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GİRİŞ
Kompüter texnikasının, o cümlədən programlaşdırılan
kontrollerlərin və onların bazasında yaradılan paylanmış
idarəetmə sistemləri müxəlif idarəetmə məsələlərinnin həllində
istifadə edilir. Belə məsələlərdən biri də avtomatik tənzimləməni
həyata keçirən Rəqəm idarəetməsidir. Rəqəmli idarəetmə
sistemləri hazırda müasir texnoloji proseslər və istehsalda geniş
tətbiq edilir. Məsələnin aktuallığı və zəruriliyini nəzərə alaraq
Azərbaycan
Texniki
Universitetində
“Proseslərin
avtomatlaşdırılması mühəndisliyi” ixtisasının tədris planına
“Rəqəms tənzimləmə sistemləri” seçmə fənn kimi daxil
edilmişdir.
Bu sistemlərin nəzəri əsasları kifayət qədər işlənmiş və
müxtəlif dillərdə nəşr edilmişdir. Avtomatik idarəetmə və
tənzimləmə nəzəriyyəsinə dair azərbaycan dilində nəşr edilmiş
dərsliklərdə bu mövzuya toxunulmamış və ya qismən əhatə
edilmişdir. Bundan başqa, baxılan məsələlərin Matlab/
Simulinkdə modelləşdirilməsinə mövcud tədris vəsaitlərində
demək olar ki, yer verilməmişdir.
Deyilənləri nəzərə alaraq təqdin edilən dərs vsaiti
hazırlanmışdır. Praktik olaraq vəsaitdə verilən mövzular çoxsaylı
misallarla təchiz edilmişdir ki, bu da onların mənimsənilməsini
asanlaşdırır.
Vəsaitdən digər ixtisasların tələbələri, magistrantlar və elmi
işçilər istifadə edə bilərlər.
Müəlliflər dəyərli məsləhətlərinə və təkliflərinə görə
rəyçilərə, xüsusi olaraq prof. F.H. Ələkbərliyə təşəkkür bildirirlər.
Müəllif:

AzTU-nun prof. Q. Rüstəmov

mob. 0-50-516-85-60
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FƏSİL 1
RƏQƏM İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN QURULMA
PRINSIPLƏRI
1.1. Avtomatik tənzimləmə probleminin mahiyyəti.Əsas
anlayışlar.Təsnifat
İdarəetmə obyektə göstərilən məqsədyönlü təsirdən ibarətdir.
İdarəetmədə əsas metodoloji prinsip sistemli yanaşmadır. Sistem
– vahid məqsədə xidmət edən müxtəlif təyinatlı element və
qurğuların vəhdətindən ibarətdir.
İstənilən sistemin yaradılmasında əsas məqsəd aşağıdakı
tələblərdən ibarətdir:
 əmək və kapital məsrəflərinin azaldılması;
 keyfiyyətin yüksəldilməsi;
 məqsədə tez bir zamanda nail olunması və s.
Bu meyarlar birlikdə “ucuz, keyfiyyətli və tez” ziddiyətli
tezisindən ibarət olduğundan hər birinin tam ödənilməsi mümkün
deyil.
Sistemli yanaşmada sistemin strukturu və ayrı-ayrı blokların
yerinə yetirdiyi funksiyalar ümumi məqsədə xidmət edir. Bu
səbəbdən ləngimələr, boşdayanmalar, əmək və enerji
məsrəflərinin fərdi mənafe baxımından düzgün istifadə
olunmaması halları azalır. Ümumiyyətlə, səmərəsiz fəaliyyətin
çoxu aradan qalxır ki, bu da sistemin effektivliyinin artmasına
səbəb olur.
Şəkil 1.1-də əks əlaqəli idarəetmə sisteminin funksional
sxemi göstərilmişdir.
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Şəkil 1.1. Əks əlaqəli İdarəetmə sisteminin
funksional sxemi
Şəkildə göstərilən blokların funksional təyinatları aşağıda
açıqlanmışdır.
1. Obyekt. Obyekt yerinə yetirmək istədiyimiz prosesin
məhdud məkanda aparılmasını və idarə oluna bilməsini təmin
edən qurğudur. Məsələn, müxtəlif maşınlar, aparatlar,
aqreqatlar, sobalar və s. Proses – mexaniki, kimyəvi, bioloji,
energetik, istilik və s. proselərindən ibarət ola bilər.
Obyektlər onların yerinə yetirildiyi fiziki proseslərin növünə
görə təsnifat olunurlar. Məsələn, mexaniki və elektromexaniki
prosesləri yerinə yetirən robotlar, hərəkət edən və uçan
aparatlar, müxtəlif mühərriklər; texnoloji prosesləri yerinə
yetirən reaktorlar, metal əridən sobalar, o cümlədən,
kütlədəyişmə və istilik proseslərinin baş verməsini təmin edən
rektifikasiya kolonları və qızdırıcılar (soyuducular); energetik
proseslərin baş verdiyi turbinlər, transformatorlar və s.
Qurulan idarəetmə sisteminin effektivliyi idarə obyektinin
xüsusiyyətlərinin nə dərəcədə məlum olmasından çox asılıdır.
Obyektdə baş verən proses adətən onun riyazi yazılışı, başqa
8

sözlə, riyazi modeli əsasında idarə olunur. Riyazi model tam
məlum olmasa məntiqi idarəetmədən istifadə ermək olar.
Obyektlərin təsnifatı
Təsnifat müxtəlif əlamətlərə görə aparıla bilər:
1. Giriş və çıxışların sayına görə:
a) birölçülü obyektlər (bir giriş və bir çıxış olduqda –
SİSO);
b) çoxölçülü obyektlər (giriş və çıxışların sayı çox olduqda
– MİMO).
Şəkil 1.2-də bir (a) və çoxölçülü (b) obyektlər
göstərilmişdir.
f1 ... fr

f

u

Obyekt
a)

y

u1
u2
um
m

Obyekt

y1
y2
y

b)

Şəkil 1.2. Bir və çoxölçülü idarəetmə obyektləri
İdarə u(t) və həyacanlandırıcı f(t) təsirləri obyektin idarə və
həyacanlandırıcı təsir girişləri, idarə olunan y(t) isə – çıxışıdır. Bu
siqnallar obyektin giriş və çıxış kəmiyyətləri (dəyişənləri və ya
koordinatları) adlanır. İnformativlik baxımından həyacanlandırıcı
təsirlər nəzarət olunan (ölçülən) və nəzarət olunmayan
(ölçülməyən) təsirlərə ayrılır.
Misal 1.1. Borulu soba. Tənzimləmə obyektinə misal olaraq
məhsulu qızdırmaq ücün istifadə olunan borulu sobanı göstərmək
olar (şəkil 1.3). Burada tənzimlənən y kəmiyyəti sobanın çıxışında
qızdırılan məhsulun temperaturudur. Məqsəd bu temperaturu
verilmiş sabit qiymətdə saxlamaqdan ibarətdir, məsələn,
9

y  250 o C qiymətində. İdarə təsiri u1 sobaya verilən yanacağın
sərfidir. Xarici həyəcanlandırıcı təsirlər kimi məhsulun sərfini Q m
(bu kəmiyyətdən ikinci u 2 idarə təsiri kimi də istifadə etmək
olar), yanacağın təzyiqini P (yanacağın qaz və ya maye olduğu
nəzərdə tutulur) və istilik törətmə qabiliyyətini, ətraf mühitin
temperaturunu Tx , yanmaya verilən havanın sərfini Q h və s.
göstərmək olar. Bu amillərin dəyişməsi məhsulun temperaturunun
verilmiş qiymətdən meyl etməsinə səbəb olur. Tənzimləyicinin
vəzifəsi yanacağın sərfini dəyişməklə bu meyli aradan
qaldırmaqdan ibarətdir.

Şəkil 1.3. Borulu sobanın sxemi
Yanacağın sərfini artırıb sonra əvvəlki vəziyyətinə qaytarsaq
çıxışda məhsulun temperaturu artaraq, sonra öz əvvəlki qiymətinə
qayıdacaq. Deməli, bu obyekt dayanıqlı obyektdir.
Baxılan obyektdə parametrik həyəcanlandırıcı təsir termik
parçalanma nəticəsində yaranan ağır maddələrin ilanvari borunun
divarlarında toplanıb onun istilikkeçirməsini pisləşdirməsi ilə
əlaqədardır. Belə maddələrin miqdarı artdıqca məhsulun temperaturunu verilmiş qiymətdə saxlamaq üçün daha çox yanacaq
işlətmək lazım gəlir.
Parametrik həyəcanlandırıcı təsirə aid başqa misal kimi raket
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daşıyıcısının yanacağının azalmasını göstərmək olar. Yanacağın
kütləsi raketin öz kütləsi ilə müqayisə olunacaq dərəcədə çox
olduğundan onun hərəkət trayektoriyası boyunca dəyişməsi
(azalması) obyektin xarakteristikalarını nəzərə çarpacaq dərəcədə
dəyişdirir.
Misal 1.2. Hidravlik tutum. Obyektə aid ikinci misal kimi
hidravlik tutumu nəzərdən keçirək (şəkil 1.4).

Şəkil 1.4. Hidravlik tutumun sxemi
Bu halda tənzimlənən kəmiyyət h səviyyəsidir. Giriş Q1 və
çıxış Q 2 axınları dəyişdikdə səviyyə h dəyişir. Obyektin fiziki
mahiyyətinə görə Q1 idarə təsiri u, Q 2 isə həyacanlandırıcı f
təsirinə uyğundur. İstifadəçilərin tələbatları və sayı dəyişdikdə Q 2
dəyişir ki, bu da öz növbəsində səviyyənin sabit saxlanılan
tapşırıq qiymətindən meyil etməsinə səbəb olur. Səviyyəni əvvəlki
vəziyyətinə gətirmək üçün idarə u olan Q1 sərfini dəyişmək
lazımdır.
Baxılan obyekt akkumulyasiya etmək qabiliyyətinə malik
olduğundan Q1 -i qısa müddətə artırıb-azaltmaqla səviyyəni
müxtəlif qiymətlərə, yəni tarazlıq vəziyyətlərinə gətirmək olar.
Misal 1.3. Kalorifer. Şəkil 1.5-də otaqda havanı qızdırmaq
üçün istifadə edilən kaloriferin sxemi göstərilmişdir.
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Şəkil 1.5. Kaloriferin sxemi
Bu obyekt otağa sabit temperaturlu hava vurmaq uçün
nəzərdə tutulub. Obyekti avtomatlaşdırmaq üçün idarəetmə
qurğusuna (tənzimləyiciyə) temperaturun tapşırıq qiyməti g və
ölçülən cari qiyməti T daxil olub müqayisə edilir. Bu tip məişət
obyektində ən sadə idarəetmə qanunu olan rele qanunundan
istifadə etmək olar:
Əgər xəta >0, onda spiral qoşulur.
Əgər xəta <0, onda spiral elektrik
dövrəsindən açılır.
Burada xəta ε  g  y . Spiral ilə temperatur vericisi arasında
məsafə böyük olduğundan informasiya gecikməsi baş verir. Bu
xüsusiyyət bu tip obyektlərin dəqiq tənzimlənməsini çətinləşdirir.
Misal 1.4. Sabit cərəyan mühərriki. Sabit cərəyan mühərriki
 sabit cərəyanın elektrik enerjisini fırlanma hərəkətinin mexaniki
enerjisinə çevirir. Bu qurğudan avtomatik tənzimləmə
sistemlərində icra orqanı kimi geniş istifadə olunur. Rotorun
(lövbər) yaratdığı momentin əsas hissəsi xarici yükün idarə
olunmasına sərf olunur. Yüksək fırlanma momenti, fırlanma
sürətinin geniş diapazonda tənzim oluna bilməsi, yığcamlıq, yaxşı
yük xarakteristikası (statik xarakteristika), yüksək cəldişləmə,
qoşulmasının rahatlığı, gücünün geniş diapazonda olması və s.
kimi keyfiyyət göstəricilərinə malik olduğuna görə sabit cərəyan
12

mühərrikləri
robot
–
manipulyatorlarda,
lentdartıcı
mexanizmlərdə, poladyayma stanlarında, maşınqayırmada,
raketdən müdafiə qurğularının izləyici sistemlərində və başqa
sahələrdə müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur.
İdarəetmə obyekti kimi, bu mühərrikin idarəolunmasında
əsasən iki üsuldan istifadə olunur: oyatma dövrəsində i f
cərəyanını dəyişməklə; lövbər (rotor) dövrəsində i p cərəyanını
dəyişməklə. Bu zaman giriş (idarəetmə) gərginliyi oyatma
dövrəsinə U f və ya lövbər dövrəsinə U p verilir. Digər dövrədəki
gərginlik isə sabit saxlanılır.
Asılı olmayan təsirlənmə dövrəsinə malik olan sabit cərəyan
mühərrikinin ekvivalent elektrik sxemi şəkil 1.6-da göstərilmişdir.
Up
Rp

Lp

ip

Uf
Oyatma dövrəsi
(həyəcanlandırıcı təsir)

if

Şəkil 1.6. Sabit cərəyan mühərrikinin ekvivalent
elektrik sxemi
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Xarici elektrik şəbəkəsinin gərginliyini stabil qəbul etsək
mühərrikə təsir göstərən əsas həyəcanlandırıcı təsir M M yük
(müqavimət) momentidir. Bu, məsələn, fırlanan antennaya təsir
edən külək həmlələri ola bilər.
Şəkil 1.7-də oyatma dövrəsi ilə idarə olunan mühərrikin
sadələşdirilmiş struktur sxemi göstərilmişdir.

Şəkil 1.7. Oyatma dövrəsi ilə idarə olunan
mühərrikin sxemi
Şəkildə k h  mühərrik sabiti; M h  mühərrikin hərəkətverici
momenti; Mм ( t )  müqavimət momenti; ,   rotorun bucaq
sürəti, rad/s və dönmə bucağıdır (mövqe).
Şəkil 1.8-də lövbər dövrəsi ilə idarə olunan mühərrikin
sadələşdirilmiş struktur sxemi göstərilmişdir.

Şəkil 1.8. Lövbər dövrəsi ilə idarə olunan
mühərrikin sxemi
Şəkildə k b  əks təsir edən e.h.q-nin əmsalıdır. Şəkil 1.9-da
uyğun yük xarakteristikası göstərilmişdir.
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Şəkil 1.9. Lövbər dövrəsinin
gərginliyini dəyişdikdə
idarəolunma rejimində
mühərrikin yük xarakteristikası

Statik xarakteristika düz xəttə yaxın olduğundan bu halda
optimal rejimin seçilməsi olduqca asanlaşır. Mühərrikin
hissələrinin modelləri ötürmə funksiyaları (bax, fəsil 2) şəklində
göstərilmişdir.
1. Tarazlıq vəziyyətinə qayıda bilmək xassəsinə görə:
a) dayanıqlı obyektlər (qayıdır, müəyyən xəta ilə də qayıda
bilər);
b) dayanıqsız (qayıtmır);
c) neytral obyektlər (başqa tarazlıq vəziyyətlərinə qəlir).
2. Xarakteristikalarının və parametrlərinin dəyişməsinə
görə:
a) stasionar (parametrlər sabitdir);
b) qeyri-stasionar (hər hansı bir parametr zamana görə
dəyişir);
c) toplanmış parametrli (çıxış bir koordinat üzrə dəyişir);
d) paylanmış parametrli (çıxış bir neçə koordinat üzrə dəyişir,
məsələn, zaman və məkana görə).
e) gecikməyə malik olan obyektlər.
3. Riyazi modelin tipinə görə:
a) xətti obyektlər;
b) qeyri-xətti obyektlər.
4. Siqnalların xarakterinə görə:
a) analoq (fasiləsiz);
b) diskret (fasiləli);
c) hibrid;
d) harmonik modulyasiyalı.
5. İstifadə olunan enerjinin növünə görə:
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a) mexaniki;
b) elektrik;
c) pnevmatik;
d) hidravlik.
Aydındır ki, bu təsnifat bütün obyektlər çoxluğunu əhatə
etmir.
2. Məqsəd. İdarəetmə sisteminin quruluşunu və onu təşkil
edən müxtəlif element və qurğuları seçməzdən əvvəl sistemin nə
məqsədlə yaradıldığını bilmək lazımdır. Məqsəd aşağıdakı
tələblərdən ibarət ola bilər:
- enerji məsrəflərinin azaldılması;
- məshuldarlığın artırılması;
- dəqiqliyin artırılması;
- idarəetmə müddətinin azaldılması və s.
Məqsəd hər hansı bir xarici səbəbdən və ya obyektin özünün
vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq dəyişdirilə bilər.

1.2. İdarəetmə sistemlərinin avtomatlaşdırma
dərəcəsi.Əl ilə tənzimləmə
Avtomatlaşdırma  əl və intellektual əməyi yüngülləşdirmək
məqsədi ilə texniki vasitələrdən istifadə edilməsi deməkdir.
Avtomatlaşdırma yalnız idarəetmədə deyil insanın başqa fəaliyyət
sahələrində də tətbiq olunur.
Şəkil 1.1-də göstərilən sistemin 2-7 bloklarının
funksiyalarının kimin tərəfindən yerinə yetirilməsindən asılı
olaraq əl ilə və ya avtomatik idarəetməni fərqləndirmək olar.
Əgər bütün funksiyalar insan tərəfindən yerinə yetirilirsə, onda
belə sistemlər əl ilə idarəetmə sistemləri adlanır. Bütün
funksiyalar insanın iştirakı olmadan texniki qurğuların köməyi ilə
həyata keçirilirsə, belə sistemlər avtomatik idarəetmə sistemləri
adlanır.
Sistemin funksiyalarının (məlumatın toplanması, icra
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olunması və s.) yerinə yetirilməsində insan qismən də olsa iştirak
edərsə, belə sistemlər – avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri
(AİS) adlanır. İnsanın az və ya çox əməliyyatlarda iştirakını
qiymətləndirmək üçün avtomatlaşdırma dərəcəsi anlayışından
istifadə olunur. Əgər idarə əl ilə aparılarsa, avtomatlaşdırma
dərəcəsini 0, avtomatik sistemlər üçün isə 1 qəbul etmək olar.
Şəkil 1.10-da çəndə mayenin (su, neft məhsulları və s.)
səviyyəsinin əl ilə idarə edilməsi göstərilmişdir.
Bu sistemdə lokal (fərdi) funksiyalar aşağıdakılardan
ibarətdir:
1. Obyekt (şəkil 1.1, blok 1). İçərisində maye olan çən.
2. Məqsəd (şəkil 1.1, blok 2). Məqsəd çəndə mayenin
səviyyəsinin verilmiş sabit qiymətdə saxlamaqdan ibarətdir.
Məqsəd operatorun beynində yadda saxlanılır.
3-4. Ölçmə və məlumatın toplanması. İdarəetmə üçün
lazım olan informasiya tapşırığı müəyyən edən vizir xəttinin və
mayenin cari səviyyəsindən ibarətdir. Bu məlumatları almaq üçün
çən tapşırıq səviyyəsində şüşə pəncərə ilə təchiz olunmuşdur.

Şəkil 1.10. Çəndə mayenin siəviyyəsinin darə olunması
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5. Müqaisə. Məqsədə nail olmaq üçün tapşırıq g-nin və
mayenin cari səviyyəsinin h qiymətlərini bilmək lazım deyil.
Səviyyənin tapşırıq qiymətindən meyil etməsini, yəni ε  g  y
xətasını bilmək kifayətdir.
6. İdarə qərarlarının qəbul edilməsi. İdarəetmə
alqoritmi operatorun beynində yerləşir və aşagıdakı sadə məntiqi
əməliyyatdan ibarətdir. Səviyyə vizir xəttini aşdıqda, yəni  xətası
artıqda operator (insan) icra ventilini açmağa başlayır. Səviyyə
vizir xəttindən aşağı düşdükdə isə ventili bağlamağa çalışır ki,
mayenin kənara axması azalsın və bu səbəbdən səviyyə artsın.
Beləliklə, idarə etmək üçün operator xətanı yaradıb sonra onun
azaldılmasını təmin edir. Bu xüsusiyyət əks əlaqəli sistemlərin
daxilən ziddiyətli olmasını göstərir.
7. Gücləndirici operatorun əzələləridir.
8. İcra orqanı. Bu operatorun əlləri, ventil isə icranı həyata
keçirən mexanizmdir, yəni icra mexanizmidir.
Baxılan obyektdə həyacanlandırıcı təsir f ( t ) çənə daxil olan
suyun sərfinin hər hansı bir səbəbdən dəyişməsidir. Bu dəyişmə
daima xəta yaradaraq operatoru diqqətli olmağa məcbur edir.
Həyacanlandırıcı təsirin dəyişmə tezliyi artdıqca insanın tezlik
xarakteristikası aşağı olduğundan idarəetmə çətinləşir.
Şəkil 1.11-də əl ilə idarəetmə sisteminin funksional sxemi
göstərilmişdir. Burada bütün 2-7 funksiyaları operator tərəfindən
həyata keçirilir. Avtomatlaşdırma dərəcəsini texniki qurğulardan
istifadə etməklə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmək olar.
Şəkil 1.12-də çəndə mayenin səviyyəsinin idarə olunmasının
rele tipli avtomatik idarəetmə sistemi göstərilmişdir. Rele
tənzimləyicisi üç səviyyəli olub açmaq, bağlamaq və neytral
rejimlərdə işləyir.
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Şəkil 1.11. Çəndə mayenin səviyyəsinin əl ilə idarəetmə
sisteminin funksional sxemi

Şəkil 1.12. Səviyyənin rele tipli avtomatik idarəetmə
sistemi
Bu sxemdə səviyyənin ölçülməsi verici rolunu oynayan 2
üzgəci vasitəsilə həyata keçirilir. Səviyyə dəyişdikdə üzgəc
yerdəyişməni 3 lingi vasitəsilə 4 açarına ötürür. Açar hərəkət
edərək a və ya b vəziyyətinə gələ bilər. Birinci halda 5 reversiv
mühərrikinə  potensial, ikinci halda isə  potensial verilir.
Buna uyğun olaraq icra orqanı olan reversiv mühərrik 5 saat
əqrəbi istiqamətində və ya onun əksinə fırlanaraq 6 siyirtməsinin
köməyi ilə girişdə mayenin Q1 sərfini dəyişdirir. Bu dəyişmə o
vaxta qədər davam edir ki, 4 açarı qeyri-həssaslıq (neytral) 
zolağına daxil olsun. Nəticədə dövrə ayrıldığından mühərrik
dayanır və səviyyə həyacanlandırıcı təsirin növbəti dəyişməsinə
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qədər  xətası daxilində öz tapşırıq qiymətində qalır. Tapşırığı 
məsafəsini dəyişməklə dəyişdirmək olar.   kiçik kəmiyyət olub
buraxıla bilən tənzimləmə xətasını təmin etməlidir,   0.2  0.01

1.3. Avtomatik tənzimləmə sistemləri
Tənzimləmə və ya stabilləşdirmə idarəetmənin xüsusi halıdır.
Tərif. Müxtəlif maşın, aparat və aqreqatların iş
rejimlərinin insanın iştirakı olmadan texniki vasitələrin
köməyi ilə sabit saxlanılması və ya müəyyən qanun üzrə
dəyişdirilməsi avtomatik tənzimləmə adlanır.
Tənzimləmədə məqsəd obyektin çıxış y(t) kəmiyyətinin
(temperatur, təzyiq, yerdəyişmə, bucaq sürəti və s.) müəyyən xəta
daxilində sabit və ya zamana görə dəyişən g(t) tapşırığına
(məqsəd) bərabər olmasını təmin etməkdən ibarətdir:
y(t )  g(t ),
t  [0, ).
(1.1)
Tənzimləmə prosesi sonsuz zaman ərzində həyata keçirilir.
Praktiki baxımdan müəyyən dəqiqlik təmin olunduqdan sonra
tənzimləməni bitmiş hesab etmək olar. Lakin obyekt böyük zaman
intervalında fəaliyyət göstərdiyindən bu dəqiqlik ATS tərəfindən
saxlanılmalıdır.
İlk baxışdan çox sadə görünən (1.1) münasibətinin təmin
olunması aşağıdakı prinsipial çətinliklərlə əlaqədardır.
1. Keçid prosesinin meydana çıxması. Tənzimlənən
obyektlər dinamik obyekt olduğundan tapşırıq g(t) dəyişdirildikdə
sistemdə keçid prosesi baş verir. Bu zaman (1.1) münasibəti
pozularaq ε(t)  g(t)  y(t) xətası kəskin artır. Əgər sistem düzgün
qurulmuşdursa, onda müəyyən vaxtdan sonra keçid prosesi sönür
və (1.1) münasibəti müəyyən xəta daxilində bərpa olunur.
Göründüyü kimi keçid prosesinin meydana çıxması ziyanlı olsa da
labüddür. Keçid prosesini tam ləğv etmək çox enerji tələb
etdiyindən sərfəli olmur. Bu səbəbdən yeganə çıxış yolu keçid
prosesini yaxsılaşdırmaqdır. Məsələn, onun mövcud olma
20

müddətini, rəqsililiyini və s. azaltmaq olar.
2. Həyacanlandırıcı təsirlər.
Avtomatik
tənzimləmə
sistemlərinin yaradılmasının əsas səbəblərindən biri də real
sistemlərə (əsasən obyektə) təsir edən həyacanlandırıcı f(t)
qüvvəsinin mövcud olmasıdır. Bu qüvvə ziyanlı olub obyekti
tarazlıq vəziyyətindən çıxarır. Yəni (1.1) münasibəti pozulur.
Buna səbəb f(t)-nin yaratdığı keçid prosesidir. Əgər
həyacanlandırıcı qüvvələr, həmçinin tapşırıq g(t) tez-tez dəyişərsə,
onda operator (insan) əl ilə idarəetmə zamanı böyük çətinliklərlə
qarşılaşa bilər.
Bəs nə etməli? Aydındır ki, ATS elə qurulmalıdır ki, f(t)-nin
təsirindən meydana çıxan keçid prosesi də əhəmiyyətli təsirə
malik olmasın. Bu təsiri azaltmaq üçün müxtəlif üsullar
mövcuddur. Birinci halda f(t)-ni ölçərək onu tez kompensasiya
(tarazlaşdırma) etmək olar. Məsələn, tərəzinin pərsəngini
düzəltmək üçün bir gözünə əlavə yükün qoyulmasına uyğun
olaraq. Və ya f(t)-ni ölçmədən tənzimləmə qanununu elə seçmək
olar ki, qərarlaşmış rejimdə, gec də olsa, onun təsiri aradan
qaldırılsın.
3. Küylər . İdarəetmə nəzəriyyəsini daha da maraqlı edən
momentlərdən biri bütün real sistemlərə təsir edən küylərin
mövcud olmasıdır. Bu faktorların sistemin işinə ciddi xələl gətirə
bilər. Küy dedikdə, daxili və xarici təsirlərin nəticəsində meydana
çıxan yüksək tezlikli, kiçik amplitudlu təsadüfi siqnallar nəzərdə
tutulur. Məsələn, təyyarənin uçuşuna təsir edən külək həmlələri,
gəmiyə təsir edən ləpələr, avtomobilin gedişinə təsir edən yolun
kələ-kötürlüyü, sistemin müxtəlif daxili (gücləndiricilər,
birləşdirici naqillər və s.) qurğularından gələn parazit siqnallar.
Başqa problem – riyazi modelin qeyri-dəqiqliyidir. Bütün
real ölçmə sistemləri, vericilər və obyektin özü çox mürəkkəb
modellərə malikdirlər. İdarəetmə sisteminin dayanıqlıq ehtiyatları
və keyfiyyət göstəriciləri modellər əsasında hesablandığından
hesabat (nominal) modelləri ilə real modellər bir-birindən çox
fərqləndikdə gözlənən nəticə alınmaya bilər. Məsələn, vericinin
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statik xarakteristikası qeyri-xəttidirsə, bu ifadəni (modeli) dəqiq
bilmək lazımdır ki, qeyri-xəttiliyi kompensasiya etmək olsun.
Göstərilən səbəblərə görə, idarəetmə sistemini elə qurmaq
lazımdır ki, o küylərə və qeyri-dəqiqliklərə qarşı robast xassəyə
malik olsun, yəni həssaslığı aşağı olsun.
Düzgün qurulmuş ATS-də keçid prosesləri söndükdən sonra
qərarlaşma baş verir, yəni y(t) g(t) əsas məqsədi təmin olunur.
Lakin burada g-nin təsiri ilə f-in təsirini fərqləndirmək lazımdır:
a) əgər g dəyişərsə sistemin vəzifəsi çıxış y-i yeni g-yə
gətirməkdən ibarətdir.
b) əgər f dəyişərsə sistemin vəzifəsi onun təsirini yox edib
çıxışı tapşırıq qiymətində saxlamaqdır (bax, şək. 1.13).
Şəkil 1.13-də g(t) və f(t)-nin təsirindən meydana çıxan keçid
prosesləri göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi t=0.2 s və t=13
s-də tapşırıq g, t=7 s-də isə f dəyişmişdir.

Şəkil 1.13. Tapşırıq və həyacanlandırıcı təsirin yaratdığı
keçid prosesləri
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1.4. Tənzimləmə sistemlərində mövcud olan
rejimlər
Sistemə təsir edən istənilən idarə g(t) və ya həyacan f(t) giriş
təsirləri dəyişdikdə əvvəlcə keçid prosesi, bu proses söndükdən
sonra isə qərarlaşma baş verir. Bu baxımdan ATS-in iş rejimini
iki hissəyə ayırmaq olar:
1. Dinamik rejim. Bu rejim keçid prosesi ilə xarakterizə
olunur.
2. Statik rejim. Nəzəri baxımdan statik və ya qərarlaşma (
steady-stat) rejimi zaman sonsuzluğa yaxınlaşdıqda, yəni t=
nöqtəsində baş verir. Bu rejimdə ATS-in əsas məqsədi ödənilir:
y(t )  g(t )  s .
Burada  s - statik və ya qərarlaşma xətası olub
(t )  g(t )  y(t ) dinamik xətanın hədd qiymətinə bərabərdir:

s  lim ( t ) .
t 

ATS  s statik xəta ilə və ya xətasız işləyə bilər. s  0
olduqda ATS astatik, s  0 olduqda isə statik ATS adlanır.
g  1  const
Fərz
edək
ki,
olduqda
 t
y(t )  1  e  0,2t /( t  1) . İfadə (1.2)-yə əsasən statik xəta:

s  lim (g  y) 
t 

lim e

t 

 t

 0,2 lim [t /( t  1)]  0,2 .
t 

Bu halda statik xəta s  0,2 .
Şəkil 1.15-də g  1  const olduqda keçid prosesi 1 statik
xəta ilə, 2 isə statik xətasız s  0 baş verir.
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Şəkil 1.15. Statik xəta ilə və statik xətasız keçid prosesləri
Şəkil 1.16-da ( t ) хətasına ğörə uyğun keçid prosesləri
göstərilmişdir.

Şəkil 1.16. Xətaya nəzərən keçid prosesləri
Tapşırıq g( t ) zamana görə dəyişirsə, onda  s statik xətasını
( t ) xətasının dəyişmə qrafikindən daha asanlıqla təyin etmək
olar.
Şəkil 1.17-də
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g(t )  1  0,1sin 2t
halında y( t ) keçid prosesi, şəkil 1.18-də isə
(t )  g(t )  y(t ) xətasının dəyişmə əyrisi göstərilmişdir.

uyğun

Şəkil 1.17. Tapşırıq dəyişən olduğu halda keçid prosesi

Şəkil 1.18. Xətaya nəzərən keçid prosesi
Şəkildən göründüyü kimi, praktiki olaraq t  5s-dən sonra
qərarlaşma baş verib, yəni  s  0 . Deməli, uyğun ATS astatik
tənzimləmə sistemidir.
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Stabilləşmə (settling) (qərarlaşma) rejimi. Praktikada
zaman sonlu olduğundan tənzimləmə vaxtını xarakterizə etmək
üçün keçid prosesinin və ya ATS-in stabilləşməsi anlayışından
istifadə olunur.
Qərarlaşma y(t) kecid prosesinin qabaqcadan verilmiş   T
xəta zolağına daxil olduğu tT anından sonra hesab olunur. Burada
 T  buraxıla bilən tənzimləmə xətası olub, ATS-in dəqiqliyinə
irəli sürülən tələbdir; t T  tənzimləmə və ya stabilləşmə vaxtı
adlanır və ATS-in əsas keyfiyyət göstəricilərindən biridir.
Buraxıla bilən  T xətasının qiyməti tapşırıq g -dən %-lə
verilir. Məsələn, g  1 olarsa,  T =1% və ya daha kobud
tənzimləmə üçün  T =5% verilərsə,  T -nin mütləq qiyməti
uyğun olaraq  T =0,01 və  T =0,05 olacaqdır.
Şəkil 1.19-da praktikada qəbul olunmuş dinamik və
stabilləşmə rejimlərinin möbcud olduğu zaman intervalları
ğöstərilmişdir.

Şəkil 1.19. Dinamik və stabilləşmə rejimləri
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1.5. Tənzimləmə sistemlərinin struktur
sxemləri
Şəkil 1.20-də əks əlaqəli avtomatik tənzimləmə sisteminin
sadələşdirilmiş sxemi göstərilmişdir. Bu sxem idarəetmənin
əvvəldə (şəkil 1.1) açıqlanmış mahiyyətinə uyğundur.

Şəkil 1.20. Əks əlaqəli tənzimləmə sisteminin sxemi
Şəkil 1.21-də avtomobilin idarə olunma prosesi
göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, həqiqi (faktiki) stiqamət
arzu olunan istiqamətə lazımi dəqiqliyi daxilində yalnız t T zaman
anından sonra yaxınlaşır.

∞
Şəkil 1.21. Avtomobilin idarə olunma prosesi
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Şəkil 1.22-də avtomobilin hərəkətinin
sisteminin blok-sxemi göstərilmişdir.

tənzimlənmə
y(t)

g(t)

Şəkil 1.22. Avtomobilin tənzimləmə sisteminin struktur
sxemi
Şəkil 1.23-də çoxölçülü, yəni çoxlu girişləri və çıxışları olan
avtomatik tənzimləmə sisteminin struktur sxemi göstərilmişdir.

