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СУЧАСНА ПАРАДИГМА ТЕХНОЛОГІЙ КЕРУВАННЯ 
ПЕРСПЕКТИВНИМИ КОМПЛЕКСАМИ КЕРУВАННЯ 

 
 

У статті розглядається  парадигма побудови систем автоматизованого 
керування сучасними технічними системами й комплексами. Показано недоліки 
використовуваної в сучасних системах керування ідеології так званого «силового 
впливу» на об’єкт керування. Як альтернатива, для подолання зазначених 
недоліків розглянута «синергетична» ідеологія організації керування. Показано, 
що даний підхід надає значні переваги при проектуванні систем керування 
сучасними військовими комплексами. 

Ключові слова: система автоматизованого керування, сінергетика, 
адаптивність, функціональна стійкість систем. 

 
В статье рассматривается парадигма построения систем автоматиз-

ированного управления современными техническими системами и комплексами. 
Показаны недостатки используемой в современных системах управления 
идеологии так называемого «силового влияния» на объект управления. Как 
альтернатива, для преодоления отмеченных недостатков рассмотрена 
«синергическая» идеология организации управления. Показано, что данный 
подход предоставляет значительные преимущества при проектировании 
систем управления современными военными комплексами. 

Ключевые слова: система автоматизированного управления, синергетика, 
адаптивность, функциональная стойкость систем. 

 
The paradigm of construction of the systems of the automated management the 

modern technical systems and complexes is examined  in the article. The lacks of in-use 
in modern control the system ideology of the so-called «power influence» are rotined on 
the object of management. As an alternative, for overcoming of the noted failings, 
«sinergistical» ideology of organization of management is considered. It is rotined that 
this approach gives considerable advantages at planning of control the system by 
modern soldiery complexes. 

Key words: system of the automated management, synergetiks, adaptiveness, 
functional firmness of the systems 

 
 

Зміни в нашім складному світі відбуваються постійно. Одні проявляються практично 
непомітно (як правило, це невеликі кількісні зміни), інші, навпроти, є різкими стрибками 
(якісні зміни) і спостерігаються наочно. У пропонованій статті автори постаралися описати 
причини, сутність і наслідки якісної зміни, що зараз відбувається в області складних систем 
керування. 

Головною вимогою постійного вдосконалювання складних систем керування є забезпечення 
необхідного високого рівня ефективності їхнього застосування. Комплексний (системний) 
підхід до аналізу й синтезу складних систем необхідний для того, щоб забезпечити високі 
показники по таких напрямках як точність, керованість, спостережуваність, можливість 
застосування в умовах деградації структури системи й недостатній апріорної інформації. 

Передумовою для їхнього створення є високий рівень розвитку науки й виробництва.  
Однак їхні розроблювачі постійно стикаються з несподіваними труднощами. Так, 

незважаючи на всі зусилля, забезпечити необхідні властивості вдається тільки в неприйнятно 
вузькому діапазоні можливих умов, при відсутності реальних збурювань і (або) протидій. 
Виявляється, що управляти складною системою (об’єктом) по жорсткій, попередньо заданій, 
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програмі неможливо, тому що кількість можливих варіантів розвитку подій у реальних умовах 
застосування практично нескінченно. При цьому дистанційне керування комплексом 
операторами в більшості умов (ситуацій) також виявляються неможливим – фізіологічні 
обмеження людини-оператора по функціональній продуктивності обробки інформації не 
дозволяють йому ефективно функціонувати в замкнутому контурі керування (ситуація 
змінюється швидше, ніж на неї встигає адекватно відреагувати людина-оператор). Крім того, 
часто складність динамічного комплексу не дозволяє забезпечити необхідний рівень живучості, 
відмовостійкості й надійності комплексу (функціональної стійкості). При цьому широкий 
діапазон умов застосування не дозволяє передбачити всі можливі порушення, відмови й 
аномальні впливи для розробки адекватних мір відбивання [1-2]. 

Сьогодні ситуація стала парадоксальною: технічно стало можливим здійснити проекти 
самих досконалих технічних систем і комплексів, але неможливо забезпечити функціональну 
ефективність їхнього застосування в реально виникаючих складних ситуаціях, тобто при 
деградації внутрішньої структури й непередбачених факторах, що збурюють [3-4]. 

Стало очевидним, що причини цього криються не в помилках проектування, а мають більш 
глибокий, принциповий характер. Незалежно від форм технічної реалізації, всі сучасні системи 
керування реалізують ідеологію так званого «силового впливу» на об’єкт керування.  

