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Giriş
Identifikasiya, modelləşdirmə və simulyasiya elim və
texnikanın demək olar ki bütün sahələrini əhatə edir. Hazırda
istənilən sistemi layihə edərkən imitasiya modelləşdirilməsindən
geniş istifadə olunur. İmitasiya vasitələri geniş proqram
vasitələrindən və kompyuterdə realizasiya olunmuş müxtəlif
tətbiqi sistemlərdən ibarətdir. Məsələn, Matlab/Simulink proqram
paketi.
İdentifikasiya-geniş mənada identifikasiya mdelləşdirmə
məqsədi ilə obyektin tədqiqindən başlamış onun modelinin
alınması və adekvatlığının yoxlanılmasına qədər bütün
əməliyyatlar toplusudur.
Model - originalın insanın ixtiyarında olan hər-hansı bir vasitə
ilə əks etdirilmiş surətidir (kopiya). Riyazi modeldə real obyekt
(proses) riyazi vasitələrin köməyi ilə ifadə olunur: tənliklər,
məntiqi ifadələr və s.
İmitasiya anlayışını – (Lat. – imitatio-oxşadmaq, bənzətmək)
kimi ifadə etmək olar.
İmitasiya modelləşdirilməsi- tədqiq olunan sistem (obyekt)
onun modeli ilə əvəz olunur və real obyektin xarakteristikaları
modelin verdiyi xarakteristikalar əsasında tədqiq olunur.
Simulyasiya –(Lat. simulatio-görkəm yaratmaq, yalançı
əmməliyyat). Və ya hər- hansı real prosesi onun modeli əsasənda
imetasiya etmək.
İmitasiya modelləşdirilməsi aşağıdakı üstünlüklərə malikdir:
- real obyektdə tədqiq oluna bilməyən parametrlərin və
xarakteristikaların öyrənilməsi;
- real obyektdə üzə çıxmayan effektlərin aşkar edilməsi;
- real obyektə xələl gətirmədən mütəlif kompyüter
eksperimentlərinin yerinə yetirilməsi;
- sistemin lazımı (optimal) sazlama parametrlərinin model
əsasında hesablanması (sintez məsələsi);
- tədqiqatlarin təqribi belə olmasına baxmayaraq iqtisadı
6

baxımdan cox səmərəli olması və s.
Matlabın
tərkibində
olan
vizual-bloklu
imitasiya
modelləşdirmə paketi Simulink xüsusi yer tutur. Simulinkdə
avtomatik tənzimləmə sisteminin tipik element və blokları – giriş
siqnalları, funksional və vizuallaşdırma vasitələri kitabxanada
olan hazır bloklar şəklində təqdim olunur. Proqram müşahidəsi
üzə çıxmayaraq arxa planda qalır. Sistemin parametrlərini
dəyişmək üçün parametrlər pəncərəsindən istifadə olunur.
Simulinkdə müxtəlif modellər şəklində verilmiş obyektləri
modelləşdirmək mümkündür. Bunlardan ötürmə funksiyalarını və
vəziyyət modellərini göstərmək olar. Bloklu imitasiya
modelləşdirməsinə olduqca az vaxt sərf olunduğundan bir dərs
saatı ərzində nəticələri almaq və daha çox məlumat toplamaq
mümkündür.
Tədqiqatların virtual xarakter daşımasına baxmayaraq praktiki
tədbiqlərdə çox vacib olan biliklər qazanmaq mümkündür.
Kitabda Matlabın aşağıdakı bölmələrindən istifadı
olunmuşdur: Symbolic Math Toolbox; Control System Toolbox;
Statistics Toolbox; System Identification Toolbox; Simulink.
Dərs vəsaiti 5 fəsildən ibarət olub idarəetmədə baxılan
dinamik obyektlərin modelləşdirilməsi, Matlab paketində
simulyasiya texnologiyaları, ən kiçik kvadratlar üsulu əsasında
identifikasiya, sücgəcləmə və vəziyyətin qiymətləndirilməsi
üsulları şərh olunmuşdur. Hər bölməyə aid xarakterik misallar və
simulyasiya sxemləri verilmişdir.Əlavələrdə ƏKKÜ-nun müxtəlif
modifikasiyalarının Matlab proqramları təqdim olunmuşdur.
Kitab Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr və bu sahədə çalışan müxtəlif
peşə sahibləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Q.Ə.Rüstəmov

Müəllif:

Email: gazanfar.rustamov@gmail.com
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FƏSİL 1
IDENTIFIKASIYA HAQQINDA ƏSAS MƏLUMATLAR

1.1. İdentifikasiya nəzəriyyəsinin əsas
anlayışları
Obyektin modelinin müsahidələr əsasında qurmaq məqsədi ilə
aparılan əməliyyatlar “identifikasiya ” adlanır. Daha dəqiq desək,
obyektin identifikasiyası dedikdə onun modelinin (bu kitabda,
riyazi modelinin) strukturunun (quruluşunun) və parametrlərinin
təyin olunması başa düşülür.Bu model elə qurulmalıdır ki, eyni
giriş siqnalında modelin çıxışı real obyektin çıxışına mümkün
qədər yaxın olsun. Adətən identifikasiya zamanı təcrübi- statistik
üsullardan istifadə olunur.
İdentifikasiya çoxmərhələli
əməliyyatdır. Onun əsas
mərhələləri aşağıdakılardan ibarətdır:
1. Eksperimental (təcrübi) tədqiqatların əvvəlində modelə daxil
etmək üçün obektin əsas giriş və çıxış dəylşənləri təyin edilir.
İdarə və həyacanlandırıcı təsir girişləri müəyyən edilir. Girişlər
arasinda korrelyasıyanun və obyektdə idarə və vəziyyətə nəzərən
gecikmələrin olub-olmaması araşdırılır. Küylərin statistik
xarakteristikaları
dəqiqləşdirilir və s.
2. Eksperementin təşkil olunması, müşahidələrin toplanma
qaydası, qiymətləndirmə üsullarının seçilmısi və aprobasiyası.
3. Ikinci mərhələdə, struktur identifikasiya nəzəri mülahizələr
əsasında riyazi modelin strukturunun təyin olunmasından
ibarətdir.
4. Parametrik identifikasiya müşahidələr əsasında modelin
parametrlərinin qiymətləndirilməsindən (təqribi qiymətinin
hesablanması) ibarətdir. Adaptiv sistemlərdə bu əməliyyat
fasiləsiz olaraq real zaman miqyasında aparılır.
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5. Adekvatlığın yoxlanılması- modelin və real obyektin
çıxışlarının
seçilmiş yaxınlıq kriterisi (meyyar) əsasında
qurulmuş modelin keyfiyyətinin yoxlanılması.
Obyektlərin müxtəlifliyi və onların modelləşdirilməsinə olan
yanaşmaların
möxtəlif
olduğu
səbəbindən
parametrik
identifikasiya məsələlərinin də çoxsaylı variantları mövcuddur.
Bu təsnifat şəkil 1.1-də göstərilmişdir.

Şəkil 1.1. İdentifikasiya məsələlərinin təsnifatı
9

Müxtəlif identifikasiya alqoritm və üsullarının ilk sistemli
şərhi identifikasiya nəzəriyyəsinin banilərindən biri olan
proffessor P.Eykhoffun (Hollandiya) kitabında verilmişdir [1].
Eyni zamanda dinamik sistemlərin identifikasiya məsələlərinə
həsr olunmuş ən dəyərli əsərlər içərisində aşağıdakı müəlliflərin
kitablarını qeyd etmək olar: D. Qropp [2], E.P. Seydj və Dj. Melsa
[3,4], N.S. Raybman [5], S.E. Şteynberq [6] və başqaları.
Təcrübi-statistik üsulların tətbiqi nəticəsində alınmış
müşahidələr əsasıdda identifikasiyaya həsr olunmuş aşağıdakı
mənbələri göstərmək vacibdir- [1,2,7- 10, 12].

1.2. İdentifikasiya məsələsinin qoyuluşu
Ümumi halda identifikasiya məsələsi obyektin giriş təsirlərini
cıxış kəmiyyətlərinə çevirən modelin operatorunun təyin
olunmasından ibarətdir [5,6,11]. Modelin operatoru obyektin
riyazi formalizasiyasıdır. Yəni müxtəlif riyazi vasitələr ilə təqdim
olunmasıdır.
Operatorlar identifikasiya məslənin qoyuluşundan asılı olaraq
obyektin müxtəlif xassələrini və göstəricilərini xarakterizə edə
bilər.
Əksər hallarda obyektin identifikasiya məsələsi şəkil 1.2-də
göstərilən sxem şəklində göstərilə bilər [6,13]. Şəkildə
u (t )  giriş təsiri;
 (t )  nəzərət olumayan təsadüfi təsir;
y(t )  obyektin müahidə olunan çıxış siqnalı;
yM (t )  modelin çıxışı;
e(t )  obyektin və modelin çıxışlarının fərqi;
b  obyektin parametrlər vektoru;
  modelin parametrlər vektorudur.
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Şəkil 1.2. Obyektin modelinin tipik identifikasiya sxemi
Şəkil 1.2 uyğun identifikasiya təcrübəsi aşağıdakılardan
ibarətdir.
Obyektin və modelin girişinə eyni giriş siqnalı u(t) verilir.
Real şəraitdə obyektdən alınan y(t) çıxış siqnalı müxtəlif
nəzarət olunmayan həyacanlandırıcı təsirlərə məruz qalır. Sxemdə
bu təsirlər  (t ) siqnalında birləşmişdir. Bu səbəbdən obyektin
çıxışını belə ifadə etmək olar
у(t) = f0 (u(t),η (t),b).

(1.1)

Obyektin real operatoru f0, həyacan  (t ) və parametrlər
vektoru b məlum olmadığından tam məlum deyil.
Obyekt haqqında müəyyən məlumatlar əsasında modelin
obyektin qeyri-müəyyən f0 operatoruna mümkün qədər adekvat
olan (uyğun olan) f operatoru formalaşdırılır:
уM (t) = f (u(t),0,β ).
11

(1.2)

Fərz olunur ki, həyacan  (t ) modelin seçilmiş quruluşunu
(yəni fM(.)-in formasını) dəyişmir. Ölçülən yalnız u(t) və y(t)
kəmiyyətidir. Bu təcrübi verilənlərə əsasən modelin
  [0 ,...,  m ] parametrləri təyin olunur.
Əgər modelin seçdiyimiz operatoru f obyektin f0
operatorundan struktur (quruluş) cəhətdən çox fərqlənərsə
  [0 ,...,  m ] parametrinin həqiqi b  [b0 ,..., bm ] -yə yaxın
qiymətinin tapılması demək olar ki, mümkün deyil. Bu səbəbdən
bir çox identifikasiya məsələlərində struktur identifikasiya (f-in
təyini) ilə parametrik identifikasiya (   nin təyini) eyni zamanda
aparılır.
 (t ) ilə təhrif olunmuş у(t) = f0 (u(t),η (t),b) və “təmiz”
уM(t) = f (u(t),0,β )-i müqaisə etməklə xəta siqnalı e(t)
formalaşdırılır:
e(t)= e( у(t), уM (t), β ) =у(t) – уM (t).

(1.3)

Hesablanmış e(t) xətası əsasında “itki funksiyası”
formalaşdırılır ki, bu da, identifikasiya kriterisi adlanır:
J ( y, yM ,β )= М{F[ε ( y(t), yM (t), β )]}.

(1.4)

Burada M - riyazi gözləmədir.
F(.) – funksiyası müsbət müəyyən funksiya şəklində
formalaşdırılır. Məsələn, kvadrat (F2) və ya modul |F| funksiyası
şəklində.
Burada M - riyazi gözləmədir.
F(.) – funksiyası müsbət müəyyən funksiya şəklində
formalaşdırılır. Məsələn, kvadrat (F2) və ya modul |F| funksiyası
şəklində.
İtki funksiyasının minimallaşdırılması identifikasiyanın
keyfiyyətini yaxlaşdırır. Əksər hallarda identifikasiya kriterisi
bütün müşahidə (təcrübə) intervalını əhatə etməsi və ortalaşmış
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effekti nəzərə almaq üçün aşağıdakı inteqral funksionalı şəklində
qəbul edilir:
İtki funksiyasının minimallaşdırılması identifikasiyanın
keyfiyyətini yaxlaşdırır. Əksər hallarda identifikasiya kriterisi
bütün müşahidə (təcrübə) intervalını əhatə etməsi və ortalaşmış
effekti nəzərə almaq üçün aşağıdakı inteqral funksionalı şəklində
qəbul edilir:

və ya orta qiymət şəklində:

y(t), уM (t),e(t) kəmiyyətlərinə [0,T] müşahidə intervaləyda
təyin olunmuş zaman funksiyaları kimi baxılır.
Parametrlərin qiymətləndirmə əməliyyatı diskret tj , j = 1,2,...N,
zaman anlarında yığılmış ölçmələr əsasında aparıldıqda
yuxarıdakı kvadratik inteqral kriterisi diskret şəkildə yazılır:

Orta kvadratik meyiletmə isə aşağıdakı kimi hesablanır:

Bəzi identifikasiya məsələlərində В некоторых задачах
идентификации применяются модульные функцииmodul
funksiyası F[ε] = |ε| , nadir hallarda isə kvadratik və modul
funksiyalarından fərqli funksionallardan istifadə edilir [1].
Bundan başqa parametrlərin qiymətləndirmə məsələsini ölçmələr
nəticəsində toplanmış material əsasında həll etdikdə statistik
kriterilərdən də istifadə olunur [3,4]:
-maksimal uyğunluq;
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-ehtimalların apostrior paylanma sıxlığının maksimumum və s.
Ümumi halda parametrlərin qiymətləndirməsinə olan
yanaşmaları iki qrupa ayırmaq olar:
- aşkar riyazi modillərdən istifadə olunan yanaşmalar (əks
əlaqəsiz) ;
-sazlanan model əsasında qurulan yanaşmalar (əks əlaqəli).
Bu iki yanaşmaların realizasiyasını müvafiq sxemlərdə mümayiş
etdirək.

Şəkil 1.3. Aşkar riyazi model əsasında əks əlaqəsiz
qiymətləndirmə əməliyyatının realizasiya sxemi
Birinci halda mdelin axtarılan β = [β0,…, βm] parametrlərindən
asılı olan riyazı ifadə ilə verilir. Məsələn, xətti halda
yM  0  1u. Obyektdə giriş u(t) və çıxış y(t) verilənlərini
toplamaq məqsədi ilə xüsusi təcrübə aparılır. Sonra seçilmiş

identifikasiya kriterisinin minimallaşdırılması məqsədi ilə təcrübi
material emal olunaraq β = [β0,…, βm] parametrləri təyin olunur.
Optimallıq kriterisi kimi optimallığın zəruri şərtindən istifadə
edilir:
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(1.9) ifadəsi m+1 sayda tənliklərdən ibarət olan cəbri tənliklər
sistemini təşkil edir ki, bu da m+1 sayda β = [β0,…, βm],
dəyişənlərini tapmağa inkan verir.
Bu halda parametrlərin qiymətləndirilməsi bütün təcrübi
materialın birdəfəlik emal olunub nəticənin alınmasından ibarət
olur. Belə qiymətləndirmə əməliyyatı mühəndis baxımından
“idarə konturundan kənarda” aparılan identifikasiya üsullarına aid
olub obyektin normal iş rejimində daxil olan müşahidələri ardıcıl
olaraq emal etməyə imkan vermir. Yəni real zaman miqyasında
işləyə bilmədiyindən əks əlaqəsizdir. Başqa sözlə, obyektin cari
vəziyyəindən xəbəri olmur.
Şəkil 1.4-də sazlanan model əsasında qiymənləndirmə
əməliyyatının struktur sxemi göstərilmişdir [48, 51, 57].

Şəkil 1.4.Qapalı tipli qiymətləndirmə əməliyyatının
realizasiya sxemi
Şəkildə F – funksional çevrici; SQ – sazlama qurğusu
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İkinci tip (şəkil 1.4) qiymətləndirmə üsullarını realizə etdikdə
davranışın yaxınlığı əlaməti üzrə modelin obyektə sazlanması
prinsipindən istifadə olunur. Bu halda β parametrləri elə
dəyişdirilir
ki,
modelin
xarakteristikaları
obyektin
xarakteristikalarına yaxın olsun.
Bu yaxınlaşma aşağıdakı münasibətin ödənilmə strategiyasina
əsaslanır:

Xəta e(у(t),уM(t),β) F funksional cevricisinə daxil olur və
J
burada
törəmələri təyin olunur.
 i
Sazlama qurğusu SQ (1.10) münasibətinin yerinə yetirilmə
şərtindən istifadə edərək sazlanan modelin β parametrlərini elə
dəyişdirir ki, xəta minimallaşsın. Həll belə əməliyyatların sonsuz
sayından ibarət olub hər aralıq nəticə dəqiqləşdirilir.
Bu tip realizasiya qapalı konturda identifikasiya üsullarına aid
olub obyektin normal iş rejimində operativ identifikasiya
aparmağa imkan verir.
İdentifikasiya
alqoritmlərinin
effektivliyi
obyektin
xüsusiyyətlərindən çox asılıdır.