Şəkil 1.23. Çoxölçülü tənzimləmə sistemi
Beləliklə, avtomatik tənzimləmə sistemi (ATS) aşağıdakı
qurğulardan ibarətdir:
 müqayisə elementi  1;
 tənzimləyici (idarə qurğusu)  2;
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 icra orqanı  3;
 tənzimləmə obyekti  4;
 ölçmə qurğusu (verici + normallaşdırıcı çevrici + və s.) 
5.
Ölçmə. Əks əlaqəli ATS yaratmaq üçün y( t ) tənzimlənən
kəmiyyəti ölçülməlidir ki, onu tapşırığı olan g( t ) siqnalı ilə
müqayisə edə bilək. Ölçmə sistemində müxtəlif ləngimələr, qeyridəqiqliklər, qeyri-xəttiliklər və s. mövcud olur. Bu öz növbəsində
tənzimlənən y( t ) kəmiyyətinin ölçülən qiyməti ilə həqiqi
qiymətinin fərqli olmasına gətirir. Ölçmə xətası böyük olarsa, bu
ATS-in dayanıqlığına və keyfiyyətinə xələl gətirə bilər. Qeyd
edək ki, tənzimlənən kəmiyyətin həqiqi qiyməti bizə məlum deyil.
ATS-i təşkil edən qurğular obyektin tipindən, funksional
təyinatından, ölçülərindən və s. asılı olaraq obyektdən müxtəlif
məsafədə yerləşə bilər. Adətən icra orqanı və verici bilavasitə
obyektin özündə olur. Müqayisə elementi tənzimləyicinin
tərkibində olur. Tənzimləyici çox uzaqda olarsa, məsələn,
energetikada, istehsal proseslərinin idarə olunmasında bütün
tənzimləyicilər xüsusi otaqda (idarəetmə mərkəzi) yerləşir. Bu
halda ölçülən elektrik siqnalı kabel vasitəsi və ya başqa kanal ilə,
məsələn, radiokanal ilə tənzimləyici yerləşən otağa verilir.
Avtomatik idarəetmə tarixinin mərhələləri cədvəl 1.1-də
göstərilmişdir.
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Cədvəl 1.1. Avtomatik idarəetmə sistemlərinin və
nəzəriyyəsinin inkişaf mərhələləri
1
b.e.ə.

2
b.e.ə.
V əsr
3
b.e.ə.
III əsr

Antik dövrlərdə bumeranqın kəşfi. Bumeranq ağac
parçasından hazırlanmış 
 şəkilli əşya olub çox da
böyük olmayan şikarı ovlamaq üçün istifadə olunmuşdur.
Bumeranqı şikara atdıqdan sonra o hədəfə dəyməzsə,
qayıdıb ovçunun yaxınlığına düşür ki, bu da ondan təkrar
istifadə etməyə imkan verir. Geri qayıtmanın səbəbi
bumeranqın atılan zaman uçuş trayektoriyası boyu yüksək
sürətlə fırlanmasıdır. Göstərilən səbəbdən bumeranqı antik
dövrün avtomatik qurğusu adlandırmaq mümkündür.
Arximed (Yunanıstan) tərəfindən domkrat və mancanağın
ixtirası.

Mayenin səviyyəsini sabit saxlamaq üçün üzgəcli
tənzimləyicinin tətbiqi (Yunanıstan). Belə tənzimləyici
Ktesivios tərəfindən su saatında istifadə olunmuşdur.
Sonralar ərəblər bu ideyadan istifadə etmişlər.
4
Filon tərəfindən icad edilmiş yağ fanarında üzgəcli
250-ci tənzimləyici yanacağ rolunu oynayan yağın səviyyəsini
il
sabit saxlamağa imkan vermişdir.
5
X.Hügens (Hollandiya) mexaniki saatların gedişini
1675 stabilləşdirmək üçün rəqqaslı (pendulum, ing.)
tənzimləyici təklif etmişdir.
6
İ.Polzunov tərəfindən buxar qazanında suyun səviyyəsini
1765 sabit saxlamaq üçün üzgəcli tənzimləyici ixtira edilmişdir.
İş sona catdırılmamışdır. Rusiyada bu ideya lazımi inkişaf
tapmamışdır.
7
Dj.Uatt mərkəzdənqaçma tənzimləyicisi olan buxar maşını
1769 (buxar mühərriki) ixtira etdi. Bu Avropada sənaye
inqlabının başlanğıcı hesab olunur. Bu zaman proseslərin
mexanikləşdirilməsində böyük müvəffəqiyyətlər əldə
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8
1800
9
1829

10
1868

11
1876

12
1892
13
1913
14
1927
15
1932
16
1939

edilmiş, avtomatlaşdırılmanın elementləri sənayedə və
texnikada tətbiq tapmışdır.
Eli Vitni (İngiltərə) muşket (tüfəng) istehsalında hissələrin
qarşılıqlı əvəz oluna bilməsi konsepsiyasını irəli sürdü. Bu
kütləvi istehsalın başlanğıcı hesab olunur.
J.Ponsele (Fransa) yükün (həyəcanlandırıcı təsir) ziyanlı
təsirinə baxmayaraq
buxar maşınının
sürətinin
müntəzəmliyini təmin edən qurğu təklif etmişdir. Bu
invariantlıq prinsipinin əsasını yaratdı.
C.Maksvel (İngiltərə) Tənzimləyicilər haqqında əsərini
yazmış, tənzimləyicinin modeli kimi diferensial tənlikdən
istifadə etmiş, sistemin parametrlərinin dəyişməsinin onun
halına təsirini tədqiq etmişdir. Bununla idarəetmənin
riyazi və sistemli yanaşmanın əsaslarını yaratmışdır.
İ.A.Vişneqradski (Rusiya) Tənzimləyicilərin ümumi
nəzəriyyəsi haqqında (1876),
Birbaşa təsirli
tənzimləyicilər haqqında (1877) əsərlərini yazmış,
tənzimləyicilərin riyazi əsasını yaratmış, tənzimləyici ilə
maşına dinamik sistem kimi baxaraq sistemli yanaşmanın
əsasını yaratmışdır.
A.M.Lyapunov (Rusiya) ümumi dayanıqlıq nəzəriyyəsi.
Hərəkətin dayanıqlığı haqqında ümumi məsələ əsərini
yazmışdır.
Genri Ford (ABŞ) öz müəssisəsində avtomobillərin
mexanikləşdirilmiş yığımını təşkil etmişdir.
Q.Bode düzləndiricilərin tezlik üsulu ilə tədqiqi.
L.Mak Kol loqarifmik tezlik xarakteristikalarını elmə
daxil edilməsi (1946).
Q.Naykvist
(ABŞ)
tənzimləmə
sistemlərinin
dayanıqlığının tezlik üsulu ilə təyin olunması metodu.
Q.V.Şipanov
(Rusiya)
həyəcanlandırıcı
təsirin
kompensasiya prinsipinin (invariantlıq prinsipi) riyazi
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əsasını işləmişdir.
Massaçuset (ABŞ) texnoloji universitetində rəqəm idarəli
dəzgahlar işlənildi.
C.Devol Əşyaları daşımaq üçün qurğu yaratdı. Bu qurğu
indiki robotların prototipi hesab olunur.
V.N.Petrov (Rusiya) invariantlıq prinsipinin praktiki
tətbiqinə yol açan
ikikanallılıq prinsipini təklif
etmişdir.
20
C.Devolun ideyaları əsasında Yunimeyt adlı ilk robot
1960 yaradıldı. 1961-ci ildə belə işlər ştamp dəzgahlarına
xidmət etmək üçün tətbiq edilməyə başlandı.
21
P.Belman (ABŞ), L.S.Pontryagin, Krasovski (Rusiya)
1965- optimal idarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi əsaslarını
1970 işləmişlər.
22
İdarəetmə
sistemlərinin
modellərinin
vəziyyətlər
1970 dəyişənlərində yazılması
23
L.Zadə (ABŞ, azərbaycanlı) intellektual, o cümlədən,
1970 qeyri-səlis çoxluqlar, qeyri-səlis idarəetmə və informatika
nəzəriyyəsini işləmişdir.
24
İnformatika və idarəetmədə neyron modellərinin tətbiqi.
1970
25
Robast idarəetmə sistemlərinin ətraflı tədqiqi.
1980
26
Diskret sistemlər nəzəriyyəsinin inkişafı. İdarəetmədə
1985 kompüter sistemlərinin geniş tətbiqi.
27
İdarəetmədə
və informatikada nanotexnologiyaların
1990- tətbiqi.
2000
17
1952
18
1954
19
1955
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1.6. Tənzimləmənin fundamental prinsipləri
Prinsip təbiətin dealektik qanunlarına əsaslanan sadə qaydadan ibarətdir. Misal üçün, analitik mexanikada və fizikada
məlum olan Dalanber və Ferma prinsipləri. Hal-hazırda avtomatik
tənzimləmə sistemlərinin qurulmasının əsası kimi üç prinsipdən
istifadə olunur:
a) birbaşa və ya açıq idarəetmə prinsipi;
b) əks əlaqə prinsipi;
v) həyəcanlandırıcı təsirin kompensasiyası prinsipi.
Bu prinsiplər məlumat təminatlarına görə fərqlənirlər.
1.Birbaşa və ya açıq idarəetmə prinsipi. Bu prinsipə əsasən
qurulmuş sistemin məqsədi tənzimlənən y - kəmiyyətini ölçmədən
y  g(t ) bərabərliyini təmin etməkdən ibarətdir. Tənzimlənən y
kəmiyyətinə nəzarət olunmadığından idarə prosesi zamanı onun
hər hansı bir səbəbdən g( t ) proqramından meyl etməsi idarə
qurğusunun diqqətindən kənarda qalacaqdır. Bu səbəbdən açıq
idarəetmə prinsipi gələcək fəaliyyəti tam proqnozlaşdırıla bilən
obyektlərin idarəsi üçün tətbiq edilə bilər.
Sistemin ümumiləşdirilmiş sxemi şəkil 1.28-də göstərilmişdir.
İdarə proqramı g( t ) , Р – proqram vericisi olan xüsusi texniki
qurğu vasitəsi ilə hasil oluna bilər və ya sistemi layihə edərkən
İQ – idarə qurğusunun tərkibində nəzərdə tutula bilər. Hər iki
halda sistem açıqdövrədən
ibarətdir və məlumat sistemin
əvvəlindən axırına TO – tənzimləmə obyektinə doğru birtərəfli
qaydada ötürülür. Məhz bu xüsusiyyət prinsipin buradakı adının
meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.

Şəkil 1.28. Açıq tənzimləmə sisteminin sxemi
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İdarə sisteminin bu prinsip əsasındaqurulması çox sadə və
aşkar olduğuna görə çox vaxt açıq idarəetmə prinsipi tənzimləmənin fundamental prinsipi kimi qəbul olunmur. Tənzimlənən y
kəmiyyətinə nəzarət olunmaması ilə əlaqədar olan aşkar çatışmamazlığına baxmayaraq sadəliyinə görə bu prinsipdən praktikada
geniş istifadə olunur. Misal üçün, detalları qabaqcadan verilmiş
profil üzrə emal etdikdə, robotların idarə olunmasında, detalların
tavlanmasında temperatur və presləmə prosesində təzyiq diaqramlarını realizə etdikdə və s.
Hərəkət edən (tank, təyyarə) obyekti vurduqda onun hərəkət
trayektoriyası ölçülüb mərminin uçüşüna düzəliş verilmirsə,
mərminin hədəfə dəymə ehtimalı az olur. Buna səbəb mərmi
uçüşda olduqda obyektin fvvəlcə nəzərdə tutulmamış manevr
etməsi ola bilər.
Misal 1.9. Şəkil 1.29-da cəndə suyun h səviyyəsinin idarə
olunmasının açıq tənzimləmə sistemi göstərilmişdir.

Şəkil 1.29. Cəndə suyun səviyyəsinin açıq idarəetmə
sistemi
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Bu
halda
tənzimlənən
kəmiyyət
ölçülmür.
h(t)
Sistemin statik xarakteristikası
şəkil 1.30-da göstərilmişdir.
Tənzimləmə
alqoritmi
h
səviyyəsi ilə mühərrikin valının
dönmə  bucağı arasında
h  1.6 asılılığına əsaslanır. Bu
asılılıq
suyun
basqısının
(təzyiqinin) sabit qiyməti üçün
döğrudur. Dönmə bucağı   g
Şəkil 1.30. Obyektin
tapşırıqdır. Əgər h  3 m tələb
statik xarakteristikası
olunarsa, tapşırıq şkalasında
(şəkil 1.29) 1  1.875 vermək lazımdır. Əgər giriş və çıxışda
suyun basqısı (həyəcanlandırıcı təsir) hər hansı bir səbəbdən
dəyişərsə, h  1.6 münasibəti pozulacaq və xəta baş verəcəkdir.
Mühərrik daima fırlanıb, yalnız düyməni basdıqda hərəkətə
gələrək s siyirtməsini hərəkətə gətirir.
Şəkil 1.31-də diskin fırlanma sürətinin açıq (əks əlaqəsiz)
tənzimləmə sistemi (a) və uyğun funksional sxemi (b)
göstərilmişdir.

a)

b)
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Şəkil 1.31. Diskin fırlanma sürətinin açıq idarəetmə (a)
və uyğun funksional sxemi (b)
Şəkil 1.32-də ümumi misal kimi sabit cərəyan mühərrikinin
( t ) sürətinin açıq (əks əlaqəsiz) tənzimləmə sistemi
göstərilmişdir.

Şəkil 1.32. Mühərrikin açıq (əks əlaqəsiz) idarəetmə sistemi
Yük hər hansı bir səbəbdən dəyişdikdə ( t ) sürəti
tapşırıqdan meyl edəcək və sürət ölçülmədiyindən bu xəta aradan
qaldırılmayacaq. Sistemin dəqiqliyini artırmaq üçün sürəti ölçüb
tapşırıq ilə müqayisə etmək lazımdır.
2. Əks əlaqə prinsipi. Meyletməyə görə tənzimləmə
(Polzunov (1765) – Uatt (1769) prinsipi). Əvvəldə deyildiyi kimi,
tənzimləmənin əsas məsələsi y çıxış kəmiyyətinin g( t ) tapşırıq
siqnalını mümkün qədər dəqiq izləməsini təmin etməkdən ibarətdir. Əgər obyektin modeli dəqiq məlumdursa, həyəcanlandırıcı
təsir olmadığı halda bu məsələni açıq idarəetmə prinsipindən
istifadə etməklə, şəkil 1.33-də göstərildiyi kimi, birbaşa dövrəyə
tənzimləyici qoşmaqla həll etməyə cəhd etmək olar.
Şəkildən
göründüyü
kimi,
bu
halda
T tənzimləyicisinin köməyi
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Şəkil 1.33. Əks əlaqəsiz ATS

ilə yalnız (1-3) idarə kanalının dinamikasına təsir göstərib çıxışı
arzu olunan qanun üzrə dəyişdirmək olar. Tənzimləyici (2-3)
həyəcanlandırıcı təsir kanalına təsir göstərə bildiyindən f-in
tənzimlənən kəmiyyət olan y çıxışına ziyanlı təsirini aradan
qaldıra bilmir.
Bu çatışmamazlığı aradan qaldırmaq üçün əks əlaqə prinsipindən istifadə edirlər. Bu prinsipin məlumat əsasını y kəmiyyətinin ölçülüb tapşırıq g ilə müqayisə edilərək nəticənin
tənzimləyicidə istifadə olunması təşkil edir (şəkil1.34). Xəta və ya
meyl adlanan yeni   g  y göstəricisi f-in dəyişməsi haqqında
dolayı məlumata malik olub, gec də olsa onun təsirini aradan
qaldırmağa imkan verir. Xəta  ümumiləşdirilmiş göstərici olub
sistemdə baş verən istənilən dəyişikliyi özündə əks etdirir. Bu
halda idarə qanunu u  () şəklində formalaşdırılır. Bu
səbəbdən əks əlaqə prinsipi meyletməyə görə tənzimləmə
prinsipi də adlanır. Adətən idarə qanununda təkcə  -nun özündən
deyil, onun törəmə və inteqralından da istifadə olunur:
d
u  (, ,   dt ) .
dt

Şəkil 1.34. Əks əlaqə prinsipi ilə işləyən ATS-in sxemi

Əks əlaqə prinsipi bütün üstünlüklərinə baxmayaraq daxilən
çox ziddiyətlidir. Belə ki, bu prinsip əsasında fəaliyyət göstərdikdə f-in ziyanlı təsirini ləğv etməzdən əvvəl, onun meydana
çıxmasına yol verilir. Həqiqətən, bu təsiri aradan qaldıran
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tənzimləyici yalnız bu təsirin  xətasının meydana çıxması
şəklində aşkarlanandan, deməli, yol veriləndən sonra obyektə təsir
göstərməyə başlayır. Bu səbəbdən f-in təsiri dinamik rejimdə
özünü göstərərək tədricən azaldılır və yalnız t   halında
(statik rejimdə) tam aradan qaldırılır. Yəni statik xəta s  0 olur.
Təqribən yüz il sonra (1845-ci ildə) alman ixtiraçıları Simens
qardaşları icra orqanına təsir etmək üçün d / dt törəməsinə
mütənasib olan idarə siqnalından da istifadə etməyi təklif etdilər.
Başlanğıc anda keçid proseslərinin dəyişmə sürəti böyük olduğundan d / dt kəmiyyəti böyük qiymət alıb,  meylinin özünün
tənzimləyici tərəfindən hiss olunmasına qədər icra orqanını
hərəkətə gətirərək sistemin cəldliyini artırır. Xüsusi ilə ətalət
gecikməsi böyük olan, yəni keçid prosesi yavaş dəyişən obyektlərin tənzimlənməsində törəməyə nəzərən əks əlaqədən istifadə
etmək daha səmərəlidir. Sonradan praktika göstərdi ki, törəməyə
nəzərən əks əlaqə təkbaşına deyil,  xətasının özünə görə olan əks
əlaqə ilə birlikdə tətbiq edildikdə (Pİ - tənzimləyici) daha yaxşı
nəticə alınır. Lakin etalon g və ya çıxış y siqnallarının tərkibində
yüksək tezlikli küylər olduqda  xətası da küylənmiş olur. Belə
siqnaldan törəmə aldıqda küylər daha da güclənərək tənzimləmə
keyfiyyətini pisləşdirir.
Əks əlaqəli tənzimləmə sistemləriqapalı sistemlər də adlanır.
Şəkil 1.35-də qapalı ATS-də əməliyyatlar ardıcıllığı göstərilmişdir.
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Şəkil 1.35. Qapalı tənzimləmə
istemində əməliyyatlar
ardıcıllığı

Əks əlaqə prinsipi tənzimləmənin əsas prinsipi olduğundan
onun müsbət və mənfi xüsusiyyətlərini ayrıca göstərək:
Müsbət cəhət:
1. Sistemdə istənilən dəyişiklik baş verdikdə xətanın artması
bu dəyişikliyi aşkar etməyə imkan verir. Yəni, xəta
ümumiləşdirilmiş göstəricidir.
2. Tənzimləmə aparmaq üçün g və y -in qiymətlərini bilmək
lazım deyil    g  y fərqi, yəni xəta haqqında məlumatın
olması kifayətdir.
3. Həyəcanlandırıcı təsiri kompensasiya etmək üçün onu
ölçmək və ya qiymətləndirmək lazım gəlmir.
Mənfi cəhət:
1. Rele sistemlərindən fərqli olaraq əks əlaqəli sistemlərdə
yüksək cəldişləmə əldə etmək mümkün deyil. Nəzəri olaraq
sistemin sonsuzluqda qərarlaşması t   bunu təsdiqləyir.
2. Həyəcanlandırıcı təsirin tam kompensasiyası çox gec, yəni
t   halında baş verir. Bu səbəbdən həyəcanın keçid prosesinə
təsirini tam aradan qaldırmaq mümkün olmur. Lakin qərarlaşmış
rejimdə statik xəta fs  0 təmin etmək mümkündür.
3. ATS dayanıqlı olmalıdır.
Misal 1.10. Şəkil 1.36-da əvvəldə göstərilmiş diskin
fırlanma ( t ) sürətinin qapalı (əks əlaqəli) tənzimləmə sistemi
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göstərilmişdir. Bu halda tənzimlənən kəmiyyət ( t ) ölçülərək
tapşırıq ilə müqayisə olunaraq   g   xətası formalaşdırılır.

a)

(b)
Şəkil 1.36. Diskin fırlanma sürətinin qapalı idarəetmə
sistemi (a) və uyğun funksional sxemi (b)
3. Həyəcanlandırıcı təsirin kompensasiyası prinsipi. Bu
prinsip fransız mühəndisi və mexaniki Jan Ponselenin (17881867) adı ilə bağlıdr. Əgər həyəcanlandırıcı təsir f ( t ) ölçülə
bilərsə və ya dolayı yolla qiymətləndirilərsə, onda bu məlumatdan
istifadə edərək f ( t ) -ni obyekti tarazlıq vəziyyətindən çıxarmağa
macal tapmamış kompensasiya etmək olar.
Kompensasiya siqnalı u k kompensator adlanan K texniki
qurğusunda hasil edilərək ikinci kanal vasitəsi ilə əsas idarə
kanalına ötürülür və 3 nöqtəsində f ( t ) -nin çıxış y-ə təsirini
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kompensasiya edir.
Şəkil 1.37-də kompensasiya prinsipi ilə işləyən açıq ATS-in
u k siqnalının tətbiq nöqtəsi ilə fərqlənən sxemləri göstərilmişdir.
Sadəlik üçün kompensatorun və siqnalların keçdiyi kanalların
tənliklərini sabit funksiya şəklində qəbul edək. Yəni bunlar
gücləndirmə əmsalları k , k u və k f olan gücləndiricilərdir. Bu
prinsip tənliklər mürəkkəb olduqda da öz qüvvəsini saxlayır.

a)

b)
Şəkil 1.37. Həyəcanlandırıcı təsirin kompensasiyası prinsipi
ilə işləyən açıq ATS-lər:
a) kompensasiya siqnalı uk tənzimləmə obyektinin (TO) girişinə
təsir edir; b) uk sistemin girişinə təsir edir;
Birinci sxem üçün kompensatorun k gücləndirmə əmsalını
tapaq. Sadəlik üçün ölçmə blokunun (verici + çevirici +  )
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tənliyini 1 götürək.
Sxemə əsasən obyektin çıxış siqnalı
y  kf f  ku ,

u  uт  uk ,
u k  kf .
Müvafiq əvəzləmələr və çevirmələr aparsaq, alarıq:
y  (k f  k k u ) f .
Həyəcanlandırıcı təsir f ( t ) -nin tənzimlənən y( t ) çıxış
kəmiyyətinə təsir etməməsi üçün k f  k k u  0 şərti ödənilməlidir.
Bu şərt ümumi halda mütləq invariantlıq şərti adlanır. Buradan
kompensatorun gücləndirmə əmsalını tapaq: k  k f / k u .
Müvafiq olaraq b) halı üçün: k  1 , c) halı üçün isə: k  1/ k u .
Həyəcanlandırıcı təsirin kompensasiyası prinsipinin üstün
cəhətləri:
a) kompensatorun tənliyinin f ( t ) həyəcanlandırıcı təsirinin
formasından (sabit, eksponensial, harmonik və s. funksiya) asılı
olmaması;
b) həyəcanlandırıcı təsir f ( t ) -nin təsiri, əks əlaqəli ATS-də
olduğu kimi, qərarlaşmış rejimdə (çox gec) deyil, o dəyişən kimi
kompensasiya oluna bilir. Bu f ( t ) -nin keçid prosesinə ziyanlı
təsiri aradan qaldırılır.
c) kompensasiya konturunun sistemin dayanıqlığına təsir
göstərməməsi.
Kompensasiya prinsipinin çatışmazlığı isə həyəcanlandırıcı
təsirin ölçülməsinin zəruri olmasıdır. Ölçmə müəyyən texniki və
ya metodik çətinliklər ilə əlaqədar ola bilər.
Alınmış ifadələrdən göründüyü kimi, kompensatorun
tənliyinə yalnız obyektin müxtəlif kanalları üzrə tənlikləri (burada
gücləndirmə əmsalları) daxil olur. Adətən, obyekt verildiyindən
və onun tənliyinin dəyişdirilməsi mümkün olmadığından
kompensatorun tənliyi də sərt olur. Kompensatorun
layihələndirilməsində sərbəstliyi artırmaq üçün onun ifadəsinə
42

tənzimləyicinin də tənliyinin daxil edilməsi məqsədəuyğundur. Bu
məqsədlə u k kompensasiya siqnalının tətbiq nöqtəsini dəyişib
onu T tənzimləyicisindən əvvəl vermək lazımdır (şəkil 1.38). Bu
halda
k  k f / k т k u . Burada sadəlik üçün tənzimləyici də
gücləndirmə əmsalı k т olan gücləndirici şəklində seçilmişdir.
Alınmış ifadə daha mürəkkəb tənliklə yazılan tənzimləyici üçün
də döğrudur.

Şəkil 1.38. İkinci kanalın tətbiq nöqtəsinin dəyişdirilməsi
Tarixi oçerk. J.Ponsele 1829-cu ildə yükün (həyəcanlandırıcı təsir) ziyanlı təsirinə baxmayaraq buxar maşınının sürətinin
müntəzəmliyini təmin etməli olan qurğu təklif etmişdir.
Ponselenin qabaqlama (predvarenie, rus.) prinsipinin ideyası
belədir: həyəcanlandırıcı təsir tənzimləyiciyə ani, maşina isə
gecikmə ilə verilməlidir. Onda tənzimləyici maşina yükün
dəyişməsi nəticəsində meydana çıxan həyəcanlandırıcı təsiri
kompensasiya edən siqnal verməyə macal tapar. Lakin mexaniki
güc təsirinin gecikməsini təmin etmək texniki cəhətdən çətin
olduğundan Ponselenin təklifi indiyə qədər cazibədar təklif kimi
qalmaqdadır. Buna baxmayaraq, bu təklifin əsasında dayanan
kompensasiya prinsipi sonralar bəraət qazanaraq texnikada və
sənayedə özünə ceniş tətbiq tapdı.
Rus alimi Q.V.Şipanov 1939-cu ildə yazırdı: tənzimləyicinin
əsas vəzifəsi həyəcanlandırıcı qüvvələrin maşina və ya prosesə
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təsirini kompensasiya etməkdir. Göstərilən məsələni həll edə bilən
tənzimləyicinin hesabatı üçün
Q.V.Şipanov zəruri riyazi
münasibətlər də təklif etmişdir. Bu invariantlıq (asılı olmamazlıq)
prinsipi adlanan nəzəriyyəyə əsaslanan problemin həllinə yeni
yanaşmanın ilkin cəhdi idi. Sonralar Q.V.Şipanovun təklifi
dinamik sistemlərdə əvvəllər məlum olmayan dialektik xüsusiyyət
kimi kəşf səviyyəsində təsdiq olundu.
Təəssüf ki, Şipanovun sağlığında onun aldığı riyazi münasibətləri texniki cəhətdən reallaşdırmaq mümkün olmadı və bu
səbəbdən o, Stalin rejimi tərəfindən təqiblərə məruz qaldı. O
dövrdə kompensasiyanı həyəcanlandırıcı təsiri ölçmədən, tənzimləyicinin daxili əlaqələrini dəyişməklə təmin etməyə çalışırdılar.
Belə yanaşma hər dəfə fiziki realizə olunmazlığa gətirirdi.
Nəhayət 1955-ci ildə akad. B.N.Petrov invariantlıq şərtinin fiziki
realizə olunmasının prinsipial mümkünlüyünü müəyyən edən iki
kanallıq prinsipini təklif etdi. Bu prinsipə əsasən fiziki realizə
olunmanı təmin etmək üçün həyəcanlandırıcı təsir ölçülməli və
alınan siqnal invariantlığın riyazi şərtini təmin edən
tənzimləyicidən (şəkil 1.38-də K kompensatoru) keçərək, ikinci
kanal üzrə əsas idarə kanalına verilməlidir.
Bu prinsipial tələbin yerinə yetirilməsi zəruridir. Lakin, eyni
zamanda fiziki realizə olunmanın digər lokal şərtləri də ödənilməlidir. Bu şərtlər baxılan kompensasiya prinsipinin tətbiq
sahəsini məhdudlaşdırır. Bundan başqa, obyektin kompensatorda
reallaşdırılan modeli ilə real modeli fərqləndiyindən belə
sistemlərdə kobudluğun pozulması halları müşahidə olunur.
A.A.Andronova görə parametrlərinin cüzi dəyişməsi nəticəsində
fundamental xüsusiyyətlərini (dayanıqlıq və s.) itirən sistemlər
qeyri-kobud sistemlər adlanır. İnvariant sistemlərdə kobudluğun
pozulmasını ilk dəfə B.N.Petrov aşkar etmişdir.
Kombinə olunmuş sistemlər. Mütləq kompensasiya sistemlərinə xas olan çatışmamazlıqları nəzərə alaraq Norbert Viner
özünün «Kibernetika» kitabında kompensasiya ilə əks əlaqə
prinsiplərini birləşdirmək fikrini irəli sürmüşdür. Hər iki prinsip44

dən istifadə olunan ATS kombinə olunmuş ATS adlanır.
Şəkil 1.39-da kombinə olunumş ATS-in sxemi
göstərilmişdir.
Belə sistemdə bütün mümkün g , y və f məlumatlarından
istifadə olunur. Burada həm əks əlaqə, həm də kompensasiya
prinsiplərindən eyni zamanda istifadə olunur.
Ölçmə müəyyən çətinliklər ilə əlaqədar olduğundan kombinə
olunmuş ATS-də daha güclü həyəcanlandırıcı təsirlər ölçülüb K
kompensatorunun köməyi ilə cəld kompensasiya olunur. Zəif
həyəcanlandırıcı təsirləri isə ölçməyib onların tədricən kompensasiya olunmasını əks əlaqə prinsipi üzrə işləyən T
tənzimləyicisinin öhdəsinə buraxılır.

