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Запропоновано структуру системи регулювання електричного режиму дугової сталеплавильної печі з ней-

рорегулятором. Виконано проектування нейрорегулятора NN Predictive Controller. Створено цифрову модель 
системи регулювання електричного режиму дугової сталеплавильної печі з нейрорегулятором. Подано резуль-
тати комп’ютерного симулювання електричного режиму дугової сталеплавильної печі з нейромережевою сис-
темою керування. Отримані результати досліджень підтвердили поліпшення показників динаміки регулювання 
довжин дуг порівняно із серійним регулятором потужності. 
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Предложена структура системы регулирования электрического режима дуговой сталеплавильной печи с 

нейрорегулятором. Выполнено проектирование нейрорегулятора NN Predictive Controller. Составлена цифровая 
модель системы регулирования электрического режима дуговой сталеплавильной печи с нейрорегулятором. 
Представлены результаты компьютерного симулирования электрического режима дуговой сталеплавильной 
печи с нейросетевой системой управления. Полученные результаты подтвердили улучшение показателей дина-
мики регулирования длин дуг по сравнению с типовым регулятором мощности. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Дугові сталеплави-

льні печі (ДСП) знайшли широке застосування в 
чорній металургії для виробництва легованих сталей 
та прецизійних сплавів. Електричний режим (ЕР) 
упродовж плавлення характеризується нестабільніс-
тю й супроводжується постійними коливаннями 
потужності дуг. Відхилення електричного режиму 
від раціонального (оптимального) погіршує показ-
ники електротехнологічної ефективності. Основна 
вимога, що ставиться до систем автоматичного ке-
рування режимами плавлення ДСП, полягає в необ-
хідності якісної стабілізації координат ЕР для кож-
ної технологічної стадії плавки. Регулювання поту-
жності дуг ДСП відбувається шляхом переміщення 
електродів. Традиційно для цього використовують 
електрогідравлічні або електричні електроприводи з 
двигунами постійного струму.  

Силові кола й системи керування ДСП є різко 
вираженими нелінійними об’єктами зі стохастични-
ми нестаціонарними навантаженнями. Створення 
точних математичних моделей їх режимів є надто 
складною, а в багатьох випадках невирішуваною 
задачею. Тому реалізація стратегій адаптивного 
оптимального керування режимами електросталеп-
лавлення  на основі методів та підходів класичної 
теорії оптимального керування є неможливою. З 
огляду на це, доцільним і ефективним, на наш пог-
ляд, є використання для вирішення цієї задачі новіт-
ніх методів оптимального керування, зокрема реалі-
зація такого керування на основі методів теорії ней-
ронних мереж. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
поліпшення показників динаміки запропоновано 
структуру електромеханічної системи регулювання 
довжин дуг з нейрорегулятором NN Predictive Con-
troller (рис. 1). У цій системі двигун постійного 
струму через редуктор здійснює переміщення елек-
троду, регулюючи тим самим довжини дуг і, як на-
слідок, відповідно впливаючи на процеси зміни 
напруг, струмів та потужностей дуг [1].  

Електропривод переміщення електродів (ППЕ) у 
розробленій структурі САР електричного режиму 
реалізований за схемою “тиристорний перетворю-
вач–двигун постійного струму” (ТП–Д) з формую-
чими від’ємними зворотними зв’язками за струмом 
та швидкістю двигуна, а механізм переміщення 
електроду (МПЕ) є типу “шестерня–рейка”. Також 
для відтворення реальних процесів ДСП у систему 
ввімкнено коливну ланку (КЛ) та блок завдання 
збурень (БЗЗ). Кінематична схема є близькою до 
зрівноваженої. Елемент ‘інерційність блоку порів-
няння” (ІБП) відтворює в моделі інерційність фор-
мування сигналу керування і разом з елементом 
«зона нечутливості–обмеження» (ЗНО) та сумато-
ром подає модель блоку формування сигналу розуз-
годження rozU . Регулювання виконується за дифе-
ренційним законом керування : 

 
ДiДuroz IKUKU -= , (1) 

де: ДД IU ,  –  діючі значення напруги та струму 
дуги; iu KK ,  – сталі коефіцієнти, що задають уста-
лений електричний режим. 
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Рисунок 1 – Функціональна схема системи регулювання довжин дуг ДСП з нейрорегулятором  

 
Для синтезу керування у схемі використано ней-

рорегулятор типу NN Predictive Controller. Нейроре-
гулятор безперервно формує сигнал керування на 
переміщення електроду )(= rozс UfU . 

Проектування нейрорегулятора включало етап 
ідентифікації моделі об’єкту керування та етап син-
тезу закону керування. Для ідентифікації моделі 
об’єкту керування на основі нейронної мережі (НМ) 
розроблено Sіmulink-модель електроприводу та 
механізму переміщення електродів. 

На етапі ідентифікації розробляється модель ке-
рованого об’єкту у вигляді штучної нейронної ме-
режі, яка на етапі синтезу використовується для 
параметричного синтезу нейрорегулятора [2].  