1.3. Obyektlərin təsnifatı
Müxtəlif proseslərin gedişini təmin edən maşın, aparat və
qurğular idarəetmə obyekti adlanır. İdarəetmə obyektləri insanın
və ya texniki qurğuların məqsədyönlü təsir göstərdiyi
obyektlərdir. İnsanın təsir edə bilməyib, yalnız müşahidə olunan
obyektlər də mövcuddur. Geniş mənada – hər nə mövcuddursa
hamısına obyekt kimi baxmaq olar.
İdarəetmə obyektləri müxtəlif əlamətlərə görə təsnifat
olunurlar.
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1. Yerinə yetirilən prosesin mahiyyətinə görə:
a) texniki obyektlər
- maşınlar;
- dəzgahlar;
- elektrik mühərrikləri;
- robotlar;
- gəmilər, uçuş aparatları və s.
Bu tip obyektlərin çıxış koordinatları məkana görə dəyişir.
b) texnoloji obyektlər
- reaktorlar;
- rektifikasiya kolonları;
- ümumiyyətlə, içərisində fiziki, kimyəvi, bioloji,
nanotexnoloji və s. proseslərin baş verdiyi aparatlar.
c) energetika obyektləri
- transformatorlar;
- elektrikötürücü xəttlər;
- atom reaktorları;
- lazer qurğuları və s.
d) sosioloji obyektlər
- insan kollektivinin fəaliyyət göstərdiyi idarələr,
müəssisələr, təşkilatlar və s.
Proseslər olduqca müxtəlif olduğundan bu əlamətə görə
sadalanmış təsnifat tam deyil. Bir obyekt özündə müxtəlif
texnologiyaları birləşdirə bilər.
2. İfadə etdiyi rejimdən asılı olaraq:
a) dinamik (ətalətli) obyekt – girişinə siqnal (məsələn, vahid
təkan) verdikdə çıxışında keçid prosesi baş verən obyekt.
b)statik (ətalətsiz) obyekt – girişinə siqnal verdikdə çıxışı ani
dəyişərək sabit qalan obyekt (məsələn, ling, dişli çarx ötürməsi).
Avtomatik idarəetmədə əsasən dinamik obyektlər öyrənilir.
3.Giriş və çıxışların sayına görə:
a) birölçülü (SİSO-bir giriş və bir çıxış);
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b)
çoxölçülü obyektlər (MİMO-birdən çox giriş və
çıxışları olan).
Şəkil 1.4 a, b-də bir və çoxölçülü obyektlərin sxemi
göstərilmişdir.
f1
fr
f
y1
u1
Obyektin
u
2
y
Obyektin
u
ymax
modeli
modeli
um
yl
a)

b)

Şəkil 1.4. Bir və çoxölçülü obyektin sxemi
Şəkil u(t) - giriş (idarə) siqnalı, f(t) – həyacanlandırıcı
təsir, y(t) – çıxışdır.
4. Obyekt haqqında məlumatın tamlığına görə:
- tam məlumata malik olan;
- tam məlumata malik olmayan obyektlər.
Axırıncı halda obyektin modeli qeyri- müəyyən həddlərə malik
olur. Qeyri-müəyyənlikləri aşağıdakə qruplara ayırmaq olar:
- struktur qeyri- müəyyənlik;
- parametrik qeyri- müəyyənlik;
- siqnal qeyri- müəyyənliyi;
İkinci halda parametrləri təyin etmək üçün identifikatorlu
adaptiv idarəetmə sistemindən istifadə olunur.Məsələn, şək.1.3
5. Riyazi yazılış (model) formasına görə:
a) adi diferensial tənliklə yazılan (toplanmış parametrləri)
obyektlər;
b) xüsusi törəməli diferensial tənliklə yazılan (paylanmış
parametrləri) obyektlər.
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Diferensial tənlik – məchulun törəmələrinin (dinamika
tənliklərində zamana görə törəmə) daxil olduğu tənlikdir.
Adi diferensial tənlik – məchulun (naməlum) birdəyişənli
funksiya (bizim halda y (t ) ) olduğu tənlikdir. Məsələn,
y (t )  ay (t )  by(t )  ku .
Tənliyin həlli nəticəsində y (t ) funksiyası tapılır. Diferensial
tənliyi konkret həllini tapa bilmək üçün u (t ) siqnalı və başlanğıc
y(0) , y (0) şərtləri məlum olmalıdır.
Xüsusi törəməli diferensial tənlik – məchulun çoxdəyişənli
y(x, z,..., t) funksiya olduğu tənlikdir. Bu halda tənliyə y-in
dəyişənlərə (arqumentlərə) nəzərən xüsusi törəmələri daxil
olacaqdır:
y ( x, t )
 2 y ( x, t )

 u ( x1t ) .
t
x 2
Həll nəticəsində y(x, t) funksiyası tapılır.
5. Xətti və qeyri-xətti obyektlər
a) xətti diferensial tənlikdə yazılan obyektlər xətti obyektlər
adlanır.
b) qeyri xətti diferensial tənliklərə yazılan obyektlər qeyrixətti obyektlər adlanır.
Obyektin xətti olmasının fiziki əlaməti onun superpozisiya
prinsipinə tabe olmasıdır.Qeyri-xəttili obyektlərdə superpozisiya
prinsipi ödənilmir.
Bir tərtibli xətti obyekt:
dy
 ay  ku.
dt
İki tərtibli qeyri-xətti obyektlər:
d2y
dy
  ( y 2  1)
 ku,
2
dt
dt
d 2
I 2  mlg sin( )  ku.
dt
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Axırıncı tənlikdə məchul  (t ) rəqqasın tarazlıq xəttindən
meyil bucağıdır, rad.
Diferensial tənliyin xətti və ya qeyri-xətti olmasından asılı
olmayaraq onun tərtibi məchulun yüksək tərtibli törəməsi ilə
təyin olunur. İkinci misalda diferensial tənliyin və ya obyektin
tərtibi n=2-dir.
6. Xarakteristikaların zamana görə dəyişməsinə görə:
a) stasionar - sabit əmsallı diferensial tənliklə yazılan
obyektlər. Əmsallar yalnız y(t) və onun törəmələrinin əmsallarına
aiddir.
b) kvazistasionar- əmsallar yavaş dəyişdiyindən bu obyektləri
sonlu zaman intervallarında stasionar obyekt kimi təqdim etmək
olar (yəni, hissə-hissə approksimasiya etmək olar);
c) qeyri-stasionar - dəyişən əmsallı diferensial tənliklə yazılan
obyektlər.
Məsələn, birinci tərtib adi qeyri-stasionar tasionar
diferensial tənlik:
dy
 2ty  ku.
dt
Burada y-in əmsalı a=2t zamandan asılıdır.
7.Çıxış siqnalının dəyişmə xarakterinə görə:
a) fasiləsiz (sistemotexniki baxımdan-analoq);
b) diskret:
-impuls;
- rele;
-rəqəm qurğuları.
Fasiləsiz sistemlərdə siqnallar zamanın istənilən anında
məlum olur. İmpuls sistemlərində siqnallar zamana görə
kvantlanmış olur. Rele sistemlərində - səviyyəyə, rəqəm
sistemlərində isə həm zamana, həm də səviyyəyə gərə kvantlanır.
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8.Obyektin giriş və çıxış dəyişənləri arasında əlaqənin
tipinə gərə:
a) determinik;
b) stoxastik.
Birinci halda çıxış dəyişənlari giriş dəyişənlərindən birqiymətli
asılılığa malik olur. Stoxastik obyektlərdə bu əlaqə birqiymətli
olmayıb təsadüfü olur.Giriş vektorunun hər-bir qiymətinə çıxışın
paylanması uyğun gəlir. Məlum olduğu kimi, praktikada əksər
(məsələn,erqodik təsadüfi proseslər) təsadüfi proseslərin
paylanma funsiyası təsadüfi deyil.

1.4. Riyazi modellərin qurulması
Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsində tədqiqatlar bilavasitə
obyektdə deyil, onların riyazi yazılışları, yəni riyazi modelləri
əsasında aparılır. Burada obyekt dedikdə, tənzimləmə obyektini,
bütövlükdə tənzimləmə sistemini, onun ayrı-ayrı bəndlərini və ya
elementlərini nəzərdə tutmaq lazımdır.
Riyazi model obyektin giriş və çıxış dəyişənləri arasındakı
asılılığı ifadə edir və analitik (tənliklər vasitəsilə), qrafik (nomoqramlar, struktur sxemlər, qraflar), ədədi və ya linqvistik cədvəllər
şəklində verilə bilər.
Avtomatik tənzimləmədə üç növ yazılış formasından istifadə
olunur:
1. Zaman oblastında yazılış.
2. Təsvirlər oblastında yazılış.
Zaman oblastında yazılışın əsasını diferensial tənliklər təşkil
edir. Fiziki proses zamana görə evalyusiya etdiyindən diferensial
tənliklərdə iştirak edən dəyişənlər zamandan asılı olub oriqinal
adlanır.
Təsvirlərin köməyi ilə yazılış formasında (simvolik yazılış)
originalların təsvirlərindən istifadə olunur. Bu halda obyektin
modeli ötürmə funksiyası şəklində verilir. Originaldan təsvirə
keçid Laplas çevirməsinin köməyi ilə yerinə yetirilir. Təsvirlərdə
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yazılış adətən xətti sistemlər üçün istifadə olunur.
Obyekt haqqında ən dolğun informasiya onun modelində əks
olunub. Model dedikdə adətən obyektin ən vacib xarakteristikaları
haqqında bu və ya digər formada informasiya başa düşülür.
İnformasiyanın təqdim olunma üsuluna görə aşağıdakı tip
modelləri fərqləndirmək olar:
 söz və ya linqvistik və ya verbal model;
 fiziki modellər (real obyektin ölçülərinin müxtəlif formada
kişildilməsi – belə modellər obyektdə baş verən prosesləri
imitasiya (bənzətmə, oxşatma) etməyə imkan verir);
 riyazi modellər (tədqiq olunan obyekt haqqında
informasiyanı riyazi anlayışlar vasitəsilə təqdim olunur).
Öz növbəsində riyazi modellər aşağıdakı qruplara bölünür:
 qrafik;
 cədvəl;
 alqoritmik;
 analitik (düsturlar və ifadələr şəklində).
Analitik modellər obyektin giriş və çixiş dəyişənləri arasında
əlaqəni müəyyən ifadələr şəklində əks etdirir (diferensial tənliklər
və s.). Obyektin xarakteristikaları müxtəlif yollarla alına bilər. Biz
bu kitabda xüsusi təcrübənin (eksperimentin) aparılması ilə
əlaqədar olan üsullara baxacağıq. Bu halda riyazi modeli qurmaq
üçün giriş və çıxış dəyişənlərindən ibarət olan təcrübi verilənlər
[ui, yi], i=1,2,...,N massivi alınır.
Burada ui, yi- obyektin giriş və çıxış dəyişənləri; i - təcrübənin
nömrəsi; N – təcrübələrin sayıdır.
Toplanmış təcrübi material identifikasiya olunan obyektin
у(t) = f0 (u(t), b)+ η (t) operatorunu уM (t) = f (u(t),β)+0 şəklində
qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Burada f(∙) operatoru
dinamik obyektin çəki funksiyası, korrelyasiya funksiyası və ya
ötürmə funksiyası ola bilər.
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Birölçülü obyektin sxemi şəkil 1.5-də göstərilmişdir. Sadəlik
üçün xarici həyacanlandırıcı təsirlər və küylər η (t) obyektin
çıxışına gətirilərək xıtti (additiv bə va cəm) şəklində qəbul
olunmuşdur. Bundan başqa, fərz olunur ki, bütün küylər statistik
asılı deyillər. Yəni onlar arasında korrelyasiya yoxdur.

Şəkil 1.5. İdentifikasiya olunan obyektin sadələşdirilmiş
sxemi
Şəkildə, t–zaman; u(t)–nəzarıt olunan (ölçülən) giriş siqnalı;
y(t) – obyektin nəzəri çıxışı; ~
y (t )  müşahidə olunan çıxışdır.
Modelin alınmasının iki fərqli istiqaməti mövcuddur:
1. Eksperimental- statistik üsul.
2. Analitik üsul.
Birinci halda model girişi çıxış ilə kəmiyyət cəhətdən
əlaqələndirən formal tənlik (və ya tənliklər sistemi) у(t) = f0 (u(t),
(t),b) + η(t) şəklində təqdim olunur.Əmsallar b isə toplanmış
təcrübi qiymətlər əsasında qiymətləndirilir. Verilənlər obyektin iş
rejiminin kiçik dəyişmə intervalını əhatə etdiyindən belə
modellərin ekstrapolyasiya xassəsi zəif olur.
İkinci
halda
analitik
model
prosesin
fiziki
qanunauyğunluqlarından istifadə etməklə qurulur və bəzi hallarda
mürəkkəb olsa da geniş intervalı əhatə edir, yəni yüksək
ekstrapolyasiya xassəsinə malikdir olur.
Analitik modellərdən aşağıdakıları göstərmək olar:
1. Mühərrikin valının fırlanması
d
J
 M (t ).
dt
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J- ətalət momenti; ω-valın bucaq sürəti; M-vala təsir edən yekun
qüvvədir.
1. Mayenin silindrik çəndən sərbəst axması
Sdh / dt  F 2 gh  0.
2. Riyazi rəqqasın böyük meyillərdə hərəkəti
  b
  mgsin   u
I
3. Bərk cismin sərbəst düşməsi (Nyutonun 2-ci qanunu)
dh / dt  mg.
4. Mexaniki sistemlərin Laqranj formasında yazılmış hərəkət
tənliyi
d  L  dL
 
 Qi ,
i  1, n.
dt  q  dqi
Burada L(qi , qi , t )  sistemin bəndlərinin koordinatlarından,
sürələrindən, ətalət momentlərindən və kütlələrindən asılı olan
Laqranj funksiyası; qi (t ), qi (t )  ümumiləşdirilmiş koordinat və
sürət; Qi – i-ci bəndə təsir edən ümumiləşmiş qüvvədir.
Eksperimental- statistik üsul öz növbəsində iki istiqamətə
ayrılır:
a) passiv təcrübə üsulu –statistik verilənlər passiv
(müdaxiləsiz) müşahidələr əsasında toplanır);
b) aktiv təcrübə üsulu (təcrübənin planlaşdırılması üsulu)-bu
halda statistik verilənlər obyektdə aparılan xüsusi təcrübələr
əsasında əldə edilir.
Əgər obekt imkan verirsə, aktiv təcrübə üsulundan istifadə
etmək lazımdır. Bu zaman təcrübənin planı elə qurulur ki, obyektə
minimal təsir göstərməklə daha tutarlı informasiya almaq
mümkün olsun. Belə planlardan D-optimal, E-optinal, MKOP
(mərkəzi ortoqonal kompozisiyalı plan) –gəstərmək olar [15,16].
Bundan başqa, dinamik obyektin xarakteristikalarını (məsələn,
çəki xarakteristikası) almaq üçün onun girişinə statistik
göstəriciləri məlum olan təsadüfi siqnal (ağ küy) və ya, məsələn,
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Laaqer ardıcıllığı vermək olar [17] . Belə yanaşma “statistik
dinamika” məsələlərində istifadə olunur [18].

1.5. Xətti dinamik modellərin növləri
Obyektin riyazi modeli onun qanunauyğunluqlarının (girişlərlə
çıxışlar arasında əlaqə) riyazi vasitələr ilə ifadəsidir. Belə vasitələr
tənliklər, cədvəllər, qrafiklər və s. ola bilər. Biz tənliklər və
ifadələrdən istifadə edəcəyik. Belə modellərin təsnifatını aşağıdakı
qruplara ayırmaq olar:
1. Diferensial tənliklərlə yazılış formaları.
2. Operator formasında yazılış.
3. Təsvirlərin köməyi ilə yazılış.
Bundan başqa obyektlərin xarakteristikaları çəki (impuls),
korrelyasiya funksiyaları vı s. şəklində verilə bilər.

1.5.1. Analoq modellər
1. Diferensial tənliklərlə ifadə olunman modellər
(zaman oblastında yazılmış)
Dinamik obyektlərin koordinatları zamana görə dəyişdiyindən
onların modellərinə giriş və çıxış dəyişənlərinin sürəti, təcili və s.,
yəni zamana görə birinci, ikinci və daha yüksək tərtibli törəmələri
daxil olur. Axtarılan funksiya, yəni məchulun törəmələrinin
daxil olduğu tənlik diferensial tənlik adlanır.
Diferensial tənliklər ingilis alimi İsaak Nyuton (16421727)
tərəfindən ixtira olunmuşdur. O, deyirdi: təbiətin qanunları
diferensial tənliklərlə ifadə olunmalıdır.
Məchul bir dəyişənli funksiya y( t ) olarsa, diferensial tənlik
adi diferensial tənlik, çoxdəyişənli funksiya y(x 1 , x 2 ,, t )
olduqda isə  xüsusi törəməli (paylanmış parametrli) diferensial
tənlik adlanır. Aşağıda uyğun tənliklər göstərilmişdir:
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dy( t )
 f ( y, t ) ;
dt

y( x, t )
y( x, t )

 u ( x, t ) .
x
t

Naməlum (məchul) y( t ) və y( x, t ) funksiyaları bu tənliklərin
həlli nəticəsində tapılır. Biz adi diferensial tənliklərlə yazılan
sistemləri öyrənəcəyik.
1.1. “Giriş-çıxış” formasında yazılmış modellər
Bu halda obyektin tənliyi aşağıdakı şəkildə verilir:
a0 y ( n)  a1 y ( n1)  ...  an1 y   an y  b0 u ( m)  b1u ( m1)  ...  bm u .
(1.10)
Göründüyü kimi bu halda çıxış y və onun törəmələri
y ( n ) ,..., y  tənliyin sol tərəfindən, giriş u və onun törəmələri
u ( m) ,...u  isə sağ tərəfdə yazılır.
Matlabda (1.1) tənliyinin simvolik dsolve (.) və ədədi
ode45, ode23s və s. həll üsulları mövcuddur.
1.2. Vəziyyət modelləri
Müasir idarəetmə nəzəriyyəsinin üsullarını tətbiq etmək üçün
əksər hallarda vəziyyət modellərindən istifadə olunur. Bu forma
hər biri məchulun birinci tərtib törəməsinə nəzərən yazılmış
tənliklər sistemindən ibarətdir. Belə tənliklər sistemi normal
tənliklər sistemi (Koşi forması) adlanır.
Obyektin modeli “giriş-çıxış” formasında verilərsə hər
tərəfi a0 əmsalına
böldükdən sonra və yeni dəyişənlər
( n 1)
x1  y, x2  y,..., xn  y
daxil etdikdən sonra normal tənliklər
sistemini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:
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x1  x2 ,
x2  x3 ,
.. .....
1
b
xn   (an x1  an 1 x2  ..  a1 xn )  u ,
a0
a0

(1.11)

y  x1.
Sadəlik üçün (1.10)-da olan u-nun törəmələri nəzərdən
alınmamışdır.(1.11) tənliklər sistemi Koşi forması adlanır.
Ümumi halda vəziyyət modeli vertor formasında aşağıdakı
tənliklər sistemi şəklində yazılır :
dx
 Ax  Bu , x(0)  x0
(1.12)
dt
y  Cx  Du.
Burada x  ( x1 , x2 ,.., xn ) T - n ölçülü vəziyyət vektoru;
u  (u1 , u 2 ,.., u m ) T - m ölçülü idarə (giriş siqnalı) vektoru;
y  ( y1 , y 2 ,.. yl ) T - l ölçülü müşahidə olunan çıxış vektorudur.
A  n  n ölçülü kvadratik matris; B  n  m ölçülü matris;
C  l  n ölçülü müşahidə matrisi; D  l  m ölçülü matrisdir.
Əgər l=n olarsa, onda (1.11) obyekti x vəziyyət vektoruna
nəzərən tam müşahidə olunan obyekt adlanır. Yəni y=Cx+Du
tənliklər sistemindən y və u-nun müşahidə olunan məlum
qiymətində x vektorunu tapmaq olar: x=C-1 (y-Du). l< n halında
obyekt qismən müşahidə olunan obyekt adlanır.
Model (1.11) üçün:
0 1
0 0

A  .
.

 1 (a
 a0 n

0
1
.

0 

. 

 

 , B  .  , C  (1...0) , D  0.
 

 b0 
an  2 .... a1 )
 a0 


. . . 0
. . . 0
. . .

an 1
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A- Frobenius matrisi adlanır.
Bu halda dim(x)=n > 1 , l=1 və l<n olduğundan obyekt qismən
müşahidə olunandır. y=x1 olduğundan qalan n-1 sayda x2,....,xn
vəziyyət dəyışənlərini qiymətləndirmək lazımdır.
Misal 1.1. Obyektin “giriş-çıxış” formasında (1.10) diferensial
tənliyi:
2 y   6 y   5 y  3u .
Hər tərəfi a0 =2-yə böldükdən sonra vəziyyət (1.11) modeli:
x1  x 2 ,
x 2  2.5 x1  3x 2  1.5u,

y  x1 .
Bu halda n=2, m=1, l=1 olduğundan uyğun matrislər:

1
0
0 
A
, B    , C  (1 0) , D  0.

 2.5  3
1.5
Şəkil 1.6-da (1.12) vəziyyət modelinin simulyasiya sxemi
göstərilmişdir.

Şəkil 1.6
Matlabda vəziyyət modeli (1.4)-ü formalaşdırmaq üçün ss(.)
funksiyasından istifadə olunur. ss – state space (vəziyyət fəzası).
Bu halda (A, B, C, D) matrislərini daxil etmək kifayətdir.
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Bəzi hallarda qeyri- aşkar Koşi formasında verilmiş
modellərdən istifadə olunur:
dx
E
 Ax  Bu , x(0)  x0
dt
y  Cx  Du.
Burada E- n x n ölçülü diaqonal matrisdir. B u modeli matlabda
formalaşdırmaq üçün dss(A, B, C, D, E) funksiyasından istifadə
olunur.
Misal 1.2. Qeyri-aşkar Koşi forması.Fərz edək ki, obyektin
vəziyyət moleli aşagıdakı şəkildə verilmişdir:

2.5x 1  0.2x1  5u ,
0.7 x 2  3x1  0.5x 2 ,
1.3x 3  6x 2  1.8x 3 ,
y  x 2  3x 3 .

0
 0.2 0

Burada A   3  0.5 0
 0
6  1.8


,



5 
B  0, C  0 1 3, D  0.
0

2.5 0 0
E  0 0.7 0
0
0 1.3

E diagonal matrisdir:


.