Сутність існуючої ідеології можна визначити, в основному, двома ключовими положеннями, 
а саме: 
• смисл організації керування складається у визначенні й завданні такого зовнішнього 

силового впливу на об’єкт, щоб забезпечити досягнення їм необхідного (заданого) 
кінцевого стану. Тому, при такому підході використовуються, як правило, моделі об’єктів 
керування без урахування внутрішньої структури й процесів (наприклад, різні варіанти 
рівняння Лагранжа другого роду), а інтерес представляє тільки опис енергетичних 
перетворень (перетворень між кінетичною, потенційною, дисипативною й внутрішньою 
енергіями системи). Такий підхід припускає абстрагування від існуючих об’єктивно 
нелінійних властивостей і специфічних особливостей систем, використання лінійних 
моделей;  

• функція людини в такій системі керування складається в завданні програмного руху 
об’єкта, тобто бажаної зміни в часі параметрів, а функція автоматики зводитися до 
відпрацьовування заданої програми й стабілізації стану об’єкта відповідно до заданої 
програми. 
Таким чином, у рамках існуючої концепції «силового» керування людина-оператор 

необхідний у контурі керування як активний елемент, що визначає цілеспрямоване 
функціонування всієї системи, автоматичним системам у даній схемі приділятися пасивна роль. 
Вони виступають як засоби реалізації заданої мети, механічного засобу розширення 
фізіологічних здатностей людини. 

Адаптивність систем керування, реалізація пошукових процедур самонастроювання, 
ідентифікація й оцінювання стану, а також і інші варіанти побудови не змінюють сутності 
ідеології «силового керування» і не дозволяють перебороти її принциповий недолік. 

Відзначимо, що для організації якісного керування в рамках «силового» підходу необхідна 
достатня апріорна інформація про систему й достатні енергетичні можливості (можливості 
керування) для зміни стану об’єкта. У випадку порушення цих вимог керування з наперед 
заданою (необхідною) якістю буде практично неможливим [2, 3]. 

У теорії автоматичного керування ці умови давно формалізовані у вигляді критеріїв повної 
спостережуваності й керованості системи [5]. Їхнє дотримання жадає від розроблювача системи 
керування й оператора знання всіх можливих складних ситуацій розвитку процесів у системі й 
забезпечення такого енергетичного ресурсу керування, що дозволить, протидіючи внутрішнім 
процесам в об’єкті керування, забезпечити необхідний (бажаний) кінцевий стан. 

Дослідженнями в галузі функціональної стійкості систем [2] показується, що таке ж 
принципове обмеження спостерігається й при спробі забезпечення живучості, відмовостійкості 
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й надійності складних об’єктів керування в рамках «силової» ідеології: для відбивання 
можливих відмов, порушень і пошкоджень у цьому випадку необхідно мати всю апріорну 
інформацію про наслідки. У результаті для забезпечення необхідної якості керування в рамках 
«силової» ідеології необхідно, по-перше, апріорне знання всіх можливих станів системи й дій 
системи в них, по-друге, апріорне забезпечення керованості системи у всім діапазоні можливих 
станів. Але специфіка функціонування розвідувально-ударних комплексів, їхня складність і 
діапазон процесної зміни станів практично не дозволяють це реалізувати. 

Тому, найефективнішим і єдиним виходом зі сформованої ситуації є зміна самого принципу 
організації керування, і, відповідно, схеми побудови всієї необхідної системи керування. 

Аналіз специфічних особливостей і можливих ситуацій, що виникають у дисипативних 
нелінійних системах, проведений сучасною наукою, дозволив сформувати принципово іншу 
ідеологію керування. На відміну від «силової» ідеології її сутність складається в урахуванні 
внутрішньої структури й енергоінформаційних процесів в об’єкті керування для досягнення їм 
необхідного кінцевого стану системи шляхом самоорганізації його структури [6], а базисні 
положення можна представити так: 
• смисл керування складається в завданні такої області бажаних фазових координат і 

відповідного регулятора, який, використовуючи внутрішні процеси самоорганізації в 
об’єкті, забезпечив самостійне досягнення об’єктом необхідного кінцевого стану. У цьому 
випадку адекватним засобом опису об’єктів є мова інваріантів, атракторів і функціоналів, а 
сам підхід названий «синергетичною» ідеологією керування; 

• функції оператора в цьому випадку складаються в завданні такої області фазових станів 
об’єкта, яку необхідно досягти (бажаний атрактор системи). Функції автоматів у даній 
схемі складаються у формуванні такого алгоритму керування, який, використовуючи 
процеси самоорганізації в об’єкті, забезпечує самостійну зміну фазового стану об’єкта до 
бажаного атрактора.  
Можливість реалізації даної схеми керування підтверджується тим, що в цьому випадку 

немає необхідності апріорно розглядати всі можливі стани системи й дії автоматів у них, 
необхідно тільки знати передбачувані атрактори системи. При цьому відомо, що для 
динамічних систем розмірність атрактора (множини станів) виявляється істотно менше, ніж 
розмірність первісної системи, що й визначає принципову можливість рішення розглянутої 
проблеми керування в рамках даного підходу. 