Şəkil 1.39. Kombinə olunmuş ATS
Şəkil 1.40, a)-da k u  4 , k f  2  k  0.5 , g  1( t ) ,
f (t )  1(t ) qiymətlərində əks əlaqəli adi ATS-də (şəkil 1.30) baş
verən keçid prosesləri göstərilmişdir. Obyektə t  10 s anında
f (t )  1(t ) vahid təkan şəkilli həyəcan siqnalı təsir etmiş və o,
t  15 s -dən sonra kompensasiya olunmuşdur.
Şəkil 1.40, b)-də uyğun keçid prosesi kombinə olunmuş ATSdə (şəkil 1.38) göstərilmişdir. Göründyü kimi, bu halda
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həyəcanlandırıcı təsir f  1(t ) mükəmməl kompensasiya olunaraq
yalnız izi qalmışdır. Bu izi almaq üçıün kompensatorun
gücləndirmə əmsalı təhrif edilərək k  0.49 götürülmüşdür.
k  0.5 hesabat qiymətində ideal kompensasiya vaş verir və iz
meydana çıxmadığından əyanilik itir.

a)

b)

Şəkil 1.40. Əks əlaqəli adi (a) və kombinə olunmuş
ATS-də keçid prosesləri (b)

1.7. Avtomatik tənzimləmənin əsas növləri
Avtomatik idarəetmənin ilkin inkişaf mərhələsində praktiki
olaraq yalnız bir növ tənzimləmədən – çıxış kəmiyyətinin sabit
saxlanılmasını təmin edən tənzimləmədən istifadə olunurdu. Sonralar texnikanın və texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq
avtomatik idarəetmənin və tənzimləmənin növləri artmağa başladı. Tənzimləmənin əsasən əks əlaqəli sistemlər vasitəsilə aparıldığını nəzərdə tutmaq lazımdır. Tənzimləmənin növləri tapşırıq
g( t ) -nin dəyişmə xarakterinə görə fərqlənirlər.
1. Stabilləşdirmə. Bu halda tapşırıq g(t )  const . Məqsəd
tənzimlənən kəmiyyətin qiymətini sabit saxlamaqdan ibarətdir:
y  g  s  const . Stabilləşdirmə rejimində işləyən ATS-lər
qərarlaşmış vəziyyətdə ( t   nöqtəsində)  s statik xətasının
46

mövcud olub-olmamasından asılı olaraq iki yerə bölünürlər:
a) statik tənzimləmə sistemləri, s  0 ;
b) astatik tənzimləmə sistemləri, s  0 .
Uyğun olaraq tənzimləmənin növü də statik və ya astatik
tənzimləmə adlanır. Bu anlayışlar tapşırıq zamana görə dəyişən
funksiya g  g(t ) olduğu halda da öz qüvvəsini saxlayır.
Əvvəldə deyildiyi kimi, g və f girişlərinin hər hansı biri
dəyişdikdə sistemdə keçid prosesi baş verir, yəni y tənzimlənən
kəmiyyəti zaman üzrə dəyişməyə başlayır. Xətti ATS-də
superpozisiya prinsipinə əsasən yekun statik xəta çəm şəklində
olur:

s  gs  fs .
Bu səbəbdən tam astatizmi təmin etmək üçün, yəni s  0 şərtinin
ödənməsi üçün tənzimləyici elə qurulmalıdır ki, ATS eyni
zamanda həm tapşırığa, həm də həyəcanlandırıcı təsirə nəzərən
astatik olsun. Çoxölçülü sistemlərdə i çıxışının j girişinə nəzərən
astatikliyi anlayışı mövcuddur.
Şəkil 1.41-də statik a) və astatik b) sistemlərdə baş verən
keçid prosesləri göstərilmişdir. Statik sistemlərdə tənzimlənən
kəmiyyətin qiyməti müəyyən  s xətası ilə saxlanılır. Bu xətanın
özü də sabit olmayıb g və f-in qiymətindən asılı olur. Statik
sistemlər sadə olduqlarına görə onlar çox böyük dəqiqlik tələb
olunmayan obyektlərin tənzimlənməsində geniş istifadə olunurlar.
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Şəkil 1.41. Statik və astatik ATS-də başverən
keçid prosesləri
Lazım gəldikdə daha mükəmməl tənzimləmə qanunu seçməklə statik xətanı aradan qaldırıb statik sistemi astatik sistemə
çevirmək olar.
Astatik sistemlərin əsas çatışmayan cəhəti astatizmi, yəni
s  0 şərtini, təmin edən tənzimləmə qanununun g(t) və f(t)
funksiyalarının tipindən asılı olmasındadır. Misal üçün,
g1(t )const şəklində olduqda tənzimləmə qanununın tərkibində

 dt

inteqral toplanının olması kifayətdirsə, g sin t harmonik

funksiya olan halda astatizmi təmin etmək üçün daha mürəkkəb
tənzimləmə qanunundan istifadə etmək lazımdır.
Şəkil 1.42-də səviyyənin geniş yayılmış statik a) və astatik b)
tənzimləmə sistemləri göstərilmişdir. Şəkildə 1 - üzgəc, 2 - səviyyənin cari qiymətinə uyğun gələn sürüşən sürüngəc, 3 - tapşırıq
sürüngəci, 4 – reversiv mühərrikdir (icra orqanı).
Hər iki şəkildə maye sərfi Q1 həyəcanlandırıcı təsir (yük)
rolunu oynayır. Birinci halda sxemin mükəmməl olmaması səbəbindən səviyyənin tapşırıq qiyməti ilə cari (faktiki) qiyməti
arasında müəyyən  s fərqi yaranır və bu fərq Q1 yükünün qiymətindən asılı olaraq dəyişir. İkinci halda isə səviyyənin cari
qiyməti onun tapşırıq qiyməti ilə müqayisə olunur və fərq siqnalı
4 reversiv mühərrikini lazımi istiqamətdə hərəkətə gətirən  u
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gərginliyi şəklində meydana çıxır. Mühərrik klapanı o vaxta qədər
hərəkət etdirir ki, səviyyənin dəyişməsi nəticəsində u 0 olsun.
Bu halda 2 sürüngəci 3 tapşırıq sürüngəcinin qarşısına gəlir və
səviyyənin cari qiyməti onun tapşırıq qiymətinə xətasız bərabər
olur.

a)
b)
Şəkil 1.42. Səviyyənin tənzimlənməsinin statik (a) və
astatik (b) ATS-ləri
Üzgəcli səviyyə tənzimləyicisi ilk dəfə 1765-ci ildə rus
mühəndisi İ.İ.Polzunov tərəfindən buxar qazanında suyun səviyyəsini sabit saxlamaq məqsədi ilə təklif edilmişdir. Hazırda bu tip
tənzimləyicilər texnoloji proseslərin idarə olunmasında və texnikada geniş tətbiq tapmışlar. Misal üçün, avtomobilin karbüratorunda benzinin səviyyəsini sabit saxlamaq üçün.
2. Proqram üzrə tənzimləmə. Proqram tənzimləmə sistemlərində stabilləşdirmə sistemlərindən fərqli olaraq tapşırıq siqnalı
sabit olmayıb, qabaqcadan verilmiş proqram üzrə dəyişir.
Praktikada əsas etibarı ilə proqram üzrə işləyən iki növ sistemlərdən istifadə olunur:
a) vaxt proqramlı sistemlər g  g(t ) ;
b) fəza proqramlı sistemlər g  g(x, y, z) .
Eyni zamanda kombinə olunmuş qarışıq proqram üzrə işləyən
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sistemlər də mövcuddur.
Vaxt proqramlı sistemlərdən
rejimləri zaman üzrə qabaqcadan
verilmiş
trayektoriya
üzrə
dəyişdirilən prosesləri tənzimləmək üçün istifadə olunur. Misal
üçün, detalların məlum temperatur diaqramı üzrə tavlanması
(şəkil 1.43); ağac lifindən və ya
yonqardan hazırlanan plitələrin
Şəkil 1.43. Proqram
verilmiş təzyiq diaqramı üzrə
idarəli ATS-də keçid
preslənməsi və s.
prosesi
Fəza proqramlı sistemlərdən
metalları verilmiş profil üzrə kəsmək və emal etmək
proseslərində istifadə olunur. Kombinə olunmuş proqramlı
tənzimləmə sistemlərindən kosmik stansiyaları və süni peykləri
verilmiş orbitə çıxarmaq üçün istifadə olunur. Bu halda həm
zaman, həm də fəza trayektoriyası qabaqcadan verilmiş etalon
g(x, y, z) trayektoriyasına tabe olmalıdırlar.
Proqram xüsusi qurğu olan proqram vericisi tərəfindən
qabaqcadar verilmiş alqoritm üzrə hasil olunur. Proqram tənzimləmə sistemləri də statik və astatik ola bilərlər və adətən əks əlaqə
prinsipi əsasında qurulurlar.
3. İzləyici sistemlər. İzləyici sistemlərin proqram üzrə işləyən sistemlərdən prinsipial fərqi yoxdur. Burada fərq yalnız
tapşırıq g( t ) siqnalının qabaqcadan məlum olmayan qanun üzrə
dəyişməsindən ibarətdir. Bu dəyişmənin xarakteri adətən izlənən
obyektin özünü necə aparmasından asılı
olur. Məsələn, idarə olunan zenit
topunun uçuş g( t ) trayektoriyası
qabaqcadan məlum olmayan hədəfi
izləməsi.
İzləyici sistemlər tənzimləmənin
əvvəldə şərh olunmuş istənilən funda50

Şəkil 1.44. İzləyici
ATS-də keçid
prosesi

mental prinsipi əsasında qurula bilər. Şəkil 1.44-də tapşırıq siqnalı
xətti qanun üzrə dəyişən əks əlaqəli ATS-də baş verən keçid
prosesi göstərilmişdir.
Texniki cəhətdən, proqram üzrə işləyən sistemlərdən fərq
ondan ibarətdir ki, burada verilmiş alqoritm üzrə işləyən proqram
vericisi əvəzinə obyektin fəaliyyətini izləyən qurğudan istifadə
olunmasıdır (yuxarıdakı misalda, radar qurğusu).
4. Ekstremal tənzimləmə sistemləri. Bu sistemlərə izləyici
sistemlərin xüsusi halı kimi baxmaq olar. Burada əsas fərq ondan
ibarətdir ki, obyektin statik xarakteristikası (qərarlaşmış rejimdə
giriş ilə çıxış arasındakı asılılıq) ekstremum nöqtəsinə malik olur
və bu nöqtə öz yerini qabaqcadan məlum olmayan trayektoriya
üzrə dəyişir. Yerdəyişmə obyektə təsir edən parametrik
həyəcanlandırıcı qüvvələrin dəyişməsi nəticəsində baş verir.
Misal üçün, obyektin statik xarakteristikası y  ku 2  u
parabolası şəklində ola bilər. Burada u - idarə,  - parametrik
həyəcanlandırıcı təsirləridir. Şəkil 1.45-də k1 və n  2,3
qiymətlərində obyektin statik xarakteristikaları göstərilmişdir.
Ekstremum nöqtəsi (şəkildə A nöqtəsi) oöyektin ən effektiv iş
rejiminə uyğun gəldiyindən ekstremal tənzimləmənin vəzifəsi
obyekti bu rejimdə saxlamaqdan ibarətdir. Bu səbəbdən ekstremal
sistemlərdə izləmə ekstremum nöqtəsinin уext () yerdəyişmə
trayektoriyası üzrə aparılır. Deməli, belə sistemlərdə tapşırıq
siqnalı g  уext () olmalıdır. Əgər
уext () trayektoriyası qeyristasionar olarsa, yəni zaman üzrə
də dəyişərsə, onda g  уext (, t ) .
Ekstremal sistemlər obyektin
statik arakteristikasının
y(u, f , , t ) analitik ifadəsinin
məlum olub-olmamasından asılı olaraq iki böyük qrupa
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Şəkil 1.45. Obyektin statik xarakteristikası
ayrılırlar:
a) axtarışlı ekstremal sistemlər;
b) axtarışsız ekstremal sistemlər.
Birinci halda nə ekstremal xarakteristikanın tənliyi, nə də
ekstremum nöqtəsinin yerdəyişmətrayektoriyası məlum deyil.
Belə qeyri - müəyyənlik şəraitində
Ekstremumnöqtəsini aşkar etmək üçün
axtarış bilavasitə obyektdə onun girişinə
kiçik amplitudlu sınaq siqnalları vermək yolu ilə aparılır. Bu
zaman ekstremum nöqtəsinin
kiçik
ətrafında
avtorəqslərbaş verir və bunun hesabına yerini
dəyişən ekstremum nöqtəsi fasiləsiz olaraq aşkar olunur. уext ( t ) nin tapılma dəqiqliyi avtorəqslərin amplitudundan asılı olur.
İkinci halda isə sistem bilavasitə obyektə sınaq siqnalları
tətbiq etmədən onun modelindən istifadə edərək fəaliyyət göstərir.
Həyəcanlandırıcı f və  təsirləri ölçülərək məlum y(u, f , , t )
statik modeli əsasında уext ( t ) qiyməti tapılır və tapşırıq siqnalı
şəklində ekstremal tənzimləyiciyə (optimizatora) verilir.
Axtarışlı ekstremal sistemlərin çatışmayan cəhəti obyektə
onun normal iş rejimini azacıq da olsa pozan sınaq siqnallarının
verilməsidir. Axtarışsız ekstremal sistemlər sınaq siqnallarından
istifadə etməsə də, statik modelin yüksək dəqiqliyə malik olmasını
tələb edir.
Praktikada axtarışlı ekstremal sistemlər daha geniş yayılmışdır. Ekstremumu aşkar etmək üsuluna görə bu sistemlər də öz
növbəsində aşağıdakı qruplara ayrılırlar:
a) ekstremumu yadda saxlayan sistemlər;
b) dy / du törəməsini ölçən (hesablayan) sistemlər;
v) addım tipli sistemlər;
q) obyektə fasiləsiz modulyasiya siqnalları göndərən və ya
sinxron detektorlama üsulundan istifadə edən ekstremal sistemlər.
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Eksterimal sistemlərdə əsas yeri ekstremumu aşkar edən
qurğu (EAQ) tutur. Axtarışlı sistemlərdə EAQ axtarışı təşkil
edərək уext təyin edir, axtarışsız sistemlərdə isə EAQ həyəcanlandırıcı təsirlər haqqında məlumat alaraq
уext (f , , t ) məlum
analitik ifadəsinə əsasən ekstremum nöqtəsinin уext qiymətini
hesablayır. T - tənzimləyicisinin vəzifəsi isə elə idarə təsiri u ext
(burada əks əlaqəli) hasil etməkdən ibarətdir ki, qərarlaşmış
rejimdə obyektin çıxışı y yext olsun. g  yext olduğundan bu
tələbat təbii tələbatdır.
Eksterimal sistemlər tənzimləmənin müxtəlif prinsipləri
əsasında qurula bilərlər. Şəkil 1.46-da əks əlaqə prinsipi üzrə
qurulmuş ekstremal sistemin ümumiləşdirilmiş sxemi göstərilmişdir.
Tənzimləmə obyekti TO ekstremal statik xarakteristikaya
malik olan dinamk obyektdir. Şəkildə bu obyekt statik və dinamik
hissələrin ardıcıl birləşdirilməsi kimi göstərilmişdir. Misal üçün,
dinamik hissə Тy  y  kx1 diferensial tənliyi ilə yazıla bilər.
Ekstremal tənzimləməyə misal olaraq radioqəbuledicinin
verici stansiyanın tezliyinə ən güclü səsə və ya indikator lampasının ən güclü parlaqlığına görə sazlanmasını göstərmək olar.

Şəkil 1.46. Eksterimal tənzimləmə sistemlərinin
sxemi
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Yerini dəyişən statik xarakteristikaya malik olan tipik obyektlərdən biri sobadır. Sobadakı T temperaturunun yanacağın sərfinin
sabit qiymətində yanmaya verilən havanın Q sərfindən asılılığı
ekstremal (burada maksimum) xarakterə malikdir. Ekstremum
nöqtəsi A yanacağın q istiliktörətmə qabiliyyətindən asılı olaraq
yerini dəyişir (bax şəkil 1.47).
Ekstremal sistemlər haqqında ilkin məlumat yəqin ki, 1922-ci
ildə M.Leblanın elektrik qatarının rəqs konturu üçün təklif etdiyi
tənzimləyici və 1926-cı ildə T.Şteynin öz kitabında təklif etdiyi
buxar qazanının sobasının tüstü bacasında olan itkinin minimumuna görə tənzim olunması ideyası ilə əlaqədardır. Ekstremal
tənzimləmə sistemlərinin dünya miqyasında təşəkkül tapması isə
50-ci illərdə nəşr olunmuş Dreyperin və Lininin məqalələri və
Siyan Syüesinin məlum kitabı (1954) ilə əlaqədardır.
Şəkil 1.47. Sobanın statik
xarakteristikası

5. Adaptiv sistemlər. Real tənzimləmə sistemlərində adətən
obyektin xassələri dəyişdiyindən birdəfəlik sxem üzrə hesablanmış və qurulmuş ATS-də keyfiyyətin pisləşməsi müşahidə olunur.
Obyektin xassələri dəyişdikdə əvvəlki iş rejimini bərpa
etmək məqsədi ilə öz parametrlərini və strukturunu dəyişən
sistemlər adaptiv sistemlər adlanır. Adaptasiya anlayışı biologiyadan götürülərək, canlı orqanizmlərin mühitdə baş verən
dəyişiklərə uyğunlaşması deməkdir.
Tənzimləmə obyektinin xassələrinin dəyişməsi əsas etibarı ilə
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 parametrik həyəcanlandırıcı təsirlər ilə əlaqədardır.
Adaptiv tənzimləmə sistemlərini mühitin dəyişməsinə olan
münasibətinə görə dörd böyük sinifə ayırmaq olar:
a) aktiv strategiyalı adaptiv sistemlər;
b) passiv strategiyalı adaptiv sistemlər;
v) xüsusi rejimdə işləyən adaptiv sistemlər;
q) faza fəzasında adaptasiya olunan sistemlər.
Birinci halda, dəyişmənin səbəbi tam aradan qaldırılır. (tənzimləyicinin köməyi ilə kompensasiya olunur) və sistemin tələb
olunan keyfiyyət göstəriciləri tam bərpa olunur.
İkinci halda sistemlər passiv qalaraq, obyektin xassələrinin
dəyişməsini kompensasiya etməyib, dəyişilmiş şəraitdə mümkün
olan maksimal effektivliyi təmin edən idarə təsiri hasil edir.
Üçüncü növ sistemlərdə dəyişilmiş parametrlərin qiyməti
haqqında əlavə məlumatdan istifadə edən xüsusi identifikasiya və
adaptasiya alqoritmlərindən istifadə etmədən obyektin parametrlərinin dəyişməsinə invariant olan xüsusi hərəkət trayektoriyası yaradılır (süni faza trayektoriyası). Belə trayektoriya
sürüşən rejimdə alınır. Bu tip adaptiv sistemlərin sadə olmasına
baxmayaraq icra orqanının və obyektin yüksək tezlikli idarə
siqnalına məruz qaldığından, tətbiq sahəsi məhduddur.
Dördüncü sinifə daxil olan sistemlərdə adaptasiyanın vacibliyi obyektdə baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar olmayıb, sistemin
keyfiyyətinə irəli sürülən tələblərin faza (vəziyyətlər) fəzasının
müxtəlif oblastlarında müxtəlif olması ilə əlaqədardır. Misal üçün,
tarazlıq nöqtəsindən uzaqda cəldişləmə, yaxında isə yumşaq
stabilləşdirmə. Birinci tələbat rele tipli idarə qanunu ilə, ikincisi
isə əks əlaqəni qapamaq yolu ilə yerinə yetirilir. Göründüyü kimi,
idarə qanunu dəyişdiyindən burada adaptasiyanın əsas əlaməti
mövcuddur.
Adaptiv sistemləri baş verən dəyişikliyi aşkar etmək
mexanizminə görə iki sinifə ayırmaq olar:
a) axtarışsız adaptiv sistemlər;
b) axtarışlı adaptiv sistemlər.
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Birinci halda obyektin modelindən istifadə olunur. İkinci qrup
sistemlərdə isə kiçik amplitudlu sınaq siqnallarından istifadə
olunur (ekstremal sistemlərdə olduğu kimi).
Axtarışsız sistemlər sazlanan modelə daxil olan dəyişən
parametrlərin təyin olunub-olunmamasından asılı olaraq iki yerə
bölünürlər:
a) identifikatorlu adaptiv sistemlər;
b) identifikatorsuz adaptiv sistemlər.
İdentifikator sistemin giriş və çıxış dəyişənlərindən istifadə
edərək, onun dəyişilmiş parametrlərini hesablayan (qiymətləndirən) qurğudur.
Modelə daxil olan  daxili həyəcanlandırıcı təsirin fiziki
mahiyyətindən asılı olaraq bilavasitə ölçülə bilərsə, identifikatora
ehtiyac olmur.
Aktiv strategiyalı adaptiv sistemlərin ən geniş yayılmış
növlərindən biri etalon modelli adaptiv sistemlərdir. Bu halda
adaptiv tənzimləyicinin parametrləri elə sazlanır ki, obyektin
parametrlərinin dəyişməsinə baxmayaraq sistemin faktiki y(t)
çıxışı etalon modelin arzu olunan у м ( t ) çıxışına bərabər olsun.
м  y  yм xəta siqnalı sazlama blokunun girişinə verilir. Sazlama
bloku qabaqcadan verilmiş alqoritm üzrə adaptiv tənzimləyicinin
parametrlərini fasiləsiz korreksiya edir.
Şəkil 1.48-də etalon modelli adaptiv tənzimləmə sisteminin
blok-sxemi göstərilmişdir. Şəkildə AT - adaptiv tənzimləyici;
EM - çıxışında arzu olunan keçid prosesi alınan etalon model
bloku; SB - sazlama blokudur.
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Şəkil 1.48. Etalon modelli adaptiv sistemin sxemi
Aktiv strategiyalı adaptasiyaya aid bir misala baxaq. Hava
şarının içərisindəki hava soyuduqca qaldırıcı qüvvə azaldığından
şarın aşağı düşməsinin qarşısını almaq üçün onun içərisinə forsunkanın köməyi ilə isti hava əlavə edirlər.
Passiv strategiyalı adaptasiyaya aid isə əvvəldə baxılan sobada yanacağın istilik törətmə qabiliyyətini dəyişmək mümkün
olmadığından, mümkün maksimal temperatur almaq üçün havanın
sərfinin dəyişdirlməsini göstərmək olar.
Adətən, adaptiv sistemin əsasını tənzimləmənin fundamental
prinsiplərindən birini realizə edən sxem təşkil edir. Adaptasiya və
ya sazlama konturu isə vəziyyəti təhlil edərək tənzimləyicinin
parametrlərini və (və ya) strukturunu lazımı qaydada dəyişdirir.
Şəkil 1.49-da adaptiv tənzimləmə sisteminin ümumiləşdirilmiş blok-sxemi göstərilmişdir. Şəkildə VTB - vəziyyəti təhlil edən
blokdur.
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Şəkil 1.49. Adaptiv sistemin ümumiləşdirilmiş sxemi
6. Optimal tənzimləmə sistemləri. Texniki sistemlər və
sənaye texnologiyaları mürəkkəbləşdikcə daha effektiv idarə
qanunlarının tapılması metodik və hesablama nöqteyi-nəzərindən
daha aktual olur.
Mövcud şərtlər daxilində ən effektiv idarə optimal idarə
adlanır. Optimal idarə qanunu da proqram idarəsi (zaman
funksiyası şəklində) və ya əks əlaqəli tənzimləmə qanunu
şəklində ola bilər. Avtomatik tənzimləmə sistemlərində əks əlaqəli
u  () optimal idarə qanunundan istifadə edirlər. Əvvəldə qeyd
edildiyi kimi, sistem bir vəziyyətdən başqa vəziyyətə keçdikdə
keçid prosesi baş verir. Keçid prosesini ləğv etmək mümkün
olmadığından yeganə çıxış yolu onu optimal idarə qanunundan
istifadə etməklə yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir.
Bu məsələ optimal idarəetmə məsələsi adlanır və halhazırda ciddi riyazi həll aparatına malikdir. Əsas həll üsulları
optimal idarəetmənin variasiya üsullarıdır. Bunlardan klassik
variasiya hesabını (Eyler-Laqranj), maksimum prinsipini
(L.S.Pontryagin) və dinamik proqramlaşdırmanı (R.Bellman)
göstərmək olar. Son vaxtlar riyazi proqramlaşdırmadan geniş
istifadə olunur.
Burada əsas məsələ keçid prosesinin effektivliyini xarakterizə
edən J optimallıq kriterisinin (meyarının) seçilməsidir. Bu kriteri
sistemin dinamikasını keçid prosesi müddətində idarə etməkdən
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başqa, sağ sərhəd şərti formasında  s statik xətanı da əks
etdirməlidir.
Ekstremal idarəetmədən fərqli olaraq optimal idarəetmə
məsələlərinin spesifik xüsusiyyəti hər an kriterinin ekstremal
qiymətini təmin edən idarənin tapılmasının yol verilməz olmasıdır. Lokal rejimlər əlaqəli olduğundan ani maksimallaşdırma
(minimallaşdırma) keçid prosesinin davam etmə müddətində
qlobal optimal həlli təmin etmir. Bu səbəbdən, statik optimallaşdırma üsullarının tətbiqi mümkün olmadığından, optimal idarəetmə məsələlərinin həlli üçün xüsusi üsullar işlənilməlidir.
Texnikaya aid olmasa da, problemin mahiyyətini açıqlayan
bir misal göstərək. İdmançının orta məsafələrə (400 – 2000 m)
qaçış prosesini nəzərdən keçirək. İdmançının enerji ehtiyatı
fizioloji baxımdan məhdud olduğundan və bu ehtiyatın sərf
olunma qanunauyğunluğu qaçışın xarakterindən asılı olduğundan
idmançı enerji ehtiyatını vaxtından əvvəl sərf etmək və məsafədə
tənginəfəs olmamaq üçün hər anda maksimum mümkün gücündən
istifadə etməyib elə optimal qaçış rejimi axtarmalıdır ki, finişə tez
çatsın. Bu halda optimallıq kriterisi qaçış vaxtıdır.
Dinamik sistemlərdə əks əlaqəli optimal idarə qanununun
tapılması optimal proqram idarəsinin tapılmasından daha
mürəkkəb məsələdir. Optimal idarəetmə məsələsi adaptiv
sistemlərdə real zaman miqyasında, adi sistemlərdə isə idarə konturundan kənarda həll olunur. Optimal idarəetmə sistemlərində
idarə qurğusu (İQ) kimi adətən kompüterdən istifadə olunur.
Əks əlaqəli optimal idarə qanununu ilk dəfə 1960-cı ildə rus
alimi A.M.Letov tərəfindən R.Bellmanın funksional tənliyini
tətbiq etmək yolu ilə almışdır.
Şəkil 1.50-də əks əlaqəli optimal tənzimləmə sisteminin ümumiləşdirlmiş sxemi göstərilmişdir.
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Şəkil 1.50. Optimal idarəetmə sisteminin
ümumiləşdirilmiş strukturu

1.8. Əsas tənzimləmə qanunları
Sənayedə və texnikada müxtəlif u  () tənzimləmə
qanunlarından istifadə edilir. Hər bir konkret obyekt üçün sintez
olunmuş optimal tənzimləmə qanununu realizə edən
tənzimləyiçilər konstruktiv çəhətdən çox müxtəlif olduqundan
onların fərdi qaydada seriyalı buraxılışı səmərəli deyil. Burada
praktikada ən çox yayılmış əks əlaqəli xətti tənzimləmə qanunları
ilə tanış olacağıq. Qeyd edək ki, inteqrallama və diftrensiallama
əməliyyatları da xəttidir.
1. Proporsional (mütənasib) tənzimləmə qanunu (P ilə
işarə edilir):
u  k т  us .

Burada k т - tənzimləyicinin sazlama parametri olub, gücləndirmə əmsalı adlanır.
Bu qanunu realizə edən tənzimləyici statik tənzimləyici
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adlanır və qərarlaşmış rejimdə  s statik xətaya malik olur.
u s  const dayaq siqnalı tənzimlənən y kəmiyyətini verilmiş
sabit qiymətdə saxlamaq üçündür. Mənfi cəhət ondan ibarətdir ki,
tapşırıq g və ya həyəcan f dəyişdikdə  s statik xətası meydana
çıxır. Bu xətanı ləgv etmək üçün hər dəfə dayaq siqnalı u s -i
dəyişmək lazımdır.
Əgər icra orqanı inteqrallayıcı (astatik) xassəyə malikdirsə,
məsələn reversiv mühərrik, u s  0 qəbul etmək olar.
2. İnteqral (İ) tənzimləmə qanunu:
t

1
u   dt
Тi 0

Burada Т i sazlama parametri inteqrallama sabiti adlanır. Bu
qanundan gconst , f const olduğu halda statik xətanı aradan
qaldırmaq üçün istifadə olunur. İnteqralın çıxış siqnalı u s
toplananının rolunu oynayır. Lakin bu halda g və ya f
dəyişdikdə inteqralın qiyməti qərarlaşmış rejimdə avtomatik
olaraq y  g , yəni s  0 bərabərliyini avtomatik olaraq təmin
edən u s -in yaranmasını təmin edir.
İ-tənzimləyiçi ləng işlədiyindən (inteqralın təsirli qiymət
alması üçün müəyyən vaxt keçməlidir) adətən bu tənzimləmə
qanunundan tək istifadə olunmur.
3. Proporsional-inteqral (Pİ) tənzimləmə qanunu:
t

1
u  k т    dt
Тi

(1.3)

0

və јa tənzimləyicinin konstruksiyasından asılı olaraq
t

1
u  k т (   dt ) .
Тi
0

Pİ-tənzimləyiçi də gconst , f const halında с  0 şərtini
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təmin etdiyindən İ-tənzimləyici kimi astatik tənzimləyiçidir.
İfadə (1.3)-ün hər tərəfindən zamana görə törəmə alaq:

du
d 1
 kт   .
dt
dt Ti
du
d
0,
 0 olduğundan (bax §1.4)
Qərarlaşmış rejimdə
dt
dt
tarazlıq yalnız ()  s  0 qiymətində baş verə bilər.
4. Proporsional-inteqral-diferensial (PİD) tənzimləmə qanunu:
t

1
d
u  k т 
dt  Т d .

Тi 0
dt
Burada Т d -üçüncü sazlama parametri olub, diferensiallama
d
sabiti adlanır. İdarə qanununa
həddinin daxil edilməsi ATS-in
dt
reaksiyasını artırsa da sistemin yüksək tezlikli küylərə qarşı
dayanıqlığını azaldır. Bunun səbəbi ( t ) siqnalının tərkibində olan
küylərin diferensiallanma nəticəsində gücləndirilərək obyektin
girişinə verilməsidir.
Şəkil 1.51-də zəif küylənmiş siqnalın diferensiallanandan
sonra gücləndirmə effekti göstərilmişdir.
Küylərin intensivliyini aşağı salmaq üçün ilkin çirkli, yəni
küylənmiş siqnalı süzgəcləmək lazımdır.
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Şəkil 1.51. Küylənmiş (a) və diferensiallanandan sonrakı
siqnal (b)
Şəkil 1.52-də PİD-tənzimləyicinin struktur sxemi
1
göstərilmişdir. Şəkildə k i  , k d  Td .
Ti

k т , k i və k d sazlama
PİD-tənzimləyicidən lazımi
parametrlərini sıfır göturməklə P, İ və Pİ tənzimləyicilərini almaq
olar.
Idarə siqnalı elementlərin və ya icra orqanının max həddindən
kənara çıxarsa doyma baş verir. Bu xüsusiyyət ATS-in işini
ləngidir. Sistemin geri qayıdıb buraxıla bilən xəta zolağına
düşməsini tezləşdirmək məqsədi ilə PİD-tənzimləyicidə inteqral
toplananına əlavə hədd daxil edilir:
t

u i  k т k i  dt  k c  sat .
0

Burada doyma xətası  sat  u sat  u ; u sat - tənzimləyiciyə
əlavə daxil edilmiş saturation (doyma) elementinin çıxış siqnalı;
k c - müvafiq gücləndirmə əmsalıdır.
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Şəkil 1.52. PİD-tənzimləyicinin struktur sxemi
Doyma yoxdursa, u sat  u  sat  0 . Bu halda inteqral
toplananına daxil edilmiş əlavə hədd u s  k csat  0 . Əgər u
idarə siqnalı  u min  u  u max həddini aşarsa, onda u  u max

u  u min halında isə
sat  u min  (u)  0  u s  0. Beləliklə, doyma vaxtı, hər iki
halda inteqrallayicının çıxış siqnalı mütləq qiymətcə azaldılır.
Şəkil 1.53-də sistemi doymadan qoruyan PİD-tənzimləyicinin
struktur sxemi göstərilmişdir. Bu konstruksiyada k т mötərizə
xaricinə çıxarılmışdır. k с - gücləndirmə əmsalının qiymətini
düzgün seçmək lazımdır.
sat  u max  u  0  u s  0,

halında



g
+

kT



ui +

1/Ti

+

- y
Td

u

+ ud

+ u
s

d/dt
kc
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+ u
T

sat

umax

usat
umin

-

saturation
+

Şəkil 1.53. ATS-i doymadan qoruyan PİD-tənzimləyicinin
sxemi
Hazırda yuxarıda baxılan tənzimləyicilərin rəqəm, elektron və
pnevmatik variantlarının seriyalı buraxılışı mövcuddur.

1.9. Avtomatik tənzimləmə sistemlərinin
təsnifatı
Avtomatik tənzimləmənin iki əsr, əsasən isə son üç-dörd onillikdə inkişafı dövründə əsas etibarı ilə tənzimləmə obyektlərinə və
təyinatlarına görə fərqlənən olduqca müxtəlif tənzimləmə
sistemləri yaradılmışdır. Bu müxtəlifliyə görə təsnifat (əgər belə
təsnifat ümumiyyətlə mümkündürsə) aparılarsa son dərəcə çoxlu
tiplər meydana çıxar.
ATS-ləri tənzimləyicidə istifadə olunan siqnalların fiziki
hiyyətinə (mexaniki, elektrik, pnevmatik, elektropnevmatik,
elektrohidravlik və s.), tənziləyicinin konstruksiyasına və onların
mühəndis xüsusiyyətlərinə (ölçülərinə, çəkisinə, xarici mühitdən
müdafiə olunmasına və s.) əsasən də fərqləndirirlər. Lakin bütün
bu fərqli cəhətlər kəmiyyət xarakterli olub ATS-in dinamik
xüsusiyyətlərini nəzərə almırlar. Bu səbəbdən ATS-in təsir
prinsipinə görə – açıq (açıq əlaqə prinsipi), qapalı (əks əlaqə
prinsipi), kombinə olunmuş; tənzimləmənin məqsədinə görə –
stabilləşdirmə, proqram tənzimlənməsi, izləyici, ekstremal,
adaptiv, optimal və s. sistemlərə bölünməsi daha əhəmiyyətlidir.
ATS-i təhlil edərkən birölçülü və çoxölçülü anlayışlarının da
vacib əhəmiyyəti var. Əgər obyektin tələb olunan qaydada işləməsi üçün eyni zamanda bir neçə idarə təsiri hasil olunarsa, belə
tənzimləyici çoxölçülü tənzimləyici; əgər tənzimlənən kəmiyyətlər də çoxdursa, onda ATS bütövlükdə çoxölçülü ATS adlanır.
Tənzimləyicidə istifadə edilən siqnalların xarakterinə görə
ATS
fasiləsiz,
harmonik
modulyasiyalı
(impuls
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modulyasiyasından fərqli) və diskret sistemlərə bölünürlər.
Diskret sistemlərə rele, impuls və rəqəm tipli ATS-lər aiddir.
Rele sistemlərini bəzi spesifik xüsusiyyətlərinə görə diskret
sistemlərdən ayırırlar. Hazırda diskret mikroelektronikanın
elementlərinin ucuzlaşması, etibarlılığının artması, rəqəm
sistemlərin hesablama universallığına və yüksək dəqiqliyə malik
olduğuna görə onların tətbiq sahəsi getdikcə genişlənir.
Növbəti vacib əlamətlərdən biri də obyektin parametrlərinin
sabit və ya zamana görə dəyişən olmasıdır. Bu amil ATS-in
sintezində və tədqiqat üsullarının seçilməsində çox vaxt həlledici
rol oynayır. Əgər obyektin və tənzimləyicinin parametrləri
zamana görə dəyişmirlərsə, belə ATS stasionar, əks təqdirdə –
qeyri-stasionar adlanır. Əgər parametrlər həm zamana, həm də
məkana görə dəyişərlərsə, belə sistem paylanmış parametrli
ATS adlanır. Əgər məkana görə dəyişmə yoxdursa, belə sistem
toplanmış parametrli (stasionar və ya qeyri-stasionar ola bilər)
ATS adlanır.
Tənzimləmə sistemləri ən böyük qruplar təşkil edən xətti və
qeyri-xətti sistemlərə ayrılırlar. Bu halda təsnifat əlaməti riyazi
modellərin ideallaşdırılma dərəcəsi ilə müəyyən olunur. Qeyrixəttiliyin növündən asılı olaraq daha lokal təsnifat mövcuddur.
Kənar enerji mənbəyindən istifadə edilib-edilməməsindən
asılı olaraq ATS-lər birbaşa və ya dolayı təsirli adlanır. Birinci
növ sistemlərdə kənar enerji mənbəyindən istifadə edilməyib icra
orqanını hərəkətə gətirmək üçün mühitin öz enerjisindən istifadə
olunur. İkincilərdə isə həssas elementdən alınan siqnal kənar
enerji mənbəyinin köməyi ilə tənzimləyici tərəfindən gycləndirilərək icra orqanına verilir.
Əgər sistem yeganə əsas əks əlaqə konturuna malikdirsə, belə
sistem birkonturlu sistemdir. Əgər əsas konturdan başqa birbaşa
dövrənin elementlərini əhatə edən yerli əks əlaqələr də mövcuddursa, belə sistemlər çoxkonturlu sistemlər adlanırlar (məsələn,
kaskad ATS).
Xarici təsirlərin xarakterindən asılı olaraq ATS-lər iki qrupa
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ayrılırlar. Əgər xarici təsirlər zamanın qabaqcadan məlum olan
funksiyalarıdırsa (determinik funksiya), belə sistemlər determinik, təsadüfi funksiyalarıdırsa – stoxastik sistemlər adlanır.
Stoxastik sistemlərin tədqiqat metodları köklü fərqə malik olub
avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsinin statistik dinamika böləsində
öyrənilir.
Avtomatik tənzimləmə sistemlərinin əsas əlamətlər üzrə
təsnifatı daha yığcam şəkildə aşağıda verilmişdir.
1. İstifadə olunan enerjinin növünə əsasən:
– mexaniki tənzimləmə sistemləri,
– elektrik tənzimləmə sistemləri,
– pnevmatik tənzimləmə sistemləri,
– hidravlik tənzimləmə sistemləri.
2. Kənar enerji mənbəyindən istifadəyə əsasən:
– birbaşa təsirli tənzimləmə sistemləri,
– dolayı təsirli tənzimləmə sistemləri.
3. Tənzimləmə prinsipinə əsasən:
– asçıq tənzimləmə sistemləri,
– qapalı tənzimləmə sistemləri,
– kombinə olunmuş tənzimləmə sistemləri.
4. Tənzimləmənin məqsədinə əsasən:
– stabilləşdirmə tənzimləmə sistemləri,
– proqram üzrə tənzimləmə sistemləri,
– izləyici tənzimləmə sistemləri,
– adaptiv tənzimləmə sistemləri,
– optimal tənzimləmə sistemləri,
– robast (kobud) tənzimləmə sistemləri,
– qeyri-səlis tənzimləmə sistemləri,
– neyro və neyro-fazzi tənzimləmə sistemləri.
5. Riyazi yazılış tipinə əsasən:
– xətti tənzimləmə sistemləri,
– qeyri-xətti tənzimləmə sistemləri.
6. Tənzimləyicinin çıxış siqnalının xarakterinə əsasən:
– fasiləsiz (analoq) tənzimləmə sistemləri,
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– harmonik modullaşdırıcı siqnallı tənzimləmə sistemləri,
– diskret (impuls modullaşdırıcı siqnallı) tənzimləmə
sistemləri,
– hibrid tənzimləmə sistemləri.
7. Parametrlərin dəyişmə xarakterinə əsasən:
– stasionar tənzimləmə sistemləri,
– qeyri-stasionar tənzimləmə sistemləri,
– toplanmış parametrli tənzimləmə sistemləri,
– paylanmış parametrli tənzimləmə sistemləri.
8. Tənzimlənən kəmiyyətlərin sayına əsasən:
– birölçülü tənzimləmə sistemləri,
– çoxölçülü tənzimləmə sistemləri.
Qeyd edək ki, 5, 7 və 8 bəndləri tənzimləmə obyektlərinə də
aiddir.
Avtomatik tənzimləmə sistemlərinin baxılan əlamətlər üzrə
təsnifatı bu sistemlərin mövcud tiplər çoxluğunu tam əhatə etmir.
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1.10.Rəqəm idarəetmə sistemləri haqqında
məlumat
Hesablama texnikası digər sahələrdə olduğu kimi texnoloji
proseslərin idarə edilməsi və tənzimlənməsində də tətbiq edilir.
Texnoloji proseslərin birbaşa rəqəm tənzimlənməsində (BRT)
hesablama maşınları keçən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq tətbiq
edilmişdir. Keçmiş SSRİ-də ilk belə nümunə
Ukrayna
Kibernetika İnstitutu tərəfindən yaradılmış “Operator” adlı
xüsusiləşdirilmiş maşın olmuşdur. SSRİ-in ümumi təyinatlı idarəedici hesablayıcı maşını UM1 60-cı, ACBT-M6000, ACBTM7000, CM-1,CM-2 kimi mini-EHM-lər 70-ci, mikro –EHM-lər
(elektronika-60) 80-ci illərdə yaradılmış, daha sonra isə müxtəlif
tipli kontrollerlər və onların bazalarında paylanmış idarəetmə
sistemləri meydana gəlmişdir.
Tənzim dövrəsində heç olmazsa bir ədəd rəqəmsal element
olarsa, belə tənzimləmə sistemi rəqəmsal adlanır. Adətən
rəqəmsal element kimi tənzimləyicilər götürülür. Lakin xüsusi
hallarda verici, ötürücü və ya icra orqanı da rəqəmsal ola bilər.
Qeyd edək ki, rəqəmsal idarəetmə sistemləri fasiləsiz proseslərə,
obyektlərə tətbiq edilir. Diskret təsirli obyektləri idarə etmək üçün
məntiqi idarəetmə sistemləri tətbiq edilir.
Şəkil 1-də birbaşa rəqəm tənzimləmə sisteminin ümumi
quruluşu göstərilmişdir.