1.5.2. Operatop formasında yazılmış modellər
Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsində xətti diferensial
tənliklərin simvolik yazılışı olan operator formasından geniş
istifadə edilir. Bu zaman tədqiqatlar cəbr qaydalarına tabe olaraq
y(t) həllinin tapılması olduqca asanlaşır. Aşağıdakı iki tərtibli
tənliyə baxaq:
a y  a y  a y  b u  b u  m f  m f .
(1.13)
0

1

2

0
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1

0

1

Diferensiallama əməliyyatı üçün p işarəsi qəbul edilir:

d / dt  p , d k /dt k  p k .
Uygun olaraq, inteqrallama əməliyyatı üçün
1

1
.
pk
Diferensial tənlikləri çevirərkən p operatoruna şərti olaraq

 ()dt  p ,  ... ()(dt)

k



cəbri vuruq kimi baxıb, x ( k ) ( t ) tərtibli törəməni pk  x ( t ) şəklində
göstərmək lazımdır. Bu şərti nəzərə alıb y-i mötərizə xaricinə
çıxarsaq (2.45) tənliyini operator formasında belə yazmaq olar:
(1.14)
(a 0p 2  a1p  a 2 )y(t)  (b0p  b1 )u  (m0p  m1)f .

D(p)  a 0 p 2  a1p  a 2 ,
M(p)  b0 p  b1,
R (p)  m0 p  m1, işarə etsək (1.14) tənliyini daha kompakt
(yığcam) formada ifadə etmək olar:

D(p)y(t) M(p)u(t R(p)f(t).

(1.15)

D(p)  0 tənliyi sistemin xarakteristik tənliyi adlanır və
cəbri tənlik olduğundan diferensial tənliyin həllini və sistemin
dinamikasının tədqiqini asanlaşdırır.Bu tənliyin p1 və p2 köklərini
bilsək sadə köklər halında, yəni onlar təkrarlanan olmadıqda,
u=f=0 halında həlli tapmaq olar:
y(t )  C1ep1t  C2ep 2 t .
Kompleks-qoşma köklər p1, 2    j halında inteqrallama
sabitləri də kompleks- qoşma C1, 2  a  bj şəklində olur.Bu xassə
həll üçün həqiqi ifadə almaga imkan verir:
y(t )  et (C1 cos(t )  C2 sin(t )).
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C1, C2  yeni inteqrallama sabitləri.
Operasiya hesabından, bizim halda Laplas çevirməsindən,
istifadə etsək operator formasında yazılişı daha səmərəli etmək
olar.
İfadə (1.15)-ə əsasən həllin Laplas forması:
y(s)  W1(s)u(s)  W2 (s)f (s) .
M(s)
R (s)
W1 (s) 
, W2 (s) 
.
D(s)
D(s)
Burada s- kompleks kəmiyyət, W1 (s), W2 (s)  ötürmə
funksiyalarıdır.
y(t) həllini almaq üçün u(s) və f(s) girişlərinin məlum
təsvirlərində tərs Laplas cevirməsindən və ya hazır Xevisaid
düsturlarından istifadə etmək olar:
y(t )  L1[ y(s)].
İkiölçülü obyektə baxaq. Fərz edək ki, diferensial tənlik:
a1y1  a 2 y 1  a 3 y2  b1u 1  m1f1 ,

a 4y2  a 5 y2  a 6 y 1  b2u2  b3u1  m2f2 .
Bu halda

a1p2 y1  a 2py1  a 3 y1  b1pu1  m1f1 ,
a 4p2 y2  a 5 y2  a 6py1  b2p2u 2  b3u1  m2pf2 .
Bu tənliklər sistemini matris formasında belə yazmaq olar:

D(p) y(t )  B(p)u(t )  M(p)f (t ).
Burada
a3 
0 
a1p 2  a 2 p
b1p
 , B(p)  
,
D( p )  
2
2
 a 6p


b
a 4p  a 5 
 3 b2p 
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m1
M ( p)  
 0

0
;
m 2 

y 
u 
f 
y   1  , u   1  , f   1  .
 y2 
 u2 
 f2 
Göründüyü kimi, çoxölçülü halda elementləri p -nin
polinomlarından ibarət olan matris vuruqları alınır.
Çoxölçulü halda həllin Laplas forması (çıxışın təsviri):
y( p)  D1 ( p)[ B( p)u( p)  M ( p) f ( p)].
Həlli yenə tərs Laplas çevirməsindən istifadə etməklə tapmaq
olar:
y(t )  L1[ y( p)]  L1{D1 ( p)[ B( p)u( p)  M ( p) f ( p)]}.
Tərs Laplas çevirməsi kimi ilaplace (y(p)) funcsiyasından
istifadə etmək olar.
Misal 1.3. Fərz edək ki,
0.5p  1
y( p)  2
.
p  0.2p  1
Şəkil 1.7-də Matlab proqramı və həllin qrafiki göstırilmişdir.

1/66 exp(-1/10 t) (33 cos(3/10 111/2 t)+19 111/2 sin(3/10 111/2 t))
1
0.5
0
-0.5
0

1

2

3

4

t
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5

Şəkil 1.7

1.5.3. Diskret modellər
1.Sonlu-fərq tənliyi
Рягям гурьусуна эириш вя чыхышын кечмиш дискрет гиймятлярини
чыхышын индики, йяни ъари гиймятиня чевирян чевириъи кими бахмаг
олар.
Цмуми щалда хятти стасионар гурьулар (обйектляр) цчцн дискрет кямиййятлярин асылылыьыны sol fərqlərlə approksimasiyadan
istifadə etməklə ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:

y(kT)  a1y[(k  1)T]  a 2 y[(k  2)T]    a n y[(k  n )T] 
 b0 x(kT)  b1x[(k  1)T]    b m x[(k  m)T] ,

(1.16)

n  m, k  0,1,2,
Və ya

y(kT )  a1 y[(k  1)T ]  ...  an y[(k  n)T ]  b0 x(kT ) 
b1 x[(k  1)T ]  ..  bm x[(k  m)T ].

(1.17)

Бурада x(kT)  эириш,y(kT)  чыхыш дяйишянляринин zamanın
t=kT, k=0,1,2,... anlarındakı дискрет гиймятляри, йяни шябякяли
функсийалар; a i , bi  const  сабит ямсаллар; n, m  const  кечмиш
мялуматын дяринлийини характеризя едян сабит кямиййятляр; Tzamana görə kvantlama və ya diskretləşdirmə addımıdır.
Тянлик (1.16) н тяртибли хятти сонлу-фярг тянлийи адланыр. Бу
тянлик мцхтялиф дискрет гурьуларын тянликлярини, фасилясиз диференсиал
тянликлярин дискрет аналогуну, ядяди щесаблама цсулларынын тятбиги
нятиъясиндя алынмыш щялляри (компцтер програмы) вя с. характеризя
едя биляр.
Эюрцндцйц кими, чыхышын ъари y(kT) гиймятини щесаблайа билмяк цчцн чыхышын юзцнцн y(k 1),, y(k  n) кечмиш заман
анларындакы н сайда, эиришин ися x(k), x(k 1),, x(k  m) ъари вя
кечмиш заман анларындакы m  1 сайда дискрет гиймятляри мялум
олмалыдыр. Бу гиймятляр ( x(k ) -дан башга) сонлу-фярг тянлийинин
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башланьыъ шяртляри адланыр. Яэяр k 0  0 (йяни t 0  0 ) оларса,
башланьыъ шяртляр кими y(1), y(2),, y(n) вя x(1),, x(m)
гиймятляри верилмяидир. Башланьыъ шяртляр щаггында щеч бир априор
мялумат йохдурса, бу гиймятляри сыфыра бярабяр эютцрмяк олар.
Misal 1.4. T=1 san qiymətində sağ fərqlərdə verilmiş
y(k  3)  4y(k  2)  5y(k  1)  2y(k)  u(k) , k  0,1,2,
тянлийинин y(0)  y(1)  y(2)  0 вя эириш идаря сигналынын u(k)  k
щалында аналитик щялли:

y( k )  2 k  1 

k (5  k 2 )
, k  0,1,2,
3!

Ъядвял 1.1-дя k  0,1,2,,7 цчцн чыхышын щесабланмыш
гиймятляри эюстярилмишдир.
Ъядвял 1.1

k
y( k )

0
0

1
0

2
0

3
0

4
1

5
6

6
22

7
64

Аналитик щялл башланьыъ шяртляри дя юдямяли олдуьундан, ъядвялдян
эюрцндцйц кими, биринъи дюрд гиймят сыфра бярабярдир.
2. Vəziyyət modeli
Сонлу-фярг иянликляринин вязиййят фязасында йазылышы мцхтялиф
цсулларла щяйата кечириля биляр.
2.1. Бирбаша вя йа дяйишянлярин явяз олунмасы цсулу. Фярз
едяк ки, (1.10) диференсиал тянлийинин сонлу-фярг аналогу мялумдур:

y(kT)  A1y[(k  1)T]  A 2 y[(k  2)T]   
 A n y[(k  n )T]  B0 u (kT) .

(1.18)

Чыхыш кямиййятинин кечмиш дискрет гиймятлярини йалныз ъари k
анына аид олан йени x1, x2 ,, xn вязиййят дяйишянляри иля явяз едяк:
y[k  n]  x1 (k) ,
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y[k  n  1]  x2 (k)  x1(k  1) ,
y[k  n  2]  x3 (k)  x2 (k  1) ,

(1.19)

..................................

y[k  1]  xn (k)  xn 1 (k  1) ,
y[k]  xn 1 (k)  xn (k  1) .
Бурада xn1 (k ) дяйишяни, (1.19) зянъириндян эюрцндцйц кими,
бцтцн кечмиш мялуматы юзцндя акумулйасийа едир. Йени дяйишянляри (1.18) тянлийиндя йериня йазыб, ону ашаьыдакы шякилдя тясвир
етмяк олар:

y(kT)  xn 1 (kT)  A n x1 (kT)  A n 1x2 (kT)   
 A1xn (kT)  B0u (kT) .

(1.20)

Ифадя (1.19)-у яксиня йазыб, сонунъу сятирдя (1.20) иля ифадя
олунан xn1 (k ) дяйишянини нязяря алсаг, аларыг:

x1 (k  1)  x2 (k) ,
x2 (k  1)  x3 (k) ,

(1.21)

..................................

xn (k  1)  An x1 (k)  An1x2 (k)    A1xn (k)  B0u(k) .

Башланьыъ шяртляр: k  0 , x1 (0)  x10 , x2 (0)  x20 , … ,
xn (0)  xn 0 .
Садялик цчцн, бурада квантлама аддымы Т нязярдян атылмыш,
даща доьрусу, реал заман мигйасы Т дяфя азалдылараг k  t k / T
олмушдур.
Ифадя (1.21), (1.18) сонлу-фярг тянлийинин вязиййятляр
{x1, x2 ,, xn } фязасында (координатларында) йазылыш формасыдыр. Бу
ифадянин вектор шякли:
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x(k  1)  A*x(k )  b*u (k ) ,
y(k)  c т x(k)  du(k ) ,

k  0,1,2,

(1.22)

Башланьыъ шярт: x(0)  x0 .
Бурада вязиййят вектору вя мцшащидя матриси
 x1 (k  1) 
 x (k  1) 
 , cт  (An , An1,, A1 ) , d  B0 .
x(k  1)   2
 



 xn (k  1)

Обйектин параметрляри
1
0
 0

0
1
 0
A*  
... ..........

 A  A
n
n 1  A n 2



0 


0 
.
. . . . . . .

  A1 

0 
 
*  0 
b   .

 
B 
 0

Вязиййятляр координатында (1.22) йазылыш формасына уйьун
эялян обйектин вектор структур схем шякил 1.8.-дя эюстярилмишдир.

Шякил 1.8

Шякилдя 1 бир такта gecikmə блокудур.
Мисал 1.5. Фярз едяк ки, обйектин диференсиал тянлийи верилмишдир:
y  a1y  a 2 y  b0u .
Бу тянлийин дискрет аналогуну вязиййятляр фязасында йазмаг
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тяляб олунур. Биринъи вя икинъи тяртиб тюрямяляри онларын сонлу-фярг
аналоглары иля апроксимасийа едиб груплашдырма апарсаг, аларыг:
y(kT)  A1y[(k  1)T  A2 y[(k  2)T  B0u(kT)

A1 

2  Ta1
T 2b0
1
B

A

,
,
0
2
1  Ta1  T 2a 2
1  Ta1  T 2a 2
1  Ta1  T 2a 2

Фярз едяк ки, a1  0.5 , a 2  0.25 . Бу щалда обйект демфирлямя ямсалы  0.5 олан рягси обйектдир. b0  0.5 квантлама
аддымыны ися T  1 s гябул едяк. Онда
A1  1.428 , A2  0.571 , B0  1.143 .
Инди (1.21)-ясасян n  2 цчцн йазмаг олар:

x1 (k  1)  x2 (k) ,

(1.23)

x2 (k  1)  0.571x1 (k)  1.428x2 (k)  1.143u(k) ,
y(k)  0.571x1 (k)  1.428x2 (k)  1.143u(k) .
k  0,1,2,
Башланьыъ шяртляр k  0 гиймятиндя верилир: x1 (0)  x10 ,
x2 (0)  x20 .
Мисал 1.6. Обйектин дискрет тянлийи саь-фярг шяклиндя верилмишдир:
y[(k  2)T]  A1y[(k  1)T]  A2 y(kT)  u(kT) .
Бу тянлийи вязиййят координатларында йазмаг тяляб олунур.
Ашаьыдакы явязлямяляри едяк:

y(kT)  x1 (kT) ,
y[(k  1)T]  x1[(k  1)T]  x2 (kT) .
Онда
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1   x1 (kT)  0
 x1[(k 1)T]  0
 x [(k 1)T    A  A   x (kT)  1  u (kT) .
1 2
 2
  2
  
Башланьыъ шяртляр: x1 (0)  x10 , x2 (0)  x20 .
Цмуми (1.22) формасыны уйьун олараг:
1 
0 
 0
A*  
, b*    .

1 
 A 2  A1 
c т  (1, 0) , d  0 .

Эюрцндцйц кими, саь-фярг тянлийи щалында мцшащидя матриси
c вя d сол-фярг тянлийиндян фярглидир
т
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FƏSİL 2
TƏSVİRLƏR VASİTƏSİ İLƏ İFADƏ EDİLƏN
MODELLƏR. ÖTÜRMƏ FUNKSİYALARI

2.1. Analoq ötürmə funksiyası şəklində verilmiş
modellər
Avtomatik
tənzimləmə
nəzəriyyəsində
sistemlərin,
obyektlərin və sistemi təşkil edən ayrı-ayrı manqaların (bəndlərin)
təsvirlər vasitəsi ilə yazılışı və tədqiqi ötürmə funksiyalarının
köməyi ilə həyata keçirilir.
Diferensial tənliklə yanaşı ötürmə funksiyası da sistemin
fundamental xarakteristikasıdır. Onun əsasında ATS-in
dayanıqlığı, keyfiyyət göstəricilərini, bəzi sintez məsələlərini
asanlıqla həll etmək olur.
Tərif. Sıfır başlanğıc şərtlərində ATS-in və ya obyektin
çıxış kəmiyətinin Laplas təsvirinin giriş kəmiyyətinin Laplas
təsvirinə olan nisbəti ötürmə funksiyası adlanır.
Başlanğıc şərtlərin sıfr olması prinsipial məhdudiyyət deyil,
çünki xətti ATS-in dayanıqlığı və keyfiyyət göstəriciləri başlanğıc
şərtlərdən asılı deyil.
Ötürmə funksiyalarını analitik (diferensial tənliklər
əsasında) və ya təcrübi yolla, misal üçün keçid xarakteristikası
h(t) əsasında qurmaq olar Biz birinci hala baxacağiq.
2.1.1. Ötürmə funksiyasının «giriş-çıxış» modelləri
əsasında təyini
1.Birölçülü obyektlər.
Fərz edək kti, birölçülü obyektin modeli aşağıdakı stasionar
(yəni sabit əmsallı) xətti diferensial tənlik şəklində verilmişdir:

39

a 0 y( n )  a1y( n 1)  ...  a n y  b0u ( m)  b1u ( m 1)  ...
 bmu  m0f ( r )  m1f ( r 1)  ...  mr f . m, r  n.

(2.1.) 2.108)

Burada y(t) – çıxış, u – idarə, f – isə həyəcanlandırıcı təsir
girişləridir.
Tənzimlənən kəmiyyət y(t), idarə – u və
həyəcanlandırıcı təsir f-in başlanğıc şərtləri sıfırdır. Əgər
tənzimləmə sisteminə baxılırsa, idarə təsiri kimi tapşırıq g(t)
iştirak edir.
(2.1) tənliyinin hər tərəfindən sıfır başlanğıc şərtlərində
Laplas çevirməsi alsaq, sadə çevirmələrdən sonra çıxış
kəmiyyətinin təsvirini taparıq:
Y(s) 

M u (s)
M (s)
U(s)  f
F(s) .
D(s)
D(s)

Burada
D(s)  a 0s n  a1s n 1  ...  a n ,
M u (s)  b0s m  b1s m 1  ...  b m ,
M r (s)  m0s r  m1s r 1  ...  m r .
Wuy (s) 

M u (s)
,
D(s)

Wfy (s) 

M f (s)
D(s)

işarə etsək, yazmaq olar:

Y(s)  Wuy (s)U(s)  Wfy (s)F(s) .

