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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Характерною особли-

вістю систем наведення та стабілізації легкоброньова-
них машин є вимога високої швидкодії, точності по-
зиціонування та дозованих переміщень, мінімізація 
динамічної похибки у режимі стеження та стабілізації 
напрямку у просторі. Існуючі системи наведення не 
відповідають цим вимогам повною мірою, що вимагає 
вдосконалення їх структури та алгоритмів керування у 
контексті поставлених вимог. 
Вирішення поставленої задачі ускладнюється дією 

неперервних параметричних і координатних збурень, 
які у більшості випадків мають випадковий нестаціо-
нарний характер. До таких збурень відносять флукту-
ації моменту статичного навантаження, моменту інер-
ції механізму, напруги джерел живлення, температури 
навколишнього середовища, дію поривів вітру, неви-
значеність параметрів об’єкту керування, обмежену 
жорсткість окремих елементів кінематичної схеми 
механічної частини, неможливість неперервного екс-
плуатаційного контролю певних координат (електри-
чних, механічних) тощо. Отримати точні математичні 
описи режимів об’єктів керування з указаними особ-
ливостями неможливо. Це ускладнює, а в багатьох 
випадках і унеможливлює успішне вирішення постав-
леної задачі отримання високої динамічної та статич-
ної точності регулювання координат і керування ре-
жимами наведення, зокрема оптимального, на основі 
методів класичної теорії автоматичного керування. 
Ефективним альтернативним підходом побудови 

систем керування об’єктами з нестаціонарними пара-
метричними та координатними збуреннями є викори-
стання новітніх інтелектуальних методів, зокрема 
методів теорії нечітких множин. 
Метою даної роботи є обґрунтування структури 

електромеханічної системи та моделі керування ре-

жимами наведення та стабілізації башти легкоброньо-
ваних машини, що відповідають вимогам. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Бі-

льшість існуючих електромеханічних систем наве-
дення башти виконано за схемою “електромашинний 
підсилювач−двигун постійного струму” (ЕМП–Д) з 
формуючими зворотними зв’язками: від’ємним за 
швидкістю та від’ємним нелінійним за струмом яко-
ря) та корегуючими зворотними зв’язками (гнучкими 
зворотними зв’язками за напругою ЕМП, струмом 
якоря та струмом керування) [1]. Кінематична схема 
системи наведення та стабілізації башти характеризу-
ється змінюваним моментом інерції у процесі наве-
дення, наявністю люфта, великим передавальним 
числом редуктора, суттєвим та динамічно змінюваним 
за величиною моментом сухого тертя та статичного 
навантаження. 
Системі наведення властива відносно велика інер-

ційність керування, значні масогабаритні показники, 
низький коефіцієнт корисної дії за причини трикаска-
дного перетворення енергії, значний шум у роботі та 
складність обслуговування. Через велику інерційність, 
дію випадкових параметричних збурень, значні коли-
вання напруги бортової мережі, динамічно змінюва-
ний момент на валу вінцевої шестерні, а також вплив 
люфта та дію пружного моменту спостерігається зна-
чна динамічна та статична похибка регулювання, що 
негативно впливає на точність стрільби як з місця, так 
і на ходу. 
Для зменшення інерційності, масогабаритних по-

казників та підвищення енергоефективності запропо-
новано використати швидкодійний електропривод 
механізму наведення башти за схемою ”широтно-
імпульсний перетворювач−двигун (ШІП–Д). Систему 
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керування доцільно побудувати за підпорядкованим 
принципом з внутрішнім контуром регулювання 
струму якоря двигуна та зовнішніми контурами шви-

дкості двигуна і контуром положення башти з відпо-
відними регуляторами й зворотними зв’язками за 
вказаними координатами. 

 
Рисунок 1 − Структурна схема швидкодійної позиційної системи наведенням з нечітким регулятором 

 
Розроблена система підпорядкованого керування 

(рис. 1) використовує ПІ-регулятор струму й пропор-
ційні регулятори швидкості та положення, які налаш-
товані на модульний оптимум. За причини наявності у 
системі нелінійностей, елементів з обмеженою меха-
нічною жорсткістю, зміну параметрів системи при 
позиціонуванні та стабілізації кута наведення у режи-
мі супроводження цілі, показники динаміки та стати-
ки системи наведення не будуть оптимальними. Для 
усунення негативного впливу вказаних вище чинників 
на показники динаміки й отримання поставлених 
вимог запропоновано використати інтегральну адап-
тацію системи наведення та стабілізації до різних за 
природою виникнення параметричних та координат-
них збурень на основі положень теорії нечітких мно-
жин [2].  
Реалізувати зазначену адаптацію запропоновано на 

основі використання оперативної корекції вихідного 
сигналу регулятора положення. Для цього у розробле-
ній системі паралельно до регулятора положення 
включено нечіткий регулятор з постійним виходом. 
Вхідними сигналами нечіткого коректора 
є сигнал розузгодження за кутом наведення ϕ∆  та 
його похідна за часом dt/d ϕ∆  (рис. 1), що формуєть-
ся на виході диференціатора Диф. Вихідний сигнал 
нечіткого регулятора формується за такою моделлю 

нечітких правил:  
kckk2k1 BUthenAdtdіAIf ∈∈∆∈∆ /ϕϕ ,      (1) 

де k1A , k2A  – області, яким можуть належати вхідні 
сигнали; Bk – значення виходу для відповідних піддіа-
пазонів значень вхідних сигналів нечіткого регулято-
ра, а ckU  – його вхідний сигнал. Сигнал завдання 
регулятора швидкості  срpzs UUU += , де рpU  − 
вихідний сигнал регулятора положення. 

ВИСНОВКИ. Обґрунтовано енергоефективну 
швидкодійну позиційну електромеханічну систему 
наведення башти легкоброньованих машин на основі 
нечіткого регулятора з вищою точністю наведення та 
стабілізації. Використання системи ШІП–Д зменшує 
масогабаритні показники механізму наведення, під-
вищує надійність та енергоефективність, спрощує 
технічне обслуговування і ремонт. 
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 The structure of high-speed electromechanical control system for controlling lightly armoured vehicles tower aiming and 
stabilization electric drive regimes is substantiated. The system is based on the "PWM convertor – DC motor" structure. 
Strategy of controlling aiming and stabilization regimes based on fuzzy sets theory methods is substantiated. Model of tower 
travel control signal fuzzy correction in electromechanical aiming and positioning control system with fuzzy controller is 
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