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It is necessary to apply mathematical model which considers physicomechanical properties not only 
soils, but also the vegetable remains to justification of parameters of working bodies of sowing cars which are 
applied in the power safe no-till technologies. 

For the purpose of determination of physicomechanical properties of the vegetable remains, the 
conducted researches, concerning quality of uniformity of crushing and distribution on a surface the 
pozhnivnykh of the remains combine harvesters were us. 

Results of calculations the frequencies of crushing presented in the form of dependence on length of 
particles the pozhnivnykh of the remains (x), at the normal law of distribution. 

Conclusions:  
1) logarithmic normal law of distribution for a random variable is calculated; 
2) the sizes and placement density the pozhnivnykh of the remains are established;  
3) the law of distribution will give the chance зпрогнозувати model of movement on a surface of 

working body. 
energy saving technologies, no-till, vegetable remains, distribution law  
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Досліджена оптимальна область припустимих збурень. Доведено, що синтезоване мінімаксне керування 
має запас стійкості більший від розрахованого.    
оптимізаційна задача, лінійна n-вимірна динамічна система, сушарна камера, температурний 
режим, мінімаксне керування (оцінювання), область припустимих збурень, якість перехідного 
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Исследованы допустимые возмущения для случая неполных и неточных измерений, вычисленны 
значения критериев и значение их верхних пределов. Проведенный анализ переходных процессов (ПП) 
элементов матриц обратной связи для обоих случаев измерений состояния объекта. Осуществлен анализ 
ПП оптимальных управлений, состояний системы, наблюдений и оптимальных оценок качества работы 
минимаксного фильтра Калмана-Бюси. Исследована оптимальная область допустимых возмущений. 
Доказано, что синтезированное минимаксное управление имеет запас устойчивости, больший от 
рассчитанного. 
оптимизационная задача, линейная n-мерная динамическая система, сушильная камера, 
температурный режим, минимаксное управление (оценивание), область допустимых возмущений, 
качество переходного процесса 
 

Вступ. Розв’язок оптимізаційної задачі мінімаксного керування лінійним 
багатовимірним об’єктом (температурним режимом сушарної камери або пташника) з 
матмоделлю 
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де A(t),B(t),K(t),M(t), ( ), ( ),G t D t H – додатно визначені симетричні вагові матриці; 
відносно початкових умов  x0   і  збурювальних чинників  f, що належать до області Sλ  у 
вигляді гіпереліпсоїда виду [1], за умови повних вимірювань або спостереження 
координат його стану дає оптимальне (мінімаксне) керування (ОК) у  вигляді 
зворотного зв’язку від стану ОК 

( ) ( ) ( )u t R t x t= ⋅ , (3)

де ( )R t   –  матриця зворотного зв’язку (керування);  
( )x t  –  вектор стану об’єкта. 

Матриця керування (або матриця підсилення) ( )R t  в оптимальному керуванні (3) 
визначається за співвідношенням: 

2 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )TR t t D t B t t− −= −λ ψ , (4)

де ( )tλ  –  відома скалярна функція;  
( )D t  –  відома додатно визначена симетрична вагова матриця;  
( )B t  –  матриця коефіцієнтів математичної моделі (1);  
( )tψ  – спряжена матриця, яка визначається з функції  Ґамільтона [2]. 

  За умови неповних і неточних вимірювань вектора стану ОК спостереження 
описується співвідношенням: 

2( ) ( ) ( ) ( ) ( )y t C t x t M t f t= + , (5)

де ( )C t  –  матриця, яка визначає елементи вектора стану об’єкта ( )x t , які 
вимірюються з похибками (неповно, неточно); 
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2( )f t  –  вектор похибок спостережень;  
( )M t – матриця коефіцієнтів при складових вектора 2 ( )f t  похибок спостережень [3]. 