У цьому випадку розроблювачу складних систем озброєння необхідно забезпечити умови 
виникнення ефектів самоорганізації в системі й спосіб впливу на них. Тоді оператору для 
ефективної роботи потрібно обробляти й видавати автоматам інформацію, необхідну тільки для 
ініціювання процесу самоорганізації (мимовільного руху вектора фазового стану до заданого 
атрактора). Тому для синергетичної системи керування умова замкнутого контуру буде 
виконуватися при будь-яких розмірностях об’єктів керованості [6]. 

Крім того, «синергетична» ідеологія організації керування принципово дозволить 
забезпечити необхідний рівень відмовостійкості, живучості й надійності створюваних 
комплексів. Оперування з обмеженим числом атракторів дозволяє в принципі задати такі 
алгоритми поведінки, які дозволять у випадку виходу поточного фазового стану із заданої 
області (бажаного атрактора) з якої-небудь причини, забезпечити його зворотну зміну. Таким 
чином, з’являється можливість забезпечити для технічних систем властивість гомеостазису, 
характерного живим організмам – мимовільної підтримки певних параметрів системи в заданих 
діапазонах (як приклад можна навести властивість підтримки постійної температури тіла 
теплотворними тваринами). Тоді не за горами створення комплексів, які будуть автоматично 
відновлювати свої бойові якості після ударів супротивника. Це межа мріянь нинішніх 
військових замовників. 

Зміна ідеології побудови систем керування, на думку багатьох дослідників [5, 6], дозволяє 
кардинально розширити можливості розроблювачів, вирішити проблему керування технічним 
потенціалом сучасних комплексів. Але ще відкритим залишається питання – як реалізувати 
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дану ідеологію організації керування, побудови систем керування для можливих реальних 
систем, ситуацій, у яких вони експлуатуються, і умов. 

Тут і починається передній край сучасної синергетичної теорії керування. Устояних 
підходів, узагальнених рішень у даному напрямку поки ще не вироблено. Зараз відбувається 
процес осмислення часткових результатів і отриманих рішень, їхнє узагальнення й формування 
єдиної методології побудови синергетичних систем керування і її прикладної частини – 
синергетичної технології побудови систем керування. 

В теперешній час в цій галузі запропонований формальний алгоритм побудови 
синергетичних систем автоматичного керування на основі процедури «розширення – 
стиснення» фазового простору системи [6]. Зміст його зводиться до формального завдання 
необхідного атрактора системи на основі аналізу її математичної моделі (процедура 
«розтягання») і формальному визначенні регулятора, що забезпечує зміну стану системи до 
цього атрактора (процедура «стиску»). 

Незважаючи на формальність процедури й досить загальний її характер, автори встановили, 
що її застосування не дозволить забезпечити побудову синергетичних систем автоматизованого 
керування. Для випадку людино-машинних (ергатичних) систем керування дана процедура не 
враховує специфіку взаємодії людини й автоматичних пристроїв. Вона не розглядає механізм 
трансформації цільових настанов оператора в завдання атрактора й зміна його залежно від 
зміни умов. Крім того, вона не дає відповідь на головне питання, а саме, якими повинні бути 
структура й параметри регуляторів, щоб забезпечувати рух системи на атракторі, заданому 
оперативно оператором. 

Для реалізації алгоритмічного синтезу синергетичних систем дистанційного керування 
пропонується використовувати підхід, застосовуваний при синтезі ергатичних (людино-
машинних) систем, що функціонують поблизу обмежень [4]. Його сутність складається в 
розгляді двох принципово незвідних гомеостазисного й цільового критеріїв, які, відповідно, 
описують якість функціонування всієї системи й оператора в ній, і послідовної оптимізації 
системи по них: оптимізації системи по гомеостазисному критерію на першому етапі й 
наступній оптимізації за цільовим критерієм на другому етапі. Сутність даної процедури 
полягає в тому, що вона дозволяє, на першому етапі, визначити структуру й параметри 
автоматичної частини системи керування для забезпечення прийнятних умов функціонування 
операторів, а на другому етапі – забезпечити необхідну якість керування, що задається 
цільовим критерієм.  

По суті, перший етап послідовної оптимізації системи (по гомеостазисному критерію) є 
розподілом функцій керування між оператором (групою операторів) і автоматичними 
системами [7], а другий етап (оптимізація за цільовим критерієм) є завданням синтезу 
оптимального регулятора [5]. Тому, характерною рисою даної процедури є те, що вона дозволяє 
звести задачу алгоритмічного синтезу синергетичних систем автоматизованого керування до 
послідовного розв’язання відомих у технічній кібернетиці задач, а саме: задачу розподілу 
функцій керування між оператором і автоматичними системами, і задачу синтезу нелінійного 
регулятора, виходячи з обраного розподілу функцій. Відзначимо, що рішення цих часткових 
задач стане методологічною основою синергетичної технології побудови систем керування, у 
тому числі й перспективних комплексів озброєння. 
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