Şəkil 1. Birbaşa rəqəm tənzimləmə sisteminin
ümumi quruluşu
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Şəkildə: FİO - fasiləsiz idarəetmə obyekti; V - vericilər; İMicra mexanizmləri;RT - rəqəmsal tənzimləyici;ARÇ- analoq
rəqəm çerviricisi; RAÇ-rəqəm analoq çeviricisi.
BRT sistemlərində T zaman intervalı ilə ARÇ vericidən
daxil olan y( t ) analoq siqnalını y[kT ] ədədi kəmiyyətə çevirir.
RT-ci həmin ədədi tənzimlənən kəmiyyətin cari qiyməti kimi
qəbul edərək onun üzərində lazım olan hesabatları apararaq ədəd
şəklində u[kT ] tənzimləyici təsiri yaradır.
RAÇ rəqəm şəklində olan u[kT ] tənzimləyici təsiri u( t )
analoq siqnala çevirir və icra mexanizminə verir. Görundüyü kimi
rəqəmsal tənzimləmə sistemi (RTS) fasiləsiz zamanın diskret
anlarında işləyir. Belə diskret zaman anları ardıcıllığına diskret
zaman deyilir (Şəkil 2). İki qonşu zaman anı arasındakı vaxt ( T )
kvantlama və ya diskretləşdirmə intervalı adlanır. T müddəti
obyekt və ya ona təsir edən siqnalların xarakterindən (dəyişmə
tezliyindən) asılı olaraq Kotelnikov-Şennon teoreminə əsasən
seçilir.

Şəkil 2. Diskret zaman
Rəqəmsal idarəetmə sistenlərin üstünlükləri aşağıdakılardır:
 istənilən mürəkkəb idarəetmə
alqoritmlərinin
proqramlaşdırma yolu ilə çox asan realizasiya
edilməsi;
 bir qurğu vasitəsilə bir neçə kəmiyyətin
tənzimlənməsi;
 hesablama sürəti çox yüksək olduğundan idarə
təsirinin daha tez təyin olunması;
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ikilik siqnalların xarici maneələrə qarşı dayanıqlığı
yüksək olduğu üşün alınan nəticələrin daha etibarlı
və daha dəqiq olması;
məlumatın arxivləşdirilməsi imkanlarınin olması;
rəqəmsal qurğuların həndəsi ölçülərinin və enerji
sərfiyyatının az olması;
elementlərin texniki xarakteristikalarının uzun
müddət sabit qalması və fiziki vəziyyətinin
diaqnostika imkanlarının olması.

Bu sistemlərin əsas mənfi cəhəti isə fasiləsiz siqnalların
zamana və səviyyəyə görə kvantlanmasından alınan xətalardır.
Bu xətaları azaltmaq üçün zamana gərə diskretləşdirmə
addımı (intervalı) T mümkün qədər kiçik və səviyyəyə görə
kvantlayıcının 2-lik mərtəbələrinin sayı isə çox götürülür.
1.11. Kvantlamanın növləri
Rəqəmsal idarəetmə sistemlərinin quruluşundan
göründüyü kimi fasiləsiz siqnal diskretləşdirilərək rəqəmsal
tənzimləyiciyə verilir. Fasiləsiz siqnalın diskretləşdirilməsinə
kvantlama deyilir. Kvantlama 3 növ olur: zamana görə; səviyyəyə
görə; zamana və səviyyəyə görə .
1. Zamana görə kvantlamada alınan diskret siqnal impulslar
ardıcıllığından ibarət olub, hər impulsun hündürlüyü fasiləsiz
siqnalın kvantlama anındakı amplituduna bərabər olur.
Zamana görə kvantlayıcı element kimi adi açar istifadə edilir
(Şəkil 3). Şəkildə: x( t ) - fasiləsiz siqnal, x*[kT ] - impulslar
ardıcıllığıdır.

Şəkil 3. Zamana görə kvantlayıcı
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Şəkil 4 – də fasiləsiz sinusoidal siqnal və onun zamana görə
kvantlanması nəticəsində alınan impulslar verilmişdir.

Şəkil 4. Zamana görə kvantlanması
2. Səviyyəyə görə
kvantlamada
bərabər
addımlı
səviyyələr götürülür və fasiləsiz siqnalın cari qiyməti iki qonşu
səviyyə arasında olduqda həmin səviyyələrdən birinin qiyməti
verilir. Şəkil 5-də fasiləsiz siqnalın səviyyəyə görə
kvantlanmasının həndəsi təsviri göstərilmişdir. Hamar xətlə
fasiləsiz siqnalın özü, pilləvari xətlə isə həmin siqnalın səviyyəyə
görə kvantlanması verilmişdir. Göründüyü kimi səviyyəyə görə
kvantlanmanın nəticəsi zamana görə fasiləsiz siqnaldır. Səviyyəyə
görə kvantlayıcı elementin şərti işarəsi şəkil 6-dakı kimi
göstərilir: x( t ) - fasiləsiz siqnal, x[kT ] - fasiləsiz siqnalın cari
qiymətinə uyğun ədəddir.

Şəkil 5. Səviyyəyə görə kvantlama
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Şəkil 6. Səviyyəyə görə kvantlayıcı
Səviyyəyə görə kvantlayıcı element kimi ARÇ istifadə edilir.
ARÇ-lər çevirməni yalnız prosessordan siqnal aldıqda yerinə
yetirirlər, yəni onlar fasiləsiz olaraq çevirmə aparmırlar. Ona görə
də əslində ARÇ-dən alınan məlumat fasiləsiz siqnalın zamana və
səviyyəyə görə kvantlanmasıdır.
3. Zamana və səviyyəyə görə kvantlamada kvantlanma
anlarında
fasiləsiz
siqnalın
qiyməti
səviyyəyə
görə
yuvarlaqlaşdırılır və impulslar ardıcıllığı, daha
doğrusu,
impulsların hündürlüyünə mütənasib ədədlər ardıcıllığı alınır.
Şəkil 7-də zamana və səviyyəyə dörə kvantlanmanın həndəsi
təsviri göstərilmişdir.
Zamana və səviyyəyə görə kvantlayıcı elementi şərti
olaraq zamana görə və səviyyəyə görə kvantlayıcı elementlərin
ardıcıllığı kimi göstərmək olar (Şəkil 8). x( t ) - fasiləsiz siqnal,

x* [ nT ] - impulslar ardıcıllığı, x[ nT ] - ədədlərdir.

Şəkil 7. Zamana və səviyyəyə görə kvantlama
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Şəkil 8. Zamana və səviyyəyə görə kvantlayıcı
Bundan sonra fasiləsiz siqnalın yalnız zamana və səviyyəyə
görə kvantlanması nəzərdə tutulur.
Zamana və səviyyəyə görə kvantlanma ümumi sistemə qeyrixəttilik verir və bu rəqəmsal tənzimləmə sistemlərinin əsas mənfi
cəhəti hesab olunur. Səviyyəyə görə kvantlanma xətasını azaltmaq
üçün ARÇ-nin 2-lik mərtəbələrinin sayı çoxaldılır. Müasir ARÇləri 2-lik mərtəbələri 10 - 12 bit həddində olur və buradan yaranan xəta nəzərə alınmır.
A/R – analoq rəqəm çeviricisi analoq siqnalı rəqəm
qurğusuna verə bilmək üçün ikilik say sistemində olan rəqəm
koduna (sıfır və vahidlərdən ibarət olan impulslar ardıcıllığı,
məsələn, 11010100) çevirir. Siqnalın ikilik koda çevirilməsi onun
kvantlanmasından sonra yerinə yetirilir.
Rəqəm qurğusu – lazım olan emal alqoritmini ikilik say
sistemində yerinə yetirir.
R/A (rəqəm-analoq çevricisi-RAÇ) (qeydedici və ya
ekstropolyator ilə birlikdə) – rəqəm qurğusunun çıxışında alınan
rəqəm kodunu (ani impulsları) insanın başa düşdüyü onluq say
sistemində təqdim olunan göstəricilərə çevirir (ədədlər, qrafiklər
və s.) və ya icra orqanlarını hərəkətə gətirə bilmək üçün gücü
böyük olan enli impulslara çevirir (və ya ekstrapolyatorun
tipindən asılı olaraq tam hamarnaloq layır (bax, §1.4).
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1.12. Analoq və diskret siqnallar.
Kvantlanmış siqnallar
Siqnalları konkret olaraq iki böyük qrupa ayrmaq olar:
1. Analoq siqnallar.
2. Diskret siqnallar.
Analoq x(t) siqnalının qiyməti zamanın istənilən t anında
təyin olunur (məlum olur).
Diskret siqnalın qiyməti zamanın tk=kT, k=0,1,2,... və (və
ya) səviyyənin qn  nq , n=0,1,2,... diskret anlarında məlum
olur. Burada T və q  zamana və səviyyəyə gərə kvantlama
(bölgü) addımıdır.
Diskret siqnallar əsasən üç qrupa ayrılır:
a) yalnız zamana förə kvantlanmış siqnal impuls siqnalı
adlanır və x(tk) və ya tk=kT olduğundan x(kT) kimi işarə olunur.
b) yalnız səviyyəyə görö kvantlanmış siqnal rele (sabit)
siqnalı adlanır və x(qn) və ya qn  nq olduğundan x(nq)
kimi işarə olunur.
c) həm zamana, həm də səviyyəyə görö kvantlanmış siqnal
rəqəm siqnalı adlanır. Səviyyəyə görə kvantlama diskret siqnalın
dəqiqliyini (xüsusi ilə tezdəyişən analoq siqnalları üçün)
əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Simvolik olaraq x(tk,qn) kimi yazmaq
olar.
Şəkil 1.119-da analoq a), çəpər b) , impuls c), çoxsəviyyəli
rele ç), rəqəm d) siqnalları və müvafiq kvantlama növləri
göstərilmişdir.
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Şəkil 1.19
Şəkil 1.19-1-də zamana görə (sadə impuls elementi və açar),
səviyyəyə gərə (“Quantizing”-kvantlayıcı) və kombinasiyası
göstərilmişdir.

a)

b)

c)
Şəkil 1.19-1
Analoq siqnat x(t), zamana gərə kvantlanmış siqnal x(kT),
səviyyəyə gərə x(nq), eyni zamanda həm zamana, həm də
səviyyəyı görə siqnal isə x(tk, qn) işarə olunur.
Çəpər şəkilli impls siqnalları kvantlayıcı element vasitəsi ilə
analoq siqnalının T (kvantlama addımı) müddətdən bir qapanması
hesabına alınır. Садя импулс елементинин чыхыш сигналы эиришин
x(kТ) дискрет гиймятляри иля модуллашдырылан вя t  kT , k  0,1,2,
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заман анында тясир эюстярян (t  kT) və intensivliyi (gücü) vahid olan
идеал импулслар ардыъыллыьы шяклиндя эюстяриля биляр :
x* ( t )  x(0)( t )  x(T)( t  T)    x(kT)( t  kT)   


  x(kT)( t  kT)
k 0

1.13. Analoq-rəqəm çevricisi
A/R çevricisi giriş analoq siqnalının üç mərhələdən ibarət
olan çevirməsini həyata keçirir:
1. Zamana gərə kvantlama.
2. Səviyyəyə görə kvantlama.
3. Hər addımda alınmış diskret qiymətləri (отчёт) odlaşdıraraq
ikilik koda çevirmək (şəkil 1.2).

Şəkil 1.2
Sonrakı bölmələrdə bu əməliyyatlardan bəzilərinı ətraflı
öyrənəcıyik.
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1.14. Matlab/ Simulinkdə kvantlama texnologiyası

78

79

80

1.15. Simulink paketində kvantlama
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1.16. Fasiləsiz siqnalların bərpa edilməsi
(Sıfır və bir tərtibli qeydedicilər və ya ekstrapolyatorlar)
1. Rəqəm- analoq çevricisi (RAÇ)
Понятие экстраполятора
Цифровой компьютер вырабатывает управляющий
сигнал в виде последовательности чисел {v[k]}. В то же
время объект управления — это непрерывная система,
и на его вход надо по-дать аналоговый сигнал u(t) .
Операция преобразования последовательности {v[k]} в
сигнал u(t) реализуется в ЦАП.
Şəkil 1.20, a və b-də tənzimləyicinin çıxışında formalaşan
diskret x(kT) siqnalı ideal kvantlayıcının fəaliyyəti kimi imitasiya
edilmişdir. b)-də impulsları hamarlayıb güc orqanına (məsələn,
icra orqanı) vermək üçün Wq(s) ötürmə funksiyasına malik olan
qeydedici (ekstrapolyator) əlavə edilmişdir.

Şəkil 1.20
Шякилдя, 1  садя импулс елементи (идеал кванлайыъы вя йа
ачар); 2  гейдедиъи (екстраполйатор вя йа щамарлайыъы).
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1.17. Qeydedicilər
1. Сыфыр тяртибли гейдедиъинин ютцрмя функсийасы. Гейдедиъи
елемент фасилясиз гурьу олдуьундан онун ютцрмя функсийасыны
хцсуси щазырлыг олмадан тяйин едя билярик. Ютцрмя функсийасыны бир
нечя цсул иля тяйин етмяк мцмкцндцр.
Биринъи цсул. Сыфыр тяртибли гейдедиъи эириш импулсларыны йадда
сахламаг функсийасыны йериня йетирдийиндян онун ващид ( t )
импулсуна реаксийасы, йяни чяки функсийасы, ени h , щцндцрлцйц ися
ващидя бярабяр олан дцзбуъаглы импулсдан ибарятдир. Беля импулсу бир-бириндян τ=h гядяр фярглянян 1( t ) вя 1(t-h) ващид тякан
функсийаларынын фярги шяклиндя эюстярмяк олар (бах, шякил 1.21,а):
q (t )  1(t )  1(t  h).

(1.2)

Шякил 1.21
Ифадя (1.2)-дян Лаплас чевирмяси алсаг тапарыг:
.

(1.3)

Манганын чяки функсийасынын тясвири онун ютцрмя функсийасына бярабяр олдуьундан алынмыш (1.3) ифадяси сыфыр тяртибли гейдедиъинин ютцрмя функсийасыдыр.
Шякил 1.21,б-дя h=T qиймятиндя сыфыр тяртибли гейдедиъинин
чыхыш сигналы эюстярилмишдир. h=0 гиймятиндя вя гейдедиъи сигналы
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бурахмайыр.
İmpulsun h/T intensivliyini nəzərə alsaq eni h dövrü isə T
olan impulslar ardıcıllığını aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:

Шякил 1.22-1, a və b-də sıfır тяртибли гейдедиъинин T=1 s. və T=0.2 s.
qiymətlərində чыхыш сигналları эюстярилмишдир. Бу сигналын щяр бир k
тактына, йяни kT  t  (k  1)T интервалына уйьун эялян щиссяси pilləvari
formalı хятт şəklində yadda saxlanılır.

a)

b)
Şəkil 1.22-1

2. Бир тяртибли гейдедиъи. Дискрет сигналларын бярпа дягиглийини
артырмаг мягсяди иля бязи щалларда импулслары дцзбуъаглы иля дейил,
трапесийа иля апроксимасийа едирляр. Бу щалда импулслар арасында намялум
функсийа буъаьы яввялки тактдакы биринъи фяргя мцтянасиб олан дцз хятля
апроксимасийа олунур.
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1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

0

a) T=1 san

2

4

6

8

10

b) T=0.2 san
Şəkil 1.22

Şəkildən göründüyü kimi T kvantlama addımını kiçiltməklə
aproksimasiya dəqiqliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq olar.
Шякил 1.22, a və b-də бир тяртибли гейдедиъинин T=1 s. və T=0.2 s.
qiymətlərində чыхыш сигналları эюстярилмишдир. Бу сигналын щяр бир k
тактына, йяни kT  t  (k  1)T интервалына уйьун эялян щиссяси
y=a+k(x-b) formalı дцз хяттин тянлийи иля йазылыр:

1
x*q ( t )  x[(k  1)T]  {x(kT)  x[(k  1)T]}(t  kT) .
T
k  1,2,3,
Эюрцндцйц кими, бу хятлярин буъаг ямсалы

tg  {x(kT)  x[(k 1)T]}/ T
яввялки k  1 тактындакы мялумата ясасян щесабланыр.
Фярз едяк ки, квантлама аддымы Т  1 s , k  2 ,
x(k 1)  x(1)  1.0 , x(k)  x(2)  1.4 . Онда tg  0.4 вя
xq*2 (t )  1  0.4(t  2) , 2  t  3 s .
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Гейдедиъинин ютцрмя функсийасы
Wq (s) 

1  2eTs  e2Ts
.
Ts2

Ютцрмя функсийасындан эюрцндцйц
кими бир тяртибли гейдедиъи дя фасилясиз
гурьудур. Ютцрмя функсийасындан тярс
Лаплас чевирмяси алсаг υq ( t ) чяки функŞəkil 1.23
сийасыны тапарыг. Уйьун чяки характеристикасы шякил 1.23-дя эюстярилмиш цчбуъаглы импулсдур.
Садя импулс елементи вя гейдедиъи тяйинатларындан асылы
олараг айрылыгда да тятбиг олуна билярляр. Мясялян, тянзимляйиъи
рягям тянзимляйиъиси, обйект ися фасилясиздирся, тянзимляйиъинин
эиришиня садя импулс елементи, чыхышына ися дискрет сигналы щамарлайыб обйектя вермяк цчцн гейдедиъи елемент гошулур.
1.18. Simulink paketində siqnalın bərpasının və
kvantlanmasının xüsusiyyətləri
Zamana gərə kvantlanmış diskret siqnalların bərpa
olunması (hamarlanması). Şəkil 1.1-də göstərilən sxemdə
rəqəm/analoq (R/A) cevricisi (RAC) impuls şəklində olan diskret
(sadəlik üçün zamana görə kvantlanmış siqnala baxılır) siqnalı
hamarlayıb analoq siqnala cevirmək üçün istifadə olunur. R/A
ekstropolyasiya qurğusu və ya qeydedici də adlanırı. Əsasən sıfır
və bir tərtibli ekstrapolyasiya qurğularından istifadə olunur.
Birinci halda impulslar pilləvari funksiya (pilləkən), ikinci halda
isə düz xəttlərlə aproksimasiya (yaxınlaşma) edilir.
Şəkil 1.24-də sinusoidal diskret siqnalın Simulink paketində
olan sıfır (Zero-Order Hold) və bir (First-Order Hold) tərtibli
qeydedicilər vasitəsi ilə bərpa sxemi və kvantlama T addımının
müxtəlif qiymətlərində bərpa olunmuş (yəni, hamarlanmış)
siqnallar gəstərilmişdir.
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Şəkil 1.24
Şəkil 1.25-də T=0.2 s. qiymətində siqnalın bərpası zamanı
meydana çıxan xətalar göstərilmişdir. Göründüyü kimi, bir tərtibli
qeydedicinin sıfır tərtibli qeydediciyə nəzərən xətası daha
kiçikdir.

Şəkil 1.25. Siqnalın bərpa xətası
Tezdəyişən analoq siqnallarının diskret siqnala çevrilməsi.
Şəkil 1.26-də sıçrayışlara malik olan ilkin analoq x(t) siqnalınln
(a), zamana (Zero-Order Hold) (b) və eyni zamanda səviyyəyə
görə (Quantizer) (c) kvantlama zamanı diskret siqnala çevirilməsi
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göstərilmişdir.Zamana görə kvatlama addımı T=0.3 s., səviyyəyə
gərə isə q  0.2s. seçilmişdir. Bu əməliyyatı şəkil 1.1-də
gəstərilmiş sxemdə analoq rəqəm (ARÇ) şevricisi yerinə yetirir.

Şəkil 1.26
Şəkildən göründüyü kimi, birinci halda x(t) siqnalının yalnız
kvantlama t={0, 6, 12} nöqtələrinə düşən sıçrayışları (impulsları)
aşkar edilə bilmişdir (b). Bu çatışmamazlıq səviyyəyə gərə
kvantlama aparıldıqdan sonra aradan qaldırılmışdır. Göründüyü
kimi, bütün sıçratışlar aşkar edilib çevrilmişdir (c).
Rəqəm sistemlərinin nəzəri hesablamalarında sadəlik üçün
amplitud impuls modulyasiyalı, yəni yalnız zamana görə
kvantlanmış diskret x(kT) siqnalının onluq say sistemində olan
qiymətlərindən istifadə olunur. Kvantlama addımı T-ni kiçik
götürməklə
bu
siqnalın
dəqiqliyini
rəqəm
siqnalına
yaxınlaşdırmaq olar.
Real sistemdə rəqəm siqnalının qiymətləri ARÇ-nin köməyi
ilə ikilik say sistemində olan rəqəm koduna çevrilir. əsasən 8 və
16 mərtəbəli (ARÇ-dən istifadə olunur).
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1.19. Kvantlama addımınin təyini. Naykvisti tezliyi
Giriş analoq x(t) siqnalını rəqəm koduna çevirmək üçün
onu əvvəlcə kvantlamaq, sonra isə kvantlanmış diskret x(kT)
qiymətlərini ikilik koda çevirmək lazımdır. Biz sadəlik üçün
yalnız zamana görə kvatlammış x(kT) siqnalına baxacağıq. Yəni
diskret siqnalı həm zaman, hən də səviyyəyə görə kvanlanmış
rəqəm siqnalı kimi deyil, yalnız zamana gərə kvantlanmış
amplitud impuls modulyasiyalı (AİM) siqnal kimi təsəvvür
edəcəyik. Kvantlama zamanı informasiya itkisi baş verdiyindən
kvantlama tezliyini kifayət qədər böyük götürmək lazımdır. Nə
qədər?
Kotelnikov-Şennon teoreminə əsasən analoq x(t) siqnalını
dəqiq bərpa edə bilmək üçün kvantlama tezliyi k analiq x(t)
siqnalının max maksimal tezliyindən 2 dəfədən böyük olmalıdır:
k  2max .
  2 / T

(1.3)

olduğundan diskretləşdirmə intervalı (addımı)

üçün
Tk   / max
münasibəti ödənilməlidir. Burada ω –bucaq tezliyi olub olçu
vahidi [rad / san].
Siqnalın tezliyindən 2 dəfə böyük olan kvantlama tezliyi  N
Naykvist tezliyi adlanır:
N  2max.

Bu halda kvantlanmış harmonik siqnalı amplituda, tezliyə və
fazaya yəni hər üç parametrə görə itkisiz (xətasız) bərpa etmək
mümkündür. Sual olunur, niyə fasiləsiz siqnalı diskretləşdirib
(“korlayıb”), sonra alınmış yeni diskret siqnalı bərpa etməyə
çalışırıq. Məsələ ondadır ki, bu iki prosesin arasında emal
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alqoritmini yerinə yetirən rəqəm qurğusu dayanır ki, o da diskret
rəqəmlərlə əməliyyat aparır.
Kvantlama k tezliyi ilə Naykvist  N tezliyi arasındakı
münasibətdən asılı olaraq üç hal ola bilər.
Şəkil 1.27-də bərpa dəqiqliyi ilə əlaqədər olan bu hallar
göstərilmişdir. Qırıq-qırıq xəttlə harmonik x=sin(ωst) analoq
siqnalı, bütöv xəttlə isə bərpa olunan siqnal göstərilmişdir. Bütün
hallarda kvantlama addımı T=1 san qəbul olunmuşdur. Bu
səbəbdən
kvantlama
tezliyi
də
sabit
olub
bərabərdir.
k  2 / T  2 rad / san.

a) s  1, N  2, k  N .

b) s  , N  2, k  N .

c) T=2π, s  1.5, N  3, k  N .
Şəkil 1.27
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Şəkil 1.28-də T=1, s   halı üçün (şəkil 1.27,b) Matlab
proqramı gəstərilmişdir. Kvantlama nöqtələrinə əsasən siqnalın
bərpası Kotelnikov (xaricdə, Naykvist) aproksimasiyası əsasında
yerinə yetirilir.

Şəkil 1.28
1. Əgər kvantlama k tezliyi Naykvist  N tezliyindən
böyük olarsa, k  N , onda diskret x(kT), k=0,1,..., qiymətləri
analoq x(t) siqnalın düzgün bərpa etməyə imkan verir (şəkil
1.27,a).
2.Əgər k tezliyi Naykvist tezliyinə bərabərdirsə k  N ,
onda diskret qiymətlər əsasında yalnız tezliyi dəqiq bərpa etmək
mümkündür, amplitud və faza isə təhrif oluna bilər (şəkil 1.27,b).
3.Əgər k tezliyi Naykvist tezliyindən kiçikdirsə, yəni k  N
münasibəti ödənilərsə, onda bərpa olunan siqnalın tezliyi başqa
olacaqdır. Bu xüsusiyyət ən əlverişsiz haldır. Bu effekt yalançı
tezliklərin yaranması adlanır (şəkil 1.27 c).
Adətən praktikada kvantlama tezliyini Naykvist
tezliyindən 5-10 dəfə böyük götürürlər: k  (5  10)N .
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Bir misala baxaq. Fərz edək ki, aşağı 2 və yüksək 20
tezlikli harmonik siqnalların cəmi şəklində olan siqnal verilmişdir:
x(t)=3cos(2t)+cos(20t+  3 ).
Diskret siqnal t=kT,k=0,1,2,..., əvəzləməsi etməklə alınır:
x(kT)=3cos(2KT)+cos(20kT+  3 ),

k=0,1,2,...

cos(20kT+  3 )=0.5. Kvantlama addımı T=0.1 s qəbul edək.
Onda
x(0.1k)=3cos(0.2k)+0.5,
k=0,1,2,...
Göründüyü kimi, diskretləşmə nəticəsində yüksək tezlikli
toplanan sabit 0.5 siqnalına çevrilmişdir.Yəni yüksək lezlikli
toplanan üçün yalançı sıfır tezlikli siqnal meydana çıxmışdır.
Şəkil 1.29-da ilkin (a) və kvantlama nəticəsində alınmış (b)
siqnalları göstərilmişdir.

Şəkil 1.29
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Kvantlama nöqtələri kiçik dairəciklərlə göstərilmişdir.Nəticə
ondan ibarətdir ki, kvantlama addımı böyük olduğundan yüksək
tezlikli hormonika aralara düçərək nəzərdən qaçmışdır. Bu
çatışmamazlığı zamana görə T kvantlama addımını kiçiltmək və
ya səviyyəyə görə də kvantlama aparmaqla (bax, şəkil 1.26)
aradan qaldırmaq olar.
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FƏSİL 2
RƏQƏM SİQNALLAR VƏ SİSTEMLƏRİN
RİYAZİ YAZILIŞI
Rəqəm sistemlərində siqnallar həm zamana, həm də
səviyyəyə görə kvantlandığından rəqəm qurğularında baş verən
proseslər qeyri-xətti diskret ifadələrin köməyi ilə yazılır.
Tədqiqtları asanlaşdırmaq məqsədi ilə rəqəm sistemlərinin və
siqnallarının nəzəri tədqiqatlarında yalnız zamana görə
kvantlamadan istifadə olunur. Bu halda riyazi yazılış amplitud
impuls modulyasiyalı (AİM) diskret sistemlərə uyğun gəlir.
2.1. Rəqəm siqnalların və sistemlərin zaman
oblastında yazılışı
Фасилясиз (кясилмяз вя йа аналог) системлярдя олдуьу кими, импулс
системляринин дя рийази йазылышыны ики група айырмаг олар:
а) заман областында, сонлу-фярг тянликляринин кюмяйи иля йазылыш;
б) дискрет Лаплас вя З-тясвирлярдя ютцрмя функсийаларынын кюмяйи иля
йазылыш.
Яввялъя, импулс системляриндя истифадя олунан сигналларын заман
областында ифадя формалары иля таныш олаг.
2.1.1. İmpuls və çəpər funksiyası
1. Импулс функсийасы. Яэяр гурьу (bənd, обйект, АТС) эиришиня
дискретлик мянбяйи олан квантлайыъы гошулмуш аналог гурьусудурса, беля
гурьуда дискрет сигналларын тясириндян тактларарасы (дахили) кечид просесляри
мювъуд олур.
Аналог гурьулары ващид ( t ) импулсун йаратдыьы чяки функсийасы иля
там характеризя ола билдийиндян дискрет эириш сигналларыны ( t ) импулсларынын кюмяйи иля тясвир етмяк физики мащиййятя даща уйьундур.
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Бу тяляби юдяйян чыхыш сигналлары ардыъыллыьы квантлайыъынын фасилясиз
x( t ) сигналынын дискрет x(kT) , k  0,1,2, гиймятляри иля модуллашдырылан вя t k  kT заман анларында тясир эюстярян x(kT) сащяли (интенсивликли) ващид (t  kT) импулслар ардыъыллыьы шяклиндя тясвир олунур:

x* (t )  x(0)(t  0)  x(T)(t  T)    x(kT)(t  kT)   (4.1 )
(4.1) шяклиндя йахылмыш заман функсийасы импулс və ya çəpər
функсийасы адланыр. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsində diskret
siqnalları ifadə etmək üçün məhz bu funksiyadan istifadə olunur. Дирак
(t  kT) функсийасынын амплитуду  олдуьундан бу йазылыш
символик характер дашыйыр. Буна бахмайараг x(kT)  const вя

(t  kT) -нин Лаплас тясвири e kT олдуьундан беля йазылыш формасы
тясвирлярин кюмяйи иля апарылан тядгигатлары олдугъа асанлашдырыр.
Шякил 4.1, а-да x* ( t ) импулс функсийасынын шярти ишарялянмяси
эюстярилмишдир.

Шякил 4.1
2. Nəqtəvi çəpər функсийаsı. Рягям системлярини заман
областында, сонлу-фярг тянликляринин кюмяйи иля йаздыгда импулс
функсийасындан дейил nəqtəvi сяпяр функсийадан истифадя олунур.
Яэяр гурьу тябиятъя дискрет, мясялян, рягям гурьусудурса онун
эириш вя чыхыш сигналлары дискрет рягямляр шяклиндя ифадя олунур.
Беля гурьуларда ямялиййатлар такт арасы динамика иля мцшайят
олунмадыьындан импулс анлайышындан истифадя олунмур.
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Рягям системляриндя эириш вя чыхыш мялуматы кими ядяди
гиймяти йалныз x(kT) , k  0,1,2, заман анларында мялум олуб,
аргументин аралыг kT  t  (k  1)T гиймятляриндя сыфра бярабяр олан
дискрет функсийадан истифадя едирляр :

 x(kT) яэяр t  kT ,
x* ( t )  
k0
яэяр kT  t  (k  1)T .
0

(4.2 )

Бурада да Т яввялдя олдуьу кими квантлама аддымыдыр. Bu
yazilışdan diskret sistemlər nəzəriyyəsində islifadə olunur.
Шякил 4.1, б-дя (4.2)-нин шярти ишарялянмяси эюстярилмишдир.
Кясилмяз x( t ) функсийасындан уйьун шябякяли функсийаны алмаг
цчцн садяъя олараг t  kT явязлямясини етмяк лазымдыр. x(t )  1(t )
вя x(t )  t кясилмяз функсийаларына уйьун эялян x* (t )  1(kT)  1 вя

x* ( t )  kT шябякяли функсийалары шякил 4.2, а вя б-дя эюстярилмишдир.

