’єкта,
– нормований сигнал похибки, 𝑈𝐻 – нормоване
управлiння, 𝑈0 – сигнал змiщення управлiння,
𝑘0 – коефiцiєнт передачi об’єкта, – стала часу
диференцiальної ланки, – масштабний коефiцiєнт, 𝑉 – регулююча дiя на об’єкт. Для спрощення
моделювання, дослiдження i налаштування параметрiв нечiтких регуляторiв побудовано структурну схему моделi нечiткої системи керування
в пакетi MATLAB/Simulink, яка складається iз
трьох основних блокiв: нормованого нечiткого
алгоритму управлiння, блокiв фазифiкацiї i висновкування та об’єкта регулювання.
На основi результатiв iмiтацiйного моделювання запропоновано визначити параметри нечiткого регулятора статичних об’єктiв рiзного порядку, якi зведенi у табл. 2. Параметри налаштува-
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Табл. 2
Параметри налаштування нечiткого
ПД-регулятора
Перерегулювання
5%

T
0,05 𝜏

0,2 /

MП
𝑎

МД
6𝜏𝑛

20%

0,06 𝜏

0,5 /

𝑎

7𝜏𝑛

ння визначаються на основi аналiзу перехiдного
процесу при одиничнiй ступеневiй дiї на об’єкт
шляхом проведення дотичної через точку перегину кривої, де 𝜏 – час змiщення дотичної, 𝑎 –
вiдрiзок, який вiдсiкає дотична при досягненнi
осi 𝑌 , МП, МД – масштабнi коефiцiєнти для
П- та Д-складових управлiння (параметри налаштування), 𝑛 – порядок об’єкта регулювання.
Для прикладу на рис. 1 поданi результати
iмiтацiйного моделювання роботи нечiткого ПДрегулятора при ступеневому завданнi на входi
нечiтких систем 𝑌0 = 100, налаштованих на основi табл. 2 на 20% перерегулювання у виглядi
графiкiв процесiв для об’єктiв другого, третього
i четвертого порядкiв для заданих сталих часу
(𝑇𝑖 = 0, 5; 0, 3; 0, 2; 0, 1).

Рис. 1. Графiки перехiдних процесiв в системi з нечiтким
ПД-регулятором для об’єктiв рiзного порядку

Перехiднi процеси в системi з нечiтким ПДрегулятором одержанi на основi табличних
даних налаштування мають перерегулювання
близьке до 20%. Збiльшення порядку об’єкта
зменшує швидкодiю системи, що фiзично спричинене пiдвищенням iнерцiйностi об’єкта. Якщо
важливо забезпечити вiдпрацювання великих
збурень на об’єкт, тодi необхiдно збiльшити коефiцiєнт передачi iнтегральної складової, а також
збiльшити коефiцiєнт передачi Д-складової.
Поданi результати дослiдження властивостей
системи з нечiтким ПД-регулятором i системи з
традицiйним ПIД-регулятором при змiнi параметрiв об’єкта регулювання. Для прикладу прийнято статичний об’єкт третього порядку з параметрами: 𝑘0 = 1, 𝑇𝑖 = 5; 3; 2. Визначено параметри
традицiйного ПIД-регулятора: = 4, 𝐼 = 0, 4, 𝐷 =
6, стала часу фiльтра 𝑁 = 50. Налагоджено параметри нечiткого ПД-регулятора: МП=6, МД=8,

стала часу диференцiальної ланки = 0, 2. За результатами iмiтацiйного моделювання встановлено, що при п’ятикратному збiльшеннi коефiцiєнта передачi об’єкта у системi з традицiйним
ПIД-регулятором з’являється значна коливальнiсть. Перерегулювання становить 55% i значно затягується перехiдний процес. Натомiсть,
у системi iз нечiтким ПД-регулятом перехiдний
процес практично мало змiнився. Зауважимо, що
максимальне значення регулюючої дiї у нечiткiй
системi становить 𝑉𝑀 = 500, натомiсть у традицiйному ПIД-регуляторi 𝑉𝑀 = 3000. У бiльшостi
випадкiв регулююча дiя фiзично обмежена, що
додатково погiршує якiсть регулювання.
Параметри налаштування визначенi на основi
табл. 2 наближенi. Статична похибка системи з
нечiтким ПД-регулятором залежить вiд порядку
об’єкта i заданого перерегулювання. Вона знаходиться в межах 0,2-0,8%, що значно перевищує точнiсть традицiйних ПД-регуляторiв. Для
оптимiзацiї статичної похибки в систему додатково введено нерозмиту I-складову управлiння.
Якщо якiсть регулювання при варiацiї параметрiв об’єкта у заданих межах задовiльняє замовника, тодi можна рекомендувати поданi вище системи автоматичного керування з нечiтким ПДрегулятором, як найбiльш простi, що розширяє
їх застосування для керування простими iнерцiйними об’єктами.
Поданi результати iмiтацiйного моделювання
нечiтких систем за наближеним налаштуванням
параметрiв регуляторiв пiдтвердили їх ефективнiсть.
Висновки
У проведеному дослiдженнi запропоновано
синтез регуляторiв з типовими нечiткими перетвореннями. Поданi результати iмiтацiйного моделювання, перехiднi характеристики систем i
встановлено, що запропонований синтез забезпечує стабiльну роботу, високу якiсть регулювання
є iнженерним методом визначення i настроювання параметрiв нечiтких регуляторiв при їх
впровадженнi в промисловiсть.
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