(2.2)2.109)

Əgər obyekt bir neçə girişə malikdirsə, hər hansı bir girişə nəzərən
ötürmə funksiyasını təyin etdikdə digər girişlər sıfra bərabər qəbul
edilir. Ardıcıl olaraq F(s)=0 və U(s)=0 qəbul etsək, (2.2) ifadəsinə
əsasən:
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Wuy (s) 

Y(s) b 0 s m  b1s m 1  ...  b m

,
U(s)
a 0 s n  a 1s n 1  ...  a n

Wfy (s) 

Y(s) m 0 s  m1s  ...  m r

.
F(s)
a 0 s n  a 1s n 1  ...  a n

r 1

r

(2.3)2.110)

Göründüyü kimi, alınmış Wuy (s) və Wfy (s) – tərifə əsasən
obyektin idarə və həyəcanlandırıcı təsir girişlərinə (kanallarına)
nəzərən ötürmə funksiyalarıdır. Əgər ATS-ə baxılırsa, idarə təsiri
u=g
olduğundan
uyğun
ötürmə
funksiyası
y

W g (s)  M g (s) D(s) şəklində yazılır.
tənliyi
obyektin
D(s)  a 0 s n  a 1s n 1  ...  a n  0
xarakteristik tənliyi adlanır.
D(s)=0 xarakteristik tənliyinin pi , i=1,2,…,n kökləri
ötürmə funksiyasının (sistemin) qütbləri (pole) adlanır.
M(s)=0 tənliyinin zi kökləri isə sistemin sıfırları (zero) adlanır.
Məsələn, Wuy  (s  2) (s  1) 2 şəklində ötürmə funksiyasının
qütbləri p1,2=-1, sıfrı isə z1=-2.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, obyektin ötürmə funksiyası
giriş siqnalının formasından asılı deyil!
Diferensial tənlikdən uyğun ötürmə funksiyasına keçid
birqiymətlidir!
Misal 2.1. .Pİ – tənzimləyicinin tənliyi verilmişdir:
t

u  K T  K I  dt.
0

Uyğun ötürmə funksiyasını təyin etmək tələb olunur. Tənliyin
hər tərəfindən Laplas çevirməsi alaq:
E(s) K T s  K I
U(s)  K T E(s)  K I

E(s).
s
s
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Ötürmə funksiyasının tərifinə əsasən ab=cda/c=d/b
qaydasından istifadə etsək alarıq:
U(s) K T s  K I
WP I (s) 

.
E(s)
s
PİD – tənzimləyicinin ötürmə funksiyası uyğun olaraq:

K Ds 2  K Ts  K I
.
s
Göründüyü kimi baxılan tənzimləyicilərin s1=0 nöqtəsində
yeganə qütbü mövcuddur. Bu da birinci tərtib astatizmi təmin
etməyə imkan verir.
İndi fərz edək ki, giriş siqnalı u=1(t) vahid təkan çıxış isə
y(t)=3-e-2t.
L1(t )  1 / s və L 3  e2 t  2s  6 s(s  2) olduğundan
obyektin ötürmə funksiyası:
2s  6
W
.
s2
Analoq ötürmə funksiyasının ümumi
şəkli aşağıdakı
şəkidədir:
Y ( s) b0 s m  b1s m 1  ...  bm
W ( s) 

, nm
(2.4)1.2)
U ( s) a0 s n  a1s n 1  ...  an
Burada s    j - kompleks kəmiyyət olub Laplas
çevirməsinin dəyişənidir. (2.4) cəbri ifadə olduğundan diferensial
tənliklər nəzəriyyəsini bilmək lazım deyil.
Matlabda ötürmə funksiyasını formalaşdırmaq üçün tf(.)
funksiyasından istifadə olunur. tf – transfer function – ötürmə
funksiyası deməkdir.
WPID (s) 





2.2. Diskret ötürmə funksiyaları
Analoq sistemlərinə yğun olaraq (1.17) sonlu-fərq tənliyinə
uyğun diskret ötürmə funksiyası aşağıdakı şəkildə təsvir olunur:
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Y ( z ) b0 z  b1 z 1  ...bm z  m

.
U ( z ) 1  a1 z 1  ...  an z  n
Burada z-1- bir takta gecikmə operatorudur.
Misal 2.2.Мясялян, ютцрмя функсийасы
2  z 1
W ( z) 
1  3z 1  8z  2
W ( z) 

шяклиндя оларса, уйьун сонлу-фярг тянлийи

y(kT)  3y[(k  1)T]  8y[(k  2)T]  2u(k)  u[(k  1)T]
шяклиндя олаъагдыр.
Мисал 2.3. Фярз едяк ки, аналог интеграллайыъы манганын
диференсиал тянлийи верилмишдир:

dy
 bu , y(0)  0 .
dt

(2.5)7.67)

Уйьун ютцрмя функсийасы W(s)  b / s .Уйьун дискрет
интеграллайыъынын W(z) ютцрмя функсийасыны тапмаг тяляб олунур.
Гейд едяк ки, ахтарылан W(z) ютцрмя функсийасы y( t ) тюрямясинин дискрет апроксимасийа цсулундан асылы олаъагдыр.
Яввялъя сол-фярг схеминдян истифадя едяк. Бу щалда

y(kT)  y[(k  1)T]
 bu (kT) .
T
Бурадан (1.17) тянлийиня уйьун олан сонлу-фярг тянлийи:

y(kT)  y[(k  1)T]  bTu(kT) , k  0,1,
Бурада A1  1 , B0  bT олдуьуну нязяря алсаг yazmaq
olar:
bT
bTz
Wsol (z) 

.
1
z 1
1 z
Bu halda da öyürmə funksiyasının əvvəldə verilən tərifi öz
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qüvvəsində qalır:
b0  b1 z 1  ...  bm z  m
Y ( z)
W ( z) 

. nm
X ( z ) 1  a1 z 1  a2 z 2  ...  an z n
Surət və məxrəci zn vursaq z-in müsbət qüvvətlərindən asılı
olan ekvivalent ötürmə funksiyası almış olarıq:

b0 z n  b1 z n1  ...  bm z nm
Y ( z)
W ( z) 

. nm
X ( z ) z n  a1 z n 1  a2 z n2  ...  an
Burada operator z-d – siqnalın d takt gecikməsi deməkdir.
Diskret ötürmə funksiyası giriş x(kT) (və ya u(kT)) və çıxışı
y(kT) diskret siqnal olan obyektlərə tətbiq olunur (şəkil 2.1 ).

Şəkil 2.1
2.2.1. Diskret ötürmə funksiyasının daxil edilməsi
Diskret W(z) ötürmə funksiyası Matlabın əmirlər
pəncərəsindən analoq (fasiləsiz) W(s) ötürmə funksiyasına uyğun
olaraq daxil olunur. Lakin ts kvantlama addımını göstərmək
z
lazımdır. Aperiodik Wz 
obyektinin daxil edilməsinə
za
baxaq, 0< a<1.
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Şəkil 9.45. Aperiodik obyektin kecid xarakteristikası
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FƏSİL 3
DİNAMİK OBYEKTLƏRİN XARAKTERİSTİKALARININ
MATLAB/SİMULİNKDƏ SİMULYASİYA YOLU İLƏ
İDENTİFİKASİYASI

3.1. Zaman xarakteristikaları
Tənzimləmə
sistemlərinin
və
obyektlərinin
əsas
göstəricilərindən biri də zaman xarakteristikalarıdır [19]. Zaman
xarakteristikalarını təcrübi və ya analitik üsul ilə almaq olar.
Ikinci halda obyektin (sistemin) riyazi modeli və giriş siqnalı
məlum olmalıdır. Bu halda xarakteristikanı almaq ücün aşağıdakı
əməliyyatlardan istifadə etmək olar:
1. Obyektin diferensial tənliyinin analitik və ya ədədi həlli.
2. Model ötürmə funksiyası şəklində verilərsə həllin tərs
Laplas çevirməsinin , step və ya impulse funksiyalarının köməyi
ilə təyini .
Giriş siqnalları olduqca müxtəlif olduğundan zaman
xarakteristikalarını almaq ücün aşağıdakı siqnallardan istifadə
olunur:
a) vahid təkan (Xevisaid funksiyası (heaviside(t)) – u=1(t);
b) vahid impuls (Dirak funksiyası (dirac(t)) – u=(t).
Bu siqnallar praktikada daha çox rast gəlindiyindən onlar
xarakterikdirlər. Uyğun zaman xarakteristikaları isə xüsusi adlara
malikdir.
Zaman xarakteristikasından sistemin (obyektin) dayanıqlığını
və keyfiyyətini təyin etmək üçün istifadə olunur.
Tərif 1. Sıfır başlanğıç şərtlərində obyektin girişinə vahid
təkan siqnalı u  1( t ) verdikdə çıxış kəmiyyətinin dəyişmə
əyrisi kecid xarakteristikası (işəburaxma əyrisi) adlanır və
h ( t ) ilə işarə olunur.Yuxarıdakı anlayışa əsasən

h ( t )  y(t ) u1( t ) .
Keçid

xarakteristikası

obyektin
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məcburi

hərəkətini

xarakterizə edir. Əgər ATS tədqiq olunursa, giriş siqnalı tapşırıq
g=1(t) siqnalı olur.
Tərif 2. Sıfır başlanğıc şərtlərində giriş siqnalı vahid
impuls u  (t ) şəklində dəyişdikdə çıxış kəmiyyətinin
dəyişmə əyrisi impuls kecid və ya çəki xarakteristikası adlanır
və ( t ) ilə işarə olunur:

( t )  y( t ) u  ( t ) .
Çəki xarakteristikası obyektin (sistemin) sərbəst hərəkətini
xarakterizə edir.
Şəkil 3.1, a və b-də uyğun giriş siqnalları və zaman
xarakteristikaları göstərilmişdir.
Vahid təkan siqnalının riyazi yazılışı aşağıdakı şəkildədir:

1 eger t  0 ,
1( t )  
0 eger t  0 .
Bu funksiya t  0 nöqtəsində təsirə başlayan və amplitudu
vahidə bərabər olan pilləvari funksiyadır.

Şəkil 3.1. Keçid və çəki xarakteristikaları
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Fiziki olaraq vahid impulsu eni Δ hündürlüyü isə 1/Δ olan
vahid sahəli düzbucaqlı impuls kimi təsvir etmək olar. Δ→0
halında bu impuls ( t ) işarə olunur və Dirakın delta-funksiyası
adlanır. Belə ideal impulsun eni 0 amplitudu ∞, sahəsi isə 1-ə
bərabərdir. Konkret hesablamalar aparmaq üçün ( t ) üzərində
riyazi əməliyatlar təyin olunmalıdır. Nəzəri cəhətdən ( t )
ümumiləşdirilmiş funksiyalar sinfinə daxildir. Bu nəzəriyyə
funksional analizin sahəsi olub kitabda baxılmır.
Fərz edək ki, obyektin ötürmə funksiyası məlumdur:

W(s)  Y(s) / U(s) .

(3.2)

Giriş siqnalı u  ( t ) olduqda, təsvir U(s)=1 olduğundan
Y(s)=V(s)=W(s) olur. Burada V(s) çəki funksiyası t  -nin
təsviridir. Bu münasibəti W(s) verildikdə çəki funksiyasını
tapmaq üçün istifadə etmək olar:
(3.3)
(t )  L1[W(s)] .
Çəki və keçid funksiyaları arasındakı əlaqə. Vahid təkan
üçün U(s)  L[1(t )]  1 / s olduğundan W(s)  sY(s)  sH(s) . Deməli
V(s)  sH(s) . Burada H(s) kecid funksiyası h( t ) -nin təsviridir.
Sıfır başlanğıç şərtlərində s -ə vurma, zaman oblastında originalın
diferensiallanmasına uyğun olduğundan

(t )  dh(t ) / dt .

(3.4)

Cəki funksiyası ( t ) məlum olarsa
t

h ( t )   ( t )dt.

(3.5)

0

Misal 3.2. Fərz edək ki, birqat inteqrallayıcı manqanın
W(s)  a / s ötürmə funksiyası verilmişdir. Bu manqanın çəki və
kecid
funksiyalarını
tapmalı.
(3.3) -ə
əsasən
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υ(t)  L1[a / s]  a  1t  =a. (3.5)-ə əsasən kecid funksiyası
t

h(t)   adt  at  1( t ) =at.
o

Şəkil 3.2,a və b-də manqanın uyğun olaraq keçid və çəki
xarakteristikaları göstərilmişdir.

Şəkil 3.2. İnteqrallayıcının zaman axarakteristikaları
3.1.1. Zaman xarakteristikalarının step və impulse
funksiyalarının köməyi ilə qurulması
MATLABın tərkibində məhz zaman xarakteristikalarının
qurulması üçün nəzərdə tutulmuş step və impulse funksiyaları
mövcuddur.
1. Obyektin modeli ötürmə funksiyası şəklində
verilmişdir.
Misal 3.4. Ötürmə funksiyası:
W(s) 

10s  20
e s .
10s  23s 3  26s 2  23s  10
4

step və impulse funksiyalarının köməyi ilə h(t) keçid və
v(t) çəki xarakteristikasının qurulması tələb olunur.
Şəkil 3.3-də uyğun proqram və qrafiklər şəkildə olan nəticə
göstərilmişdir.
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Şəkil 3.3. Zaman xarakteristikaları
Proqramda 30 zamanın son anıdır.
Çoxölçülü hal
Misal 3.6. Əvvəldə baxdığımız iki giriş və iki çıxışlı
obyektin keçid və çəki xarakteristikasını hər bir y1 və y2 çıxışına
görə quraq. Əvvəlcə u1=1(t), u2=0, sonra u1=0, u2=1(t) . Çəki
xarakteristikalarını qurduqda isə əvvəlcə u1=(t), u2=0, sonra
u1=0, u2=(t)götürülmüşdür. Uyğun proqram və nəticələr şəkil 3.4
və şəkil 3.5-də göstərilmişdir.
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Şəkil 3.4. İkiğlçülü obyektin h1(t), h2(t) keçid
xarakteristikaları

Şəkil 3.5. İkiğlçülü obyektin v1(t), v2(t) çəki
xarakteristikaları
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3.2. Tezlik xarakteristikaları
Xətti
stasionar
obyektlərin
(sistemlərin)
tezlik
xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün obyektin harmonik giriş
siqnalının təsiri altında meydana çıxan qərarlaşmış reaksiyası
öyrənilir. Belə siqnallardan ən əlverişlisi kimi  tezlikli harmonik
siqnal götürülür ki, bunun da bir neçə üstün cəhəti var: praktikada
rast gəlinən siqnallar müxtəlif tezlikli harmonik siqnalların cəmi
şəklində göstərilə bilər (Furye parçalanması); qərarlaşmış rejimdə
harmonik siqnallar xətti elementlər tərəfindən təhrifsiz ötürülür;
təcrübənin təşkilinin çətin olmaması və sadə riyazi tədqiqat
apparatının mövcud olması [19].
Fərz edək ki, xətti stasionar dayanıqlı obyektin girişinə

u  A1 sin(t  1)
harmonik siqnalı verilir. Burada A1 , 1 , rad,   2 / T , rad/s və
T , s– müvafiq olaraq siqnalın amplitudu, fazası, tezliyi və təkrarlanma periodudur.
Bu halda, müəyyən vaxtdan sonra, obyektin çıxışında eyni
tezlikli, lakin dəyişdirilmiş amplitudlu və fazalı

y  A2 sin(t  2 )
siqnalı qərarlaşacaq (hələlik isbatsız qəbul edirik).
Burada spesifik xüsusiyyət ondadır ki, çıxış siqnalının
amplitudu və fazası sabit qalmayıb, giriş siqnalının tezliyindən
asılı olur, yəni A2  A2 (), 2  2 () (bu müddəanı da hələlik
isbatsız qəbul edək).
Bu səbəbdən AA2 () / A1 nisbəti və  2 ()  1 fərqi də
tezlikdən asılı olub, uyğun olaraq obyektin (sistemin) amplitudtezlik xarakteristikası – ATX və faza-tezlik xarakteristikası –
FTX adlanırlar.
Bu xarakteristikalar harmonik siqnalın xətti sistemdən keçdikdə amplitudunun və fazasının necə dəyişdirildiyini göstərir:
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qərarlaşmış rejimdə  tezliyinin hər bir qiymətində giriş
siqnalının amplitudu A() dəfə, fazası isə () radian
dəyişir. 0  A  1 olduqda amplitud azalır,   0 olduqda isə faza
geri qalır, yəni çıxış siqnalı giriş siqnalına nəzərən gecikir.
3.2.1. Tezlik xarakteristikalarının ötürmə
funksiyası əsasında təyin olunması
Tezlik xarakteristikalarını təcrübi yolla obyektin girişinə
müxtəlif tezlikli harmonik siqnal verərək qərarlaşmış siqnalı
müşahidə etməklə və ya analitik üsul ilə ötürmə funksiyası
əsasında almaq olar. Biz ikinci hala baxacağıq.
Hər bir obyektin tezlik xarakteristikaları onun ötürmə
funksiyası ilə əlaqədardır. Əgər obyektin W(s) ötürmə funksiyası
məlumdursa, onda s  j əvəzləməsi etməklə ötürmə
funksiyasından bütün tezlik xarakteristikalarını almaq olar.
Fərz edək ki, dayanıqlı obyektin ötürmə funksiyası

b0s m  b1s m 1    b m
W(s) 
.
a 0s n  a1s n 1    a n
s  j əvəzləməsini etsək, alarıq:
W( j) 

b0 ( j)m  b1 ( j)m 1    bm
.
a 0 ( j)n  a1 ( j)n 1    a n

(3.32)

(3.33)

W( j) – tezlik ötürmə funksiyası və ya kompleks
gücləndirmə əmsalı adlanır.
Mötərizələrin içərisində ifadələri müvafiq qüvvətlərə yüksəldib, j1  j , j2  1 , j3   j , j4  1 olduğunu nəzərə alsaq və
j xəyali vahidini mötərizə xaricinə çıxarmaqla qruplaşdırma
aparsaq, alarıq:
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W( j) 

Burada

c()  jd ()
.
a ()  jb ()

(3.34)

a ()  a n  a n  22  a n  44   ,

b()  a n 1  a n 33  a n 55  ,
c()  bm  bm 22  bm 44  ,

d()  bm 1  bm 33  bm55  .

Ümumiyyətlə, jm , m  4 qüvvətini tapmaq üçün m -i 4-ə
bölüb, qalığı tapmaq lazımdır. m tam ədəd olduğu üçün qalıq
  1,2,3 qiymətlərini ala bilər.
Hesablama aşağıdakı düsturun köməyi ilə aparılır:

 

a

j m  j 4  j   j .
Burada a,  - m/4 nisbətinin tam və qalıq hissələridir. Fərz
edək ki, m=121. Onda a=30,  =1 və j121=j1=j.
Kompleks (3.34) kəmiyyətini həqiqi və xəyali hissələrə
ayırmaq üçün kəsrin məxrəc və surətini məxrəcin a()  jb()
qoşmasına vurmaq lazımdır. Bu halda

W( j)  R ()  jI()  A()e j

(3.35)

yazmaq olar.
Burada R ω  (ac  bd)/ (a 2  b 2 ) - həqiqi,

I  (ad  bc) /(a 2  b 2 ) - xəyali tezlik xarakteristikası
adlanır;
A()  U 2 ()  V 2 ()

(3.36)

- amplitud tezlik xarakteristikası (ATX);

()  arctg

I()
,
R ()

() 


2
(3.37)
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- faza tezlik xarakteristikası (FTX) adlanır.
A() tezlik ötürmə funksiyasının modulu, () – isə
arqumenti adlanır:
A()  modW( j)  W( j) , ()  argW( j) .
Polyar koordinatlarında A() koordinat başlanğıcı ilə nöqtəni
birləşdirən vektorun uzunluğu, () isə horizontal oxa nəzərən
bucağıdır.
Digər tərəfdən e j  cos   jsin  olduğundan Eyler düsturuna əsasən aşağıdakı əlaqə düsturlarını yazmaq olar:

Şəkil 3.6. Amplitud-faz tezlik xarakteristikas (AFTX)

R()  A() cos (), I()  A() sin ().
Kompleks müstəvidə (şəkil 3.6) W( j)

tezlik

(3.38)
ötürmə


funksiyasıuzunluğu | A() | , bucağı isə () bərabər olan OC
 -a
vektoru ilə xarakterizəolunur.
Tezlik 0 - dan
qədərdəyişdikdə bu vektorun ucunun cızdığı əyri - amplitud-faz
tezlik xarak-teristikası (AFTX) adlanır.
A() -tezlik ötürmə funksiyasınınmodulu A()  W( j) ,
()  arg W( j) - arqumenti, R()  Re W( j), I()  Im W( j)
həqiqi və xəyali hissələridir.
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Adi (yəni xətti miqyasda) tezlik xarakteristikalarını qurmaq
üçün freqs () (ATX) və angle() (FTX) MATLAB
funksiyalarından istifadə etmək olar
Şəkil 3.7-də W=(0.6s+1)/(s2+0.4s+1) obyekti üçün ATX və
FTX göstərilmişdir.