 Оптимальне керування за цих умов визначається як:  

)()()(ˆ)()( tytQtxtRtu += , (6)

де ( )R t  – матриця зворотного зв’язку (матриця підсилення);  
( )Q t – шукана матриця коефіцієнтів при спостереженнях ( )y t ;  
( )y t  –  спостереження вимірюваних координат стану об’єкта ( )x t ;  

)(ˆ tx  – оцінки координат стану об’єкта ( )x t  на виході фільтра (Калмана-Бюсі) [4]. 
Оптимальне керування повинно задовольняти умову мінімізації наступного 

критерію: 
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де ( )cI u   –  критерій (функціонал) якості керування. 
Тоді для матриці керування або зворотного зв’язку можна одержати вирази 

     
2 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )TR t t D t B t t− −= −λ ψ , (8) 

     2( ) ( ) ( ) ( ),TG t S t C t P t=   (9) 

де ( )tλ  – відома скалярна функція;  
( )B t  – матриця коефіцієнтів математичної моделі;  
( )G t  – одна з шуканих матриць фільтра, яка визначає його структуру;  

2 ( )P t  – додатно визначена симетрична вагова матриця з відомими 
коефіцієнтами області допустимих збурень;  

( )S t  – матриця, яка задовільняє певне матричне рівняння;  
( )tψ  – спряжена матриця. 

Постановка проблеми та аналіз останніх досягнень. Для експериментальних 
досліджень наведених вище розв’язків в середовищі пакету прикладних програм Matlab 
було розроблене алгоритмічно-програмне забезпечення для випадків повного і точного 
та неповного і неточного вимірювань координат стану об’єкта. Лістинги основних 
програм для цих випадків і всіх допоміжних підпрограм наведені в [1].  

Мета статті – виклад експериментальних досліджень та аналіз результатів. 
Виклад основного матеріалу. Аналіз перехідних процесів елементів матриці 

зворотного зв’язку R(t) і елементів матриці ( )tψ .  
Графіки цих перехідних процесів наведені на рис. 1 і 2.  
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Рисунок 1 – Графіки перехідних процесів елементів матриці зворотного зв’язку R(t)  

 
Рисунок 2 – Графіки перехідних процесів елементів матриці ( )tψ  

 
Дані графіки слід розглядати справа ліворуч, а не навпаки, як завжди, оскільки 

інтегрування при розв’язанні диференціальних рівнянь відбувалось в зворотному 
напрямі. Експерименти показали, що вигляд ПП не змінюється в обох випадках 
(повного і точного вимірювання координат стану та неповного і неточного) при зміні 
будь-яких з доступних для зміни параметрів: виду збурень, їх частоти або амплітуди, 
вагових коефіцієнтів матриць і т.д.  

При цьому збільшення вагових коефіцієнтів критерію оптимальності призводить 
до зменшення масштабів вертикальної осі для ПП елементів матриці зворотного зв’язку 
R(t) і наближення ліній різних елементів, та збільшення масштабів («розширення») для 
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ПП елементів матриці ( )tψ  і віддалення ліній різних її елементів одна від одної. Має 
місце і зворотний процес. Відповідна зміна вагових коефіцієнтів області припустимих 
збурень мало змінює або взагалі не змінює вигляд і масштаб ПП.  

Аналіз перехідних процесів спостережень станів системи y(t) і оптимальних 
оцінок )t(х̂  для випадку неповних та неточних вимірюваннях координат стану 
об’єкта. Графіки цих перехідних процесів фактично дають змогу наочно оцінити якість 
роботи мінімаксного фільтра Калмана-Бюсі.  

На рисунках 3, 4 наведені графіки ПП відповідно оптимальних спостережень y(t) 
і оптимальних оцінок (або відфільтрованих значень) )t(х̂ .  