Шякил 4.2
Уйьун импулс функсийалары шякил 4.3, а вя б-дя эюстярилмишдир.
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Шякил 4.3
Шябякяли x (t )  1(kT) вя x* (t )  kT функсийаларынын импулс
функсийасы шяклиндя йазылышы:
*



x* ( t )  1  ( t 0)  1  ( t T)    1  ( t kT)     ( t kT) ;
k 0

x* ( t )

 0  ( t  0)  T  ( t  T)  2T  ( t  2)   
 kT( t  kT)   



 kT(t  kT) .

k 0

Импулс x* ( t ) вя шябякяли x* ( t ) функсийаларынын Лаплас вя
З-тясвирляринин ейни олмасы аналог вя рягям гурьулары арасында
мцяййян уйьунлуг йаратмаьа имкан верир.
2.1.2. Сонлу-фярг тянликляри
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 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] ,
n  m, k  0,1,2,
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(4.3 )

Бурада x()  эириш, y()  чыхыш дяйишянляринин дискрет гиймятляри,
йяни шябякяли функсийалар; a i , bi  const  сабит ямсаллар;
n, m  const  кечмиш мялуматын дяринлийини характеризя едян
сабит кямиййятлярдир.
Тянлик (4.3) 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
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.
Башланьыъ шяртляря ясасян y(0) щесабландыгдан сонра биринъи
итерасийада (4.3) тянлийинин саь тяряфиня k  1 йазыб, артыг тапылмыш
y(0) гиймятиндян истифадя едяряк y(1T) щесабланыр вя с.
Беляликля, аддым-аддым, щяр k итерасийасында эиришин верилмиш
x(k ) , чыхышын ися щесабланмыш y[(k 1)T] гиймятлярини йериня
йазараг чыхышын y(kT) , k  k 0 гиймятляри садя рекурент алгоритм
ясасында щесабланыр.
Эюрцндцйц кими, сонлу-фярг схеми цзря щесабламалары йериня
йетиря билмяк цчцн чыхышын н сайда, эиришин ися m  1 сайда щяр
тактда (аддымда вя йа итерасийада) йениляшян гиймятлярини
йаддашда сахламаг лазымдыр.
Сонлу-фярг тянликляри кясилмяз диференсиал тянликляря нисбятян
о эюзял хцсусиййятя маликдир ки, онлар щяля йазылыш конструксийасында щялл алгоритмини якс етдирир.
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Гейд едяк ки, хятти сонлу-фярг тянликляринин аналитик щялл
цсуллары да мювъуддур. Бу щалда щесабламалар даща (4.3) рекурент
схем цзря дейил, билаваситя
y(k)  (k) , k  0,1,2,
аналитик щялли ясасында апарылыр. Бурада садялик цчцн квантлама
аддымы T  1 s эютцрцлмцшдцр.
Мясялян,
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 4.1-дя k  0,1,2,,7 цчцн чыхышын щесабланмыш
гиймятляри эюстярилмишдир.
Ъядвял 4.1

k
y( k )

0
0

1
0

2
0

3
0

4
1

5
6

6 7
22 64

Аналитик щялл башланьыъ шяртляри дя юдямяли олдуьундан, ъядвялдян
эюрцндцйц кими, биринъи дюрд гиймят сыфра бярабярдир.
2.1.3. Sonlu-fərq tənliklərinin аналог моделляр
ясасында qurulması
Фярз едяк ки, аналог (фасилясиз) обйектин диференсиал тянлийи ашаьыдакы
шякилдя верилмишдир:
a 0 y( n ) ( t )  a1y( n1) ( t )    a n y( t ) 
 b0 u ( m) ( t )  b1u ( m1) ( t )    b m u ( t )

Башланьыъ шяртляр:
101

(4.4 )

y(0)  y0 , y (0)  y10 ,  , y( n1) (0)  y0n1 ;

Бу тянлийя уйьун эялян дискрет тянлийин алынма цсулу иля таныш
олаг. Мцщяндис практикасында эениш тятбиг олунан вя ейни
заманда чох садя олан цсуллардан бири (4.4) тянлийиндяки эириш у
вя чыхыш й дяйишянляринин тюрямяляринин сонлу-фярг схемляри иля
апроксимасийасына ясасланыр. Яэяр фасилясиз тянликдя интеграллар да
иштирак едярся, онлары да дискрет аналоглары иля явяз етмяк
лазымдыр.
Тюрямяляри явяз етдикдя сол, саь вя мяркязи сонлу-фярг
схемляриндян истифадя олунур. Сол-фярг явязлямясиндян истифадя
етдикдя функсийанын (бурада f ( t ) иля ишаря олунмушдур) бахылан
(ъари) t  kT заман анындан солда йерляшян вя артыг мялум олан
кечмиш гиймятляриндян истифадя олунур:
df ( t ) f (kT) f (kT)  f [(k  1)T]


,
dt
T
T

d 2f ( t ) 2f (kT) f (kT)  f [(k  1)T]



dt 2
T2
T2
f (kT)  2f [(k  1)T]  f [(k  2)T]

,
T2
d3f ( t ) 3f (kT) 2f (kT)  2f [(k  1)T]



dt 3
T3
T3
(4.5 )
f (kT)  3f [(k  1)T]  3f [(k  2)T]  f [(k  3)T]

,
T3
...............................

d n f ( t ) n f (kT) n 1f (kT)  n 1f [(k  1)T]


.
dt n
Tn
Tn

Истянилян р тяртибли сонлу-фярг цчцн:
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r
r
r f (kT)   (1) r   f [(k  )T] .

 0
Бурада символик йазылыш олан

r
r!
   Сr 
!(r  )!


(4.6 )

(4.7 )

биномиал ямсалдыр.
Эюрцндцйц кими р тяртибли тюрямяни щесабламаг цчцн функсийанын
ъари f (kT) вя р сайда кечмиш f [(k 1)T] , f [(k 2)T] ,  ,
f [(k  r)T] дискрет гиймятляри мялум олмалыдыр.
Ифадя (4.6)-йя ясасян r фярглярини ачараг ( y( t ) вя u ( t ) дяйишянляри цчцн заманын ъари t  kT гиймятини йазмаг лазымдыр)
ейни аргументляря нязярян груплашдырма апарыб щяр тяряфи y(nT) нин ямсалына бюлсяк аларыг:

y(kT)  A1y[(k  1)T]    A n y[(k  n )T] 
 B0u (kT)  B1u[(k  1)T]    Bm u[(k  m)T] .

(4.8 )

Ифадя (4.8) н тяртибли (й-ин тюрямясинин ян бюйцк тяртибиня
эюря) сол сонлу-фярг тянлийи олуб рекурент ифадядир.
Бурада A i ямсаллары илкин a i вя Т тактындан асылыдыр. Bi
ямсаллары да юз нювбясиндя bi , Т вя a 0 ямсалларындан асылыдыр.
Квантлама Т аддымыны кичилтдикъя (4.8) моделинин дягиглийи артыр.
Дискрет моделдя ямсалларын Т-дян асылы олмасы системин
дайаныглыьынын вя кейфиййят эюстяриъиляринин квантлама тактындан
асылы олмасына сябяб олур. Бу хцсусиййят Т-нин сечилмясиня сярт
тялябляр гойур.
Тюрямяляри саь-фярг ифадяляри иля явяз етдикдя:
df ( t ) f [(k  1)T]  f (kT)

dt
T

Йцксяк тяртибли тюрямяляр яввялдя эюстярилмиш гайдада явяз
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олунур. Бу щалда ъари y( t ) вя u ( t ) дяйишянлярини y(kT) вя
u (kT) иля явяз етмяк лазымдыр. Бу йолла алынмыш сонлу-фярг тянлийинин ямсаллары цмуми щалда (4.8) тянлийинин ямсалларындан
фярглянир вя сол тяряф н такт, саь тяряф ися м такт сола сцрцшмцш
олур.
Цмуми щалда саь-фярг тянлийи ашаьыдакы шякилдя йазылыр:

y[(k  n )T]  A1y[(k  n 1)T]    A n y(kT) 
 B0 u[(k  m)T]  B1u[(k  m 1)T]    Bm u (kT) .

(4.9 )

(4.9) шяклиндя йазылмыш тянлийин цстцн ъящяти ондадыр ки, башланьыъ
ан k 0  0 ( t 0  0 ) эютцрцлдцкдя аргументин физики олараг баша
дцшцлмяйян мянфи гиймятляри иля ишлямяк лазым эялмир. Бурада
башланьыъ шяртляр дяйишянлярин мцсбят аргументляриня аид олур:
y(0),y(1T),...,y[(n-k)T] .
Щесабламалар y(nT) гиймятиндян башлайараг апарылыр. Яввялки гиймятляр ися башланьыъ шяртляр шяклиндя габагъадан верилир.
k 0  0 анына бцтцн башланьыъ шяртляр щазыр оларса, дейирляр ки,
систем башланьыъ вязиййятя нязярян щяйяъанланмышдыр.
Тюрямялярин сонлу-фярг схемляри васитяси иля апроксимасийа
цсулу о вахт гянаятбяхш нятиъяляр верир ки, квантлама аддымы
кифайят гядяр кичик олсун. Лакин сонлу-фяргл тянлийини еля гурмаг
олар ки,дягиглик Т-дян асылы олмасын.
Мисал 4.1. Апериодик манганын фасилясиз диференсиал тянлийи
верилмишдир:
T0 y (t )  y(t )  bu(t ) , y(0)  0 .
Бу тянлийин сол-фярг аналогуну тяртиб етмяк лазымдыр. Тюрямяни
апроксимасийа етмяк цчцн яввялъя сол-фярг ифадясиндян истифадя
едяк:
dy y(kT)  y[(k  1)T]

.
dt
T
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Дяйишянлярин ъари гиймятляри цчцн y(t )  y(kT) , u(t )  u(kT)
гябул едиб бу ифадяни илкин тянликдя йериня йазсаг, аларыг:
y(kT)  A1y[(k 1)T]  В0u(kT) , k  0,1,2,

Башланьыъ шярти сыфыр гябул едяк: k  0 , y[(1)T]  0 .
A1  

T0
bT
, B0 
.
T0  T
T0  T

Саь-фярг ифадясиндян истифадя етдикдя ися:
y[(k 1)T]  A1y(kT)  В0u(kT) , k  0,1,2,

Башланьыъ шярти сыфыр гябул едяк: k  0 , y[(0)T]  0 .
Бурада ямсаллар
T T
bT
, B0 
.
A1   0
T0
T0
Эюрцндцйц кими, сол вя саь-фярг тянликляринин ямсаллары
мцхтялиф алыныр. Лакин квантлама аддымы T  0 кичилдикъя бу
ямсаллар бир-бириня йахынлашыр.
Параметрлярин T0  1 с , T  2 с , b  2 гиймятляриндя фасилясиз
тянлийин щялли y(t )  2(1  e t ) .
Сол-фярг тянлийи ися

y(0.2k)  0.8333y[0.2(k 1)]  0.3333u(0.2k) , k  0,1,2,
Фасилясиз щялля ясасян чыхышын гярарлашма гиймяти у()  2 .
Ъядвял 4.2-дə u(kT)  1(kT)  1 ващид тякан сигналы цчцн щесабламаларын нятиъяляри, шякил 4.4-дя ися уйьун графикляр эюстярилмишдир.
Ъядвял 4.2
t

k

y( t )

y(0.2k)

u (0.2k )

0.0
0.2

0
1

0.0000
0.3625

0.3333
0.6111

1
1
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y* (0.2k )
0.000
0.333

0.4
0.6
0.8
1.0


2
3
4
5


0.6593
0.9024
1.1013
1.2642


0.8425
1.0354
1.1667
1.3055


1
1
1
1


0.611
0.842
1.035
1.196


Сол-фярг тянлийиндян истифадя етдикдя t  0 башланьыъ анында 0
явязиня y(0)  0.333  u(0)  0.333 алыныр ки, бу да башланьыъ интервалда гянаятбяхш сайыла билмяз. Заман артдыгъа ися фасилясиз y( t )
просесиня нязярян хята азалмаьа башлайыр. Гейд едяк ки, башланьыъ хятаны квантлама аддымыны кичилтмякля азалтмаг олар. Беля ки,

Şəkil 3.4
T  0.1 с эютцрсяк, B0  0.1818 вя y(0)  0.1818 dəqiq
аларыг.
Мисал 4.2. Икигат интеграллайыъы манганын

y(t )  bu(t ) , y(0) 0 , y (0) 0
тянлийи верилмишдир. Уйьун сонлу-фярг тянлийини гурмаг тяляб олунур. Бу щалда n  2 , m  0 .
Икинъи тяртиб тюрямяни

d 2 y y(kT)  2 y[(k  1)T]  y[(k  2)T]

dt 2
T2
сол-фярг схеми иля явяз едиб u(t )  u(kT) гябул етсяк йазмаг
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олар:

y[kT]  2y[(k 1)T]  y[(k  2)T]  T 2bu(kT) , k  0,1,2,
Башланьыъ шяртляри k  0 , y(2)  y(1)  0 гябул едяк.
Параметрлярин b  2 , T0  1 с гиймятляриндя фасилясиз вя дискрет тянликлярин щяллярини мцгайися едяк. Фасилясиз тянлийин сыфыр
башланьыъ шяртляриндя щялли координат башланьыъындан кечян y  t 2
параболасыдыр.
Ъядвял 4.3-дя u  1(t ) ващид тякан сигналы цчцн щесабламаларын
нятиъяляри эюстярилмишдир. Эюрцндцйц кими, башланьыъ етапда бюйцк
хяталар мцшащидя олунур. Хятанын йцксяк олмасы Т квантлама аддымынын
бюйцк олмасы иля ялагядардыр.
Ъядвял 4.3
t

k

0.0 0
0.2 2
0.4 4
0.6 6
0.8 8
1.0 10

y( t )

y(0.1k)

u(0.1k)

0.000
0.040
0.160
0.360
0.640
1.000

0.02
0.12
0.30
0.54
0.84
1.22

1
1
1
1
1
1

y* (0.1k )
0.00
0.06
0.20
0.42
0.72
1.10

1. Ямсаллар арасында ялагя. Сонлу-фярг тянлийи иля уйьун диференсиал
тянлийин ямсаллары арасында ялагяни гурмаьа чалышаг. Ялагя дцстурлары бу
тянликляр арасында гябул олунмуш йахынлыг мейарындан асылыдыр.
Ян идеал йахынлыг мейары бу тянликлярин аналитик y( t k ) вя дискрет
y(kT) щялляринин k  0,1,2, дискретляшдирмя нюгтяляриндя бярабяр
олмасыдыр, йяни y(t k )  y(kT) . Ейни заманда, бу шяртин юдянмяси Тдян асылы олмадыьындан ону кифайят гядяр бюйцк эютцрмяк мцмкцндцр.
Фярз едяк ки, обйектин диференсиал тянлийи мялумдур:
Ъядвял 4.4
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t

k

0.0 0
0.1 1
0.2 2
0.3 3
0.4 4
0.5 5
0.6 6
0.7 7
0.8 8
0.9 9
1.0 10



y( t )
2.00
2.11
2.24
2.39
2.56
2.75
2.96
3.19
3.44
3.71
4.00


y* (0.1k )
2.00
2.12
2.26
2.42
2.60
2.80
3.00
3.26
3.52
3.80
4.10


u(0.1k)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


y( n ) ( t )  a1y( n1) ( t )    a n y( t ) 
 b0 u ( m)  b1u ( m1)    b m u , m  n

(4.11 )

Башланьыъ шяритляр сыфырдыр.
Йцксяк тяртибли y ( n ) тюрямясинин ямсалы ващидя бярабяр олмадыгда тянлийин щяр ики тяряфини бу ямсала бюлмяк лазымдыр.
Уйьун тянлийи ашаьыдакы сол-фярг тянлийи шяклиндя ахтараг:

y(kT)  A1y[(k 1)T]  A 2 y[(k  2)T]   A n y[(k  n )T] 
 B0 u (kT)  B1u[(k 1)T]   Bm u[(k  m)T] .

(4.12 )

Бу тянлийин ямсалларынын илкин (3.11) тянлийин мялум a i вя bi
ямсалларындан асылылыьыны тапмаг тяляб олунур.
A i ямсалларыны системин сярбяст щярякяти заманы, йяни саь
тяряфляри сыфра бярабяр олдуьу щалда, (4.11) вя (4.12) ифадяляринин
характеристик тянликляринин бярабярлийи шяртиндян тапмаг олар.
Характеристик тянликляри тапмаг цчцн бу ифадялярдян сыфыр башланьыъ
шяртляриндя Лаплас чевирмяси алаг. Биринъи тянлик цчцн:
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(sn  a1sn1    a n )Y(s)  0 .
Икинъи тянлик цчцн L[Ay(t  )]  Aes Y(s) гайдасындан
истифадя етсяк, аларыг:

(e0s  A1eTs  A2e2Ts  An enTs )Y(s)  0 .
nTs
Щяр тяряфи e ямсалына вурсаг (бу щалда ъари k аны k  n
олуб, н такт сола сцрцшцр), аларыг:

(enTs  A1e( n1)Ts  A2e( n2)Ts    An )Y(s)  0 .
Беляликля, уйьун характеристик тянликляр:

sn  a1sn1    a n  0 ,
enTs  A1e( n1)Ts  A2e( n2)Ts    An  0 .
Икинъи тянлийин кюклярини z i иля ишаря етсяк, онларын биринъи
тянлийинин s i кюкляри иля ялагясини беля йазмаг олар:

zi  esi T , i  1,2,, n .
(4.13)
Ямсаллар a i мялум олдуьундан s i кюклярини биринъи тянликдян
тапыб (4.13) ифадясиня ясасян z i кюкляри щесабланыр. Инди тянлийин
ямсаллары иля кюкляри арасындакы мцнасибяти тяйин едян Вийет
дцстурларындан истифадя етсяк, йазмаг олар:



A 2  z1z 2  z1z3    z1z n  z 2 z3    z n1z n ,

A3  (z1z 2 z3  z1z 2 z 4    z n2 z n 1z n ) ,


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


A n  (1) n z1z 2 z n
A1  (z1  z 2    z n ) ,

(4.14 )

Эюрцндцйц кими, алынмыш ялагя дцстурларына a i ямсаллары билаваситя
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дейил, z i кюкляринин васитяси иля дахил олур.
Яэяр илкин олараг сонлу-фярг тянлийи верилярся вя уйьун диференсиал
тянлийин ямсалларыны тапмаг тяляб олунурса, кюкляр арасында ялагя
1
si  ln zi
T
шяклиндя олаъагдыр.
Бу щалда



a 2  s1s 2  s1s3    s1s n  s 2s3    s n 1s n ,

a 3  (s1s 2s3  s1s 2s 4    s n 2s n1s n ) ,


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

n

a n  (1) s1s 2 s n
a1  (s1  s 2    s n ) ,

(4.15 )

Инди (4.11) вя (4.12) тянликляринин саь тяряфлярини нязяря алмагла Bi ,
i  1,2,, m ямсалларыны тапаг. Bi ямсаллары щярякятин мяъбури
топлананында иштирак етдийиндян бурада, щяллярин y(t k ) y(kT)
бярабярлийи шяртиндян истифадя едяъяйик. Щяллин конкрет ифадяси у
идаря тясиринин шяклиндян асылы олдуьундан, ону тяйин етмяк
лазымдыр. АТС-ин кейфиййят эюстяриъиляри вя обйектин параметрляри
адятян ващид тякан сигналынын тятбиги нятиъясиндя алынмыш кечид
характеристикасы ясасында тяйин едилдийиндян, идаря тясири кими
u(t )  1(t )  1 ващид тякан эютцряк.
Бу щалда U(s)  1/ s олдуьундан (4.11) диференсиал тянликдя
чыхышын тясири
M(s)
.
(4.16)
Y(s) 
sD(s)
Бурада
M(s)  b0sm  b1sm1    bm ;

D(s)  sn  a1sn1    a n .
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Ифадя (4.16)-йя уйьун эялян щялли Хевисайд дцстурунун
кюмяйи иля тапмаг олар. Садялик цчцн фярз едяк ки, s i кюкляри садя
кюклярдир. Онда бу щялл:
n

y( t )  c 0   ci es i t .

(4.17)

i1

Бурада
c0 

M(si )
M(0) b m
, ci 
.

D(0) a n
si D(si )

(4.18)

Бурада s i кюкляри D(s)  0 характеристик тянлийинин кюкляридир. (4.17) щялли садя кюкляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Йяни
D(s)  0 тянлийинин кюкляри арасында тякрарланан кюкляр олмалы
дейил. Тякрарланан кюкляр олан щалда щяллин формасы мцряккябляшир. t вя онун мцхтялиф тяртибляри дя вуруг кими иштирак едир.
Ващид u(t )  1(t )  1 тяканы цчцн (4.12) сонлу-фярг тянлийинин
оператор формада йазылышы:

(z n  A1z n1    An ) y(kT)  (B0zm  B1zm1    Bm )1(kT) .
Вя йа

G(z) y(kT)  H(z)1(kT) .

Бу тянлийин аналитик щялли:
n

y(kT)  g 0   gi zik .

(4.19)

i1

Бурада
g0 

B0  B1   Bm
H(1)

,
G(1) (1 z1 )(1 z 2 )(1 z n )

(4.20)

gi 

B z m  B1zim1    Bm
H( z i )
 0 i
.
(zi  1)G(zi )
(zi  1)G(zi )

(4.21)

Аналитик щяллярин y(t k ) y(kT) бярабярлийи шярти уйьун ямсал111

ларын бярабярлийи демякдир:
с0  g 0 , сi  gi , i  1,2,, n
Ямсалларын (4.18), (4.20) вя (4.21) ифадялярини бурада йериня
йазсаг, ашаьыдакы хятти тянликляр системини алмыш оларыг:
B0  B1    Bm  (1  z1 )(1  z 2 )(1  z n )с0 ,





B0 z n2  B2 z n2 1    Bm z n m 


 (z 2  1)(z 2  z1 )(z 2  z3 )(z 2  z n )c 2 ,  (4.22)
.................................... 

n
n 1
n m

B0 z n  B1z n    Bm z


 (z n  1)(z n  z1 )(z n  z n 1 )c n . 

B0 z1n

 B1z1n 1    Bm z n m  (z1  1)(z1  z 2 )(z1  z n )c1 ,

(n  1) сайда тянликлярдян ибарят олан бу тянликляр системинин
биргиймятли щяллинин мювъуд олмасы цчцн m  n зярури шярти
юдянмялидир. m  n щалында тянликлярин сайы, Bi , i  0,1,, n ,
дяйишянлярин сайындан чох олдуьундан мясялянин щялли мювъуд
дейил. Тятбиги мясялялярин яксяриййятиндя m  n олдуьундан
m  n тялябаты ящямиййятли мящдудиййятдир.
Бу тянликляр системини m  n щалында щялл едяряк Bi ямсалларыны ci ямсалларындан вя z i кюкляриндян асылы олараг тапырыг.
Мясялян, m  n  3 щалы цчцн:
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B0  с0  с1  с3  b 0 ,
B1  (z1  z 2  z3 )c0  (1  z 2  z 3 )c1 
 (1  z1  z 3 )c 2  (1  z1  z 2 )c3 ,
B2  (z1z 2  z 2 z3  z 3z1 )c0  (z 2  z3  z 2 z 3 )c1 
 (z1  z3  z1z 3 )c 2  (z1  z 2  z1z 2 )c3 ,
B3  z1z 2 z3c0 .

Бахылан цсулун n тяртибли ъябри тянлийин s i кюкляринин вя
трансендент e i , i  1,2,, n , функсийаларынын щесабланмасыны
тяляб етмясиня бахмайараг, тюрямялярин сонлу-фярг схемляри
ясасында апроксимасийасы нятиъясиндя алынмыш фярг тянликляриндян
даща дягиг нятиъя верир. Бундан башга, бу цсулун дягиглийи Т-дян
асылы олмадыьындан ону кифайят гядяр бюйцк эютцрмяк мцмкцндцр.
Йеэаня чатышмайан ъящят кими идарянин тяртибинин чыхыш
кямиййятинин тяртибиня бярабяр олмасыны ( m  n ) эюстярмяк олар.
Бу, чох сярт шярт олан y(t k ) y(kT) шяртинин бцтцн t k квантлама
нюгтяляриндя юдяниля билмяси цчцн лазымдыр. m  n щалларында
апроксимасийа хятасы артмаьа башлайыр вя Т-нин кичилдилмясиня
тялябат йараныр.
Мисал 4.4. Обйектин тянлийи
y  0.5y  u  2u .
sT

Башланьыъ шяртляр сыфыр y(0)  0 , u(0)  0 , идаря сигналы u  1(t )
ващид тякандыр. Бу мисалда n  1 , m  n  1 , D(s)  s  0.5 ,
M(s)  s  2 . Характеристик D(s)  0 тянлийинин кюкц s1  0.5
садя кюкдцр. T  0.5 s гябул едяк. (4.13) ифадясиня ясасян сонлуфярг тянлийинин характеристик тянлийинин кюкц z1  e0.25  0.7788 .
Вийет дцстуру (4.14)-я ясасян A1  z1  0.7788 .
D(s)  1 олдуьуну нязяря алсаг (3.18) ифадясиня ясасян
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c0 

2
 4,
0.5

c1 

 0.5  2 1.5

 3 .
 0.5
 0.5

u(t )  1(t )  1 щалында фасилясиз тянлийин (3.17) щялли:
y(t )  4  3e0.5t .
Тянликляр системи (4.22):
B0  B1  (1  z1 )c0  0.2212  4  0.8848 ,
0.7788B0  B1  (z1 1)c1  0.2212  3  0.6636 .

Бурадан B0  1.0000 , B1  0.1152 .
Беляликля сонлу-фярг тянлийи
y(kT)  0.7788y[(k 1)T] 1(kT)  0.1152 1[(k 1)T]

(4.23 )

y(1)  0 , 1(1)  0 .
Эядвял 4.5-да чыхышын (7.34) вя (4.23) щялляринин кюмяйи иля
щесабланмыш гиймятляри эюстярилмишдир.
Ъядвял 4.5

tk k
0.0 0
0.5 1
1.0 2
1.5 3
2.0 4
2.5 5
3.0 6
3.5 7
4.0 8
4.5 9
5.0 10

y( t k )
1.0000
1.6636
2.1804
2.5829
2.8964
3.1405
3.3306
3.4787
3.5940
3.6838
3.9179
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y(kT)

1(kT)

1.0000
1.6636
2.1804
2.5829
2.8964
3.1405
3.3306
3.4787
3.5941
3.6839
3.9179

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, аналог вя сонлу-фярг тянликляринин
квантлама t k  kT нюгтяляриндя
цст-цстя дцшцрляр. Шякил 4.5-дя
обйектин кечид характеристикасы
эюстярилмишдир.

Şəkil 4.5

2.1.4. Sonlu - tənliklərinin vязиййятляр
фязасында йазылышı
Мцасир идаряетмя нязяриййясиндя ясас етибары иля дя чохюлчцлц системляри лайищя етдикдя, сонлу-фярг тянликляринин вязиййятляр
фязасында йазылышы ваъиб рол ойнайыр. Вязиййятляр координатларына
кечид фасилясиз системлярдя чыхыша нязярян йазылмыш н тяртибли бир
диференсиал тянлийи н сайда бир тяртибли тянликляр системиня (нормал
Коши формасы) эятирилмясиня уйьундур.
Фярз едяк ки, эиришя вя чыхыша нязярян бирюлчцлц обйектин
тянлийи ашаьыдакы шякилдя верилмишдир:

a 0 y( n )  a1y( n1)    a n y  b0u

(4.24)

Бу тянлийин вязиййятляр координатларында йазылышы

x1  y , x 2  y , … , x n  y( n1)
явязлямясиня ясасланыр:

x (t )  Ax(t )  bu , x(0)  x0 .
Бурада
115

(4.25)

1
0

0
 0

0
1

0
 0
 ... .................

A 0
0
0

1
 ... .................

 an
a
a
a
 n-1  n-2   1
 a
a0
a0
a0
 0






 ;






 0 
 
 0 
 
 0 
b  ;
  
 
 b0 
a 
 0

x  ( x1, x2 ,, xn ) т  вязиййят вектору; у  скалйар идаря тясири;
й  мцшащидя олунан чыхышдыр.
Сонлу-фярг иянликляринин вязиййят фязасында йазылышы мцхтялиф
цсулларла щяйата кечириля биляр.
1. Бирбаша вя йа дяйишянлярин явяз олунмасы цсулу. Фярз
едяк ки, (4.24) 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) .

(4.26 )

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) ,

y[k  n  1]  x2 (k)  x1(k  1) ,
y[k  n  2]  x3 (k)  x2 (k  1) ,

(4.27)

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

y[k  1]  xn (k)  xn 1 (k  1) ,
y[k]  xn 1 (k)  xn (k  1) .
Бурада xn1 (k ) дяйишяни, (4.27) зянъириндян эюрцндцйц кими,
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бцтцн кечмиш мялуматы юзцндя акумулйасийа едир. Йени дяйишянляри (4.26) 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) .

(4.28 )

Ифадя (4.27)-у яксиня йазыб, сонунъу сятирдя (4.28) иля ифадя
олунан xn1 (k ) дяйишянини нязяря алсаг, аларыг:

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

(4.29)

..................................
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 (4.29), (4.26) сонлу-фярг тянлийинин вязиййятляр
{x1, x2 ,, xn } фязасында (координатларында) йазылыш формасыдыр. Бу
ифадянин вектор шякли:

x(k  1)  A*x(k )  b*u (k ) ,
y(k)  c т x(k)  du(k ) ,

k  0,1,2,

Башланьыъ шярт: x(0)  x0 .
Бурада вязиййят вектору вя мцшащидя матриси
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(4.30)

 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 (4.30) йазылыш формасына уйьун
эялян обйектин вектор структур схем шякил 3.6-дя эюстярилмишдир.
Шякилдя 1 бир такта лянэитмя блокудур.

Шякил 4.6
Мисал 4.5. Фярз едяк ки, обйектин диференсиал тянлийи верилмишдир:
y  a1y  a 2 y  b0u .
Бу тянлийин дискрет аналогуну вязиййятляр фязасында йазмаг
тяляб олунур. Биринъи вя икинъи тяртиб тюрямяляри онларын (4.5)
сонлу-фярг аналоглары иля апроксимасийа едиб груплашдырма апарсаг, аларыг:
y(kT)  A1y[(k  1)T  A2 y[(k  2)T  B0u(kT)
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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 (4.29)-ясасян n  2 цчцн йазмаг олар:

x1 (k  1)  x2 (k) ,
x2 (k  1)  0.571x1 (k)  1.428x2 (k)  1.143u(k) ,

(4.31)

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 4.6. 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

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 (4.30) формасыны уйьун олараг:
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1 
0 
 0
, b*    .
A*  

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

2.1.5. Sonlu- fərq tənliklərinin həll sxemləri.
Simulinkdə realizasiya
Sadəlik üçün kvantlama addımını T=1 san qəbul etsək
birölçülü obyekt (bir girişli x və bir çıxışlı y) üçün sonlu-fərq
tənliyini aşağıdakı şəkildə

y (k )  a1 y(k  1)  a2 y (k  2)  ...  an y(k  n) 
b0 x(k )  b1 x(k  1)  ...  bm x(k  m).
Burda k=0,1,... diskret zaman anlarıdır. tk= kT.
Bu tənlik n tərtibli xətti sonlu-fərq tənliyi olub n sayda başlanğıc
şərtlərə malikdir: y(-1)=y1,..., y(-n)=yn.
Həllin müxtəlif realizasiya formaları mövcuddur.
Şəkil 4.7-də bilavasitə forma adlanan sxem göstərilmişdir.
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Şəkil 4.7
Hər-bir 1-takta ləngitmə blokuna (İnteger Delay) uyğun parametrlər
pəncərəsindən kvantlama T addımının və başlanğıc y(-j)=yj, j=0,1,2,...,n
yşərtin qiymıtləri daxil edilir.
Misal 4.1. Sonlu–fərq tənliyi:
y (k )  0.7 y (k  1)  2 x(k )  4 x(k  1).
y (1)  0.

T=1 san. Giriş siqnalı x(k)=1 , k=0,1,....20 sabitdir.
Şəkil 4.8-də həllin Simulink sxemi a), qrafiki b), tk =kT və y(tk)
qiymətləri c) göstərilmişdir.
y
Scope 1

x(k)
1
Constant

y(k)

To Workspace

2
Zero -Order
Hold
Integer Delay

Scope
-1
Z

-1
Z
4

x(k-1)

-0.7
y(k-1)

Gain

a)
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t=kT
0
1.0000
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
6.0000
7.0000
8.0000
9.0000
10.0000
c)

y(kT)
2.0000
4.6000
2.7800
4.0540
3.1622
3.7865
3.3495
3.6554
3.4412
3.5911
3.4862

b)

Şəkil 4.8
t və y-in qiymətləri Matlabın əmirlər pəncərəsində >> [tout,y]
yazmaqla alınmışdır.
2.2. Rəqəm siqnallarının və системляринин тясвирлярин
кюмяйи иля йазылышы
Тясвирлярдя йазылыш формасы импулс системин дискрет эириш вя чыхыш
сигналларына Лаплас вя йа З-чевирмянин тятбиги нятиъясиндя алынмыш дискрет
тясвирляря ясасланыр.
2.2.1. Дисвкрет Лаплас чевирмяси
Дискрет Лаплас чевирмяси йалныз
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x* ( t )  x(0)( t  0)  x(T)( t  T)   
 x(kT)( t  kT)   



 x(kT)(t  kT)

(4.38 )

k 0

импулслар ардыъыллыьы шяклиндя верилмиш импулс функсийасына вя йа рягям
системляриндя истифадя олунан уйьун x* ( t )  x(kT) шябякяли вя йа
чяпяр функсийасына тятбиг олуна биляр.
Дискрет системлярин тясвирлярдя йазылышы символик йазылыш олуб, дискрет
системлярин динамикасынын ъябри ифадялярин кюмяйи иля тясвир етмяйя
имкан верир. Бу сябябдян дайаныглыьын вя кейфиййятин тядгиги, кечид
просесляринин гурулмасы олдугъа асанлашыр.
Формал ъящятдян дискрет Лаплас чевирмяси ади Лаплас чевирмясинин
дискрет сигналлара тятбигиндян ибарятдир. Буна бахмайараг, чеврилян функсийанын бискрет функсийа олдуьуну фяргляндирмяк хатириня, чох вахт беля
ади Лаплас чевирмяси дискрет Лаплас чевирмяси адландырылыр вя D* x* ( t )
иля ишаря олунур.
Дискрет (4.38) функсийасына ади Лаплас чевирмяси тятбиг едяк.
L{(t  kT)}  ekTs L{(t )}  ekTs 1 хассясини вя x(kT)  const
олдуьуну нязяря алсаг, йазмаг олар:









D*  L x* ( t )  X* (s)  x(0)e0  x(T)e  Ts 
 x(2T)e  2Ts    x(kT)e  kTs   



 x(kT)e kTs .