Şəkil 3.7.Adi tezlik xarakteristikaları
Amplitud-faz tezlik xarakteristikasını qurmaq üçün plot (freqs
(b,a)) funksiyasından istifadə etmək olar.
Şəkil 3.8-də müvafiq tezlik xarakteristikası göstərilmişdir.
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Şəkil 3.8. AFTX-xarakteristikası
Tezlik xarakteristikaları metodunun üstün cəhəti ondan
ibarətdir ki, harmonik siqnalların təsiri altında işləyən qurğuların
(məsələn, süzgəclər) tezlik xarakteristikalarını hesablayaraq
onların tezlik keyfiyyət göstəricilərini lazımi istiqamətdə
dəyişmək olur.
Bu metodun çatışmayan cəhəti isə tezlik xarakteristikaları
ilə keçid proseslərinin zaman oblastında verilən keyfiyyət
göstəriciləri arasında birbaşa əlaqələrin olmamasıdır. Buna
baxmayaraq, praktikada tezlik xarakteristikaları elə seçilir ki,
sistemin zaman oblastındakı fəaliyyətinə irəli sürülən tələblər də
mümkün qədər ödənilsin.
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3.2.2. Loqarifmik tezlik xarakteristikaları
Bode diaqramları. Mühəndis praktikasında loqarifmik
tezlik xarakteristikalarından daha geniş istifadə edilir: LATX;
LFTX. Loqarifmik tezlik xarakteristikaları Bode diaqramları
adlanır və X.Y.Bodenin adı ilə əlaqədardır. Bode loqarifmik
tezlik xarakteristikalardan əks alaqəli gücləndiriciləri tədqiq
etdikdə geniş istifadə etmişdir. Bu halda miqyas sıxıldığı üçün
daha geniş diapazonu əhatə etmək mümkündür. Bundan başqa
loqarifmik miqyasda qurulmuş xarakteristikaların dikliyi az
olduğundan, onları xətti aproksimasiya edərək bir neçə düz
xətlə əvəz edib hesablamaları sadələşdirmək mümkün olur.
LTX qurduqda absis oxunda lg  qiymətləri nişanlanır, lakin
-nın, rad/s özünün qiymətləri yazılır. Məsələn, 1=lg10, 2=lg102
olduğundan 1 və 2 qiymətlərinə uyğun nöqtələrə tezliyin özünün
qiymətləri, yəni 101 və 102 yazılır. Tezliyin 10 dəfə dəyişməsinə
uyğun olan absis oxunun parçası dekada, 2 dəfə dəyişməsinə
uyğun olan parçası isə oktava adlanır.
Tezliyin 0    1 qiymətlərində qeyd olunan lg  qiymətləri
ədəd oxunun mənfi tərəfinə düşür. Misal üçün, qeyd olunan
qiymətlər  2  lg 0.01,  1  lg 0.1 . Bu nöqtələrin altında yazılan
ədədlər isə tezliyin 10-2, 10-1 müsbət qiymətləri olduğundan absis
oxu yalnız müsbət hissədən ibarət olur.
Absis oxunun sıfırı lg 0   yerləşdiyindən ordinat oxunu
adətən yaxına (məsələn, 0.01 nöqtəsinə) gətirib işçi diapazonunun
əvvəlindən çəkirlər. Ordinat oxunda adi (xətti) miqyasda

L()  20 lg A(), dB ,
loqarifmik amplitud-tezlik xarakteristikasının (LATX) qiymətləri
qeyd olunur. L()-in ölçüsü desibel (qısa, dB) loqarifmik
kəmiyyətlərin pay ölçü vahididir. Deməli L desibellərdə ifadə
edilmiş A amplitududur. L  0 (A>1) halında güclənmə, L  0
(A<1) olduqda isə çıxış siqnalının zəiflədilməsi baş verir.
Miqyasın yaxşılaşmasına aid bir misala baxaq. Fərz edək ki,
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qrafik ilə amplitudun dəyişməsini A1  100, A2  1, A3  0.01
qədər əhatə etmək lazımdır. Aydındır ki, adi miqyasda A3
koordinat başlanğıcına çox yaxın, A 1 isə çox uzaqda olacaq.
Lakin 20 lg A1  40 dB, 20 lg A2  0 və 20 lg A3  40 dB olduğundan, bu nöqtələr qrafikdə yaxın yerləşəcəklər.
Loqarifmik faz-tezlik xarakteristikasının (LFTX) absis oxu
LATX-nin absis oxu ilə eyni olub, loqarifmik miqyasa malikdir,
ordinatda isə adi miqyasda  fazasının dərəcə və ya radianla
qiymətləri göstərilir.
Adətən LATX ilə LFTX absis oxlarını üst-üstə salıb, onları
bir şəkildə göstərirlər (bax şəkil 3.9).
Loqarifmik tezlik xarakteristikalarından istifadə olunmasının
əsas müsbət cəhəti aşağıdakılardır:
1.
Mürəkkəb
obyektin
amplitud-tezlik
xarakteristikasını
qrafoanalitik
yolla
qurduqda
ötürmə
funksiyasının müxtəlif vuruqlarının ATX-lərinin hasilindən deyil,
cəmindən (fərqindən) istifadə olunur.

Şəkil 3.9. LATX və LFTX qrafikləri
2. Laqorifmik tezlik xarakteristikalarını düz xətlərin
parçaları ilə asimptotik aproksimasiyasını (yaxınlaşmasını)
asanlıqla yerinə yetirmək olur.
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3.2.3. Tezlik xarakteristikalarının MATLABda
qurulması
Tezlik xarakteristikalarının hesablanmasının əvvəldə
baxdığımız metodikası MATLABda avtomatlaşdırılmışdır. Bu
məqsədlə bode () və logspase () funksiyalarından istifadə olunur.
-bode funksiyası loqorifmik tezlik xarakteristikalarının
(LATX və LFTX) qurulması üçün istifadə olunur;
-loqspase isə diaqramların qurulması üçün tezliyin
loqarifmik miqyasını formalaşdırır.
Bundan
başqa,
daha
ümumiləşdirilmiş
tezlik
xarakteristikalarını quran nyquist () və nyqloq () funksiyaları
mövcudur.
-nyquist ()
funksiyası 2-də baxıldığı kimi adi
W(j)=A()ej() AFTX xarakteristikasını qurur;
- nyqloq ()
funksiyası Wlog(j)=20lg[A()]ej()
loqarifmik amplitud-faz tezlik xarakteristikasını qurur (LAFTX).
1. Bode diaqramları. Bu diaqramları obyektin (sistemin)
ötürmə funksiyası və ya zaman oblastında verilmiş vəziyyət
modeli əsasında qurmaq olar.
Bode diaqramı bir cüt qrafikdən ibarətdir. Birinci qrafik
L()=20lgA() loqarifmik amplitud tezlik xarakteristikasının
(LATX) bucaq tezliyindən, , rad/s. İkinci qrafik isə adi ()
faz-tezlik xarakteristikasının (FTX) bu tezlikdən asılılığını təsvir
edir. Lakin absis oxunda lg şkalasından istifadə edirlər. Oxun
xətti olması üçün şkalanın bölgülərində lg əvəzinə -nın öz
qiyməti yazılır.
Misal 3.15. Obyektin modeli ötürmə funksiyası şəklində
verilmişdir:
W(s) 

5(0.1s  1)
s(0.5s  1)[(1 / 502 )s 2  (0.6 / 50)s  1]
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.

(3.51)

Şəkil 3.10-də uyğun proqram və diaqramlar göstərilmişdir.

Şəkil 3.10. Ötürmə funksiyası (3.51) üçün
Bode diaqramları
Lazımi tezlik intervalını tapşırmaq üçün loqspase (a, b, n)
funksiyasından istifadə olunur. a, b – tezliyin aşağı və yuxarı
qiymətləri, n – bu intervalda bölgülərin sayıdır. Bu halda bode ()
funksiyası bode (W, w) şəklində yazılır.
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FƏSİL 4
DİNAMİK OBYEKTLƏRİN ƏN KİÇİK KVADRATLAR
ÜSULU İLƏ İDENTİFİKASİYASI

4.1. Dinamik obyektlərin işəburaxma əyrisi əsasında
qrafoanalitik identifikasiyası
Mühədis praktikasında obyektin verilmiş ötürmə funksiyasının
parametrlərinin onun təcrübədən alınmış işəburaxma əyrisi
əsasında təyin olunması önəmli yer tutur. İşəburaxma əyrisi
obyektin və ya sistemin girişinə pilləvari u=∆u∙1(t) (∆u =u1-u0,
1(t)- vahid təkan ) siqnalı vermək nəticəsində alınır. Anlayışa görə
bu əyri keçid xarakteristikası adlanır və h(t) ilə işarə olunur. Bu
üsul vasitəsi ilə 1- , 2- tərti və xalis gecikməyə malik olan
obyektlər identifikasiya olunur. Müvafiq ötürmə funksiyası:
k
(4.1)
W
e  s .
2
a2 s  a1s  a0
Xalis gecikmə  vaxtı h(t) xarakteristikasının absis (zaman
oxu) üzrə sürüşmə intervalı kimi təyin edilir.
Statik gücləndirmə əmsalı aşağıdakı ifadənin köməyi ilə
hesablanır:
 y h()  h0
k

.
(4.2)
u
u1  u0
h0 ,u0 –təcrübədən əvvəl çıxış və giriş kəmiyyətlərinin qiyməti;
h(∞)- obyektə u1 səviyyəli giriş siqnalı verdikdən sonra çıxışın
qərarlanmış qiyməti.
Üsulun əsas çətinliyi əldə edilmiş h(t) qrafikinə uyğun olan
ötürmə funksiyasını təyin etməkdir.
1. Birici tərtib aperiodik (ətalətli) obyekt.
Keçid xarakteristikası şəkil 4. 1-də göstərilmişdir.
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Şəkil 1
Qrafikin xarakterinə əsasən uyğun ötürmə funksiysı:
k
W1 
.
Ts  1
Bu halda τ=0 və iki k, T zaman sabitini tapmaq lazımdır.
u1-u0=1, y0=0 olarsa (4.2) ifadəsinə əsasən k=h(∞).Məxrəcin
parametrini tapmaq üçün uyğun diferensial tənliyin həllindən
istifadə olunur.
dh
 h  ku diferensial tənliyin y(0)=0 və u=1
Uyğun T
dt
qiymətlərində həlli
t

 
T

h(t )  k 1  e .




Xarakteristika t=T müddətinə
T

 

h(T )  k 1  e T   k 1  e 1  0.63k  0.63h()




qiymətinə çatır. Bu qanunauyğunluqdan istifadə edərək T
parametrini qrafikdən təyin etmək olar.
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2. İkinci tərtib aperiodik obyekt.
Obyektin keçid xarakteristikası şəkil 4.2-də göstərilmişdir.

Şəkil 4.2
İkinci tərtib aperiodik obyekt aşağıdakı ötürmə funkssiyasi ilə
təsvir olunur:
k
W2 
.
(T1s  1)(T2 s  1)
Uyğun keçid xarakteristikası:
t
t 



T1
T2
T1
T2 

h(t )  k 1 
e 
e
.
 T1  T2

T1  T2


Bu halda 3 sayda k, T1 və T2 parametrlərini təyin etmək
lazındır.T1-i təyin etmək üşün başlanğıc intervalda h(t) birinci
tərtib aperiodik obyekt kimi qəbul olunur. T2 zaman sabitini
xarakteristikanın h(t)=0.37h(∞) xətti ilə kəsişmə nöqtəsinə əsasən
təyin edilir.
Gücləndirnə əmsalı k əvvəldə olduğu kimi hesablanır.
3. İkinci tərtib rəqsi obyekt.
Uyğun işəburaxma əyrisi şəkil 4.3-də göstərilmişdir.
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Şəkil 4.3
Uyğun ötürmə funksiyası:

k
,
  1.
Ts  2Ts  1
Bu halda T zaman sabiti və  dempirləmə (söndürmə) əmsalını
tıyin etmək üçün aşağıdakı münasibətlərdən istifadə olunur:
W3 

2

1


1

,

2
 A1 
 ln 
 A2 

T  T0


2 ln

2

A1
A2

Qeyd edək ki, yuxarıda şərh olunan qrafoanalitik üsul yüksək
dəqiqlik tələb olunmayan layihələrdə istifadə edilir.
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4.2. Ən kiçik kvadratlar üsulu ilə parametrik
identifikasiya
Bu fəsildə parametrik identifikasiya məsələsinə baxılır. Yəni
obyektin modelinin strukturu verilir, nəməlum parametrləri
(əmsalları) isə təcrübə nəticəsində əldə edilmiş giriş və çıxış
qiymətləri əsasında təyin olunur. Elmi dildə, qiymətləndirilir.
Parametrik identifikaiya məsələlərinin baza yanaşmasını “ən
kiçik kvadratlar üsulu “ (ƏKKÜ) təşkil edir. “Ən kiçik kvadratlar
üsulu “ 1795-ci ildə alman ruyaziyatçısı, mexaniki və filosofu
Karl Qauss (1777-1855) tərəfindən təklif edilmişdir [1,2,7,11].
ƏKKÜ-dan başqa digər parametrik identifikasiya üsulları da
mövcuddur:
 maksimal uyğunluq üsulu;
 apostrior
(təcürbədən
sonrakı)
informasiyanın
maksimumu;
 bayes qiymətləndirilməsi;
 stoxastik approksimasiya alqoritmləri və s. [1,3,4,12].
Dinamik modelin parametrləri dedikdə diferensial tənliklərin,
sonlu-fərq tənliklərinin, ötürmə funksiyalarının əmsalları başa
düşülür. Obyekt xətti , model diskret şəkildə (sonlu-fərq tənliyi və
ya Z- ötürmə funksiyası) olduqda ƏKKÜ sadə və universal həllə
gətirir.
Obyektin modeli fasiləsiz diferensial tənlik
y ( n) (t )  a1 y ( n 1) (t )  ...  an y(t )  b0u(t )  ...  bmu ( m) (t )
şəklində verilərsə onu t=kT, k=1,2,..., k zaman anları üçün diskret
hala gətirmək olar:

yˆ (k )  a1 y(k  1)  ...  an y(k  n)  b0u(k )  ...  bmu(k  m).

(4.3)

Bu tənlik n>=1 tərtibli sonlu-fərq tənliyidir. Sadəlik üçün
iskretləşmə addımı T=1san qəbul edilmişdir.Əmsalların əvvəlki
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ilə eyni həriflərlə işarəolunmasına baxmayaraq onların qiymıti
əvvəlki ilə eyni deyil.
ƏKKÜ-dan istifadə etmək üçün y(t) keçid xarakteristikasını N
nöqtədə hesablamaq üçün
N sayda model qiyməti
yˆ (k ), k  n, n  1,..., n  N , bir o qədər də təcrübi ~
y (k ) qiymətləri
lazımdır. (3) ifadəsinə əsasən N sayda ölçmələrdən ibarət olan
təcrübi verilənlər:

u (1)
 yˆ (n)
  y (n  1)  y (0) u (m)
 a1 
 yˆ (n  1)   y (n)
  
 y (1) u (m  1) u (2)

 
  
 
 ...................................................
  an 


 

 
 b0 

 
  

 
  
 yˆ (n  N )  y (n  N  1)  y ( N ) u (m  N ) u ( N  1) bm 
Və ya vektor formasında
Yˆ T (k )  X (k ) , k  n, n  1,..., n  N ,

(4.4)

Göründüyü kimi çıxışın hər-bir yˆ (k ), k  n, n  1,..., n  N ,
model qiymətini hesablamaq üçün çıxışın əvvəlki n və girişin N+1
sayda sürüşən qiymətləri məlum olmalədır. Yəni X(k) müşahidə
matrisi (təcürbi verilənlər massivi) məlum olmalıdır.
Bundan
başqa
təcrübə
nəticəsində
alınmış
y(t)
xarakteristikasını (3.3)
modeli ilə approksimasiya xətasını
hesablamaq üçün yˆ (k ), k  n, n  1,..., n  N , proqnoz qiymətinə
y (k ), k  n, n  1,..., n  N , qiyməti də məlum
uyğun olan təcrübi ~
olmalıdır.
Beləliklə hər-bir k zaman anında xəta

e(k , )  ~
y (k )  yˆ (k , ), k  n, n  1,..., n  N.
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Və ya vektor şəkildə
~
E(k , )  Y (k )  Yˆ (k , ), k  n, n  1,..., n  N .

(4.5)

ƏKKÜ-nun meyarı (kriterisi) xətanın (4.5) ifadəsinə əsasən
qurulur:
n N

J ()  E T  E   E 2 (k , )  min .


k n

(4.6)

Aaxtarılan parametrlər optimallığın zəruri şərtindən təyin
edilir:
J ()
J () J ()
J ()
 0,...,
;
 0,...,
.
a1
an
b0
bm
J ()
 0 forması. Skalyar funksiyadan vektora

görə törəmə almaq qaydalarından istifadə etsək alarıq:

Uyğun vektor

a1 
 yˆ (n)

 
 yˆ (n  1) 
 

 an 
1 T 
T

.

X
X
X

 
b


0
 


 
 yˆ (n  N )
 
bm 
Vektor şəklində axtarılan parametrlər:







  XT X



1

X T Yˆ.

(4.7)

(4.8)

Alınmış (4.7) və ya (4.8) ifadələri ƏKKÜ üsulu ilə modelin
parametrlərinin qiymətləndirilməsinin aşkar formasıdır.
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ƏKKÜ üsulunun çatışmayan cəhəti yüksək tərtibli tərs X-1
matrisinin hesablanması ilə əlaqədərdir ki, bu əməliyyat məlum
olduğu kimi çox aperativ yaddaş tələb edir.Bundan başqa, baxılan
identifikasiya qapalı idarə konturundan kənarda aparıldığından,
təcrübi verilənlər daxil olduqca onları real zaman miqyasında
emal etmək mümkün olmur.
Göstərilən çatışmamazlığı aradan qaldırmaq məqsədi ilə
rekkurent ƏKKÜ-dan istifadə olunur [2,3,11,20].Bu halda tərcübi
verilənlər daxil olduqca k iterasiyasında (addımında) hesablanmış
(k ) korreksiya olunub növbəti (k  1) qiyməti tapılır.

4.3. Differensial tənliyin həlli əsasında
identifikasiya
Fərz edək ki, obyektin girişinə verilən vahid təkan u=1(t)
siqnalı nəticəsində işəburaxma əyrisi y(t) (keçid xarakteristikası)
alınmışdır. Və y(t) əsasında uyğun ötürmə funksiyası tərtib
olunmuşdur:
k0
Y ( s)
W ( s) 

.
U ( s) (T1s  1)(T2 s  1)
Həlli tapaq. Çıxışın təsviri Y (s)  W (s)U (s). Uyğun original
1
y(t )  h(t )  L1{W (s)U (s)}. Vahid təkan siqnalı üçün U ( s ) 
s
olduğundan keçid xarakteristikası:
t
t 



T1
T2
T1
T2 

h(t )  k0 1 
e 
e
.
(4.9)
 T1  T2

T1  T2


Bu halda 3 sayda k0 , T1 və T2 parametrlərini təyin etmək
lazımdır.
Bu halda xətaları t=kT, k=1,...,N, anları üçün (4.9) ifadəsi ilə
təyin olunan model qiymətləri hˆ(kT ) və həmən zaman anlarında
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~
obyektdən alınmış təcürbi h (kT ) qiymətləri
formalaşdırırlar:
e(kT, )  [ ~
y (kT )  yˆ (kT, )]2 .

əsasında

Burada T- kvantlama addımıdır.
Beləliklə ƏKKÜ-nun meyarını aşağıdakı kimi yazmaq olar:
2

 kT
 kT 
 

T1
T2
T1


J (k0 , T1 , T2 )  min  k0 1 
e

e T2   ~
y (kT ) .

k 0 ,T1 ,T2 k 1 

T1  T2
T1  T2

 

Bu metodikadan istifadə etdikdə model hˆ(t ) parametrlərə
N

nəzərən qeyri- xətti (transendent funksiya) şəkildə alındığından
optimallığın zəruri
J ()
0

şərtindən istifadə etmək çətinlik törədir.
Bu səbəbdən analoji xətti diskret (3) modelindən istifadə
etmək əlverişlidir.