 

 
Рисунок 3 –  Графіки перехідних процесів спостережень станів системи y(t) 

 
Рисунок 4 – Графіки перехідних процесів оптимальних оцінок станів системи )t(х̂  

  
 Порівняння вищенаведених графіків вказує на те, що вони є не просто 
подібними, а дуже близькими одне до одного як за значеннями, так і за характером 
перебігу. Зокрема, графіки оптимальних оцінок станів системи найближче відтворюють 
дійсні стани системи. Можна зробити висновок про задовільну роботу використаного 
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фільтра і можливість його застосування для побудови оптимального мінімаксного 
регулятора в умовах неповноти і неточності вимірювання координат стану об’єкта.  

Аналіз перехідних процесів оптимальних керувань u(t) і відповідних їм 
оптимальних станів системи x(t).  
 Спочатку вибрано певний стандарт, з яким порівнювалися ПП за умови 
змінювання різних показників. Для обох випадків такими «стандартами» є всі вагові 
діагональні одиничні матриці і значення збурень в початковий момент часу f0 = [-0.2, 
0.4, 0.1, -0.5]. Кінцевий момент керування T в програмі обирається залежно від вигляду 
ПП та їхнього затухання (найчастіше в межах 60-250). При цьому векторна функція є  

2=λ станд  для випадку повних і точних вимірювань  і 7=λ станд  для випадку неповних і 
неточних вимірювань. 
 Графіки ПП оптимальних керувань і станів системи для першого випадку 
наведені, відповідно, на рис. 5 і 6, а для другого випадку, відповідно, на рис. 7 і 8.  
 

 
 

Рисунок 5 –  Графік перехідного процесу оптимального керування u(t) для випадку повних і точних 
вимірювань 

 

 
 

Рисунок 6 – Графіки ПП оптимальних станів  x(t) для випадку повних і точних вимірювань 
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Рисунок 7 – Графік ПП оптимального керування u(t) для випадку неповних і неточних вимірювань 
 

 
 

Рисунок 8 – Графіки перехідних процесів оптимальних станів системи x(t)  
для випаду неповних і неточних вимірювань 

 
 Збільшення вагових коефіцієнтів матриці 0P  області припустимих збурень у  
випадку неповних і неточних вимірювань вже суттєво змінює вигляд і перебіг ПП 
оптимальних керувань і станів системи.  Зокрема, при збільшенні вагових коефіцієнтів 
матриці 0P  суттєво зростають витрати на керування і в той же час збільшується 
похибка функціонування системи, що особливо помітно за амплітудами ПП координат 

1( )x t  і 2 ( )x t .  При цьому мінімальне значення критерію при відомих зовнішніх 
збуреннях I(u) = 56.3164, його верхня межа J(u) = 1853849.5148, а значення лівої 
частини обмеження на припустимі збурення St = 9.7989, тобто, збурення виходять за 
припустимі межі, але система не втрачає стійкості і має, як і в попередньому випадку, 
більший від розрахованого запас. 
   Для аналізу впливу на оптимальні керування і стани системи (у випадках 
повного і точного та неповного і неточного вимірювань) періодичних з різними 
амплітудою і частотою збурень розглядалися два їх види: періодичне затухаюче і 
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незатухаюче. Передбачено збільшення в 10 разів амплітуди і зменшення в 10 разів 
частоти при незмінній амплітуді. Встановлено, що збільшення частоти зменшує 
значення критерію I(u), а амплітуди – навпаки збільшує. При цьому збільшення частоти 
несуттєво зменшує в першому випадку і збільшує в другому випадку обмеження St, в 
той час, як збільшення амплітуди в обох випадках суттєво збільшує це значення. Навіть 
при виході збурень за припустимі межі якість керування (регулювання) погіршується 
незначно, і через деякий час відбувається вихід на стабілізоване значення (тобто, 
система має великий запас стійкості, більший від номінально розрахованого).  

Видно, що значення верхньої межі критерію оптимальності J(u) залишається 
незмінним для кожного випадку (повного і точного та неповного і неточного 
вимірювань) при будь-яких змінах амплітуд і частот збурень та їх видів.  