(4.39)

k 0

Бу ифадя тярифя ясасян уйьун x* ( t )  x(kT) шябякяли функсийасы
цчцн дя ейни олуб ашаьыдакы шякилдя ишаря олунур:

 



D*  L x* ( t )  X* (s)   x(kT)e kTs

(4.40)

k 0

Аналог x( t ) сигналындан дискрет Лаплас чевирмяси алмаг цчцн
яввялъя ону t  kT явязлямяси етмякля x* ( t ) шябякяли функсийа123

йа эятирмяк лазымдыр.
Яэяр аналог сигналынын X(s) тясвири верилярся, x( t ) орижиналыны
тапыб, йеня t  kT явязлямяси етмяк лазымдыр. Бу ямялиййат
символик олараг беля йазылыр:

X* (s) [X(s)]*  L{L1[X(s)]t  kT }  L{x* (t )} .
Бурада L, L1  дцз вя тярс Лаплас чевирмяляринин символудур. Кванлайыъынын эириши фасилясиз, чыхышы ися дискрет сигнал олдуьундан

[X(s)]*  X* (s)
ифадяси квантлайыъынын чыхыш сигналынын тясвирини эюстярир.
Бязи щалларда нисби заман t  t / T вя q  sT гябул едиб
(4.40) дискрет Лаплас тясвирини ашаьыдакы шякилдя ифадя едирляр:


F* (q) X* (q)   x(k )ekq .
k 0

Нисби заманда фасилясиз x( t ) сигналы x( t ) , уйьун шябякяли
функсийа x(k ) функсийасы ися t  k явязлямяси нятиъясиндя алыныр.
Мисал 4.8. а) Ващид x(t )  1(t )  1 цчцн дискрет Лаплас чевирмясини тапаг. t  kT , k  0,1,2, йазмагла бу функсийаны шябякяли x(kT)  1(kT) функсийасына чевиряк. (4.40) дцстуруна ясасян:


X* (s)  1 e0  1 eTs     ekTs 
k 0

|e

 Ts

1
eTs

,
1  eTs eTs  1

| 1.

б) Експоненсиал x(t )  et функсийасы цчцн x(kT)  ekT . Бу
щалда

X* (s)  e0e0  eTeTs  e2Te2Ts   1 eT(s)  e2T(s) 
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Бу ъям яввялки мисалда олдуьу кими, сонсуз азалан щяндяси
силсилянин щядляр ъями олдуьундан ону да гапалы шякилдя йазмаг
мцмкцндцр:
eTs
Ts
s
. ■
X* (s)  Ts T , | e | e
e e
Яэяр X* (s) тясвири верилярся, уйьун орижиналы, йяни

x* ( t )  x(kT) шябякяли функсийасыны (вя йа x* ( t ) импулс функсийасыны) тяйин етмяк цчцн тярс дискрет Лаплас чевирмясиндян
истифадя олунур:
1
(4.41)
x(kT)  D1{X* (s)} 
X* (s) ekTs ds .
2j 
с

c
Контур интегралы e радиуслу c чевряси цзря щесабланыр. c  
,   Re s . Бурада Re  s комплекс кямиййятинин щягиги щиссяси
демякдир.
Контур интегралыны чыхыглар ( Re s ) щаггында Коши теореминя
ясасян щесабламаг олар:
n

x(kT)   Re s[X* (s) eTs ( k 1) ] .
i 1

(4.42)

si

Ъямлямя X* (s) функсийасынын бцтцн s  si гцтбляриндя
щесабланмыш чыхыглары цзря апарылыр.
Яэяр x( t ) функсийасынын ади X(s) Лаплас тясвири мялум
оларса, уйьун дискрет X* (s) Лаплас тясвириня кечид ашаьыдакы дцстурун кюмяйи иля йериня йетирилир:

1

X* (s)   Re s X(si )
.
Ts i  Ts 
1 e e 
i 1 s i 
n

2.2.2. З-чевирмя
Düz Z-çevirmə
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(4.43)

Йени z  e дяйишяни гябул едиб дискрет Лаплас тясвиринин
(4.39) ифадясиндя йериня йазсаг, ону даща садя шякиля эятирмяк
олар:
Ts

Zx* ( t ) X(z)  x(0)z 0  x(T)z 1   


 x(kT)z k     x(kT)z k

(4.44)

k 0

З-чевирмяси нятиъясиндя алынмыш (4.44) ифадяси импулс x* ( t ) вя йа
шябякяли x* ( t ) функсийасынын з-тясвири адланыр. З  з-чевирмянин
символудур.
Яэяр | x(kT) | щядляри мящдуд олуб | z | 1 шярти юдянилярся,
(4.44) сонсуз сырасы йыьылан сыра олаъагдыр. Ваъиб олан бир хцсусиййяти дя гейд едяк. z  k  эеъикмя оператору адланыб сигналын k
такт (аддым) эеъикмясини, йяни x(t  kT) гиймятини характеризя
едир. Бу сябябдян (4.44) шяклиндя верилмиш з-тясвирдян сонлу-фярг
тянлийиня кечмяк чох асандыр. Мясялян, обйектин з-ютцрмя
функсийасы
Y(z)
z 3
z 3
W ( z) 


U(z) (1  z-1 )2 1  2z-1  z 2
шяклиндя верилярся, уйьуг сонлу-фярг тянлийи:

y(k)  2y(k 1)  y(k  2)  u(k  3) , k  0,1,2,
З-чевирмянин ясас хассяляри
1. Хяттилик:

Z{x1(kT)  x2 (kT)}  X1(z)  X2 (z)
2. Заман цзря саьа сцрцшдцрмя (эеъикмя теореми):

Z{x(t  dT)}  z d X(z) ,
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а) Z{(t  kT)}  z k Z{(t )}  z k ;
б) Z{x(t ) x(t T) x(t 2T)}  (1 z 1  z 2 )X(z) .
Мялумат   dT гядяр эеъикярся, о  мцддятиндян сонра
мейдана чыхдыьындан заман оху цзря  ващид саьа сцрцшмя баш
верир.
3. Заман цзря сола сцрцшдцрмя (габаглама теореми):
d1

Z{x( t  dT)}  z d [X(z)   x(iT ) z i ] .
i0

Хцсуси щаллар:
а) Z{x(t  T)}  zX(z)  zx(0) ;
б) Z{x(t  2T)}  z 2X(z)  z 2 x(0)  zx(T) .
Яэяр башланьыъ шяртляри
x(0)  x(T)  x(2T)    x[(d 1)T]  0
оларса,
Z{x(t  dT)}  zd X(z) .
4. з- цзря мигйасын дяйишдирилмяси:

Z{x(t )e t }  X(zet ) .
 t

Йяни орижиналы заман областында e
експонентасына вурма, з
 T
 T
областында з-ин e
кямиййятиня щасилиня, йяни мигйасын e
дяфя дяйишдирилмясиня уйьун эялир.
5. Орижиналын башланьыъ гиймяти:

x(0)  lim X(z) .
z

6. Орижиналын сон(гярарлашмыш) гиймяти:
x()  lim

z1

z 1
X(z)  lim (z  1)X(z) .
z
z1
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Йухарыдакы ифадяляр t  nT явязлямяси цчцн дя дюьрудур.
Мисал 4.9. а) x(t )  1(t ) ващид тякан сигналы цчцн шябякяли
функсийа x(kT)  1(kT)  1 олдуьундан (4.44) дцстуруна ясасян:
X(z)  1 z 1  z 2   z k   

1
z | z | 1

,
1
z
1
1 z

б) x(t )  t вя уйьун шябякяли x(kT)  kT функсийасы цчцн

X(z)  0  z 0  Tz1  2Tz2   kTzk   

Tz1
Tz
.

1 2
(1 z ) (z 1) 2

в) t  kT анында тясир едян x* (t )  (t  kT) ващид тякан
импулсу цчцн
X* (s)  e kTs  X(z)  z  k .
k  0 башланьыъ анда тясир едян ващид импулс цчцн X(z)  1 . ■
Tərs Z-çevirmə.
Яэяр X(z) тясвири мялум оларса, уйьун орижиналы (йяни
x(kT) шябякяли функсийасыны) тапмаг цчцн тярс з-чевирмясиндян
истифадя олунур:
1
x(kT)  Z1{X(z)} 
X(z) z k1dz .
(4.45)
2j 

Бу щалда (4.42)-я уйьун олараг:
n

x(kT)   Re s[X(z) z k 1 ] .
i 1

(4.46)

si

c
Бу щалда ъямлямя X(z) функсийасынын e радиуслу чеврянин
дахилиндя йерляшян z  zi гцтбляриндяки чыхыглары цзря апарылыр.
Бир хцсусиййяти гейд етмяк ваъибдир. Эюрцндцйц кими,
орижиналын (4.46) ифадясиндя квантлпма аддымы Т иштирак етмир. Бу
сябябдян тапылмыш орижинал x(kT)  (k) шяклиндя алыныр. Уйьунлуг йаратмаг цчцн k  kT явязлямясини етмяк лазымдыр. Мяся-
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лян, x(kT)  k 2 шяклиндя алынарса, бу щялли x(kT)  T 2k 2 шяклиндя
йазмаг лазымдыр.
Яэяр ади X(s) Лаплас тясвири верилярся, уйьун з-тясвир ашаьыдакы дцстурун кюмяйи иля тяйин олунур:

1

X(z)   Re s X(si )
.
Ts i 1 
1 e z 
i 1 s i 
n

(4.47)

Бурада ъямлямя X(s) функсийасынын s  si гцтбляриндяки
чыхыглар цзря апарылыр.
Бу чевирмя формал олараг о демякдир ки, илкин фасилясиз x( t )
орижиналы x(kT) дискрет щала эятириляряк она з-чевирмя тятбиг олунмушдур. Бу ямялиййат символик олараг ашаьыдакы кими йазылыр:
X(z)  Z{[L1{X(s)}] t  kT }  Z{x(kT)} .

Чыхыгларын щесабланмасы. Фярз едяк ки, F( x) функсийасы
(4.42), (4.43), (4.46) вя (4.47) ифадяляриндяки Re s [] символунда
мютяризянин дахилиндяки ифадядир. F( x) функсийасынын a  xi
нюгтясиндя тякрарланма ядяди м олан гцтбляри мювъуддурса, бу
нюгтядя чыхыг ашаьыдакы ифадя иля тяйин олунур:

Re s F( x)  Re s F(a ) 
a

1
d m 1
lim m-1 {( x  a )m F( x)} . (4.48)
(m  1)! x a dx

Садя кюк (йяни тякрарланан кюкляр йохдур) цчцн m1 вя
0! 1 олдуьундан
Re s F( x)  lim{( x  a )F( x)} .
a

x a

F( x)  X( x)( x) 

(4.49)

M( x)
( x ) .
D( x)

шякилдя верилярся, x  xi гцтбляри D( x)  0 тянлийинин кюкляриндян
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ибарят олур.
Бу щалда (4.49) ифадясини беля дя йазмаг олар:

 M( x)

Re s F( x)  lim 
( x)  .
x

a
a
 D( x)


(4.50)

Мясялян, (4.42) ифадясиндя X( x)  X* (s) , ( x)  eTs( k 1) .
Яввялдя сигнал x(kT) , уйьун тясвирляр ися X* (s) вя йа X(z)
шяклиндя ишаря олунмушдур. Тятбиги мясялялярдя x(kT) ролунда
тапшырыг g(kT) , щяйяъанландырыъы тясир f (kT) , идаря u (kT) , чыхыш
y(kT) , цмумиййятля истянилян шябякяли функсийа чыхыш едя биляр.
Бу щалда уйбун тясвирляри G* (s) вя йа G(z) , U(z) , Y(z) вя с.
шяклиндя ишаря едяъяйик. Бундан башга, (4.43) вя (4.47)
ифадяляриндяки X* (s) вя X(z) тясвирляри физики бахымдан W* (s)
вя W(z) дискрет ютцрмя функсийаларыны да ифадя едя билярляр.
З-чевирмя цсулунун хятти рягям вя импулс системляринин
ялверишли тядгигат васитяси олмасына бахмайараг, бязи чатышмазлыьа
маликдир. Дцз вя тярс Лаплас чевирмяляри биргиймятли шякилдя тяйин
олуна билдийи щалда, тяр з-чевирмя ямялиййаты нятиъясиндя алынмыш
x(kT) шябякяли функсийайа уйьун эялян кясилмяз x( t ) функсийасыны олдуьу кими бярпа етмяк щямишя мцмкцн олмур. Бу хцсусиййят тябии щалдыр, чцнки x(kT) шябякяли функсийасы юзцнцн x( t )
доьураны иля йалныз t k  kT дискретляшдирмя нюгтяляриндя цст-цстя
дцшя биляр. Аралыг t  kT нюгтяляриндя кясилмяз функсийа x( t )
сярбяст олдуьундан x(t k ) x(kT) шяртини юдяйян чохлу x( t )
функсийалары мювъуд ола биляр.
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Şəkil 4.9

Шякил 4.9-да беля x( t ) функсийалар чохлуьундан икиси
x(kT)1(kT) 1 шябякяли функсийасы цчцн эюстярилмишдир.
Бу функсийалар дюврц функсийа олуб тезликляри бир-бириндян
  0 , 0  2 / T ,   0,1,2, дяфя фярглянир. Бурада 0 ясас
(ян кичик) щармониканын тезлийидир. Цмумиййятля эюстярмяк олар
ки, дискрет Лаплас тясвири вя демяли з-тясвир дя дюврц функсийадыр.
Бу хцсусиййяти исбат етмяк цчцн дискрет Лаплас тясвиринин (4.39)
ифадясиндя s    j(  0 ) явязлямясини етсяк, аларыг:

x*[  j(  0 )]  x*[  j] .
Алынмыш ифадядян ашкар эюрцнцр ки, 0 тезликли дюврц щялл
мювъуддур. Йада салаг ки, заман областында дюврц щяллин мювъудлуьу яламяти x(t )  x(t  Td ) шяртидир. Бурада Td  рягслярин
дюврцдцр.
Мисал 4.8. Сигналын X(z)  z /( z  1)2 тясвириня уйьун эялян
x(kT) орижиналыны тапмалы.

X(z) -ин гцтблярини D(z)  (z  1)2  0 тянлийиндян тапырыг:
z1, 2  1 . Эюрцндцйц кими, z  1 нюгтясиндя ики ядяд тякрарланан
гцтб мювъуддур, йяни m  2 . Гцтб садя олмайыб, тякрарланан
олдуьундан z  1 нюгтясиндя йеэаня чыхыьы (4.48) дцстурунун
кюмяйи иля тапмаг лазымдыр:
1
d
z
x(kT)  Re s [X(z)z k 1 ]  lim {(z  1) 2
z k 1} 
2
1
dz
z

1
(z  1)
1
 lim

d

z 1 dz

{z k }  lim{k  z k 1}  k .
z 1

Квантлама аддымыны нязяря алсаг: x(kT)  kT , k  0,1,2,
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Фасилясиз заман функсийасы шяклиндя x(t )  t . Уйьун тясвир

X(s)  1/ s 2 .
Мисалы давам етдиряк. Тапылмыш ади X(s)  1/ s 2 тясвириндян

X(z) тясвириня кечяк. D(s)  s 2  0 тянлийинин щяллиндян s1, 2  0
тякрарланан гцтбляри тапырыг. Бу щалда m  2 олдуьундан йеня
(4.48) дцстурундан истифадя едирик. Бурада
1
F( x)  X(s)
.
1  eTs z 1
Ифадя (4.48)-ə ясасян:
1
d
1
1
X(s)  Re s F(s)  Re s F(0)  lim{ {(s  0) 2 2
}
1 s 0 ds
0
0
s 1  eTs z 1
 lim{
s 0

TeTs z 1
Tz
}
.
Ts 1 2
(1  e z )
(z  1) 2

Эюрцндцйц кими, сурятдяки Т фярги иля яввялки нятиъя
алынмышдыр. Алынмыш з-тясвирдян йенидян орижиналы тапсаг x* ( t )  k
дейил, билаваситя x* (t )  x(kT)  kT алаъаьыг.
Мисал 4.9. Обйектин ади с-тясвирдя ютцрмя функсийасы:

W(s) 

10
.
s(s  1)(s  2)

Уйьун W(z) ютцрмя функсийасыны тапмаг тяляб олунур.
(4.38) дцстурундан истифадя едяъяйик. Бурада да
1
F( x)  X(s)
.
1  eTs i z 1
M(s)
. M(s)10 , D(s)s(s1)(s2) .
D(s)
W(s) -ин гцтблярини s(s1)(s2)  0 тянлийиндян тапырыг:
s1  0 , s 2  1 , s3  2 . Кюкляр садя, йяни мцхтялиф олдуьундан

Бу щалда X(s)  W(s) 
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(4.49) дцстурундан истифадя етмяк олар.
Ифадя (4.49)-я ясасян:

Re s F(s)  lim{(s  0)
0

s 0

10
1
5

}
.
Ts

1
s(s  1)(s  2) 1  e 1 z
1  e0z 1

Re s F(s)  lim {(s  1)
1

s  1

10
1
10

}
.
s(s  1)(s  2) 1  eTs 2 z 1 1  eT z 1

Re s F(s)  lim {(s  2)
2

s 2

10
1
5

}
Ts


1
3
s(s  1)(s  2) 1  e z
1  e 2T z 1 .

Квантлама тактынын T  1 s гиймяти цчцн:

W (z) 

5
10
5



1
1 1
1 z
1 e z
1  e  2 z 1



0.400z 1  0.731z  2

(1  z 1 )(1 0.368z 1 )(10.135z 1 )



0.400z 1  0.731z  2
1  1.50z 1  0.553z  2  0.05z 3

z  j операторунун j такт лянэимя оператору олдуьуну йада
салсаг, бу ифадядян сонлу-фярг тянлийини асанлыгла алмаг мцмкцндцр:
y(k )  1.5y(k  1)  0.553y(k  2)  0.05y(k  3) 
 0.400u (k  1)  0.731u (k  2) ,

k  0,1,2,

Башланьыъ шяртляр: k0 , y(3) y(2) y(1)0 , u(2)u(1)0 .
Инди бу мисалы (4.50) ифадясиндян истифадя едяряк щялл едяк.
Бурада D(s)  3s2  6s  2 , ( x)  1/(1  eTsi z 1 ) . Онда

10
1

5
Re s F(s)  lim 

,


s 0  2 1  eTs1 z 1  1  e0 z 1
0
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10
1
10

Re s F(s)  lim 

,


Ts

1
2
s  1  1 1  e
1
1  e T z 1
z 
1
5
10

Re s F(s)  lim  
.

s  2  2 1  eTs 3 z 1  1  e  2T z 1
2
Ямялиййатларын сонракы эедишаты, (4.47) ифадясиня уйьун олараг, яввялки цсул иля ейнидир.
2.2.3. Дискрет ютцрмя функсийалары
Дискрет ютцрмя функсийалары дедикдя сонлу-фярг тянликляриня
ясасян дискрет x(kT) вя y(kT) , k  0,1,2, ядядляри цзяриндя
ямялиййатлар апаран тябиятъя дискрет рягям гурьуларынын вя йа
дискрет ифадяляр иля апроксимасийа олунан аналог гурьуларынын
формал дискрет ютцрмя функсийалары нязярдя тутулур. Дискрет ютцрмя функсийалары кими Лаплас W* (s) вя онун модификасийасы олан
W(z) ютцрмя функсийалары истифадя олунур. Бурада гурьу цмумиляшдирилмиш анлайыш олуб, мцхтялиф мангалары, тянзимлямя обйектини, АТС-ин юзцнц дя характеризя едя биляр.
Аналог гурьулары цчцн билдийимиз ютцрмя функсийасы анлайышы
дискрет системлярдя юз гцввясини сахлайыр. Тярифи йада салаг: Сыфыр
башланьыъ шяртляриндя гурьунун чыхыш кямиййятинин Лаплас тясвиринин онун эириш кямиййятинин Лаплас тясвириня олан нисбяти ютцрмя
функсийасы адланыр.
Бахылан щалда эириш вя чыхыш сигналлар дискрет сигнал олдуьундан дискрет Лаплас вя йа з-чевирмяляриндян истифадя олунур:
Y* (s)
Y(z)
*
W (s)  *
вя йа W(z) 
.
X(z)
X (s)
Яэяр гурьу аналог гурьусу олуб эириши дискрет сигналдан ибарятдирся, онун W(z) ютцрмя функсийасыны ала билмяк цчцн чыхыш
кямиййяти дя дискрет сигнал олмалыдыр. Бу уйьунлуьу тямин етмяк
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цчцн фярз олунур ки, беля гурьунун чыхышына эиришдяки иля синхрон
ишляйян садя импулс елементи (идеал квантлайыъы) гошулмушдур.
Структур схемлярдя бу фиктив, йяни щягигятдя олмайан квантлайыъы
гырыг-гырыг хятлярля эюстярилир.
Аналог системлярдя олдуьу кими дискрет щалда да ютцрмя
функсийаларыны аналитик (верилмиш тянликляр ясасында) вя йа тяърцби
йолла алмаг мцмкцндцр.
Дискрет W(z) ютцрмя функсийаларынын тяйини заманы ашаьыдакы
щаллар ола биляр:
а) гурьу диференсиал тянлийи мялум олан тябиятъя аналог гурьудур (шякил 4.10, а);
б) гурьу тябиятъя дискрет олуб динамикасы сонлу-фярг тянлийи
шяклиндя верилмишдир (шякил 3.10, б);
в) чяки функсийасы ( t ) мялум олан аналог гурьусунун
эиришиня x* ( t ) типли импулслар ардыъыллыьы (йяни импулс функсийасы)
верилир (шякил 3.10, в);

Шякил 4.10
г) бянд в-йя эялян аналог гурьусунун эиришиня Wq (s) ютцрмя функсийалы гейдедиъи гошулмушдур. Бу характерик схемдир,
чцнки импулс шякилли сигналлары аналог обйектя вермяздян яввял
онлары щамарлайырлар.
Сонракы бящслярдя йухарыда эюстярилян щаллардан бязиляри иля
таныш олаъаьыг. Даща сонра верилмиш структур схемя ясасян импулс
АТС-ин дискрет ютцрмя функсийасынын тяртиб олунмасы гайдалары иля
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таныш олаъаьыг.
2.2.4. Dискрет ютцрмя функсийаlarının analoq ötürmə
funksiyaları ясасında тяйини
Бахылан щалда обйект аналог (фасилясиз) обйект олуб рийази
йазылышы ади диференсиал тянликля верилир. Бурада обйект дедикдя
мцхтялиф мангалар, гурьулар, импулс АТС-ин аналог щиссяси вя с.
баша дцшмяк лазымдыр.
Бахылан цсул верилмиш диференсиал тянлийин уйьун сонлу-фярг
тянлийиня эятирилмяси вя алынмыш дискрет ифадяйя з-чевирмянин тятбигиня ясасланыр. Бу сябябдян, бахылан щал рийази йазылышы сонлуфярг тянликляри шяклиндя верилян дискрет обйектляри дя ящатя едир
(шякил 4.10, а).
Фярз едяк ки,хятти стасионар обйектин йазылышы ашаьыдакы диференсиал тянлик шяклиндя верилмишдир:

a 0 y( n ) ( t )  a1y( n 1) ( t )    a n y( t ) 
 b0u ( m) ( t )  b1u ( m 1) ( t )    b m u ( t ) , m  n .

(4.51 )

Башланьыъ шяртляр y(0)  y0 , y (0)  y10 ,  , y( n 1) (0)  у0n 1 ,
u (0)  u 0 , u(0)  u10 ,  , u ( m 1) (0)  u 0m 1 сыфра бярабярдир.
Бу тянлийин щяр тяряфиндян сыфыр башланьыъ шяртляриндя Лаплас
чевирмяси алсаг, с-я нязярян аналог ютцрмя функсийасыны гура
билярик:

W(s) 

b0s m  b1s m 1    b m
.
a 0s n  a1s n 1    a n

Аналог ютцрмя функсийасыны тапдыгдан сонра уйьун дискрет
W(z) ютцрмя функсийасыны тяйин етмяк цчцн (3.47) дцстурундан
истифадя етмяк олар (бах, мисал 4.9):
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1


W(z)   Re s  W(si )
.
Ts

1
s
1  e i z 
i 1 i 
n

Бурада s i
D(s)  a 0sn  a1sn 1    a n  0 характеристик
тянлийинин кюкляридир.
Дискрет W(z) ютцрмя функсийасыны сонлу-фярг тянлийи ясасында да тяйин етмяк мцмкцндцр. Тянлик (4.51)-дя тюрямяляри
уйьун тяртибли сол-фярг схемляри иля апроксимасийа етсяк (бах,
(4.6)), ашаьыдакы н тяртибли сонлу-фярг тянлийини аларыг:

y(kT)  A1y[(k  1)T]    A n y[(k  n )T] 
 B0 u (kT)  B1u[(k  1)T]    Bm u[(k  m)T] , (4.52)
k  0,1,2,
Сонлу-фярг тянлийини алдыгда мцхтялиф апроксимасийа цсуллаырындан истифадя етмяк олар. Бу заман алынан тянликлярин ямсаллары
вя тяртибляри бир-бириндян фяргляня биляр.
Тянлик (4.52)-цн щяр тяряфиндян сыфыр башланьыъ шяртляриндя зчевирмя алсаг, саьа сцрцшдцрмя теореминдян (бах, § 4.6.2) истифадя едяряк аларыг:

Y(z) [1  A1z1    An z n ]  U(z) [B0  B1z 1    Bmz m ] .
Ютцрмя функсийасынын тярифиня ясасян:
1
m
M(z 1 )
Y(z) B0  B1z    Bm z
W(z) 


. (4.53)
U(z)
1  A1z 1    A n z  n
D(z 1 )

Ямсаллар A i вя Bi илкин a i , b i вя Т квантлама аддымындан
асылы олуб, ялагя дцстурларынын кюмяйи иля тяйин олуна билярляр
(бах, §4.5.2).
Бязи тядгигатларда z 1 эеъикмя оператору шяклиндя йазылмыш
(3.53) ютцрмя функсийасындан истифадя етмяк ялверишли олмур.
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Ютцрмя функсийасыны нормал щала эятирмяк цчцн (4.53) расионал
кясиринин сурят вя мяхряъини z n кямиййятиня вурурлар. Онда

W(z) 

B0z n  B1z n 1    Bm z n  m M(z)

.
D(z)
z n  A1z n 1    A n

(4.54)

Гцввятлярин дяйишдирилмяси ямялиййаты ютцрмя функсийасынын
гцтбляриня ( D(z 1 )  0 тянлийинин кюкляри) вя сыфырларына (

M(z 1 )  0 тянлийинин кюкляри) тясир етмядийиндян (4.54) вя
(4.55) еквивалентдирляр.
Заман областында z n кямиййятиня вурма дискрет мялуматын
n такт сола сцрцшдцрцлмяси демяк олдуьундан (4.54)-йа уйьун
сонлу-фярг тянлийи ашаьыдакы шякилдя йазылаъагдыр:
y[(k  n )T]  A1y[(k  n  1)T]    A n y(kT) 
 B0 u[(k  n )T    Bm u[(k  n  m)T],
k  0,1,2,
Бу тянликдян истифадя етдикдя k  0 гиймятиндя y(0) , y(1T)
,  , y[(n  1)T] башланьыъ шяртляри мялум олмалыдыр.
Дискрет ютцрмя функсийаларынын ясас хцсусиййятляри
а) обйектин гярарлашмыш режимдя еквивалент эцъляндирмя
ямсалы
B  B    Bm
Y(k  )
K
 lim W(z)  0 1
;
U(k  ) z 1
1  A1    A n
б) обйект биринъи тяртиб астатизмя, йяни W0 (z)  1/(1  z 1 )
интегралына маликдирся,
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W (z) 

B0  B1z 1    Bm z  m
1


1 - z -1 1  A1z 1    A n z  n


B0  B1z 1    Bm z  m
.
1  A1 z 1    A n z  ( n 1)

в) обйект эиришя нязярян эеъикмяйя малик оларса вя эеъикмя
e операторунда халис эеъикмя  квантлама аддымынын там
мисли, йяни   dT , d  1,2, оларса, онун дискрет аналогу z  d
олдуьундан йазмаг олар:
W (z)  W(z)z d
 s

г) z  d ифадясини эеъикмя оператору адландырсаг, z 1, z 2 ,,

z  j ифадяляри сигналын 1,2,, j такт эеъикмясини, йяни x(k  1) ,
x(k  2),, x(k  j) кечмиш гиймятлярини характеризя едир. Сигналын мейдана чыхмасыны ж санийя эюзлямяли олдуьундан бу сигнал
заман охунда ж ващид саьа сцрцшмцш олур. Мясялян, ютцрмя
функсийасы
2  z 1
W ( z) 
1  3z 1  8z  2
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 4.10. Фярз едяк ки, аналог интеграллайыъы манганын
диференсиал тянлийи верилмишдир:
dy
 bu , y(0)  0 .
dt

(4.55)

Уйьун ютцрмя функсийасы W(s)  b / s .
Уйьун дискрет интеграллайыъынын W(z) ютцрмя функсийасыны
тапмаг тяляб олунур.
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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 (3.52) 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 (4.53)-я
ясасян:
bT
bTz
Wsol (z) 

1  z 1 z  1
Гейд едяк ки, (4.47) кечид дцстуру ясасында да бу нятиъя
алыныр.
Тюрямянин саь-фярг схеми нятиъясиндя апроксимасийасы:

y[(k  1)T]  y(kT)  bTu(kT) , k  0,1,

(4.56)

y(0)  0 , u(0)  0 башланьыъ шяртляриндя (4.56) ифадясинин щяр
тяряфиндян з-чевирмя алаг:
(z  1)Y(z)  bTU(z) .
Бурадан ютцрмя функсийасы
bT
Wсаь (z) 
.
z 1
Дцзбуъаглылар цсулуна уйьун эялян (4.56) сонлу-фярг тянлийини башга йолла алаг. Тянлик (4.55)-йя ясасян y(0)  0 башланьыъ
шяртиндя
t

y( t )  b  u ()d .
0

Интегралы дцзбуъаглыларын ъями шяклиндя эюстяряк:
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n 1

y(nT)  bT  u (kT) , n  1,2,
k 0

Заманын t  (n  1)T аны цчцн
n

y[(n  1)T]  bT  u (kT) .
k 0

Бу ифадядян яввялкини тяряф-тяряфя чыхсаг, аларыг:

y[(n  1)T]  y(nT)  bTu(nT) , y(0)  0
Эюрцндцйц кими, алынмыш ифадя тюрямянин билаваситя саь-фярг
схеми иля апроксимасийасы нятиъясиндя алынмыш (4.56) ифадяси иля
ейнидир вя демяли,

Wdцз (z) 

bTz
.
z 1

Шякил 4.11-дя дцзбуъаглылар цсулу иля интеграллама програмынын блок-схеми эюстярилмишдир.

Шякил 4.11
Шякилдя z сигналы бир такт лянэидян блокдур.
Интегралын щесабланмасыны трапесийалар цсулу иля йериня йетирсяк хятаны азалтмаг олар. Бу щалда
1

n 1

1
y(nT)  bT  {u (kT)  u[(k  1)T]} ,
2
k 0
n

1
y[(n  1)T]  bT  {u (kT)  u[(k  1)T]}
2
k 0
141

1
y[(n  1)T]  y(nT)  bT{u[(n  1)T]  u(nT)}
2
Алынмыш ифадянин щяр тяряфиндян габаглама теореминдян
(бах, § 4.6.2) истифадя едяряк u(0)  y(0)  0 башланьыъ шяртляриндя з-чевирмя алаг:
1
Y(z)[z  1]  bT[z  1]U(z) .
2
Бурадан
Y(z) bT z  1
.
Wtr (z) 

U(z)
2 z 1
Шякил 4.12-дə трапесийалар иля интеграллама цсцлунун компцтер
програмынын блок-схеми эюстярилмишдир.

Шякил 4.12
Диференсиал (4.55) тянлийинин щяллини, йяни интегралланмасыны
Рунге-Кут цсулу иля щяйата кечирсяк, бир башга ютцрмя функсийасы
алаъаьыг. Беляликля, аналог гурьусунун дискрет W(z) ютцрмя
функсийасы биргиймяти олмайыб истифадя олунан ядяди цсулдан
асылыдыр.
Гейд едяк ки, сонлу-фярг тянликляриндян истифадя етдикдя фярз
олунур ки, бу тянликлярин компцтер програмына уйьун эялян блоксхемин эириш вя чыхышы дискрет рягямлярдян ибарят олан u k  u(kT)
вя yk  y(kT) шябякяли функсийалардан ибарятдир.
2.2.5. Обйектин чяки функсийасы ясасында дискрет
ютцрмя функсийасынын тяйини
142

Бурада да аналог обйектиня бахаъаьыг. Лакин обйектин
модели яввялдя олдуьу кими диференсиал тянлик дейил, ( t ) чяки
функсийасы шяклиндя верилмишдир. Эириш заман цзря квантланмыш
дискрет сигналдан ибарятдир. Билдийимизя ясасян, дискрет сигнал
чяпяр x* ( t ) вя йа импулслар ардыъыллыьындан ибарят олан

x* (t )  x(0)(t  0) 
 x(T)(t  T)    x(kT)(t  kT)  
импулс функсийасы иля ифадя олуна билярляр. Бунларын дискрет Лаплас
вя з-тясвирляри ейнидир. Чяки функсийасы, обйектин ващид импулса
*
олан реаксийасы олдуьундан эириш кими x ( t ) сигналынын гябул
олунмасы физики бахымдан даща дцзэцн олар. Обйектин чыхыш
сигналы ися аналог y( t ) сигналы шяклиндядир. Шякил 7.20-дя
обйектин уйьун схеми эюстярилмишдир.