4.4. Sonlu-fərq tənliyi əsasənda
identifikasiya
Əvvəldə istifadə edilən ötürmə funksiyasına uyğun gələn
diferensial tənliyi aşağıdakı şəkildə yazaq:
d2y
dy
T1 2  T2
 y(t )  k0u (t ) .
(4.10)
dt
dt
n=2 olduğundan və mənfi arqumentlərin alınmaması üçün m=0
deyil m=1 qəbul etsək (4.10) analoq tənliyinin diskret (4.3)
formasını aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:
yˆ (k )  a1 y(k  1)  a2 y(k  2)  bu(k  1). k  1,2,..., N. (4.11)
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k T2
2T1  T2T
(T  T )T  T1
, a2  2
,b 0
(4.12)
T1
T1
T1
Göründüyü kimi, (4.11) tənliyi Axtarılan parametrlərə nəzərən
xətti tənlikdir.
Fərz edək ki, obyektin giriş və çıxış kəmiyyətlərinin ölçmə
aparmaqla N sayda zaman anında qiymətləri məlumdur.Bu halda
(4.11) modeli üçün kvadratik xətanı minimallaşdırmağa imkan
verən (4.6) funksionalı:
a1 

a1 , a2 , b paremetrlərini təyin etmək üçün xətti tənliklər sistemi:

Aşağıdakı işarələri qəbul edək:

Qəbul olunmuş işarələmələrı nəzərə almaqla tənliklər sistemini
aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:
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Və ya matris şəkildə:

Bu tənliyin hər tərəfini soldan tərs S-1 matrisinə vursaq həlli
taparıq:
(4.13)

a1 , a2 , b
Beləliklə,
diskret
modelin
parametrlərini
qiymətləndirdikdən sonra (4.12) düsturlarına əsasən ilkin (10)
analoq modelin parametrlərini təyin etmək olar:

Burada t  T kvantlama addımı kimi işarə edilmişdir.
Misal 4.1.Aşağıda giriş u(t)=1, T1  36san, T215san,k 0 25,
kvantlama addımı t  0.2san, müşahidə (təcrübənin aparılma
müddəti) T=60 san, təcürbi nöqtələrin sayı N  T / t  300
qiymətlərində parametrlərin Matlabda qiymətləndirmə proqramı
və nəticələr göstərilmişdir.Qed etmək lazımdır ki, əlimizdə real
y (k  t ) qiymətləri
obyekt olmadığından çıxış siqnalının təcrübi ~
(4.10) diferensial tənliyinə uyğun olan
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k
Y ( s)
25
 2 0

.
2
U ( s) T1s  T2 s  1) 36s  15s  1
ötürmə funksiyasınının
kt
kt 



T1
T2
T1

~
y (kt )  h(kt )  k0 1 
e

e T2  
 T1  T2

T1  T2



k

t

k

t


251  1.714e 36  0.714e 15 




W ( s) 

həllinın köməyi ilə nmmitasiya olunur.
Bundan başqa, çıxışa additiv (cəm) şəkildə təsir edən D=0.1,
m=0 parametrli “ag küy”-dən də istifadə olunmuşdur:
y~
y (k  t )  (kt ).
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Küyün təsiri parametrlərin həqiqi qiymətlərinin əhəmiyyətli
dərəcədə təhrif olunmasına səbəb olmuşdur:
- diskret modelin parametrləri a1  0.660; a2  0.327; b  0.363.
- analoq modelin parametrləri T1  2.958; T2  19.820; k0  26.848.
Müvafiq xarakteristikalar şəkil 4.4-də göstərilmişdir.
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Şəkil 4.4

Küy olmadıqda isə gözlənildiyi kimi nəticələr kifayyət qədər
dəqiq alınmışdır:
- diskret modelin parametrləri a1  1.925; a2  0.926; b  0.0247.
- analoq modelin parametrləri T1  40.351; T2  15.122; k0  24.927.
Müvafiq xarakteristikalar şəkil 4.5-də göstərilmişdir.

Şəkil 4.5

y (t ) ilə model
Göründüyü kimi, obyektin keçid xarakteristikası ~
üzrə hesablanmış yˆ (t ) xarakteristikasını vizual olaraq biribirindən ayırmaq mümkün deyil.
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FƏSİL5
İDARƏETMƏ OBYEKTLƏRININ
İDENTİFİKASİYASI, SÜZGƏCLƏMƏ VƏ
QİYMƏTLƏNDİRMƏ
Fasiləsiz obyektlərin rəqəmsal idarəetmə sistemləri həm
fasiləsiz, həm də diskret elementlərdən (manqaardan) ibarət
olduqları üçün tədqiqat zamanı fasiləsiz manqaların da diskret
ötürmə funksiyalarından istifadə edilir. Fasiləsiz idarəetmə
obyektlərinin diskret ötürmə funksiyalarının identifikasiyası iki
üsulla aparıla bilər [20]:
-obyektin fasiləsiz ötürmə funksiyalarına görə onun diskret
ötürmə funksiyalarının alınması;
-diskret ötürmə funksiyalarının bilavasitə identifikasiyası.

5.1. Obyektin fasıləsiz ötürmə funksiyalarına görə
diskret ötürmə funksiyalarının alınması
Fasiləsiz ötürmə funksiyalarına görə diskret ötürmə
funksiyaları (DÖF) müxtəlif hallarda müxtəlif qaydalarla alınır:
- fərq tənliklərindən istifadə etməklə DÖF-ın təyini;
- girişinə ekstrapolyator qoşulmuş obyektin DÖF-ın təyini
- z -çevirmədən istifadə etməklə DÖF-ın təyini;
5.1.1.Fərq tənliklərindən istifadə etməklə diskret
ötürmə funksiyasının təyini
Fərz edək ki, obyektin fasiləsiz ötürmə funksiyası

bm s m bm1s m1 b1s b0  s
W (s) 
e
al sl  al 1sl 1  a1s  a0

şəklindədir. Onda uyğun diskret ötürmə funksiyası
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(5.1)

B  B z1  Bm z  m  k
W ( z)  0 1
z
1 A1z1  Al z l

(5.2)

şəklində alınır: (5.1)- dən (5.2)- yə keçmək üçün (5.1)-in e
gecikmə hissəsi

ayrı,

bm s m bm 1s m 1 b1s b0
al sl  al 1sl 1  a1s  a0

 s

gecikməsiz

hissəsi isə ayrı diskretləşdirilir: gecikmə taktlarının sayı k  [ T ]
kimi təyin edilir. [ T ] ifadəsi  T - nisbətinin tam ədədə qədər
yuvarlaqlaşdırılması deməkdir. T - diskretləşdirmə intervalıdır.
Bu üsuldan ,o zaman istifadə edilir ki, T - nin qiyməti nisbətən
kiçik olsun.
Obyektin gecikməsiz hissəsinin fasiləsiz ifadəsi
b s m bm1s m1 ...b1s b0
W1( s )  m
al sl  al 1sl 1 ... a1s  a0

(5.3)

kimi, diskret ifadəsi isə
B  B z 1 ... Bm z  m
W1( z )  0 1
1 A1z 1 ...A2 z  2

(5.4)

şəklindədir.
Obyektin girişi x , çıxışı isə y olarsa, onda (5.3) ifadəsinə
uyğun diferensial tənlik
al y

(l )

(t )  al 1 y

 bm x

( m)

(l 1)

(t )  bm1 x

(t )  ...  a1 y(t )  a0 y (t ) 
( m1)

/
(t )  ...  b1 x (t )  b0 x (t )

(5.5)

kimi olacaqdır.
Diferensial tənlikdə x( t ), y( t ) kəmiyyətlərini uyğun
x[nT ], y[nT ] diskret kəmiyyətlərlə və onların bütün törəmələrini
uyğun sonlu fərqlərlə (bax paraqraf 1.4) əvəz edib sağ və sol
tərəfdə olan toplananları [nT ], [(n 1)T ], [(n  2)T ],... , və s.
arqumentlərinə görə qruplaşdırıb (islah edib) sağ və sol tərəfi
y[nT ] -nin əmsalına bölərək
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y[ nT ]  A1 y[( n  1)T ]    Al y[( n  l )T ] 
B0 x[ nT ]  B1x[( n  1)T ]    Bm [( n  m)T ]

fərq tənliyi alınır. (5.4) və (5.6) ifadələrinin müqayisəsindən
onların arasında birmənalı əlaqənin olduğu görünür.
Misal 5.1. Obyektin W ( s ) 

4s 3
15s
e
ötürmə funk2
5s  4 s  2

siyasına görə onun diskret ötürmə funksiyasını alaq ( T 1 san).
15
 15,
1
5 y (t )  4 y (t )  2 y (t )  4 x (t )  3 x (t ),
k

5( y[nT ]  2 y[(n  1)T ]  y[(n  2)T ] 

 4( y[nT ]  y[(n  1)T ])  2 y[nT ] 
 4( x[nT ] x[(n 1]T ) 3x[nT ],
11 y[ nT ]  14 y[( n  1)T ]  5 y[( n  2)T ]  7 x[ nT ]  4 x[( n  1)T ],
y[ nT ]1.2727 y[( n 1)T )  0.4545 y[( n  2)T ]
0.6363 x[ nT ]0.3636 x[( n 1)T ],
0.63630.3636 z1
W1( z ) 
11.2727 z 1  0.4545 z  2

Gecikmə də nəzərə alınmaqla obyektin tam diskret ötürmə
funksiyası
W ( z) 

0.63630.3636 z1
15
z

1

2
11.2727 z 0.4545 z

kimi alınır.
Çevirmənin düzgünlüyünün əlamətlərindən biri verilən və
alınan ötürmə funksiyalarına görə gücləndirmə əmsalının bərabər
olmasıdır.
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3
k  W1 ( s )   1.5,
2
0.63630.3636
0.2727
k  W1( z ) z 1 

 1.5
11.2727  0.4545 0.1818

Hesabatdan göründüyü kimi cevirmənin düzgün aparıldığını
demək olar.
5.1.2.Girişinə ekstrapolyator qoşulmuş obyektin
diskret ötürmə funksiyasının təyini
RİS-də idarəedici təsir rəqəm tənzimləyicidən fasiləsiz
obyektə RAÇ (“0” tərtibli ekstrapolyator) vasitəsilə verilir. Bu
halda obyektin fasiləsiz ötürmə funksiyası W ( s ) olarsa, onun
diskret ötürmə funksiyası
W ( z )  Z (W ( s )e  W ( s )) 

z 1
Z (W (s) )
z
s

W (s)
-in z -çevirməsidir.
s
s
Qeyd edək ki, əgər obyektin gecikməsi olarsa, gecikmə hissəsi
yenə də əvvəlki mövzuda olduğu kimi diskretləşdirilir.

kimi təyin edilir.

Z (W (s) )

ifadəsi

W( s )
ifadəsinin z -təsvirini almaq üçün həmin ifadə sadə
s
kəsrlərə parçalanır və cədvəldən (Laplas çevirməsi) istifadə
edərək, hər bir kəsr uyğun z -ifadə ilə əvəz olunur. Alınmış ifadə
ümumi məxrəcə gətirilir, kəsrin sürət və məxrəci məxrəcin ən
yüksək tərtibinə bölünür və ifadəyə gecikmə hissəsi əlavə edilərək
obyektin tam diskret ötürmə funksiyasi alınır.
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Misal 5.2. Girişinə ekstrapolyator qoşulmuş və ötürmə funk2
 6s
siyası W ( s ) 
olan obyektin diskret ötürmə funksiyae
5s 1
sını T  1san qiyməti üçün təyin etməli.
6
k   6,
1
W ( z) 

Alınan ifadədə

z 1
2
Z(
).
z
s (5s 1)

(5.6)

2
kəsrini sadə kəsrlərə ayıraq:
s( 5s 1 )
2
A
B
(5 A  B ) s  A
 

s (5s 1) s 5s 1
s (5s 1)

(5.7)

( 5 A  B )s  A
2
və
kəsrlərinin və məxrəclərinin bərabərs( 5s 1 )
s( 5s 1 )
liyindən onların surətləırinin bərabərliyini yazmaq olar:
2 ( 5 A B )s  A .
A və B kəmiyyətlərini təyin etmək üçün sağ və sol tərəfdə s in eyni qüvvətli əmsallarını bərabərləşdirərək xətti tnliklər sistemi
alınır:
5 A  B  0
.

A  2
Sistemin həllindən A 2; B  10 təyin edilir. Bu qiymətər
(5.7)-də, sonra isə (5.6) nəzərə alınaraq təyin edilir:
W ( z) 

z 1
2
10
z 1  2
10 
Z( 
)
Z( )  Z(
) 

z
s 5s  1
z 
s
s  1 
2
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z 1  1
1

 Z ( )  Z (
) .
z
s  0.2 
 s

Cədvə l2-dən istifadə edərək

2 10
,
ifadələri uyğun z s 5s 1

ifadələrlə əvəz edilir:
2

2


z 1  z
1
1
z

 2( z  1 )  (

)


z  z 1 z  e  0.2 
z 1 z  e  0.2
z e

 0.2

z e

 z 1

 0.2

2

1 e
z e

 0.2
 0.2

2

1 0.8187
z  0.8187



0.3626
z  0.8187



0.3626 z

1

1 0.8187 z

Obyektin diskret ötürmə funksiyası
0.3626 z 1  6
W( z ) 
z
1 0.8187 z 1
kimi alınır.

1

(5.8)

5.1.3. Diskret ötürmə funksiyasının z - çevirmə
ilə təyini
Bu üsulla diskret ötürmə
intervalının istənilən qiyməti üçün

funksiyası

diskretləşdirmə

W ( z )  Z (W ( s ))

ifadəsi ilə təyin edilir. Üsulun mahiyyəti əvvəlki mövzudakının
eynidir. Fərq isə ekstrapolyatorun parametrlərinin obyektə daxil
edilməməsidir.
Misal 5.3. Misal 5.2-də verilmiş obyektin T 1san üçün
diskret ötürmə funksiyasını təyin etməli. Yenə də
6
k   6,
1
və
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2
0.4
0.4 z
0.4 z
0.4
W ( z )  Z(
)  Z(
)


.
1
 0.2
5 s 1
s  0.2
z  0.8187 1 0.8187 z 1
z e

Obyektin ümumi diskret ötürmə funksiyası
W ( z )W1( z ) z  k 

0.4
1 0.8187 z 1

z 6

(5.9)

kimi təyin edilir. (5.8) və (5.9) ifadələrinin müqayisəsindən
göründüyü kimi iki üsulun nəticələri müxtəlifdir. Bu ifadələri
gecikməni nəzərə almadan təhlil etdikdə görünür ki, z- çevirmə
vasitəsilə təyin edilən DÖF-nın çıxışı giriş siqnalının verildiyi
anda, ekstrapolyator olduqda isə bir takt sonra qiymət alır. Bundan
başqa obyektin vacib xarakteristikası olan gücləndirmə əmsalı (
K  2 ) ekstrapolyator olduğu zaman dəqiq K  2 olduğu halda,
z – çevirmə nəticəsində K  2.2 alınır.
5.1.4. Matlabda analoq ötürmə funksiyasından diskret
ötürmə funksiyasına keçid
Girişinə əkstrapolyator qoşulmuş və analoq W(s) ötürmə
funksiyasına malik olan obyektin
diskret W(z) ötürmə
funsiyasının alınmasıma baxılır.
Ekstrapolyator rəqəm
tənzimləyicisinin çıxış x(kT) impulslarinı obyektə verə bilmək
üçün onları pilləvari və ya düz xətlərlə aproksimasiya edir, yəni
hamarlayır.
Keçid qaydasi aşağıdakı iki bənddən ibarətdir:
a) analoq ötürmə funksiyasının formalaşdırılmasıW=W(s)
b) diskret ötürmə funksiyasına keçid:
- kvantlama addımının verilməsi-məsələn ts işarəsi ilə;
-Wz=c2d(W,ts k
l
.
Ekstrapolyator kimi sıfır tərtibli (zero-order-hold (zoh)) və ya
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bir tərtibli (first-order-hold (foh)) ekstrapolyatorlarından istifadə
olunur.Ekstrapolyatorun adı yazılmadıqda (susma) zoh-dan
istifadə olunur.
c2d(.) funksiyası sağ sonlu-fərq tənliyinə uyğun ötürmə
funksiyası almağa imkan verir. Sol sonlu-fərq tənliyinə uyğun
ötürmə funksiyası almaq üçün alınmış Wz –nin məxrəc və curətini
z –n - ə vurub n addım sola sürüşdürmək kifayyətdir.
Əksinə keçid W=d2c(Wz) funksiyası ilə yerinı yetirilir.
Əvvəldə verilmiş Misal 5.1-i həll edək.

Alınmış diskret ötürmə funksiyası sağ sonlu-fərq tənliyinə
uyğundur. Onun məxrəc və surətini z -2 -yə vurub zaman üzrə iki
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addım (takt) sola sürüşdürsək misal 5.1-də verilmiş diskret ötürmə
funksiyasını alarıq.
Misal 5.2- ni həll edək.

Alınmış ötürmə funksiyasının məxrəc və surətini z -1-ə vursaq
misalda göstərilən nəticənı alarıq. Obyektin girişinşinə bir tərtibli
ekstrapolyator (foh) qoşulduqda başqa nəticə alınmışdır.
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5.2. Diskret ötürmə funksiyalarının bilavasitə
identifikasiyası
RİS meydana gəldikdn sonra fasiləsiz obyektlərin diskret
ötürmə funksiyalarının bilavasitə alınmasının çoxlu sayda üsulları
işlənmişdir. Bu üsullardan ən kiçik kvadratlar üsulu (ƏKKÜ),
rekurrent ən kiçik kvadratlar üsulu (RƏKKÜ), ümumləşmiş ən
kiçik kvadratlar üsulu (ÜƏKKÜ), rekurrent ümumləşmiş ən kiçik
kvadratlar üsulu (RÜƏKKÜ), maksimum oxşarlıq üsulu (MOÜ),
rekurrent maksimum oxşarlıq üsulu (RMOÜ), əlavə dəyişənlər
üsulu (ƏDÜ), rekurrent əlavə dəyişənlər üsulu (RƏDÜ), rekursiv
süzgəcləmə üsulu (RSÜ) və s. göstərmək olar.
Bu və ya digər üsulun tətbiq
edilməsi
obyektlərin
həyacana məruz qalıb-qalmamasından, stasionar və ya qeyristasionar olmasından, identifikasiyanın məqsədindən asılıdır:
idarəetmə obyekti stasionar olub təsadüfi həyacanlara məruz
qalmadıqda ƏKKÜ; təsadüfi həyacanlara məruz qalmayan qeyristasionar obyektlərə RƏKKÜ; stasionar olub təsadüfi həyacanlara
məruz qalan obyektlər üçün stoxastik tənzimləmə sistemi sintez
etdikdə ÜƏKKÜ, MOÜ, ƏDÜ, RSÜ;
` qeyri-stasionar olub
təsadüfi həyacanlara məruz qalan obyektlər üçün adaptiv
tənzimləmə sistemi sintez etdikdə isə RÜƏKKÜ, RMOÜ, RƏDÜ
üsulları tətbiq edilir.
5.2.1. DÖF-nin identifikasiyasınin ümumi sxemi
Yuxarıda adı çəkilən bütün üsullarla identifikasiya edildikdə
məlumat T intervalı ilə kompüterin yaddaşından idarəedici
təsirlər rəqəm-analoq çevirici, icra mexanizmi vasitəsilə obyektə
ötürülür və obyektin tənzimlənən çıxış kəmiyyəti isə verici,
müxtəlif çevricilər və analoq-rəqəm çevirici vasitəsilə yaddaşa
qəbul edilir (Şəkil 1-ə bax) və bütün aralıq elementlərin (RAÇ,
İM, V, ARÇ, ötürmə kanalı) xarakteristikaları gətirilmiş obyektin
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xarakteristikasına daxil olaraq identifikasiya zamanı onlar da
nəzərə alınır. Beləliklə, gətirilmiş idarəetmə obyektinin giriş və
çıxışı kimi yaddaş götürülür (Şəkil 5.1).

