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В теорії керування виділяють два основних типи структур багатовимірних 
систем керування (САК): децентралізовану й централізовану. 

 

  
    а) децентралізована структура   б) централізована структура 
Рис. 1. Приклади структурних схем багатовимірних систем керування 

 
Класична задача синтезу багатовимірних САК децентралізованої структури 

передбачає застосування типових  одновимірних регуляторів (як правило ПІД-типу), 
кількість яких дорівнює кількості виходів. В САК децентралізованої структури може 
бути конфлікт між автономними регуляторами і чим складніший об'єкт, тим він 
помітніший. Тому виникає проблема настройки таких регуляторів, які зручно 
настроювати окремо як автономні тільки за моделями відповідних до них каналів 
керування. Істотні перехресні впливи тим не менш можуть призводити до втрати 
стійкості САК чи незадовільних перехідних процесів, тому для вибору максимально 
автономних каналів керування без істотних перехресних впливів застосовуються такі 
методи як  RGA, ERGA, RRA, детальний огляд яких проведений в роботі [1]. Огляд 
методів розв’язку задачі синтезу САК з децентралізованою структурою з 
регуляторами ПІД-типу приведений в роботі [2]. У випадку можливості вибору 
автономних каналів керування достатньо обрати настройки кожного окремого 
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регулятора за моделлю каналів. В більш складних випадках можливо застосовувати 
такі методи, як метод послідовної настройки, методи корекції настройок за певним 
факторним коефіцієнтом метод BLT [3], робастний метод синтезу з модифікованим 
регулятором ПІД-типу з застосуванням ефективної передавальної функції, 
запропонований в роботі [2]. Децентралізована САК з множиною регуляторів ПІД-
типу має істотну перевагу: налаштування регуляторів можна змінювати, тому при 
виникненні певних проблем під час пуско-налагоджувальних робіт чи експлуатації 
системи автоматизації настройки регуляторів можна доволі просто змінити.  Просто 
кажучи, проблемою синтезу САК децентралізованої структури є складання окремо 
працюючих регуляторів в працюючу багатовимірну САК.  

Класична задача синтезу багатовимірних САК централізованої структури 
передбачає застосування одного централізованого регулятора, як правило 
надлишкової структури. Найбільш відомим типом багатовимірного 
централізованого регулятора є LQR, який реалізується в матричній формі. В задачі 
синтезу оптимального регулятора LQR використовується не моделі окремих каналів, 
а повна багатовимірна модель об’єкту керування. Це забезпечує як правило кращу 
якість керування, у порівняні з САК децентралізованої структури, однак, наприклад, 
у задачі синтезу LQR є свої проблеми: майже для всіх складних об’єктів необхідно 
включати в структуру САК спостерігач, від якого залежить стійкість, проблема 
реалізації інтегральної складової, з якою знижується запас стійкості та ін. При 
використанні таких регуляторів виникають складнощі.  Провести діагностику такої 
САК майже неможливо, оскільки регулятор втрачає стійкість як єдине ціле і його 
працездатність при штучному видімкненні каналів не гарантується. Коректування 
матриць вручну як правило не можливе, тому єдиним шляхом зміни регулятора є 
його перерахунок за моделлю при інших вагових коефіцієнтах. Оскільки матричні 
регулятори містять для складних об’єктів матриці великої розмірності, то часто їх 
невелика зміна чи неточний перерахунок вектору стану може призвести до втрати 
стійкості (звідси, до речі, вимога якісної математики). 

З середини 2000-х з’явилась нова задача синтезу багатовимірних САК обмеженої 
структури. Як правило така задача реалізується за допомогою математичного 
апарату задачі синтезу централізованого H∞ регулятора. За допомогою такої задачі 
можливо отримати, наприклад, САК децентралізованої структури з регуляторами 
ПІД-типу, яка буде задовольняти вимогам стійкості, хоча в деяких випадках якість 
керування може бути далекою від оптимальної. Крім того, автономність регуляторів 
при розв’язку задачі синтезу САК обмеженої структури не є метою задачі, тому при 
відімкненні окремим регуляторів САК може втратити стійкість.  

Перспективною, з нашої точки зору, є задача розробки багатовимірних САК 
блокової структури. Математичним апаратом задачі може бути теорія синтезу 
оптимальних регуляторів, таких як LQR. Основна ідея задачі – перетворення 
оптимального багатовимірного матричного регулятора в САК, яка складається з 
типових блоків. Порядок включення цих блоків в САК визначається їхнім вкладом в 
критерій якості. Додані блоки не є автономними як в САК децентралізованої 
структури, однак при включенні на реальному об’єкті керування відомий порядок 
включення САК дозволяє легко діагностувати проблемний блок та виявити джерело 
проблеми (хибна модель, невірний критерій якості тощо).  

Висновки. Проаналізовані переваги й недоліки двох типових структур САК – 
децентралізованої та централізованої, зроблено огляд класичних задач синтезу САК 
з такими структурами. Крім того, виділена задача синтезу САК обмеженої структури, 
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показана її відмінність від задачі синтезу САК децентралізованої структури. 
Запропонована нова задача синтезу САК блокової структури, перевагою якої має 
стати легкість діагностики проблемних блоків при наближенні якості перехідних 
процесів в САК до заданого критерію оптимальності. 
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