При періодичних незатухаючих збуреннях перехідні процеси, що розглядаються, 
при точних і повних та неточних і неповних вимірюваннях координат стану об’єкту є 
практично ідентичними (з різницею лише у масштабі).  

Аналіз перехідних процесів елементів матриці S(t). Графічне представлення 
перехідних процесів цієї матриці наведено на рис. 9. 

Вигляд даних ПП є практично незмінним при зміні будь-яких інших з 
розглянутих вище показників, крім матриць 0 1 2, ,P P P  області припустимих збурень, що 
свідчить про стабільність структури мінімаксного фільтра і його залежність лише від 
зазначених матриць 0 1 2, ,P P P  (при постійних значеннях інших матриць, зокрема, 
матриці ( )A t  коефіцієнтів математичної моделі  і матриці ( )C t  коефіцієнтів моделі 
спостережень). 
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Рисунок 9 –  Графіки перехідних процесів елементів матриці S(t) 

 
Висновки: Здійснений аналіз перехідних процесів елементів матриць 

зворотного зв’язку R(t) та  ( )ij tψ   для обох випадків вимірювання стану об’єкта, а 

також  оптимальних станів системи x(t), спостережень y(t) і оптимальних оцінок )(ˆ tx  
якості роботи мінімаксного фільтра Калмана-Бюсі. Досліджені ПП оптимальних 
керувань u(t) і відповідних їм оптимальних станів системи x(t), а також область 
припустимих збурень, які суттєво змінюють вигляд і перебіг ПП оптимальних керувань 
і станів системи. Доведено, що синтезоване оптимальне керування має додатковий 
запас стійкості, більший від розрахованого.    
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The solutions to the minimax control and monitor thermal dimensional object сontrol (e.g. drying 
chamber) in a comprehensive and accurate, as well as incomplete and inaccurate measurements of the state. 
Experimentally studied the optimal control, monitoring, and the values of the state of origin of the optimality 
criteria of the object in these conditions. Investigated admissible perturbations in the case of incomplete and 
inaccurate measurements, calculating the values of the criteria and the value of their upper limits. The analysis of 
transients matrix elements of feedback for both cases, the measurement object's state. The analysis of the 
transients optimal controls, system states, observations and assessments of the quality of the optimal minimax 
Kalman-Bucy filter. The optimal range of admissible perturbations. It is proved that the synthesized minimax 
control has a margin  of stability, the larger of the calculated. 
optimization task, lіnear n-dimensional dynamical system, drying chamber, temperature, minimax control 
(evaluation), the region of admissible perturbations, the quality of the transition process 
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Дослідження режимів руху гілки неврівноваженої 
підйомної установки 

 Проведений динамічний аналіз робочих режимів руху гілки неврівноваженої підйомної 
установки. Для встановлення основних кінематичних та силових характеристик руху вказаної гілки 
використані методи математичної фізики. 
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Исследование режимов движения ветви неуравновешенной подъемной установки 

 Проведен динамический анализ рабочих режимов движения ветви неуравновешенной 
подъёмной установки. Для установления основных кинематических и силовых характеристик движения 
указанной ветви использованы методы атематической физики. 
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Постановка проблеми. Переважна більшість досліджень динаміки шахтних 
підйомних канатів (канатів вантажопідйомних кранів ліфтів) базується на рівняннях 
поздовжніх коливань пружного стрижня. 

Розмаїття моделей, які використовуються для динамічного розрахунку ліфтів та 
шахтних підйомних установок, можна умовно розділити на дві групи. До першої 
відносяться розрахункові моделі, протяжні елементи котрих мають фіксовану, наперед 
задану довжину. Вони достатньо добре і вдало описують більшість розрахункових 
режимів роботи шахтних канатів у момент пуску й гальмування підйомної установки. 

Такі механічні системи зазвичай успішно розв’язуються методом розділення 
змінних. Найбільш актуальні задачі динаміки подібних систем можна вважати 
вирішеними.  
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