Шякил 7.20
*
*
Методиканын ясасыны эириш x ( t ) вя чыхыш y ( t ) сигналларынын
*
*
уйьун X  (s) вя Y (s) дискрет Лаплас тясвирлярини тапыб

W* (s)  Y* (s) / X* (s)
ифадясиня ясасян дискрет ютцрмя функсийасынын тяйин олунмасы тяшкил едир. Сонра мцвафиг eTs  z явязлямяси етмякля W(z) ютцрмя
функсийасы тяйин олунур.
*
Импулс функсийасы x ( t ) шяклиндя олан эириш сигналынын §7.6.1дя тяйин олунмуш тясвири:


X* (s)   x(kT) e kTs .
k 0
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(7.69)

Чыхыш сигналынын тясвирини тапаг. Бу мягсядля яввялъя чыхыш
сигналыны заман областында йазаг. Тярифя ясасян обйектин t  0
анында тясир едян ващид ( t ) импулсуна олан реаксийасы
y(t )  (t ) чяки функсийасыдыр. Заманын t  kT анында тясир едян
тяк x(kT)(t  kT) импулсуна олан реаксийа ися:

yk (t)  x(kT)(t  kT) , t  kT .

(7.70)

Бу тянща реаксийа (кечид просеси) шякил 7.21, б-дя эюстярилмишдир.
Топланма (наложение,рус) принсипиня ясасян йекун y( t )
чыхышы kT  t  (k  1)T , k  0,1,2, интервалларына дцшян бцтцн
yk ( t ) топлананларыны ъямлямяк йолу иля алыныр (бах, шякил 7.21, в):
n

y(t)   x(kT)( t  kT) .

(7.71)

k 0

Шякил 7.21-дя сигналларын обйектдян кечдикдя мяруз галдыьы
дяйишикликляр эюстярилмишдир.

Шякил 7.21
Щесабламалары садяляшдирмяк цчцн обйектин фасилясиз y( t )
*
чыхыш сигналыны онун дискрет эириш сигналы x ( t ) иля синхронлашдырырлар. Бу мягсядля, фярз олунур ки, обйектин чыхышына эириш квантлайыъысы иля синхрон ишляйян фиктив квантлайыъы гошулмушдур (шякил 7.20,
гырыг-гырыг хятт). Бу щалда t  nT гябул едиб (7.71) ифадясини
ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:
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n

y(nT)   x(kT)[(n  k )T] .

(7.72)

k 0

*
Диэяр тяряфдян, квантлайыъынын чыхыш сигналыны x ( t ) импулс
функсийасына уйьун олараг физики импулслар шяклиндя эюстярмяк
олар:


y* ( t )   y(nT)( t  nT) .
n 0

Бу ифадядян Лаплас чевирмяси алсаг, чыхышын тясвирини тапарыг:


Y* (s)   y(nT) e nTs .

(7.73)

n 0

Ифадя (7.72)-ни (7.73)-дя нязяря алсаг, йазмаг олар:
  

Y* (s)     x(kT)[(n  k )T] e nTs .
n  0 k  0


Алынмыш ифадядя n  k  q гябул едиб e n  eq  e k шяклиндя
йазсаг, аларыг:




q 0

k 0

Y* (s)   (qT)e qTs  x(kT) e kTs .

(7.74)

Бурада икинъи ъям (7.69)-а ясасян эириш сигналынын Лаплас
тясвири олдуьундан ютцрмя функсийасы:

W* (s) 

Y* (s) 
  (kT)e kTs .
*
X  (s) k  0

(7.75)

Бурада ращатлыг цчцн q  k ишаря олунмушдур. Нящайят,
eTs  z явязлямяси етсяк, аналог обйектин з-ютцрмя функсийасыны
алмыш оларыг:
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W(z)  Z{(kT)}   (kT)z  k .

(7.76)

k 0

Алынмыш (7.75) вя (7.76) дцстурларындан истифадя етмяк цчцн
чяки функсийасында садяъя олараг t  kT явязлямясини едиб, ону
шябякяли функсийайа чевирмяк лазымдыр.
Ъядвял 4.11-дя x* ( t ) çəpər x* ( t ) импулс функсийаlarının
Laplas və Z-çevirmələri göstərilmişdir.
Ъядвял 4.11
x(t)

x (kT )

1
(t  )

1(kT)
(t  dT)

t

kT

t
e

2

(kT)

 at

t e at

1 e

 at

e

2

 akT

kTeakT
1 e

 akT

sin t

sin kT

cos t

cos kT

X(s)

X(z)

1
s

z
z 1

edTs
1
s2
2
s3

z d
Tz
(z  1) 2

1
sa
1
(s  a ) 2
a
s(s  a )

s  2
s
2
s  2
2
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T 2 z(z  1)
(z  1)3
z
z  e  aT
Tze aT
(z  e  aT ) 2
(1  eaT )z
(z  1)(z  e aT )
z sin T
2
z  2z cos T  1
z(z  cos T)
2
z  2z cos T  1

Мисал 7.11. Фярз едяк ки, обйектин ютцрмя функсийасы
Wu  b / s 2 верилмишдир.
Чяки функсийасынын тясвири V(s)  W(s) олдуьундан ( t ) -ни
тапмаг цчцн W(s) -дян тярс Лаплас чевирмяси алаг:
(t )  L1[b / s2 ]  bt .

Инди t  kT явязлямясинин кюмяйи иля уйьун шябякяли функсийасыны тапмаг олар:

(t )  bt t  kT  bkT , k  0,1,2,
Дцстур (7.76)-йа ясасян:


W (z)  Z{bkT}  b  (kT)z  k  bT(z 1 
k 0

 2z  2  ) 

bTz1
bTz

.
1 2
(1  z )
(z  1) 2

Сыранын йыьылмасы цчцн | z 1| 1 шярти юдянилмялидир.
Мисал 7.12. Фярз едяк ки, (t )  beat . t  kT явязлямяси
етсяк, аларыг:
(kT)  beakT .
Инди (7.76) дцстуруна ясасян:


W (z)  b  (e  akT )z  k  b(1  e  aTz 1 
k 0

 e  2aTz  2  ) 

b
bz

,
1
z
 a1
1  a1z

a1  e  aT .

Обйектин параметрляринин a  1 вя квантлама аддымынын
T  0.1 s гиймятляриндя алырыг: a1  0.9048 . ■
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Эиришдя гейдедиъи (екстраполйатор) олан щал
Бу схем импулс тянзимлямя системляри цчцн характерик
щалдыр. Бунун ясас сябяби гыса мцддятли импулс сигналларынын
билаваситя аналог обйектин эиришиня, даща доьрусу иъра органларына,
верилмяси реал шяраитдя дахили динамиканы там ойатмаьа эцъц
чатмыр. Бу сябябдян реал системлярдя импулсларын интенсивлийини
артырмаг мягсяди иля онларын енини (сащясини) артырыр вя йа   T
эютцрмякля аналог сигналына йахынлашдырырлар, йяни щамарлайырлар.
Шякил 4.13-дя эиришиндя гейдедиъи Wq (s) олан обйектин структур схеми эюстярилмишдир.
Яввялдя гейд едилдийи кими, гейдедиъи дя обйект кими фасилясиз гурьудур. Бурада обйект дедикдя тянзимлямя обйекти дя
дахил олмагла импулс АТС-ин ясас каналда йерляшян бцтцн аналог
гурьуларынын (иъра органы, тянзимлямя обйекти, коррексийа
гурьулары вя с.) топлусуну баша дцшмяк лазымдыр.

Шякил 4.13
Гейдедиъи иля обйектин бирляшдирилмяси нятиъясиндя мейдана
чыхан блок импулс АТС-ин эятирилмиш фасилясиз щиссяси (ЭФЩ)
адланыр. Садялик цчцн фярз едяк ки, гейдедиъи сыфыр тяртибли гейдедиъидир (бах, §4.3):
Wq (s) 

1  esT 1  z 1

.
s
s

Бурада импулсларын ени   T гябул олунмушдур.
Бу щалда ЭФЩ-нин WG (s) ютцрмя функсийасыны тяйин етмяк
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цчцн ашаьыдакы садяляшдирилмиш ифадядян истифадя етмяк олар:
WG (s) 

1  z 1

Y* (z)

Z
{
W
(
s
)
W
(
s
)}

Z
 s W (s) 
q
*
X  (z)


W (s)  z  1  W (s) 
 (1  z 1 ) Z
  z Z s  .
 s 



(4.57)

Яэяр обйектин чяки ( t ) функсийасы верилярся, онун (4.57)
ифадясиня дахил олан W(s) ютцрмя функсийасыны беля тапмаг олар:

W(s)  V(s) ,
V(s)  L[( t )] .

(4.58)

Бурада L  дцз Лаплас чевирмясинин символудур.
Мисал 4.11. Фярз едяк ки, обйект чяки функсийасы ( t )  b
олан интеграллайыъы мангадыр. (4.58) ифадясиня ясасян чяки функсийасынын тясвири
b
V(s)  L[b]   W(s) .
s
Эиришиндя сыфыр тяртибли гейдедиъи олан эятирилмиш щиссянин дискрет ютцрмя функсийасы (4.57) ифадясиня ясасян:

b
bTz1
bTz1
bT
1
WG (s)  (1  z 1 ) Z

(
1

z
)


 2
1 2
1
z
1
(1  z )
1 z
s 
Эюрцндцйц кими, эятирилмиш фасилясиз щисся интегралы дцзбуъаглылар цсулу иля щесаблайан дискрет гурьуйа уйьун эялир (бах,
мисал 4.10).
Ъядвял 4.12-дя ени  олан, 0    T , дцзбуъаглы
импулсларын тясириня мяруз галан, йяни эиришиня сыфыр тяртибли
гейдедиъи гошулмуш, бязи аналог обйектляринин дискрет ютцрмя
функсийалары верилмишдир.
Ъядвял 4.12
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( t )

t

W(s)
1
s
1
s2

W(z)

z 1
T(2   )z   2
2(z  1)2

 at

1
sa

a

1

e

e aT (ea  1)
z  e aT

T
T
z 1
2
T [(2  T)z  1]
2(z  1) 2
a (1  e aT )
z  e aT

2.2.6. MATLABda realizasiya
2.2.6.1.Təsvirlərin MATLABda təyini
1. Düz Z-çevirmə
Matlabda düz Z-çevirmə ztranz (.) funksiyasi vasitəsi ilə
yerinə yetirilir: x(k )  X ( z).
Misal 3.12.
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2. Tərs Z-şevirmə
Яэяр X(z) тясвири мялум оларса, уйьун орижиналы (йяни x(kT)
функсийасыны) тапмаг цчцн тярс з-чевирмясиндян истифадя олунур:
1
x(kT)  Z1{X(z)} 
X(z) z k1dz .

2j
Matlabda tərs Z-şevirmə iztrans(.) funksiyası vasitəsi ilə
realizasiya olunur: X ( z)  x(k ).
Misal 4.13.
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Qeyd etmək lazımdır ki, proqramda cari diskretləşdirmə anı
kimi k deyil, n nəzərdə tutulmuşdur.
2.2.6.2. Diskret ötürmə funksiyalarının daxil edilməsi.
Keçid xarakteristikasının qurulması
Bu halda da öyürmə funksiyasının əvvəldə verilən tərifi öz
qüvvəsində qalır:

b0  b1 z 1  ...  bm z  m
Y ( 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:
W ( z) 

b z n  b1 z n1  ...  bm z nm
Y ( z)
 n0
. nm
X ( z ) z  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 4.14 ).
W ( z) 

Şəkil 4.14
Diskret W(z) ötürmə funksiyası Matlabın əmirlər
pəncərəsindən analoq (fasiləsiz) W(s) ötürmə funksiyasına uyğun
olaraq daxil olunur. Lakin ts kvantlama addımını göstərmək
lazımdır.
Misal 4.14.Aperiodik obyektin

Wz 

z
za

ötürmə

funksiyasının daxil olunmasina baxaq, 0< a<1. Wz daxil
olunduqdan sonra keçid xarakteristikası analoq halda oldu]u kimi
step(Wz) qurulur.
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Şəkil 4.15. Aperiodik obyektin kecid xarakteristikası
2.2.6.3. Analoq ötürmə funksiyasından diskret
ötürmə funksiyasına keçid
Girişinə ekstrapolyator qoşulmuş analoq obyektin (şəkil 1)
W(s) ötürmə funksiyasından uyğun diskret W(z) ötürmə
funsiyasına keçid qaydasi aşağıdakı iki bənddən ibarətdir:
Analoq W(s) ötürmə funksiyasından diskret W(z) ötürmə
funsiyasına keçid qaydasi aşağıdakı iki bənddən ibarətdir:
a) analoq ötürmə funksiyasının formalaşdırılması153

s tf s
W=W(s)
b) diskret ötürmə funksiyasına keçid:
- kvantlama addımının verilməsi-məsələn ts işarəsi ilə;
-Wz=c2d(W,ts ekstra olyatorun a ı .
Ekstrapolyator kimi sıfır tərtibli (zero-order-hold (zoh)) və ya
bir tərtibli (first-order-hold (foh)) ekstrapolyatorlarından istifadə
olunur.Ekstrapolyatorun adı yazılmadıqda (susma) zoh-dan
istifadə olunur.
Ekstrapolyator giriş x(kts) impulslarinı (pilləvari və ya düz
xətlərlə aproksimasiya edir, yəni hamarlayır).

Şəkil 1
Əksinə keçid W=d2c(Wz) funksiyası ilə yerinı yetirilir.
Qeyd edək ki, c2d funksiyası sağ sonlu-fərq tənliyinə uyğun
W(z) almağa imkan verir. Sol- fərq tənliyinə uyğun olan W(z)
almaq üçün məxrəci və surəti z-n-ə vurmaq alzımdır.
Misal 4.15.
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Alınmış diskret Wz funksiyasını, məsələm, Simulinkdə
imitasiya etdikdə dəqiqləşdirilmiş əmsallardan (əsasən surətin
əmsalları) istifadə etmək lazımdır.
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Misal 4.16. İndi gecikməyə malik τ=2 s obyektıə baxaq.

W ( s) 

1
( s  2)

3

e 2 s .

Misal 4.17. Analoq ötürmə funksiyası W ( s) 
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2
.
s( s  3)
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Şəkil 4.16. Rəqəm tənzimləmə sisteminin
keçid xarakteristikası
Şəkil 4.17-də analoq ötürmə funksiyasından diskret ötürmə
funksiyasına keçidə uyğun gələn texniki struktur göstərilmişdir.
Ekstrapolyator Wek(s) və obyekt Wob(s)
analoq ötürmə
funksiyaları ilə yazildığından fasiləsiz qurğulardır.Şəkildə İEideal impuls elementidir.

Şəkil 4.17. Sistemin fasiləsiz hissəsinin diskret hala gətirilməsi
Şəkil 4.18, a-da misal 4.17-də Matlab proqramı vasitəsilə
modelləşdirilmiş qapalı ATS-in Simulink sxemi göstərilmişdir.
İmpuls elementi ekstrapolyatorun daxilində yerləşir.
Şəkil 4.18,b-də isə qapalı sistem ekvivalent diskret ötürmə
funksiyası vasitısi ilə göstərilmişdir.
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T =1

T=1
1(t)

e(t)

y(kT)

2
s2 +3s

Step

Zero -Order
Hold

Transfer Fcn

Zero -Order
Hold 2

Scope

a)

1(t)

0.4555 z+0.178

y(kT)

z 2 -0.5943 z+0.2278
Step 1

Discrete
Transfer Fcn
b)

Scope 1

Şəkil 4.18
Şəkil 4.19-da uyğun keçid xarakteristikaları göstərilmişdir.

Şəkil 4.19
Göründüyü kimi hər iki xarakteristika eynidir.
Diskret Wz  c2d (W , ts ) ötürmə funksiyasını aldıqdan sonra
yeni tsz kvantlama addımına keşmək üçün Wzz  d 2d (Wz, tsz )
funksiyasından istifadə etmək olar. Bu nətıcəni birbaşa keçid ilə
də almaq mümkündür Wzz  c2d (W , tsz ) .
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Hər iki halda tsz=0.2 s. kvantlama addımı üçün Wzz ötürmə
funksiyası eynı alınmışdır.
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Misal 4.18. Analoq obyekt
Ws 

10
e  0.25s .
s  3s  10
2
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Step Response
1.4

1.2

Amplitude

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Time (sec)

Şəkil 2
Analoq, girişinə δ impulslar ardıcıllığı təsir edən və girişinə
bu impulsları pilləvari siqnala çevirən 0-tərtibli ekstrrapolyator
qoşulmuş obyektin keçid xarakteristikalarını müqaisə edək.
Misal 3. Fərz edək ki, analoq odyekt 1-ci tərtib aperiodik
bənddir:

Ws 

k
, k  2, T  5san.
Ts  1

Ikinci hala uyğun olan diskret Wz ötürmə funksiyasını təyin
edək. Bu məqsədlə, (7.76) düsturundan istifadə edəcəyik.
Obyektin çəki funksiyası:

 (t )  k ' eat . k '  k / T , a  1 / T .
(7.76) düsturuna əsasən kvantlama addımının T0=1 san
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qiymətində


k' z
0.4 z

.
 aT0
z  0.8187
z e
q 0
Girişdə sıfır tərtibli ekstrapolyator olduğu halda (4.57)
düsturuna əsasən
 (1  e  aT0 ) k '
z 1  k
0.3625
Wzz 
Z
 
.

 aT0
z
) a z  0.8187
 s(Ts  1)  ( z  e
c2d(.) funksiyasından istifadə etdikdə bu ifadədən istifadə
etmədən ilkin analoq Ws ötürmə funksiyasından istifadə edilir.
Şəkil 3-də uyğun Matlab proqramı və step(Ws , Wz , Wzz )
funksiyasının köməyi ilə alınmış ys(t), yz(t), yzz(t) keçid
xarakteristikaları göstərilmişdir.
Wz  k '  (e aT0 z )  q 
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Şəkil 3
Göründüyü kimi, girişinə 0-tərtibli ekstrapolyator qoşulmuş
obyektin yzz(t) keçid xarakteristikası ilkin analoq obyektin ys(t)
keçid xarakteristikasına daha yaxındır. Kvantlama T0 addımını
kiçildsək xətanı daha da azaltmaq olar.
2.2.7. Diskret ötürmə funksiyalarının struktur sxemlər
əsasında təyini
Rəqəmsal idarəetmə sistemlərinin tədqiqinin əsas riyazi
aparatı kimi diskret ötürmə funksiyasından (DÖF) istifadə edilir.
Sıfır başlanğıc şərtlər daxilində çıxış siqnalının diskret
Laplas təsvirinin (z-təsvirinin) giriş siqnalının diskret Laplas
təsvirinə (z-təsvirinə) olan nisbətinə diskret ötürmə funksiyası
deyilir.
Sıfır başlanğıc şərtlər dedikdə n  0 olduqda
x[ nT ]  x[( n 1 )T ] ... y [ nT ]  y [( n 1 )T ] ...0
olması nəzərdə tutulur. Fərz edək ki, x - obyektin (manqanın,
sistemin) girişi, y - isə onun çıxışıdır. Diskret ötürmə funksiyası
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Y( z )
X( z )
kimi təyin edilir.
Misal 1.2. Fərz edək ki, obyektin girişinə x( t )  1( t )
vahid
təkan
siqnalı
verilmiş
və
onun
çıxışında
W ( z )

y( t )  K ( 1  e  at ) aperiodik keçid xarakteristikası alınmışdır.
Cədvəl 2 -dən istifadə edərək həmin siqnalların diskret Laplas
təsvirlərini təyin edək:
z
,
X ( z ) Z ( x( t )) Z ( 1( t ))
z 1
Y ( z ) Z ( K ( 1 e  at )) K ( Z ( 1 ) Z ( e  at ))

K ( 1 e  at ) z
.

at
( z 1 )( z  e
)

Obyektin diskret ötürmə funksiyası
Y( z )
1 e  at
W ( z )
K
X( z )
z  e  at
kimi alınır.
Diferensial tənliklə fasiləsiz ötürmə funksiyası arasında
olduğu kimi, fərq tənliyi ilə diskret ötürmə funksiyası arasında da
birqiymətli əlaqə vardır.
Fərz edək ki, sistemin (obyektin və ya manqanın) fərq
tənliyi
y [ nT ]  A y [( n  1 )T ]    A [( y  r )T ] 
1
r
(1.15)
 B x [ nT ]  B x [( n  1 )T ]  ...  B [( n  m )T ]
0
1
m
kimidir. Z - çevirmənin Z ( x [( k  d )T ]) z  d X ( z ) xassəsinə
əsasən (1.15) ifadəsini
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Y ( z ) A1z 1Y ( z ) Ar z  r Y ( z )
 B0 X ( z ) Bz 1 X ( z ) Bm z  m X ( z )
və ya

( 1 Az 1  Ar z  r )Y ( z ) B0  B1z 1  Bm z  m ) X ( z )

yaza bilərik. Uyğun diskret ötürmə funksiyası isə
1
m
Y ( z ) B0  B1z  Bm z
W ( z )

(1.16)
X ( z ) 1 A z 1  A z  r
1
r
şəklində olacaqdır.
Diskret
ötürmə funksiyasının
(1.16) ifadəsindən
göründüyü kimi o, z -in mənfi qüvvətləri ilə təsvir edilmişdir.
Bəzi hallarda diskret ötürmə funksiyası z -in müsbət qüvvəti ilə
də təsvir edilir. Fərz edək ki, r  m . Onda (1.16) ifadəsindən
diskret ötürmə funksiyasının z -in müsbət qüvvəti ilə təsvir
r
formasına keçmək üçün onun surət və məxrəcini z -ə vurmaq
lazimdır:
r
r 1 B z r  m
Y ( z ) B0 z  B1z
m
W ( z )

(1.17)
r
r

1
X( z ) z A z



A
z

A
1
r 1
r
Sadəlik üçün (1.16) və (1.17) ifadələrində W ( z ), X ( z ) və
Y ( z ) eyni şəkildə yazılmışdır. Lakin, diskret ötürmə funksiyası
aşkar şəkildə verilmədikdə onun z -in mənfi qüvvətləri ilə təsvir
1
edildiyini bildirmək üçün W ( z 1 ), X ( z 1 ) və Y ( z ) kimi
yazılırlar.
Diskret ötürmə funksiyasının (1.16) ifadəsinə uyğun fərq
tənliyi
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y [ nT ]  A y [( n  1 )T ]    A y [( n  r )T ] 
1
r
 B0 x [ nT ]    Bm x [( n  r  m )T ],
(1.17) ifadəsinə uyğun fərq tənliyi isə
y [( n  r )T ]  A y [( n  r  1 )T ]    A y [ nT ] 
1
r
(1.18)
 B0 x [( n  r )T ]    Bm x [( n  r  m )T ]
şəklindədir.
1.12. Diskret ötürmə funksiyasının xassələri
Statik sistemlərin diskret ötürmə funksiyası (1.16) və ya
(1.17) şəklində yazılır və belə sistemlərin gücləndirmə əmsalı
B  B  ... Bm
K  lim W ( z ) 0 1
1 A1  ... Ar
z 1
kimi təyin edilir.
Astatik sistmlərin diskret ötürmə funksiyası ümumi şəkildə
B0  B1z 1  Bm z  m
1
W ( z )
( 1 z 1 )  1 A1z 1  Ar z  r
kimi ifadə olunur və  astatizm dərəcəsi adlanır. Astatizm
dərəcəsi   1 olan sistemin çıxış siqnalının “qərarlaşmış”
dəyişmə sürəti
B  B  ... Bm
y [ nT ]  y [ nT ]  y [( n 1 )T ]  0 1
x [ 0T ]
1 A1  ... Ar
kimi təyin edilir. Əgər B0  0 olarsa, onda çıxış siqnalı
başlanğıcda sıçrayışla dəyişir və kompüter hesabatlarında belə
hallar tez-tez rast gəlir. Lakin, real sistemlərdə adətən obyektin
ətaləti hesabına B0  0 olur və həmin sıçrayışlar olmur.
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Ötürmə funksiyası D( s ) e  s olan gecikmə manqasının
diskret ötürmə funksiyası
D( z ) z  d , d  T 
kimi ifadə olunur.  T  - ifadəsi  T nisbətinin tam ədədədək
yuvarlaqlaşdırılmasıdır. Beləliklə, gecikməsi olan sistemin diskret
ötürmə funksiyası
1
m
Y ( z ) B0  B1z  Bm z
W ( z )

z d
X ( z ) 1 A z 1  A z  r
1
r
kimi ifadə edilir.
Diskret ötürmə funksiyası (1.16) şəklində olduqda
onun realizasiyası üçün heç bir şərt qoyulmur, yəni
r  m, r  m, r  m ola bilər. Lakin, (1.17) şəklində diskret
ötürmə funksiyasının realizasiyası üçün r  m şərti ödənməlidir.
1.13. RİS-in ötürmə funksiyasının təyini
Əgər verilmiş sistemin bütün manqalarının ötürmə
funksiyaları diskret şəkildə verilmiş olarsa, onda
tənzim
sisteminin diskret ötürmə funksiyası fasiləsiz sistemdə olduğu
kimi təyin edilir:
-ardıcıl birləşmiş W ( z ),W ( z ),...,W ( z ) manqalardan
1
2
n
ibarət RİS-in diskret ötürmə funksiyası həmin manqaların ötürmə
funksiyalarının hasilinə bərabərdir
Ws ( z )W1( z )W2 ( z )...Wn ( z ) ;
- paralel birləşmiş W ( z ),W ( z ),...,W ( z ) manqalardan
1
2
n
ibarət RİS-in diskret ötürmə funksiyası həmin manqaların ötürmə
funksiyalarının cəminə bərabərdir
Ws ( z )W1( z )W2 ( z ) ...Wn ( z ) ;
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- qarışıq birləşmiş W ( z ),W ( z ),...,W ( z ) manqalardan
1
2
n
ibarət RIS-in (Şəkil 14) diskret ötürmə funksiyası

Şəkil 14. Qarışıq birləşmiş RİS

Ws ( z ) 

W1 ( z )W2 ( z )
1  W1 ( z )W2 ( z )W3 ( z )

ifadəsilə təyin edilir.
Rəqəmsal tənzimləmə sistemi fasiləsiz manqalar və
kvantlayıcı açarlardan (rəqəm-analoq və analoq-rəqəm çeviricilər)
ibarət olduqda, onların birləşməsindən asılı olaraq sistemin
diskret ötürmə funksiyası şəkil 15-də verilmiş nümunələrə uyğun
olaraq təyin edilir.
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Şəkil 15. Fasiləsiz manqalardan ibarət RİS-in diskret
ötürmə funksiyasının təyini
Göründüyü kimi şəkil 15 a, c, e, f hallarında sistemin Y ( z )
çıxışı onun X ( z ) girişindən asılıdır və həmin sistemlərin diskret
ötürmə funksiyasıyaları Y ( z ) / X ( z ) nisbəti ilə təyin edilir.
Lakin, şəkil 15 b, d hallarında sistemin Y ( z ) çıxışı onun X ( z )
girişindən aşkar asılı deyil. Odur ki, belə sistemlərin diskret
ötürmə funksiyalarını təyin etmək olmur. Həmin sistemlərin giriş
siqnalı məlum olduqda, yalnız çıxışın z -təsvirini təyin etmək
mümkündür.
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2.2.8. Дискрет ютцрмя функсийасынын тяърцби цсул иля тяйини
Бахылан щалда, аналог обйектин W(s) ютцрмя функсийасы
мялум олмайыб, аналог эириш (сынаг) x( t ) вя чыхыш y( t ) сигналлары
мялум олур. Бу сигналлар ясасында обйектин дискрет W(z) ютцрмя
функсийасы тяйин олунур.
Сигналларын аналитик ифадяляри мялум олдуьундан t  kT ,
k0,1, явязлямяси етмякля онлары шябякяли x* ( t ) вя йа импулс

x* ( t ) функсийасына чевирмяк олар. Сонра бу сигналлара з-чевирмя
тятбиг едяряк онларын тясвирляри тяйин олунур:


X(z)  Z{x* ( t )}   x(kT)z  k ,

(7.79)

k 0


Y(z)  Z{y ( t )}   y(kT)z  k .
*

(7.80)

k 0

Ютцрмя функсийасынын тярифиня ясасян:

W (z) 

Y(z) M(z 1 )

.
X(z) D(z 1 )

(7.81)

Сынаг сигналы кими адятян ващид тякан x(t )  1(t ) функсийасы
эютцрцлцр.
Гейд едяк ки, ютцрмя функсийасыны (7.81) дцстуру васитяси иля
тяйин етдикдя оюйектин ютцрмя функсийасы гейдедиъи иля бирликдя
тяйин олунур, йяни ЭФН-нин WG (s) ютцрмя функсийасы алыныр (бах,
шякил 7.22).
Бу хцсусиййяти исбат едяк. Садялик цчцн фярз едяк ки, эириш
сигналы з-тясвири X(z)  z /( z  1) олан ващид тякандыр. Бу щалда
(7.81) дцстуруна ясасян

W(z) 

z 1
z 1
Y( z ) 
Z{Y(s)} .
z
z
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(7.82)

Диэяр тяряфдян, (7.77) ифадясиня ясасян эиришиня гейдедиъи
гошулмуш обйектин ютцрмя функсийасы:

WG (z) 

z  1  W(s) 
Z
 .
z 
 s 

Ващид тякан сигналы цчцн W(s) / s  Y(s) олдуьундан
W(z)  WG (z) ейнилийини алырыг.
Мисал 7.14. Фярз едяк ки, сянайе обйектинин эиришиня
x(t ) 1(t ) ващид тякан сигналы вердикдян сонра чыхыш сигналы y  t
хятти ганун цзря дяйишмяйя башламышдыр.
Ъядвял 7.11-дян истифадя едяряк тапырыг:
z 1
X(z)  Z{1(kT)} 
,
z
Tz
Y(z)  Z{kT} 
.
(z  1)2
Ифадя (7.81)-я ясасян
W(z)  WG (z) 

Y( z )
T
.

X( z ) z  1

Ъядвял 7.12-йя ясасян бу, сыфыр тяртибли гейдедиъи иля интеграллайыъыдан ибарят олан ЭФЩ-нин ютцрмя функсийасыдыр. ЭФЩ-нин
структур схеми шякил 7.23-дя верилмишдир.

Шякил 7.23

Мисал 7.15. Обйектинин эиришиня йеня x(t ) 1(t ) ващид тякан
сигналы верилир. Чыхыш сигналы y  1  e t гануну цзря дяйишир.
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Ъядвял 7.11-дян тапырыг:

X(z)  Z{1(kT)} 

z
,
z 1

Y(z)  Z{1  e kT } 

(1  eT )z
.
(z  1)(z  e T )

Ифадя (7.81)-я ясасян
1  eT
z  eT
Ъядвял 7.12-дян эюрцндцйц ким, алынмыш ифадя сыфыр тяртибли
гейдедиъи иля апериодик обйектдян ибарят олан ЭФЩ-нин ютцрмя
функсийасыдыр. ЭФЩ-нин структур схеми шякил 7.24-дя верилмишдир.
W(z)  WG (z) 

Шякил 7.24

2.2.9. Rəqəm системляринин ютцрмя функсийаларынын структур
схемляр ясасында тяйини
1. Рягям АТС-ин структур схемляри. Рягям щесаблама машынларынын (РЩМ) вя гурьуларынын эениш имканлара малик олмасы онларын
тянзимлямя вя идаряетмя системляриндя дя эениш истифадя олунмасыны
актуал едир. Лакин бу заман фасилясиз сигналлары дискрет вя яксиня чевирян
ялавя гурьулардан истифадя етмяк зяруряти мейдана чыхыр.
Рягям гурьусу йалныз 1 вя 0-лардан ибарят сигналлар ардыъыллыьындан
ибарят олан рягям коду цзяриндя ъябри вя мянтиги ямялиййатлар апара
билир. Рягям кодуну алмаг цчцн илкин фасилясиз эириш сигналы щям замана,
щям дя сявиййяйя эюря квантланыр. Сявиййя цзря квантлама рягям
системиня гейри-хяттилик эятирир. Щесабламалары садяляшдирмяк мягсяди иля
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адятян сявиййя цзря квантламаны нязярдян атараг рягям системиня
амплитуд-импулс модулйасийалы импулс системи кими бахырлар. Практики
бахымдан беля щесабламалар заман цзря квантлама такты (аддымы) кичик
олдугъа даща адекват нятиъя верир. Бундан башга, яэяр РЩМ 16 вя 32
мяртябяли, АРЧ ися 10 икилик мяртябядян ашаьы дейился, сявиййя цзря
квантламанын еффекти практики олараг нязяря чарпмыр. Нязяриййядя рягям
гурьусунда икилик сай системиндя йериня йетирилян дахили ямялиййатлар
нязярдян атылараг щесабламалар заман цзря квантланмыш вя амплитудлары
ади, йяни онлуг сай системиндя верилян дискрет ядядляр (шябякяли функсийа)
цзяриндя апарылыр. Бундан башга, рягям гурьусунун чыхыш сигналынын да
беля дискрет ядядлярдян ибарят олдуьу фярз олунур.
Рягям гурьусунун чыхышы аналог гурьуйа верилирся, ахырынъынын иш
режимини йумшалтмаг мягсяди иля дискрет рягямляр ардыъыллыьыны гейдедиъи гурьуларын (екстрополйатор) кюмяйи иля щамарлайырлар. Беля вязиййят, мясялян, фасилясиз обйекти рягям тянлимляйиъи иля идаря олунмасы
заманы мейдана чыхыр. Реал системлярдя рягям гурьусунун эиришиня
фасилясиз эириш сигналыны рягям кодуна чевирян аналог-рягям чевириъиси
(АРЧ), чыхышына ися импулслары аналог сигналына чевирян рягям-аналог
чевириъиси (РАЧ) гошулур.
Шякил 7.25-1-дя реал рягям АТС-ин структур схеми эюстярилмишдир.

