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Аннотація. В роботі виконано синтез нейромережевого регулятора з ковзаючим 
середнім для рішення задачі регулювання температури сировини на виході реактора. 
Синтезовано нейрорегулятор NARMA-L2 Controller для заданого об’єкта керування. 
Виконано порівняння перехідних процесів з використанням ПІД-регулятора NARMA-L2 
Controller при зміні вхідних впливів. Зроблено висновки.   
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Вступ. 

Існує велика кількість підходів для вирішення проблеми синтезу керування 

нелінійними об’єктами, проте ідеального та універсального регулятора не існує. 

Одним із перспективних напрямів є побудова нейромережевих систем 

керування, основною особливістю яких є здатність до навчання. Такі системи є 

адаптуються до вхідних та збурювальних впливів.  

Основний текст. 

Для підвищення якості готової продукції, ефективності та надійності 

реактора гідроочищення залежить від ефективності регулювання температури 

сировини на виході реактора. Для цього здійснюють аналіз динамічних 



властивостей трубчатої печі, як об’єкта керування (ОК) системи автоматичного 

керування [1]. 

Для визначення динамічних властивостей ОК реалізований експеримент, 

результат якого використовуємо для обробки даних. Нормовані значення 

температури сировини на виході реактора записали у командне вікно 

програмного пакету Matlab. 

 
Рис. 1. Командне вікно із вхідними даними 

 

В результаті використання додатку System Identification Toolbox  отримали 

передавальну функцію ОК за експериментальними даними: 
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Точність співпадіння експериментальних даних до розрахункових 

становить 97.07 %, що свідчить хорошу точність результату. Графік оцінки 

перехідного процесу показаний на рисунку 2. 
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Рис. 2. Графік оцінки перехідного процесу 

Ключовим елементом  будь якої системи керування є регулятор [2]. 

Найпоширенішим є ПІД регулятор, який формує керуючий сигнал сумою трьох 



складових: пропорційної, інтегральної і диференціальної. Структура схема з 

ПІД-регулятором наведена на рисунку 3.  

 
Рис. 2. Структура схема з ПІД-регулятором 

Також синтезовано нейромережевий регулятор для автоматичного 

регулювання температури сировини реактора гідроочищення в додатку 

Simulink (рис. 3). Дана структура включає блок керування об’єктом Subsуstem і 

блок контролера NARMA-L2 Controller, а також блоки генерації ступінчастого 

сигналу Step. 

 
Рис. 3. Схема системи керування з нейромережевим регулятором 

NARMA-L2 Controller 

Порівняємо перехідні процеси при використанні ПІД-регулятора та 

нейромережевого регулятора, якщо на вхід подати кроковий сигнал з 

випадковою амплітудою – Uniform Random Number (рис.4 та рис.5).   

Порівнюючи рисунки бачимо, що синтезований нейромережевий 

регулятор адаптується до зміни вхідного сигналу і забезпечує допустиму якість 

перехідного процесу. ПІД-регулятор ефективний лише для робастної системи 

керування, в якій збурюючі та вхідні впливи  є незначними та не впливають на 

якість перебігу перехідних процесів. 

 



 
Рис. 4. Графік  перехідного процесу з ПІД-регулятором та кроковим 

сигналом випадкової амплітуди на вході 

 
Рис. 5. Графік  перехідного процесу з нейромережевим регулятором 

NARMA-L2 Controller та кроковим сигналом випадкової амплітуди на 

вході 

Заключення і висновки. 

Були розглянуті системи керування з ПІД-регулятором та нейромережевим 

регулятором. Отримані перехідні показують, що синтезований нейромережевий 

регулятор адаптується до зміни вхідних впливів. ПІД-ругулятор можна 

використовувати лише для ОК з незначними вхідними та збурювальними 

впливами.  
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