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Запропоновано новий алгоритм екстремального регулювання з використанням додатного зворотного зв'язку 

на основі твердження проф. О.Г. Івахненка. Виконано експериментальну перевірку даного твердження на ком-
п'ютерній моделі тестового об'єкта. Проаналізовано положення точки статичної рівноваги у системах з додат-
ним зворотним зв'язком. Для реалізації працездатного алгоритму екстремального керування запропоновано ви-
мірювання статичного коефіцієнта підсилення системи у такій точці. Проведено перевірку запропонованої 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Серед сучасних еле-

ктромеханічних систем автоматизації існує широкий 
клас екстремальних систем. До них належать систе-
ми відбору максимальної потужності (MPP – maxi-
mum power point) сонячних батарей і вітрогенерато-
рів, системи забезпечення максимальної потужності 
дуг установок електродугового нагріву тощо. Робо-
чий режим таких систем забезпечується системами 
екстремального регулювання, які здійснюють пошук 
екстремуму, що відповідає точці максимальної по-
тужності. Існуючі алгоритми екстремального регу-
лювання мають низку недоліків [1], а тому актуаль-
ною є розробка нових методів досягнення екстре-
муму в реальному часі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За 
основу проведених досліджень взято твердження 
проф. О. Г. Івахненка [2], що системи зі самооргані-
зацією та екстремальні системи є системами з дода-
тними зворотними зв'язками. Дане припущення пе-
ревірене шляхом комп'ютерного моделювання у се-
редовищі Simulink-MATLAB. Модель тестового 
об'єкта (рис. 1) складається з динамічної ланки 
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Рисунок 1 – Комп'ютерна модель тестового 

об'єкта 

 

За наявності додатного зворотного зв'язку  
(рис. 2) така система знаходить точку статичної рівно-
ваги f(x) = x, що лежить на спадаючій ділянці характе-
ристики f(x) і не збігається з точкою екстремуму. 
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Рисунок 2 – Комп'ютерна модель системи  

з додатним зворотним зв'язком 

У часі проведених досліджень виявлено, що по-
ложення точки рівноваги в системі з додатним зво-
ротним зв'язком залежить від сумарного коефіцієнту 
підсилення K об'єкта і кола зворотного зв'язку  
f(x) = Kx (рис. 3), при цьому його значення не по-
винно опускатися нижче критичного (одиниці). 

Отже, для екстремального регулювання потрібно 
підібрати коефіцієнт додатного зворотного зв'язку 
таким чином, щоб забезпечити його критичну вели-
чину, тобто, щоб сумарний коефіцієнт підсилення 
системи дорівнював одиниці в точці екстремуму. 
Відповідно, для забезпечення перебування системи з 
додатним зворотним зв'язком у точці екстремуму 
величина коефіцієнту зворотного зв'язку повинна 
дорівнювати ef Kk 1 , де eee xxK )f(  – статич-
ний коефіцієнт підсилення системи в точці екстре-
муму, xe – значення аргументу в точці екстремуму. 



АВТОМАТИЗАЦІЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) 
420 

 

x 

y 

0 

f(x) 

xe 

f(xe) 

y = x 
y = x 

y = K·x 

y = Ke·x 

 
Рисунок 3 – Графічна інтерпретація статичної 

рівноваги системи з додатним зворотним зв'язком 
 
Здійснення такої системи можливе у випадку 

вимірювання в усталеному режимі вхідного X і ви-
хідного Y сигналів і розрахунку на основі їх значень 
величини статичного коефіцієнту підсилення об'єкта 
K і оберненої до нього величини 1/K (функціональна 
схема комп'ютерної моделі такої системи показана 
на рис. 4). 
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Рисунок 4 – Комп'ютерна модель екстремальної 
системи за пропонованим алгоритмом 

 

Як показали дослідження, основною особливістю 
систем з критичним додатним зворотним зв'язком є 
їх внутрішня властивість в усталеному режимі пере-
бувати в точці екстремуму. Внаслідок цього відпа-
дає потреба спеціальної реалізації методів пошуку 
точки екстремуму – така система автоматично її 
знаходить. 

Експерименти на комп'ютерній моделі показали, 
що процес знаходження екстремуму прискорюється 

у випадку наявності збурення в системі (наприклад, 
невеликого синусоїдного сигналу). У випадку, якщо 
система перебуває в положенні рівноваги на спадній 
ділянці характеристики f(x) (рис. 3), такі збурення 
виводять її з цього положення й прискорюють рух 
до точки екстремуму. Такий процес знаходження 
точки екстремуму показано на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Траєкторія пошуку екстремуму 

комп'ютерної моделі екстремальної системи за 
пропонованим алгоритмом 

 
Проведені дослідження продемонстрували, що 

збільшення амплітуди зовнішніх збурень дає змогу 
прискорити вихід пропонованої екстремальної сис-
теми з положення рівноваги на точку екстремуму. 

ВИСНОВКИ. Використання пропонованого ал-
горитму дає змогу забезпечити просту апаратну й 
програмну реалізацію цифрових систем екстремаль-
ного регулювання. Ефективність алгоритму є пред-
метом подальших досліджень. 
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The new extremal control algorithm based on the positive feedback was proposed based on Prof. O. Ivahnenko idea. 

This idea was verified using computer simulation within testing object model. Static balance position was analyzed for 
positive feedback systems. The measuring of the static gain in that position was proposed for extremal control algorithm 
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