Схема ідентифікації моделі об’єкту керування 
показана на рис. 2. Вона включає модель процесу 
керування у вигляді нейронної мережі, яка повинна 
бути навчена в автономному режимі так, щоб 
мінімізувати похибку між реакціями процесу й 
моделі mp yye -=  на послідовності пробних 
сигналів u . 

 

 
Рисунок 2 – Схема ідентифікації моделі  

об’єкту керування 

Для нейрорегулятора використовується мережа з 
прямою передачею сигналу, що характеризується 
наявністю зв’язків між нейронами тільки в прямому 
напрямку без зворотних зв’язків у середині мережі.  

Для даної нейронної мережі задано прихований 
шар, що містить вісім нейронів, три елементи запіз-
нення на вході й два на виході. Розмір навчальної 
вибірки 10000=BN , а крок дискретизації 
Δ 0,01t  с. Елементи запізнення включено на вході 
й виході нейронної мережі, що дає змогу додати 
такій прямонапрямленій мережі динамічних власти-
востей. Вектори входу нейронної мережі надавалися 
числовими масивами у форматі double, що відпові-
дає груповому представленню даних. Sіmulink-
модель об’єкту керування надавалась нейронній 
мережі для навчання з метою відтворення його ре-
жимів. За результатами моніторингу цифрової мо-
делі об’єкту керування формувалися тренувальні 
набори даних, які використовувалися для навчання 
нейронної мережі, що виконувалось із використан-
ням функції trainlm, яка реалізує алгоритм Левенбе-
рга–Марквардта. Сиинтез нейрорегулятора викону-
вався активацією блоку NN Predictive Controller з 
бібліотеки додатку Sіmulink. 

Після ідентифікації моделі об’єкту керування у 
нейрорегуляторі NN Predictive Controller виконано 
оптимальні налаштування його параметрів. Дане 
керування використовує принцип «горизонту, що 
віддаляється», за яким нейромережева модель керу-
ючого процесу прогнозує реакцію об’єкту керуван-
ня на визначеному інтервалі часу в майбутньому. 
Прогноз використовується програмно-чисельною 
оптимізацією для того, щоб обчислити керуючий 
сигнал, який мінімізує критерій якості керування. 

Для дослідження ефективності використання 
нейромережевих принципів керування на основі 
нейрорегулятора NN Predictive Controller створено 
математичну та цифрову моделі системи регулю-
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вання потужності дуг дугової сталеплавильної печі 
типу ДСП-200 з регулятором потужності дуг типу 
АРДМ-Т-12, функціональна блок–схема якої пока-
зана на рис. 1. 

Ефективність розробленої САР ЕР з нейрорегу-
лятором NN Predictive Controller оцінювалася порів-
нянням його роботи з роботою регулятора потужно-
сті дуг АРДМ-Т. Для цього виконувались математи-
чні експерименти на створених її Simulimk-моделях. 
Експерименти відрізнялися лише наявністю чи від-
сутністю блоку, що надавав модель нейрорегулятора 
NN Predictive Controller. 

На рис. 3, 4 показано часові залежності )(tl зб , 
)(tlд , )(tIд  та )t(Uд  при роботі САР ЕР без та з  ви-

користанням НР при дії випадкових збурень )t(lзб  
частотою 5 Гц. Аналіз залежностей )t(Iд  та )t(Uд  
показав зменшення дисперсії напруг та струмів дуг 
при роботі САР з нейрорегулятором у 1,4–1,6 разів. 

 
Рисунок 3 – Часові залежності )(tl зб , )(tlд , 
)(tI д  та )(tUд  без використання нейрорегулятора 

 
Рисунок 4 – Часові залежності )(tl зб , )(tlд , 
)(tI д  та )(tUд  з використанням нейрорегулятора 

 
ВИСНОВКИ. Використання розробленої струк-

тури САР електричного режиму ДСП з нейроконт-
ролером NN Predictive Controller дає змогу підвищи-
ти динамічну точність стабілізації координат ЕР на 
заданих рівнях. Час регулювання при відпрацюванні 
детермінованих збурень зменшується на 30–40 %, а 
дисперсія координат електричного режиму у квазіу-
сталених режимах при дії випадкових збурень за 
довжиною дуги зменшується в 1,4–1,6 разів. На 
основі отриманих результатів можна стверджувати 
про доцільність практичного використання розроб-
леної стратегії синтезу сигналу керування на пере-
міщення електродів на основі NN Predictive Control-
ler на діючих ДСП. 
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The authors substantiate reasonability of improvement of the arc power regulation system using the neuro-network 

control principles, propose the structure of the arc furnace electric mode control system with a NN Predictive Controller 
and execute its design.  A digital model of electric mode control system with a neuro-controller for the EAF-200 type 
has been created. The results of computer simulation of electric mode of a steelmaking arc furnace with a neuro-
network control system have also been obtained. The derived results of the research have demonstrated improvement of 
arcs lengths control dynamics under the use of a neuro-controller as compared to the performance of a serial arc power 
controller adjustment as well as occasional disturbances according to the arc’s length. 
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