Şəkil 5.1. Gətirilmiş obyektli sistemin quruluşu
Təbiidir ki, bu obyekt haqqında “təmiz” deyil, müxtəlif mənbələrdən verilən “küy”lərlə “çirklənmiş” məlumat qəbul edilir. Giriş
kəmiyyətləri kompüter tərəfindən yaradıldığı üçün onlar heç bir
“küy”ə məruz qalmır, obyektin yalnız çıxış məlumatı “çirklənmiş”
olur. Odur ki, belə məlumatla identifikasiya etməzdən əvvəl onu
“çirkdən” təmizləmək lazımdır.
İdentifikasiya üçün məlumat aktiv və ya passiv təcrübə vasitəsilə
toplanır.
Aktiv təcrübəlr zamanı kompüterin yaddaşından obyekt
əvvəlcədən tərtib edilmiş plana uyğun olaraq nümunəvi siqnallar
verilir və obyektin həmin siqnallara reaksiyası yaddaşda qeyd
edilir. Nümunəvi siqnal kimi vahid təkan, vahid impuls və ya
harmonik siqnallardan biri ola bilər.
Passiv təcrübələrdə obyektə heç bir təsir etmədən, onun normal iş
rejimi zamanı kompüterin yaddaşından idarəedici təsirlər və
tənzimlənən kəmiyyətlər haqqında statistik məlumat toplanır.
RİS-də tətbiq edilən təcrübələrdən biri də kompromis təcrübədir.
Bu təcrübə zamanı tənzim dövrəsi açılaraq idarəedici təsirlər elə
dəyişdirilir ki, tənzimlənən kəmiyyət müəyyən hədd daxilində
dəyişə bilsin. Bu təcrübə obyektə bilavasitə təsir edildiyi üçün
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aktiv, toplanan məlumatın təsadüfi xarakter daşıdığı üçün passiv
təcrübələri özündə birləşdirir.
Bu və ya digər təcrübə ilə toplanmış məlumat süzgəclənir və sonra
müvafiq identifikasiya üsulu tətbiq edilərək DÖF-ın parametrləri
təyin edilir. Bir neçə süzgəcləmə və statistik məlumata əsasən
parametrik identifikasiya üsulları ilə tanış olaq.
5.2.2. Məlumatın süzgəclənməsi
Süzgəclər analoq və diskret olurlar. RİS-də istifadə edilən
məlumat diskret olduğu üçün diskret süzgəclənmə üsullarına
baxaq. Diskret süzgəclənmənin müxtəlif üsulları vardır. Ən çox
istifadə edilən üsullar sürüşkən ortalama və eksponensial
süzgəcləmə üsullarıdır.
Fərz edək ki, təcrübə nəticəsində tənzimlənən kəmiyyət haqqıda
T intervalı ilə
Y  y[0T ], y[1T ],, y[ NT ]

ədədlər ardıcıllığı alınmışdır.
Sürüşkən ortalama üsulunda həmin ardıcıllığın elementləri
~
y [iT ] 

im
1
 y[ jT ], i  m, N  m
2m 1 j i  m

ifadəsi ilə süzgəclənir. Burada 2m  1 kəmiyyəti süzgəclənmə
pəncərəsinin eni adlanır. Pəncrənin eni, yəni m ədədi nə qədər
böyük olarsa, süzgəcləmə keyfiyyəti bir o qədər yüksək olar.
Lakin, bu zaman ardıcıllığın başlanğıc və sonunda süzgəclənməyən elementlərinin sayı da çox olur. Baxdığımız üsul
sürüşkən
ortalama üsulunun
ən sadə variantıdır. Onun
modifikasiya olunmuş müxtəlif variantları vardır. Bunlardan biri
qonşu nöqtələrə çəki əmsalları verməkdir:
~
y [iT ] 

im
  j y[ jT ], i  m, N  m
j i  m
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Süzgəclənən nöqtəyə (mərkəz) yaxın kəmiyyətlərin çəki
əmsalları böyük, uzaqlaşdıqca isə kiçik götürülür.
Ümumiyyətlə, çəki əmsalları elə götürülməlidir ki,
im
  j 1
j i  m

olsun.
Müxtəlif müəlliflər tərəfindən çəki əmsallarının təyin olunma
qaydaları verilmişdir. Bunlardan Baterlett, Çebişev və s. üsulları
göstərmək olar.
Bü üsullar məlumat əldə edildikdən sonra tətbiq edilə bilər. Real
zaman ərzində isə məlumat yalnız birtərəfli, yəni artıq məlum
qiymətlərdən istifadə edilərək süzgəclənir:
i
1
~
y [iT ] 
 y[ jT ], i  m1, N .
m1 j i  m

Eksponensial süzgəcləmə üsulunda məlumat

~
y[iT ]  ~
y[(i  1)T ]  (i  ) y[iT ]

ifadəsi ilə süzgəclnir.  kəmiyyəti (0,1) intervalında qiymət alır
  0.5 olduqda ən yaxşı süzgəcləmə alınır.
5.2.3. Ən kiçik kvadratlar üsulu
Fərz edək ki, təcrübə nəticəsində və süzgəcləndikdən sonra
obyektin giriş və çıxışı haqqında məlumat (sadəlik məqsədilə
bundan sonra bütün diskret kəmiyyətləri nisbi zamanda, yəni T
kəmiyyəti olmadan yazaq)
T

 x[0] x[1] x[ 2]...x[ N ] ,

T

 y[0] y[1] y[ 2]...y[ N ]

X
Y

sütun vektorları şəklindədir. Obyektin DÖF-ı
B  B z 1 ... Bm z  m  k
W1( z )  0 1
z , rm
1 A1z 1 ...Ar z  r
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(5.10)

şəklində

axtarılır.

Diskret ötürmə funksiyasının naməlum
B0 , B1,...,Bm , A1,..., Ar əmsalarını təyin etmək tələb olunur. Həmin

əmsallardan ibarət  sütun vektoru

T
  B0 ,...,Bm , A1,...,Ar

kimi ifadə edilir. ƏKKÜ-nun vektor-matris forması
  M T M

1

T
M Y

şəklindədir. M informasiya matrisi adlanıb
X və Y
vektorlarından, Y -isə yalnız Y vektorundan tərtib edilir. M
matrisi və Y vektorunun quruluşunu müəyyən etmək üçün (5.10)
ötürmə funksiyasına uyğun
y[ n]  A1 y[ n  1]    A2 y[ n  r ] 
B0 x[ n  k ]  B1x[ n  k  1]    Bm x[ n  k  m]

fərq tənliyinin
y[ n]  B0 x[ n  k ]  B1x[ n  k  1]    Bn x[ n  k  m] 
 A1 y[ n  1]    Ar y[ n  r ]
həllini Y vektorunun elementlərinə y[r  k ] -dən y[N ] -dək tətbiq
edərək

 y[ r  k ]  B0 x[ r ]....... Bm x[r  m]  A1 y[r  k 1]... Ar y[ k ]
 y[ r  k 1] B x[ r 1]... B x[ r  m 1]  A y[ r  k ]..... A y[ k 1]
0
m
1
r



 y[ N ]  B0 x[ N  k ]... Bm x[ N  k  m]  A1 y[ N 1]... Ar y[ N  r ]
sistemini alırıq. Tənliklər sistemindən Y vektoru və M –
matrisinin quruluşu

89

Y

T

 y[ r  k ] [ r  k 1]....y[ N ] ,

x[ r ]..........x[ r  m]
 y[ r  k 1]... y[ k ]
x[ r 1]......x[ r  m1]  y[ r  k ]....... y[ k 1]
M 

x[ N  k ]...x[ N  k  m]  y[ N 1].... y[ N  r ]

kimi alınır.
Qeyd: Ədəbiyyatda  vektoru

  B0 ,...,Bm , A1 ,..., Ar
şəklində, M –matrisində isə Y vektorunun elementləri isə müsbət
işarə ilə götürülür.
T

Misal 5.4. Təcrübə nəticəsində
X
Y

T

 0.97 0.20 0.52 0.13 0.87 0.02 0.48 0.95 0.32 0.77 0.69 ,

T

 0.48 0.25 0.30 0.12 0.42 0.09 0.20 0.48 0.25 0.38 0.39

alınmışdır. m  1, r  2, k  0 qiymətləri üçün Y vektoru və M
–matrisi

Y 

0.3000
0.1200
0.4200
0.0900
0.2000 ,
0.4800
0.2500
0.3800
0.3900

M 

0.5200
0.1300
0.8700
0.0200
0.4800
0.9500
0.3200
0.7700
0.6900

0.2000
0.5200
0.1300
0.8700
0.0200
0.4800
0.9500
0.3200
0.7700

kimi tərtib edilmiş və nəticədə  vektoru
T
  0.4955 -0.3299 -0.9647 0.2782
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-0.2500
-0.3000
-0.1200
-0.4200
-0.0900
-0.2000
-0.4800
-0.2500
-0.3800

-0.4800
-0.2500
-0.3000
-0.1200
-0.4200
-0.0900
-0.2000
-0.4800
-0.2500

şəklində təyin edilmişdir. Beləliklə, obyektin DÖF
W ( z) 

0.49550.3299 z 1
10.9647 z 1  0.2782 z 2

(5.11)

kimi alınmışdır.
k , m və r kəmiyyətlərinin məlum qiymətləri üçün ƏKKÜ
proqramı MNK adlanır və onun mətni əlavələrdə verilmişdir.
Baxılan misalda k , m və r kəmiyyətlərinin məlum olduğu
qəbul edilmişdir. DÖF (5.10), yəni z -in mənfi qüvvəti şəklində
verildikdə r  m şərti ödənilməyə bilər. Bütün bu deyilənlər
nəzərə alındıqda Y vektoru və M –matrisinin quruluşu dəyişir
və identifikasiya bir deyil, k r m həll nəticəsində yerinə
yetirilir: k , m və r kəmiyyətləri növbə ilə özlərinin minimum
qiymətindən maksimum qiymətinədək dəyişdirilərək hər dəfə Y
vektoru və M –matrisi tərtib edilib  vektoru və  2 ( y ) təyin
edilir. Bütün həllər içərisindən  2 ( y ) kəmiyyətinin minimum
qiymətini təmin edən  vektoru seçilir.  2 ( y ) - obyektin
çıxışının qalıq dispersiyasıdır.
Misal 5.5. k , m və r kəmiyyətlərinin məlum olmadığı və
onların ixtiyari münasibətləri üçün ƏKKÜ proqramı MNK1
adlanır. Proqramın mətni və misal 5.4-dəki məlumat əsasında
işinin nəticəsi - k , m və r kəmiyyətlərinin,  2 ( y ) qalıq dispersiyasının və  vektorunun qiymətləri əlavələrdə verilmişdir.
Nəticələrin təhlili göstərir ki, qalıq dispersiyası k  0 , m  2 və
r  2 qiymətlərində daha kiçikdir. Bu halda obyektin ötürmə
funksiyası
0.495  0.347 z 1  0.025 z  2
W ( z )
(5.12)
1 0.9966 z 1  0.236 z  2
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şəklində alınır. (5.11) və (5.12) ifadələrinin müqayisəsi onların
praktik olaraq eyni olduqlarını göstərir: digər əmsallara nisbətən
b2  0.025 əmsalı bir tərtib kiçikdir, qalan uyğun əmsallar isə
bir-birindən cüzi fərqlənir. Deməli obyektin ötürmə funksiyası
kimi (5.11) və (5.12) ifadələrindən biri götürülə bilər.
Təcrübələrin sayı nə qədər çox olarsa nəticə bir o qədər
keyfiyyətli olar.
5.2.4. Rekurrent ən kiçik kvadratlar üsulu
Rekurrent üsullar parametrləri real zaman miqyasında
dəyişən qeyri-stasionar obyektlərin identifikasiyası üçün tətbiq
edilir. Lakin, stasionar obyektlərin də identifikasiyası üçün tətbiq
edilə bilər. Bütün rekkurent identifikasiya üsullarının mahiyyəti
modelin  əmsallar vektorunun n -ci andakı qiymətini onun
(n  1) -ci andakı qiymətinə əsasən təyin etməkdir:
[n]  [n  1]  (n  1)[ y (n)  ym (n  1)] .

Burada: ( n 1 ) - təshihedici vektor, y( n ) - obyektin çıxışının
ölçmədən alınan cari qiyməti, ym ( n  1) - obyektin çıxışının n  1
-ci andakı model və məlum ölçmələrə əsasən hesablanmış nəzəri
qiymətidir.
Müxtəlif üsulların fərqi ( n 1 ) təshihedici vektorun təyin
edilmə qaydasındadır. Rekurrent ən kiçık kvadratlar üsulunda
( n 1 ) korreksiya vektoru aşağıdakı kimi təyin edilir:
 ( n  1)  P ( n) ( n) 



1

 T ( n) P ( n 1) ( n)1

P ( n  1) ( n),



P ( n)  I  ( n 1) T ( n) P ( n  1)

Obyektin DÖF (5.10) şəklində olarsa  vahid matrisi,
( n 1 ), ( n ) və ( n 1 ) vektorlarının quruluşu
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1 0 ...0
0 1 ...0



,



0 0 ...1
 y[ n 1]
 y[ n  2]

 y[ n  r ]
 ( n) 
,
x[ n  k ]
x[ n  k 1]

x[ n  k  m]

A1 ( n 1)
A2 ( n 1)

 ( n  1) 


Ar ( n 1)
B0 ( n 1)
B1 ( n 1)

,


Bm ( n 1)

1 ( n 1)
2 ( n 1)


 ( n  1) 

r ( n 1)
r 1 ( n 1)
r  2 ( n 1)


r  m ( n 1)

kimi olacaqdır.  vektoru və P matrisinin başlanğıc qiyməti
uyğun olaraq
( 0 ) 0, P( 0 ) 
götürülür.  - sabit ədəd olub, onun qiyməti alqoritmin yığılma
sürətinə təsir edir.
Misal 5.6. Fərz edək ki, obyektin axtarılan ötürmə funksiyası
B0  B1z 1
1
W ( z) 
z

1

2
1 A1z  A2 z
şəklindədir.  vahid matrisi,  (n  1),  (n) və  (n  1) vektorları isə
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A1 ( n 1)

10 0 0
010 0
 
,
0 010
0 0 01

 ( n  1) 

A2 ( n 1)
B0 ( n 1)
B1 ( n 1)

1 ( n 1)

 y[ n 1]

 ( n) 

 y[ n  2]
x[ n 3]
x[ n  4]

,

,

 ( n  1) 

2 ( n 1)
3 ( n 1)
4 ( n 1)

şəklində olacaqdır.
Daha konkret olaraq obyektin modeli
0.6  0.1z 1
W ( z )
z 1 ,

1

2
1 0.5 z  0.06 z
  4, 

T

 [0 0 0 0] götürülmüş, “obyektin” girişinə təsadüfi

siqnal verilərək onun parametrləri “RMNK” proqramı vasitəsilə
təyin edilmişdir. Proqramın nəticəsi cədvəl 5.1-də, mətni isə
əlavələrdə verilmişdir.

5.2.5. Rekursiv süzgəcləmə və ümumiləşmiş
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ən kiçik kvadratlar üsulları
Bu üsullar modeli
Y ( z )

b0  b1 z
1 a1 z

1
1

 ... bm z
 ... a r z

m

r

z

k

X ( z )

1 c1 z
1 a1 z

1

1

 ... cl z
 ... a r z

l
r

V( z )

şəklində olan stoxastik obyektin DÖF-nın identifikasiyası üçün
tətbiq edilir. İdentifikasiya prosesi iterasiyalı olub m, r , l , k
parametrlərinin məlum qiymətlərində aşağıdakı kimi yerinə
yetirilir:
1. Başlanğıcda (0-cı iterasiya) obyekt haqqında təcrübə
nəticəsində toplanmış X və Y ardıcıllıqlarına əsasən ƏKKÜ ilə
T ( 0 ) b0 ( 0 ) b1( 0 )...bm ( 0 ), a1( 0 ),...ar ( 0 )
əmsallar vektoru təyin edilir;
2. E xətalar vektoru
T
E  Y  Ym  e[0] e[1] ... e[ N ] , e[i ]  y[i ]  y m [i ], i  0,n

alınır;
3. Xətalar vektoruna əsasən ƏKKÜ ilə
em[i ]  e[i ]  q1e[i  1]  q2e[i  2]  ...  ql e[i  l ], i  r , N ;

avtoreqressiya modeli alınır;
4. X və Y ardıcıllıqlarının elementləri RSÜ -da
~
x [i ]  x[i ]  a1(0) x[i  1]  ...  ar (0) x[i  r ], i  r , N ,
~
y[i ]  y[i ]  a1(0) y[i  1]  ...  ar (0) y[i  r ], i  r , N

ifadələri ilə, ÜƏKKÜ – da isə
~
x [i ]  x[i ]  q1(0) x[i  1]  ...  qr (0) x[i  r ], i  r , N ,
~
y[i ]  y[i ]  q1(0) y[i  1]  ...  qr (0) y[i  r ], i  r , N

ifadələri ilə süzgəclənir;
5. Birinci bənddən beşinci bəndədək əməliyyatlar
süzgəclənmiş ardıcıllıqlardan istifadə edərək i  i 1   şərti
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ödənənədək təkrar yerinə yetirilir.  - qiyməti əvvəlcədən seçilmiş
kiçik kəmiyyət,  i -isə i  EiT Ei / N ifadəsi ilə hesablanır;
6. Obyektin modelinin c1 ,...,cl əmsalları
1
1 c1z 1  ... cl z  l

1

l
1 q1z  ... ql z
ifadəsi ilə təyin edilir.
Göründüyü kimi bu üsullar yalnız süzgəclərlə fərqlənir.
Misal 5.7. Stoxastik obyektin modeli

Y( z ) 

0.5  0.3 z
1 0.8 z

1

1

 0.12 z

 0.12 z

2

2

U( z ) 

1 0.82 z
1 0.8 z

1

1

 0.18 z

 0.12 z

2

2

V( Z )

götürülmüş və əlavələrdə mətni verilmiş OMNK_MRF proqramı
ilə hər iki üsulla identifikasiya edilmiş və aşağıdakı nəticələr
alınmışdır: ÜƏKKU ilə 15 iterasiyaya
Y ( z) 

0.5030.315 z 1  0.137 z 2
1 0.703 z 1  0.288 z 2
U ( z) 
V (Z )
10.829 z 1  0.155 z  2
1 0.829 z 1  0.155 z  2

RSÜ ilə 10 iterasiyaya
Y( z ) 

0.498  0.283 z
1 0.754 z

1

1

 0.091z

 0.065 z

2

2

U( z ) 

1 0.463 z
1 0.754 z

1
1

 0.103 z
 0.065 z

2
2

V( Z )

Hər iki üsulun nəticəsi, o cümlədən yığılması bir çox amildən
– küyün səviyyəsindən, rand funksiyasının generasiya etdiyi
təsadüfi kəmiyyətlərdən və s. asılıdır.

5.3. Vəziyyət vektorunun qiymətləndirilməsi.
Müşahidəedicilər
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Яввялки мясялялярдя идаря ганунуну реализя етмяк цчцн хи,
i  1, n , вязиййят дяйишянляринин там юлчцлян олдцьц нязярдя
тутулурду. Лакин реал шяраитдя бу тялябат щямишя юдянилмир.
Там вя йа юлчцлмяйян вязиййят дяйишянлярини бярпа етмяк
цчцн мцшащидячилярдян истифадя олунур. Хятти системляр цчцн
мцшащидяедижилярин синтез мясяляляри ятрафлы ишлянилмишдир [8-14].
Мцшащидяедижиляр ики група айрылыр:
а) там тяртибли;
б) ашаьы тяртибли мцшащидяедижиляр.
Ахырынжы щалда йалныз юлчцлмяйян вязиййят дяйишянляри
гиймятляндирилир.
Гиймятляндирмя алгоритмляри у(т) эириш вя й(т) чыхышы ясасында
х(т) вязиййят векторуну гиймятляндирмяйя имкан верир.
Məsələnin həllinin mövcud olması üçün obyekt tam müşahidə
olunan olmalıdır.Yəni müşahidəetmə matrisinin ranqı n-ə
bərabər olmalıdır:

rankM  n.

Burada
M  [CT | AT CT | ( AT )2 CT | ... | ( AT )n 1CT |] -

müşahidəetmə matrisi; n- vəziyyət vektoru x-in ölmüsüdür:
n=dim(x).
Шякил 2.13. Мцшащидяедижиси олан тянзимлямя системинин
схеми эюстярилмишдир.
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OBYEKT
Yd=0
-C-

TENZIMLEYICI

-K

Y

U

Wob(s)

-K-

Olcme

Xm

Olcme

-K-

MUSAHIDEEDICI

-K-

Шякил 2.13
Вязиййят фязасында йазылмыш хятти

x(t 0 )  x0
dx / dt  Ax  Bu ,
y  Cx  Du
обйекти цчцн мцшащидяедижинин дифференсиал тянлийи [8-14]:
dxˆ / dt  Axˆ  Bu  K m  y  Cxˆ  Du  ( A  K mC ) xˆ 
( B  K m D)u  K m y
xˆ (t 0 )  xˆ 0  0 . (2.9)

,

xˆ (t ) - юлчцлмяйян x(t ) -ин гиймятляндирилян аналогу K m  n  l
юлчцлц эцжляндирмя матрисидир (сазлама параметри).
(2.9)– da у(т) вя й(т) харижи тясирляр олдуьундан
Am  A  K m C.
Мцшащидяедижинин
характеристик
матриси:
Дайаныглыьы тямин етмяк цчцн Км parametrini еля сечмяк
лазымдыр ки, мцшащидяедижинин характеристик

det(sI  Am )  det(sI  A  K m C )  0
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(2.10)

тянлийинин си кюкляри, Ре(сi)0 шяртини юдясин. Мцшащидяедижинин
арзу олунан гцтбляри (2.10) характеристик тянлийинин кюкляри)
мялум оларса Матлабда плаcе (·) функсийасындан истифадя едяряк
Км matrisini тяйин етмяк олар.
Мцшащидяедижинин башланьыж шярти мялум олмадыьындан,
адятян x̂ 0 = 0 гябул едилярся обйектин х0 вя мцшащидя едижисинин

x̂ 0 башланьыж шяртляри арасындакы фярг алгоритмин йыьылма сцрятиня
ящямиййятли дяряжядя тясир едир.
Мисал 2.5. Яввялдя бахдыьымыз сабит жяряйан мцщяррикинин
идаря едилмяси мясялясиня бахаг. Обйектин тянлийи:
1 
0
 0 
x  
x

u , y  (1,0) x.
0  4.6
0.787

x10  0.1 rad, x 20  0.5 rad / s.
1 
0
 0 
A
, B

 , y = ( 1 , 0), Д = 0.
0  4.6
0.787
Вязиййят дяйишянляри х1(т), х2(т) юлчцлмцр, й(т) чыхышы isə
юлчцлцр.
Мцшащидяедижинин (2.9) ифадясиня ясасян тянлийи:
 0

 0   k1    k1 
1   k1 
   1 0 xˆ  
     0u    y .
x̂  
 0  4.6   k 2 

 0.787   k 2    k 2 
Садяляшдирмя апарсаг, аларыг:
1 
 k
k 
 0 
x̂   1
xˆ  
u   1y.


0.787
 k 2  4.6
k 2 
Ядябиййат [4] - я ясасян гябул едяк:
k1  95 / 4s 1, k2  4561s 2 .
Бу щалда мцшащидяедижинин (2.10) характеристик тянлийи:
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 s 0   0

 s  k1
0   k1 
  
   1 0  det 
det 
 0 s   0  4.6   k 2 

 k2

 1 
 
s  4.6 

s 2  (4.6  k1 ) s  (k2  4.6k1 )  0
Gцжляндирмя ямсалларынын конкрет гиймятярини нязяря алсаг:
s 2  100s  5000  0
Кюкляр: s1, 2  50  50 j дайаныглылыг шяртини юдяйир.
Яэяр мцшащидяедиcинин (2.10) характеристик тянлийини еталон
Баттерворс  2  s 2  1.4145  1
тянлийиня бярабяр етмяк
лазымдырса уйьун Км=[ к1м, к2м] тапмаг цчцн плаcе (·)
функсийасындан истифадя етмяк олар. Мясялянин щялли ики
мярщялядян ибарятдир:
а) роотс (·) функсийасынын кюмяйи иля кюкляри тапмаг;
б) плаcе (·) функсийасынын кюмяйи иля Км – и тапаг:
Уйьун Матлаб программы ашаьыда эюстярилмишдир.
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Шякил 2.14-дя эиришин гиймятиндя у = -10В гиймятиндя
мцшащидяедижинин Симулинк пакетиндя реализя олунмуш схеми (а)
вя х1(т), х2(т) вязиййят дяйишянляринин гиймятляндирмя просесляри
(б) эюстярилмишдир.
du/dt

x2

OBYEKT
Step

u=-10

D

y=x1

x' = Ax+Bu
y = Cx+Du

Derivative

X1
X1m

State-Space

0
Km
Gain5

y

[95.4;4561]* uvec

B

C

Gain2

X1m,X2m

1
s

[0;0.787]* uvec

Integrator
MUSAHIDEEDICI

[1 0]* uvec
Gain7
X2

A

X2m

0
1
0 -4.6

* uvec

Scope1

a)

b)
Шякил 2.14
Эюрцндцйц кими, башланьыж шяртлярин мцхтялиф олмасы
нятижясиндя йаранмыш кечид просесляри баша чатдıгдан сонра (т 
0.1 с) гиймятляндирмя йцксяк дягигликля апарылыр.
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Шякил 2.15 – дя тянзимляйижинин яввялки мисалда алынмыш
оптимал К = [223, 6; 18.69] гиймятиндя тянзимлямя системи иля
бирликдя мцшащидяедижинин схеми (а), х1, х2 билаваситя юлчцлян вя
гиймятляндирилян щалларда кечид просесляри (б) вя идаря сигналлары у
(c) эюстярилмишдир.
TENZIMLEYICI
K
[223.6 18.7]* uvec

du/dt

-1

Um

y=x1

x' = Ax+Bu
y = Cx+Du

Gain4
Gain
X1m,X2m

x2

OBYEKT

Scope3

Derivative

X1

State-Space

D
0

Km
Gain5

y

[95.4;4561]* uvec

B

C
1
s

[0;0.787]* uvec

X1m,X2m

Integrator
MUSAHIDEEDICI

Gain2

A
0
1
0 -4.6

a)

b)

c)
Шякил 2.15
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* uvec

[1 0]* uvec
Gain7

Scope1

Динамик характеристикалардан эюрцндцйц кими х1 вя х2
дяйишянляри цзря йахынлыьы гянаятбяхш щесаб етмяк олар. Лакин
вязиййятин билаваситя юлчцлмямяси идаря сигналынын максимал
гиймятини умах  23.5- дян uˆ max  69 гядяр (цч дяфяйя йахын)
артырыр.
Матлабда мцшащидяедижинин у(т) = 1 щалында дягиглийини
йохламаг цчцн [ xˆ, x, t ] = сымобсв ( W , K m ) функсийасы
мювжуддур. Бурада W - обйектин ютцрмя функсийасы, Км –
мцшащидяедижинин верилмиш эцжляндирмя matrisidir. Обйектин вя
мцшащидяедижинин башланьыж шяртляри ейни x0  xˆ 0  0 эютцрцлцр.
Мисал 2.6. Яввялки мисалда бахылан сабит cяряйаны мцщяррики
цчцн K m  95.4;4561
гиймятляриндя мцшащидя хятасыны
йохлайаг.
Шякил 2.16-дa М- файл програмы иля бирликдя мцвафиг
матлаб програмы вя x1 , xˆ1 вя x2 , xˆ 2 графикляри эюстярилмишдир.
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Шякил 2.16
Шякилдян эюрцндцйц кими, щягиги хи иля гиймятляндирилмяси x̂i
бир – биринин цзяриня дцшмцшдцр. Програмда обйектин x 0 башланьыж
шяртинин дяйишмя имканы олмадыьындан, мцшащидяедижини щяр
тяряфли тядгиг етмяйя имкан yoxdur.
Матлаб/Симулинк пакетиндя модел мясяляляринин щялли ваcиб
практики ящямиййятя малик олан бир – сыра мцсбят нятижяляр алмаьа
имкан верир.
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ƏLAVƏLƏR
Proqramların adları onların saxlandıqları faylların adları ilə
eynidir. Proqramlarda yalnız qara sətirlərdə dəyişikliklər etməklə
başqa misalları yerinə yetirmək olar. Bunun üçün MATLAB-ın
əsas dialoq pəncərəsində «Файл» opsiyası və ya
işarəsi ilə
uyğun proramın mətni redaktor pəncərəsində açılır. Zəruri
dəyişikliklər edildikdən sonra həmin pəncərədə
işarəsi ilə
proqram saxlanılır və əmrlər pəncərəsində run 'MNK' ( 'MNK1'
, 'RMNK', 'OMNK_MRF' və c.) əmri ilə proqram icra etdirilir.
1. Z-operatoruna görə dayanıqlığın tədqiqi
% Mixaylov proqrami 3 tertibli
% RIS-in Z operatoruna dayaniqliginin tedqiq edir
% a1, b1, c1 -xarakteristik tenliyin kokleridir
a1=-1.9;b1=1.6;c1=-0.3;
m=zeros(1,4);
da=0.01;
rr=2/da; Re=zeros(1,rr);Im=Re;
d2=a1+b1+c1;d1=a1*b1+a1*c1+b1*c1;d0=a1*b1*c1;
i1=0;
for a=1:-da:-1; b=sqrt(1-a^2);i1=i1+1;
Re(1,i1)=a^3-3*a*b^2+d2*a^2-d2*b^2+d1*a+d0;
Im(1,i1)=3*b*a^2-b^3+2*d2*a*b+d1*b;
%m(1)=a;m(2)=b;m(3)=Re(1,i1);m(4)=Im(1,i1);
%disp(mat2str(m));
plot(Re,Im)
end
2.Ən kiçik kvadratlar üsulunun proqramı
(m,r və k –nın məlum qiymətləri üçün)
% MNK - En kicik kvadratlar usulu
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X=[0.97;0.20;0.52;0.13;0.87;0.02;0.48;0.95;0.32;0.77;
0.69];
Y=[0.48;0.25;0.30;0.12;0.42;0.09;0.20;0.48;0.25;0.38; 0.39];
% m,r -suretin ve mexrecin tertibi,k -gecikme
% n -tecrubelerin sayi
m=1;r=2;k=0;n=11;
if r>m+k; n1=r+1; else n1=m+k+1; end
mi=n-n1+1; mj=m+r+1;
M=zeros(mi,mj); Y1=zeros(mi,1); B=zeros(mj);
for j1=1:m+1
for i1= 1:mi
M(i1,j1)=X(n1+i1-k-j1);
end
end
for j1=m+2:mj
for i1= 1:mi
M(i1,j1)=-Y(n1+i1-j1+m);
end
end
for i1= 1:mi
Y1(i1,1)=Y(n1+i1-1);
end
B=inv(M'*M)*(M'*Y1);
B'
3.Ən kiçik kvadratlar üsulunun proqramı
(m,r və k –nın qiymətləri məlum olmadıqda)
% MNK1 - En kicik kvadratlar usulu
X=[0.97;0.20;0.52;0.13;0.87;0.02;0.48;0.95;0.32;0.77; 0.69];
Y=[0.48;0.25;0.30;0.12;0.42;0.09;0.20;0.48;0.25;0.38;0.39];
% mm,rm -suretin ve mexrecin tertibinin maksimum qimeti
% km -gecikmenin maksimum qiymeti
% n -tecrubelerin sayi
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mm=2; rm=2; km=2;n=11;
p=[0 0 0 0];
for m=0:mm;
for r=1:rm;
for k=0:km;
if r>m+k; n1=r+1; else n1=m+k+1; end
mi=n-n1+1; mj=m+r+1;
M=zeros(mi,mj); Y1=zeros(mi,1); B=zeros(mj);
for j1=1:m+1
for i1= 1:mi
M(i1,j1)=X(n1+i1-k-j1);
end
end
for j1=m+2:mj
for i1= 1:mi
M(i1,j1)=-Y(n1+i1-j1+m);
end
end
for i1= 1:mi
Y1(i1,1)=Y(n1+i1-1);
end
B=inv(M'*M)*(M'*Y1);
e=0;for l1=1:mi; ym=0;
for l2=1:mj;
ym=ym+B(l2)*M(l1,l2);
end
e=e+(Y1(l1)-ym)^2;
end
e=e/(mi+1);
p(1)=m;p(2)=r;p(3)=k;p(4)=e; disp(mat2str(p));disp(mat2str(B'))
end
end
end
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MNK1 proqramının hesabatının nəticələri
[0 1 0 0.00040704354294979]
[0.436051812813512 -0.249949980772812]
[0 1 1 0.0292851929094569]
[-0.619540548007617 -1.90961263762352]
[0 1 2 0.0258228811733706]
[0.24333186061726 -0.495778859066471]
[0 2 0 0.000138906172981888]
[0.461314598252637
-0.228397016990219
0.0479285655615268]
[0 2 1 0.0131631672419241]
[2.03073306601041 4.2337202257443
-1.71486042729735]
[0 2 2 0.0210423062498645]
[-0.360039955600583 -0.2568548209953 -1.32128357511279]
[1 1 0 0.000382146425984589]
[0.44152620304788 0.0462559580310712 -0.157215144632452]
[1 1 1 0.0215334931232596]
[1.39057403027301 0.609997864507949 2.52659033058126]
[1 1 2 0.0190042819772978]
[0.287310776432156
0.256766839908118
0.0612369704092081]
[1 2 0 1.22679472806293e-005]
[0.495455468289481
-0.329887264603423
0.964718431331651 0.278241137493518]
[1 2 1 0.0131063853098774]
[1.974511414718 -0.0723040925404047 4.12690909457614
-1.83130121541248]
[1 2 2 0.0171692180932305]
[1.23233222482446
0.532609670435801
0.0295066520578078
2.01873062088317]
[2 1 0 8.24152400313864e-005]
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[0.469514656666341
-0.186267138619044
0.0757607804171345
-0.619728023919365]
[2 1 1 0.010785054533601]
[2.60517031153884
0.86182456749758 0.298021157874422
5.61607820605402]
[2 1 2 0.00699290583935345]
[0.162567794248266 0.43581900478647 0.251994976880098
0.272881373109234]
[2 2 0 5.49015540694222e-006]
[0.494971042275946
-0.347021377992088
0.0250037021977001
-0.996572404491049 0.236025655243326]
[2 2 1 0.00797713529193969]
[4.73057472500947
-0.676682327571764
0.254210061839028
10.055125160632 -4.28776924829033]
[2 2 2 0.00562848538961751]
[1.57113097768777
0.811505600409554
0.348906641300103
0.497462353862847 3.06589602604607]
4. Rekurrent Ən kiçik kvadratlar üsulunun proqramı
%RMNK - Rekurrent en kicik kvadratlar usulu
% m,r -suretin ve mexrecin tertibi,k -gecikme
m=1;r=2;k=1; a=4;
n=r+m+1; B=zeros(m+1,1); A=zeros(r,1);
B(1,1)=0.6; B(2,1)=-0.1; A(1,1)=0.5; A(2,1)=-0.06;
m1=m+k+2; x=zeros(1,m1); r1=r+1; y=zeros(1,r1);
II=a*eye(n,n);
B1=zeros(n,1); psi=zeros(n,1);lia=zeros(n,1);
pn1=II;
BSY=0; BSY=1000;ks=0;
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while abs(BST-BSY)>0.01*BST/n | ks<5
BSY=BST; x(1,m1)=rand;y(1,r1)=0;
For 2=1:m+1; y(1,r1)=y(1,r1)+B(i2,1)*x(1,m1-k-i2);
for i2=1:r; y(1,r1)=y(1,r1)-A(i2,1)*y(1,r1-i2); end
for i2=1:r; psi(i2,1)=-y(1,r1-i2); end
for i2=1:m+1; psi(r+i2)=x(1,m1-k-i2); end
lia=1/(psi'*pn1*psi+1)*pn1*psi;
pn1=(II-lia*psi')*pn1;
dy=y(1,r1)-B1'*psi;
B1=B1+lia*dy;
for j1=1:r; y(1,j1)=y(1,j1+1); end
for j1=1:m1-1; x(1,j1)=x(1,j1+1);end
BST=dy;
ks=ks+1;
if ks>1000
break
end
end
disp([' A ve B coxhedlilerinin emsallari='
,mat2str(B1')]);
disp(['Iterasiyalarin sayi=',num2str(ks)])

end

5. Ümumiləşmiş Ən kiçik kvadratlar və Rekursiv
süzgəcləmə üsullarının proqramı
% OMNK_MRF - Umumilesmis en kicik kvadratlar ve rekursiv
suzgecleme usulu
% m - oturme funksiyasinin (A,B ve C coxhedlilerinin) tertibi
% n1 - tecrubelerin sayi
% al - kuyun gucu
% e - iterasiyalar arasi ferg
% pm - identifikasiya usulunun secilmesi: pm=0 - OMNK; pm>0
- MRF
m=2; n1=100;ks=0;al=0.0005; e=0.00000001; pm=0;
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if pm==0
disp('OMNK usulu ile identifikasiya')
else
disp('MRF usulu ile identifikasiya')
end
A=zeros(m+1,1); B=A; C=A;
A(1)=1; A(2)=-0.8; A(3)=0.12;
B(1)=0.5; B(2)=-0.3; B(3)=0.12;
C(1)=1; C(2)=-0.82; C(3)=-0.18;
X=zeros(n1,1); Y=X;E=X;v=X;XF=X;YF=X;YM=X;
for i1=1:n1; X(i1)=rand;
v(i1)=al*(2*rand-1);
end
for i1=1:n1; Y(i1)=0;
for j1=1:m+1;
if i1-j1+1>0;
Y(i1)=Y(i1)+B(j1)*X(i1-j1+1)+C(j1)*v(i1-j1+1);
end
end
for j1=1:m;
if i1-j1>0;
Y(i1)=Y(i1)-A(j1+1)*Y(i1-j1);
end
end
end
XF=X;YF=Y;
m2=2*m+1;M1=zeros(n1-m,m2);Y1=zeros(n1-m,1);
B1=zeros(m2,1);
BST=0; BSY=1000;
while abs(BST-BSY)>e
BSY=BST;
for i1=1:m+1
for j1=1:n1-m; M1(j1,i1)=XF(j1-i1+m+1); end
end
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for i1=m+2:m2
forj1=1:n1-m;M1(j1,i1)=-YF(j1-(i1-m-1)+m);end
end
for j1=1:n1-m; Y1(j1)=YF(j1+m); end
B1=inv(M1'*M1)*(M1'*Y1);
E=zeros(n1,1);G=zeros(m,1);M=zeros(n1-m,m); E1=zeros(n1m,1);G1=zeros(m,1);
for i1=1:n1-m
YM(i1)=0; for j1=1:m2
YM(i1)=YM(i1)+B1(j1)*M1(i1,j1);end
end
E=Y-YM;
for i1=1:m
for j1=1:n1-m; M(j1,i1)=E(j1+m-i1);end
end
for j1=1:n1-m; E1(j1)=E(j1+m); end
G1=inv(M'*M)*(M'*E1);
for i1=m+1:n1
YF(i1)=Y(i1); XF(i1)=X(i1);
for j1=1:m;
if pm==0
XF(i1)=XF(i1)+G1(j1)*X(i1-j1);% OMNK Girisin Suz-si
YF(i1)=YF(i1)+G1(j1)*Y(i1-j1); %
Cixisin suz-si
else
XF(i1)=XF(i1)+B1(m+1+j1)*X(i1-j1);%MRFGirisin suz-si
YF(i1)=YF(i1)+B1(m+1+j1)*Y(i1-j1);% Cixisin suz-si
end
end
end
E=Y-YM;
BST=(E'*E)/n1;
ks=ks+1;
if ks>1000
break
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end
end
va=zeros(m+1,1);vb=va; vc=va; va(1)=1;vb(1)=1;
for i1=1:m; vb(i1+1)=G1(i1); end
vc(1)=va(1)/vb(1);vc(2)=(va(2)-vb(2)*vc(1))/vb(1);
for i1=3:m+1
j1=i1+1; vc(i1)=va(i1);
for j2=1:i1-1; vc(i1)=vc(i1)-vb(i1-j2+1)*vc(j2);
end
vc(i1)=vc(i1)/vb(1);
end
disp(['B ve A coxhedlilerinin emsallari=',
mat2str(B1')]);
disp(['C coxhedlisinin emsallari=',mat2str(vc')]);
disp(['Iterasiyalarin sayi=',num2str(ks)])
Ümumiləşmiş Ən kiçik kvadratlar və Rekursiv süzgəcləmə
üsullarının proqramının nəticələri
>> run 'OMNK_MRF'
OMNK usulu ile identifikasiya
B ve A coxhedlilerinin emsallari=
[0.503529230648357 -0.314903601792058 0.136733535925545
-0.829654662268658 0.154792512317525]
C
coxhedlisinin
emsallari=[1
-0.702899235853425
0.288781416721215]
Iterasiyalarin sayi=15
>> run 'OMNK_MRF'
MRF usulu ile identifikasiya
B ve A coxhedlilerinin emsallari=
[0.498002903071283 -0.28284227126314 0.0912115862037762
-0.75407314736249 0.0652339597458507]
C coxhedlisinin emsallari=[1
-0.463275721373489
0.103416157790389]
Iterasiyalarin sayi=10
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