Шякил 7.25-1

Аналог сигналынын заман вя сявиййя цзря квантланмасы вя нятиъялярин рягям кодуна чеврилмяси АРЧ-дя йериня йетирилир. Щесабат (нязяри)
схемляриндя сявиййя цзря квантлама нязяря алынмадыьындан АРЧ РТ
рягям тянзимляйиъисинин эиришиндя сигналыны йалныз заман цзря квантлайан
квантлайыъы иля явяз олунур. Чыхышында ися РАЧ квантлайыъы вя дискрет
сигналы ТО тянзимлямя обйектиня вермямишдян яввял щамарлайан гейд174

едиъи Wq иля явяз олунур. Лакин гейдедиъи аналог гурьусу олдуьундан
ону обйектля бир блока бирляшдирирляр. Бу йолла алынмыш щисся, яввялдя
гейд едилдийи кими, эятирилмиш фасилясиз щисся (ЭФЩ) адланыр.
АТС-ин щесабат схеми шякил 7.25-2-дя эюстярилмишдир.

Шякил 7.25-2

Шякилдян эюрцндцйц кими, икинъи квантлайыъы ейни заманда рягям
тянзимляйиъисиня вя РАЧ-а аид едилмишдир. Мцяййянлик ялдя етмяк цчцн
принсипъя РАЧ-ын тякъя Wq гейдедиъисиндян ибарят олдуьуну гябул
етмяк олар.
Яслиндя реал системлярдя мцгайися елементи компцтердя реаллашдырылдыьындан g( t ) вя y( t ) сигналлары бурайа артыг дискретляшдирилмиш шякилдя верилир. Бу щалда квантлайыъылар (АРЧ-ляр) тапшырыг
вя якс ялагя каналларында йерляшдирилир (бах, шякил 7.30).
2. Rəqəm системляринин структур схемляри. Еля щаллар мювъуддур ки, мясялян, эеъикмя мювъуд олдугда, обйекти импулс
сигналлары иля идаря етдикдя фасилясиз сигнала нисбятян даща йцксяк
кейфиййят эюстяриъиляри ялдя етмяк мцмкцн олур. Лакин тянзимляйиъи кими П, ПИД вя с. Wт (s) ютцрмя функсийалы аналог тянзимляйиъидян истифадя олунур. Бу щалда фасилясиз тянзимляйиъинин чыхыш
сигналыны дискретляшдириб Т мцддятиндя тясир едян импулслар ардыъыллыьына чевирирляр. Импулс тянзимлямя системинин структур схеми
шякил 7.25-3-дя эюстярилмишдир. Бурада ИТ – импулс тянзимляйиъисидир.
Цмумиййятля, сигналларын ня мягсядля билярякдян дискретляш175

дирилмясинин вя йа тябиятъя дискрет олмасынын физики мащиййятиня
фикир вермядян квантлайыъы вя гейдедиъи фасилясиз мангалардан
ибарят олан АТС-ин мцхтялиф нюгтяляриня гошула биляр. Беля гошулма схемляриндян бязиляри шякил 7.26-да эюстярилмишдир.

Шякил 7.25-3

а)

б)
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в)
Шякил 7.26

Яввялдя импулс системляриндя квантлайыъынын чыхыш сигналы
импулс функсийасы кими ишаря олунмушдур. Бурада вя сонра
садялик цчцн  индексини нязярдян атаъаьыг.
Гапалы вя ачыг импулс системляринин ютцрмя функсийалары
квантлайыъыларын сайындан вя гошулма нюгтяляриндян асылыдыр.
Квантлайыъыларын мювъуд олмасы импулс системляринин характерик
ъящяти олуб онлары хятти системлярдян тябиятъя фяргляндирир.
Рягям вя аналог мангаларындан ибарят олан системлярин
спесифик хцсусиййятляриндян бири дя бу гурьуларын йеринин дяйишдирилмясинин йол верилмяз олмасыдыр. Йяни, беля системлярдя коммутативлик хассяси юдянилмир. Буна сябяб йердяйишмя заманы
системин физики хцсусиййятляринин дяйишмясидир.
Адятян импулс вя щибрид (рягям вя аналог гурьуларындан
ибарят) системлярин дискрет W* (s) вя йа W(z) ютцрмя функсийаларыны алмаьа чалышырлар. Бу мцмкцн олмадыгда, яксяр щалларда
цмуми чыхыша фиктив квантлайыъы гошмагла буна наил олмаг мцмкцн олур.
3. Ардыъыл бирляшдирилмиш bən lər. Бир чох щалларда дискрет
ютцрмя функсийаларыны алмаг цчцн дискрет Лаплас W* (s) тясвирляриндян истифадя етмяк даща ялверишлидир. Сонра W(z) шяклиндя

x* ( t )

олан дискрет ютцрмя функсийасыны W* (s) -дя esT  z явязлямяси
етмякля алмаг олар.
Верилмиш структур схемлярдя АТС-ин ютцрмя функсийасыны
тяртиб етдикдя ашаьыдакы гайдалардан истифадя етмяк олар:
а) дисккет тясвирлярин ади Лаплас тясвирляриня вурулуб-бюлцн177

мясинин вя топланмасынын (чыхылмасынын) мцмкцнлцйц. Мясялян,
W* (s)X(s) , W(s)X* (s) , W* (s) W(s) вя йа G* (s) Y(s) ,

W(s)X* (s) Y* (s) вя с. Бу ямялиййатларын мцмкцнлцйц с аргументинин щяр ики нюв тясвирдя ейни олмасыдыр;
б) йалныз квантлайыъылар иля айрылмыш щала эятириля билян блокун
дискрет ютцрмя функсийасыны билаваситя схемя ясасян тяйин етмяк
олар;
в) яэяр эириш вя чыхыш аналог сигналлары вя квантлайыъылар дахили
нюгтялярдя йерляшиблярся, йалныз W(s) фасилясиз ютцрмя функсийасыны тяйин етмяк мцмкцндцр. Амма, истянилян щалда чыхышын тясвирини тяртиб етмяк мцмкцндцр. Бундан башга, W(s) шяклиндя
алынмыш ютцрмя функсийаларындан [ W(s)]* вя йа Z{W(s)} кечид
дцстурларындан истифадя етмякля дискрет ютцрмя функсийалары алмаг
олар;
г) ардыъыл бирляшдирилмиш Wi (s) ютцрмя функсийалы мангалары
квантлайыъыйа гядяр W(s)  W1 (s)W2 (s) бир блока эятириб сонра
дискрет чевирмя тятбиг етмяк олар;
д) яэяр блокун чыхышы у( t ) фасилясиз сигналдырса, дискрет чевирмя ала билмяк цчцн чыхыша фиктив квантлайыъы гошмаьа иъазя верилир. Бу щал шякил 7.27, а вя б-дя гырыг-гырыг хятля эюстярилмишдир.

а)
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б)
Шякил 7.27

Биринъи щалда:

Y* (s)  D{W1 (s)W2 (s)}X*(s)  [W1 (s)W2 (s)]* X*(s)  W*(s)X*(s)
вя йа

Y(z)  Z{W(s)}X(z) .
Y*(s)
.
X*(s)
Гейд едяк ки, ачардан ашдыгда сигнал дискретляшдирилдийиндян
ачарын оператор формада тянлийи X*(s)  D[ x(kT)]  [X(s)]* (шякил
7.27, а). Мангалар зянъири квантлайыъылар иля айрылмышдырса, бу
щалда (шякил 7.27, б):
Ютцрмя функсийасы W*(s) 

Y* (s)  W1* (s)W2* (s)X*(s)  W*(s)X*(s)
вя йа

Y(z) Z{W1(s)}Z{W2 (s)}X(z) W1(z)W2 (z)X(z) W(z)X(z) .
Уйьун ютцрмя функсийасы

W*(s) 

Y*(s)
.
X*(s)

Инди дискрет ютцрмя функсийасынын алынма гайдасыны тяфяррцаты
иля арашдыраг. Шякил 7.28-дя эюстярилмиш схемя мцраъият едяк.
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Шякил 7.28

Бу щалда фасилясиз чыхыш сигналы

Y(s)  W(s)X*(s)
Дискрет Y*(s) чыхыш сигналыны алмаг цчцн бу ифадянин щяр
тяряфиня дискрет Лаплас чевирмяси тятбиг едяк:
[Y(s)]*  Y*(s)  [W(s)X*(s)]*  W*(s)X*(s) .
Бурада X*(s) сабит кими гябул олунур. Бурадан

W*(s) 

Y*(s)
X*(s)

яввялки нятиъяни алырыг.
4. АТС-ин структур схемляри. Шякил 7.28-дя эюстярилмиш ачыг
дюврядян гапалы АТС тяшкил едяк. Квантлайыъыны мцгайися елементиндян сола ашырдыгдан сонра (бу заман структур дяйишиклийи
баш вермир) алынмыш импулс АТС шякил 7.29-да эюстярилмишдир.

Шякил 7.29

Схемя ясасян дискрет чыхыш вя хята сигналларынын тясвири
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Y*(s)  W*(s)E*(s) ,
E*(s)  G*(s)  Y*(s) .

(7.83)

Биринъи ифадядя E*(s) йериня йазыб груплашдырма апарсаг,
гапалы АТС-ин дискрет ютцрмя функсийасыны аларыг:

Wy*(s) 

Y*(s)
W*(s)

.
G*(s) 1  W*(s)

(7.83)-дя Y*(s) явяз етсяк, АТС-ин хятайа нязярян ютцрмя
функсийасыны алмыш оларыг:

W*(s) 

Y*(s)
1

.
*
G (s) 1  W*(s)

Шякил 7.30-да эюстярилмиш ики квантлайыъысы олан даща бир
структур схемя бахаг:

Шякил 7.30

Схемя ясасян

X*(s)  [ W1 (s) W2 (s)]* E*(s) ,
E*(s)  G*(s)  X*(s) .
181

(7.84)

Биринъи ифадядя аралыг X*(s) дяйишянини явяз етсяк, АТС-ин
хятайа нязярян дискрет ютцрмя функсийасыны алмыш оларыг:

W*(s) 

Y*(s)
1

.
*
G (s) 1  [ W1 (s) W2 (s)]*

Бязи ядябиййатларда [ W1 (s) W2 (s)]* дискрет Лаплас ямялиййаты

W1W*(s) , уйьун Z{W1 (s)W2 (s)} з-чевирмя ися W1W(z) шяклиндя эюстярилир.
Бурада системин чыхышы Y(s) фасилясиз сигнал олдуьундан онун
чыхыша нязярян Wy*(s) дискрет ютцрмя функсийасыны билаваситя алмаг мцмкцн дейил. Бу ютцрмя функсийасыны алмаг цчцн чыхыша
фиктив (щягигятдя олмайан) квантлайыъы гошмаг лазымдыр. Бу
квантлайыъы шякил 7.30-да гырыг-гырыг хятля эюстярилмишдир.
Бу щалда йазмаг олар:

Y*(s)  W1*(s)E*(s) ,
E*(s)  G*(s)  X*(s) ,

(7.85)

X*(s)  W2*(s)Y*(s) .
Икинъи тянликдя аралыг X*(s) дяйишянини явяз едиб, E*(s) -ин
ифадясини биринъи тянликдя йериня йазсаг аларыг:

Wy*(s) 

W1*(s)
Y*(s)

.
G*(s) 1  W1*(s) W2*(s)

З-ютцрмя функсийасы шяклиндя:

Wy (z) 

W1 (z)
Y(z)

.
G(z) 1  W1 (z) W2 (z)

Шякил 7.31-дя эюстярилмиш эириш вя чыхышында квантлайыъысы
олмайан импулс АТС-и нязярдян кечиряк.
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Шякил 7.31

Чыхышын тясвири
Y(s)  W1 (s)E*(s) ,
E*(s)  [E(s)]* ,
E(s)  G (s)  X(s)  G (s)  W2 (s)Y(s) 

(7.86)

 G (s)  W2 (s) W1 (s)E*(s) .

Ахырынъы ифадянин щяр тяряфиндян дискрет Лаплас чевирмяси
алаг:

E*(s)  G*(s)  [W1 (s)W2 (s)E*(s)]*  G*(s)  [W1 (s)W2 (s)]* E*(s) .
Бурадан

E*(s) 

G*(s)
.
1  [ W1 (s) W2 (s)]*

Инди бу ифадяни (7.86)-нын биринъи тянлийиндя йериня йазсаг,
нящайят чыхыш кямиййятинин ади тясвирини тапарыг:

W1 (s)G*(s)
Y(s) 
.
1  [ W1 (s) W2 (s)]*
Дискрет ютцрмя функсийасыны алмаг цчцн бу ифадяни ашаьыдакы
шякилдя йазаг:

W1 (s)
Y(s)

.
*
G (s) 1  [ W1 (s) W2 (s)]*
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Щяр тяряфдян дискрет Лаплас чевирмяси алыб * иля нишанланмыш
ифадяляря сабит кими бахсаг, аларыг:

W*(s) 

W1*(s)
Y*(s)

.
G*(s) 1  [ W1 (s) W2 (s)]*

Вя йа W(z) шяклиндя:
W(z) 

W1 (z)
Y( z )
.

G(z) 1  Z{W1 (s) W2 (s)}

Яэяр тянзимлямя системи обйект дя дахил олмагла йалныз
рягям гурьуларындан ибарятдирся, беля системин ютцрмя
функсийасынын тяйин олунмасында щеч бир чятинлик олмур.
Щесабламалар хятти системляря аналожи олараг апарылыр.
Шякил 7.32-дя эюстярилмиш рягям системи цчцн ютцрмя функсийасы уйьун хятти системя (йяни, мангалары Wi (s) шяклиндя вя
квантлайыъылар олмайан систем) уйьун олараг:

Шякил 7.32

W (z) 

Wт (z) Wob (z)
.
1  Wт (z) Wob (z)

Мисал 7.16. Шякил 7.33-дя эюстярилмиш ачыг системин чыхыш сигналынын тясвирини тапмаг тяляб олунур.

Шякил 7.33

4
2
Шякилдя, g(t )  1(t )  ващид тякан, W1  2 , W2 
.
s

2
s
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Схемин сонундан яввялиня доьру щярякят етсяк, йазмаг
олар:
Y(s)  W2 (s)Y1*(s) ,

Y1*(s)  [Y1 (s)]* ,
Y1 (s)  W1 (s)G*(s) ,
G*(s)  [G(s)]* .
Ардыъыл явязлямя апарыб аралыг дяйишянляри ляьв етсяк, аларыг:

Y(s)  W1*(s)W2 (s)G*(s) .

(7.87)

Мцвафиг ъядвяллярдян тапарыг:

2
2TeTs
W1*(s)  D

,
 2
 s  (eTs  1) 2
1
e
.
G *(s)  D   Ts
s  e 1
Беляликля, (7.87) ифадясиня ясасян:
Ts

Y(s) 

8Te2Ts
.
(s  2)(eTs  1)3

Бурада Т – квантлама аддымыдыр.
5. Щибрид системляр. Яввялдя бахылан, дискрет вя аналог щиссялярдян ибарят олан импулс (рягям) системляри щибрид системляр
адланыр. Адятян, беля системляр рягям щесаблама машыны васитясиля аналог обйектин тянзимлянмяси заманы мейдана чыхыр.
Шякил 7.34-дя бирбаша рягям тянзимлямя системинин схеми
эюстярилмишдир.
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Шякил 7.34

Шякилдя 1 – АРЧ , 2 вя Wq ися РАЧ-ы характеризя едир.

Wт (z) – рягям тянзимляйиъисинин компцтердя програмлашдырма
йолу иля реаллашдырылан ютцрмя функсийасыдыр. Эириши U(z) , чыхышы
Y(z) дискрет сигналлар олан ЭФЩ-нин (эятирилмиш фасилясиз щисся)
ютцрмя функсийасы
Y( z )
WG (z) 
 Z{Wq (s) Wob (s)} .
U( z)
Гапалы АТС-ин дискрет ютцрмя функсийасы ися:
W (z) 

Wт (z) WG (z)
.
1  Wт (z) WG (z)
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FƏSİL 3
RƏQƏM SİSTEMLƏRİN DAYANIQLIĞI
3.1. Рягям системлярин дайаныг anlayışı
Айдындыр ки, рягям системляринин дя нормал ишлямясинин ясас
шярти онларын дайаныглы олмасыдыр. Дайаныглыг критериляри мцяййян
дяряъядя мцъярряд олдуьундан дайаныглыьын тящлилини системин
(обйектин) щярякят тянлийинин арашдырылмасындан башлайаъаьыг. Бу
даща тябии йол олуб й чыхыш кямиййятин заман цзря дяйишмя
характеринин тящлилиня ясасланыр.
Фасилясиз хятти системлярдя олдуьу кими, хятти дискрет системлярин дя щярякят тянлийи сярбяст вя мяъбури топлананлардан ибарятдир. Буна уйьун сонлу-фярг тянлийини ашаьыдакы шякилдя йазмаг
олар:
y(k)  s [ y(k 1),, y(k n)]  м [u(k 1),, u(k m)]

k0,1,2,
Бурада s () вя м ()  сярбяст вя мяъбури щярякяти характеризя едян топлананлардыр.
Дайаныглы системин дахили хцсусиййяти олдуьундан ону тящлил
етдикдя хариъи гцввялярин тясири алтында йаранан мяъбури топлананы
сыфыра бярабяр эютцрмяк лазымдыр. м ()  0 гябул етдикдян сонра
сыфыра бярабяр олмайан башланьыъ шяртлярин тясири иля йаранан сярбяст s () щярякятинин заман цзря дяйишмя характерини арашдырмаг лазымдыр.
Фасилясиз системлярдя олдуьу кими бурада да ясас дайаныглыг
анлайышлары юз гцввясини сахлайыр. Дайаныглыг системин яввялки
таразлыг вязиййятиня (бурада сыфыр) гайытма хцсусиййяти иля характеризя олунур. Бу заман мцхтялиф щаллар ола биляр:
а) заман артдыгъа сярбяст щярякят сыфыра йахынлашырса (йыьылыр187

са), йяни

lim y(k )  0

k

шярти юдянилярся, рягям системи дайаныглыдыр;
b) заман артдыгъа
lim y(k )  0
k

оларса, рягям системи дайаныгсыздыр.
в) яэяр
lim y(k )  
k

шярти юдянилярся, систем нейтрал систем адланыр. Бурада   const
сабит кямиййят олуб башланьыъ шяртлярдян асылы олараг мцхтялиф
гиймятляр алыр. Бу да таразлыг нюгтяляринин сайынын сонсуз олмасы
демякдир.
Rəqəm sistemlərin dayanıqlığının tədqiqində xətti sistemərin
dayanıqlıq üsullarına və kriterilərinə uyğun olan kriterilər
mövcuddur:
1.xarakteristik tənliyin köklərinə əsasən.
2.Raus və Hurvis kriterisi (cəbri dayanıqlıq kriterləri).
3.Mixaylov və Naykvist kriterisi (tezlik dayanıqlıq kriteriləri) və s.
Biz yalnız koklər üsulunu öyrənəcəyik!
3.2. Дайаныглыьын системин гцтбляринин з-мцстявисиндя йерляшмяси ясасында тящлили. Кюкляр цсулу
Йада салаг ки, гцтбляр системин вя йа обйектин ютцрмя функсийасынын мяхряъиндяки чюхщядлинин кюкляридир. Яввялъя рягям системинин дайаныглыьыны заман областында динамика тянлийини тящлил
етмякля арашдыраг. Садялик цчцн яввял бир тяртибли обйектя бахаг.
1. Хцсуси щал. Эиришиндя гейдедиъи елемент олмайан
k0
Y(s)
b
, a 0
(4.113)
WF (s) 


U(s) T0s  1 s  a
ютцрмя функсийалы апериодик обйектин ъядвял 4.12-йя ясасян диск188

рет аналогу:

WF (z) 

Y(z)
b
bz


.
U(z) 1  a1z 1 z  a1

(4.114)

Бурада a1  eaT . (4.113) ютцрмя функсийасынын гцтбцнц
D(s)  s  a  0 тянлийиндян тапырыг: s  a . (4.114) ютцрмя
функсийасынын гцтбцнц D(z)  1  a1z 1  0 тянлийиндян тапырыг:

z1  a1  eaT .
Уйьун сонлу-фярг тянлийи

y(k)  a1y(k 1)  bu(k) .

(4.115)

Бурада садялик цчцн квантлама аддымы T  1 s гябул олунмушдур.
Йухарыда дейилдийи кими, дайаныглыьы тящлил етмяк цчцн хариъи
гцввялярин (бурада u (k ) ) тясирини сыфыра бярабяр етмяк лазымдыр.
Бу сябябдян u(k)  0 , k0,1,2, гябул едяк. Бундан башга,
сярбяст щярякятин йаранмасы цчцн башланьыъ шярт сыфырдан фяргли
y(0)  0 олмалыдыр. Сонлу-фярг тянлийи (4.115)-и y(0) башланьыъ
шяртиндя щялл етсяк, обйектин сярбяст щярякяти заманы чыхыш кямиййятинин k1,2, дискретляшдирмя нюгтяляриндя алдыьы гиймятляри тапа билярик:

y(1)  a1y(0) ,
y(2)  a1y(1)  a12 y(0) ,
..............

(4.116)

y(k )  a1k y(0) ,
..............
Эюрцндцйц кими, (4.116) ардыъыллыьынын сыфыра йыъылмасы цчцн
ямсалы к артдыгъа сыфыра йахынлашмалыдыр. Бу тялябат | a1 | 1 ,
йяни 1  a1  1 шярти дахилиндя юдянилир. a1  z1 олдуьундан

a1k
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обйектин гцтбц цчцн | z1 | 1 шярти юдянилмялидир.
Шякил 4.41-дя z1 гцтбцнцн мцхтялиф гиймятляриндя кечид просесляри вя z1 гцтбцнцн z    j комплекс мцстявисиндя йерляшмя схеми эюстярилмишдир. Гейд едяк ки, z1 -ин мянфи гиймятляриндя кечид просесляриндя рягслилик мцшащидя олунур. Бу хцсусиййят
z1  0 гиймятляри цчцн (4.116) щяллинин тяк гцввятли ямсалларынын
сыфырдан кичик, ъцт гцввятли ямсалларынын ися сыфырдан бюйцк олмасы,
йяни ишарянин нювбяляшмяси иля ялагядардыр. z1  1 гиймятиндя
систем апериодик, z1  1 гиймятиндя ися рягси дайаныглыг сярщяддиндя олур.
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Шякил 4.41
Шякилдян эюрцндцйц кими, дайаныглы (3,4,7) щалына уйьун эялян бцтцн гцтбляр ващид чеврянин дахилиндя, дайаныглыг сярщядди
(2,6) уйьун эялян гцтбляр ися сярщяддиндя йерляширляр.
Фасилясиз системлярдян фяргли олараг няинки икинъи тяртиб, щятта
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биринъи тяртиб импулс системляри характеристик тянлийин ямсалларынын
мцсбят гиймятляриндя дайаныгсыз ола биляр.
Гцтблярин s1  a вя z1  eaT ифадяляриндян эюрцндцйц кими,
с-мцстявисиндя s1 -ин    s1   (йяни a параметри   -дан
  -ьа дюхру дяйишмишдир) областында дяйишмяси z1 гцтбцнцн змцстявисиндя 0  z1   областында дяйишмясиня уйьун эялир.
Дайаныглы фасилясиз систем цчцн s1  0 олдуьундан а параметри
йалныз 0  a   интервалында (йяни a  0 ) дяйишя биляр. z1 -ин буна
уйьун дяйишмяси 0  z1  1 интервалында баш верир. Бахылан щалда
z1 гцтбц цстлц функсийа шяклиндя алындыьындан о, а параметринин
щеч бир гиймятиндя мянфи гиймят ала билмир вя бу сябябдян
1  z  0 йарыминтервалы ящатя олуна билмир. Бу о демякдир ки, смцстявисиндя з-ин мянфи гиймятиня уйьун щягиги гцтб йохдур.
2. Цмуми щал. Мялум олдуьу кими, дискрет тянзимлямя системинин (обйектинин) з-тясвирдя йазылмыш ютцрмя функсийасы цмуми щалда ашаьыдакы шякилдя тяйин олунур (бах, §4.6.4):

W(z) 

b0  b1z 1  b2z 2    bm z  m
.
a 0  a1z 1  a 2z 2    a n z n

Бу ифадянин мяхряъ вя сурятини z n кямиййятиня вуруб,
z  eTs олдуьуну нязяря алсаг, системин дискрет Лаплас тясвири шяклиндя олан характеристик тянлийини ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:

D(s)  a 0enTs  a1e( n1)Ts    a n  0 .

(4.117)

Бу тянлик с-я нязярян трансендент тянлик олдуьундан онун н
сайда дейил, гошма-комплекс кюклярин щесабына сонсуз сайда
кюкц мювъуддур. Бу кюклярин хяйали щиссяляри бир-бириндян  2
,   1,2, там ядядляр гядяр фярглянир. Бу хцсусиййяти садя
мисалда эюстяряк. Фярз едяк ки,

es  d  0
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тянлийи верилмишдир. Бу тянлийин кюкц s1  ln d .

es1  j2  es1 e j2  es1 (cos 2  jsin 2 )  es1 (1  j0)  es1
олдуьундан бцтцн s1  j2 ,   1,2, кюкляри дя бу тянлийи юдяйяъякдир.
Ютцрмя функсийасы (4.114) цчцн характеристик тянлик
*
D (s)  esT  a1  0 алынар. a1  eaT олдуьундан бурада ясас кюк
s1  a , ялавя кюкляр  a  j2 ,   1,2, олаъагдыр.
Цмумиййятля, ясас кюклярин дцшдцйц    Im s   золаьы
ясас золаг, диэяр золаглар ися ялавя золаглар адланырлар. Шякил
4.42-дя дискрет системлярин гцтбляринин с-мцстявисиндя йерляшмя
схеми эюстярилмишдир. Шякил, бир ясас гцтбц олан системя уйьундур.

Шякил 4.42
Системин динамикасы (4.117) характеристик тянлийинин ясас кюкляриндян асылыдыр. Ясас кюкляр садя кюкляр олдугда (йяни, тякрарланан кюкляр олмадыгда) D* (s)  0 характеристик тянлийиня уйьун
сонлу-фярг тянлийинин аналитик щялли ашаьыдакы шякилдя йазылыр:
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y(kT)  a1es1kT  a 2es 2 kT    a n es n kT .

(4.118)

Бурада si  D* (s)  0 характеристик тянлийинин кюкляри; a i  башланьыъ шяртлярдян вя Т тактындан асылы олан сабит ямсаллардыр.
Эюрцндцйц кими, k   оланда lim y(kT)  0 шяртинин юдянилмяси цчцн, йяни системин дайаныглы олмасы цчцн, (4.118) тянлийинин саь тяряфиндяки бцтцн топлананлар заман артдыгъа сыфыра
йахынлашмалыдырлар. Бу тяляб кюкляр цчцн Re si  0 шярти йериня
йетирилдикдя юдянилир. Бу шярт фасилясиз системлярин дайаныглыг шярти
иля ейнидир.
Инди з-тясвир шяклиндя йазылмыш

D(z)  a 0z n  a1z n1    a n  0
характеристик тянлийинин z i кюкляринин щансы шяртляря табе олмасыны
арашдыраг. zi  e i явязлямясиндян истифадя едиб (4.118) аналитик
щялли ашаьыдакы шякилдя йазаг:
sT

y(kT)  1z1k   2z k2     n z kn .

(4.119)

Кюкляр щягиги кюкляр олдугда k   щалында lim y(kT)  0
шяртинин юдянилмяси цчцн бцтцн кюкляр цчцн | zi | 1 шярти юдянилмялидир.
Комплекс кюкляр гошма-комплекс шяклиндя олдуьундан
(4.119) тянлийиндя (  j)k
вя йа йстлц формада

(Ae j )k  Ak e jk

топлананлары

мейдана чыхыр. Бурада

A | z | mod z  2  2 ,   arg z  arctg .

Эюрцндцйц кими, бу топлананларын да сыфыра йахынлашмасы цчцн
йеня | zi | 1 шярти юдянилмялидир.
Алынмыш нятиъяляри ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар.
Дискрет системин дайаныглы олмасы цчцн онун D(z)  0 характеристик тянлийинин бцтцн кюкляри ващид чеврянин дахилиндя йерляш194

мялидир. Башга сюзля, бцтцн кюкляр цчцн zi  i2  i2  1 шярти
юдянилмялидир.
Инди рягям системинин дайаныглыьыны системин динамика тянлийинин арашдырылмасына ясасланмайан даща бир йанашма ясасында
тяйин едяк. С-мцстявисинин истянилян нюгтясиндя s  c  j мцнаsT
сибяти юдянилир. Бу щалда z  e олдуьундан йазмаг олар:

z  e(c j)T  ecTe jT
(4.120)
Ифадя (4.120)-нин кюмяйи иля s  c  j кюкцндян истифадя
едяряк з-мцстявисиндя дайаныглыг шяртини тапа билярик.
Ифадя (4.120)-дян эюрцндцйц кими, з комплекс кямиййятинин
модулу (з векторунун узунлуьу) сабит (  тезлийиндян асылы дейил)
| z | mod z  ecT  A ,

(4.121)

фазасы ися   arg z  T  -дан асылыдыр.
Фярз едяк ки, квантлама такты T  2 / 0 шяклиндя ифадя
олунмушдур. 2 сабит олдуьундан щяр щансы бир шяртдян тапылмыш
Т-йя мцяййян 0 уйьун эялир. Онда

() 

2
.
0

(4.122)

Тезлийин физики   0 гиймятляриндя:
 0

 0

1

4 0
1

2

1
3
0 0
2
4
3


2

0



2 

Эюрцндцйц кими,  артдыгъа з вектору саат ягрябинин якси
истигамятиндя (   саат ягрябинин якси истигамяти кими гябул
олунур) дюврц олараг фырланыр. Бу векторун А узунлуьуну тяйин
едяк. Бурада цч щал мцмкцндцр.
Йухарыда гейд едилдийи кими, дискрет Лаплас тясвири шяклиндя
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йазылмыш характеристик тянлийин s i кюкляриня ясасян дайаныглыг
шярти фасилясиз системлярдя олдуьу кимидир (бах, кюкляр цсцлц).
с  Re si олдуьундан бурада цч щал мцмкцндцр:
1. с  0  дайаныглы щал. s i кюкляри сол кюклярдир. (4.121)-я
ясасян A  1 ;
2. с  0  дайаныглыг сярщядди. A  1 ;
3. с  0  дайаныгсыз щал. s i кюкляри саь кюклярдир. A  1 .
A  mod z | z | олдуьундан йухарыда алынмыш шяртляря уйьун
олараг: | z | 1 ; | z | 1; | z | 1 .
| z |  2  2 модулу з векторунун узунлуьу олдуьундан вя

дайаныглы систем цчцн | z | 1 олдуьундан бцтцн z i кюкляри з-мцстявисиндя ващид чеврянин дахилиндя йерляшмялидир.
sT
З-тясвиря кечмяйин, йяни z  e явязлямясинин ян йахшы
хцсусиййятляриндян бири дя одур ки, бу заман йалныз ясас золаг
ващид чеврянин дахилиня иникас олунур. Доьрудан да D(s)  0
тянлийиня уйьун олан з-тясвир шяклиндя верилмиш характеристик
тянлик

D(z)  a 0z n  a1z n1    a n  0
ади полиномдан ибарят олдуьундан артыг онун сонсуз кюкц дейил,
з-я нязярян н сайда кюкц олаъагдыр.
Шякил 4.43-дя ясас золаьын ващид чевряйя иникасы эюстярилмишдир.
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Шякил 4.43
Беляликля, системин динамикасынын тящлилиня ясасланмайан
цсулун кюмяйи иля дя ейни дайаныглыг шярти алыныр.
Кюклярин тяйин олунмасына ясасланан бахдыьымыз цсуллар чох
ашкар олса да, йцксяк тяртибли системляр цчцн мцяййян чятинликлярля гаршылаша биляр.
3.2.1. Matlabda realizasiya
Matlabda

D(z)  a 0z n  a1z n1    a n  0
Xarakteristik tənliyini həll edib köklərin vahid çevrənin
daxilində yerləşməsini yoxlamaq olar.Dayanıqlı sistem üçün
| z | 1 , | z |  2  2
şərti ödənilməlidir.
Misal 4.18.
0.632 z
Wz  2
z  0.736 z  0.368
ötürmə funksiyası ilə verilən obyektin dayanıqlığını yoxlayaq.
Bu halda xarakteristik tənlik: Dz  z 2  0.736 z  0.368.
Kokləri tapmaq üşün roots(.) funksiyasından istifadə edilir. Bu
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halda xarakteristik tənlik əmsallar şəklində verilir:
Dz  [1  0.736 0.368].
Köklərin (ötürmə funksiyasının qütübləri-x ilə işarə olunur)
vahid çevrənin daxilinə düşüb-düşməməsini bilmək üçün pzmap
(Wz) funksiyasından istifadə edilir.
Şəkil 4.43-də müvafiq Matlab proqramı və nəticə
göstərilmişdir.
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Pole-Zero Map

1

Imaginary Axis

0.5

0

-0.5

-1
-1

-0.5

0

0.5

1

Real Axis

Şəkil 4.43
Xarakteristik tənliyin hər iki kökü vahid çevrınin daxilində
yerləşdiyindən obyekt dayanıqlıdır.

199

FƏSİL 4
RİS-in KEYFİYYƏTİNİN TƏDQİQİ
4.1. Keyfiyyət göstəricilərinin sistemin keçid
xarakteristikası əsasında təyini
Fasiləsiz sistemlərdə olduğu kimi RİS-lərində də keyfiyyət
göstəriciləri birbaşa və dolayı üsullarla təyin edilir. Bu üsullar
mahiyyət etibarı ilə eyni olduqları üçün burada yalnız RİS-nin
keçid xarakteristikasının ( giriş (tapşırıq) g(t) –nin vahid təkan
siqnalı olduğu halda tənzimlənən y(t) kımiyyətinin dəyişmə
qrafiki (çıxıın reaksiyası)) qurulması əsasında kiyfiyyət
göstəricilərin qiymətlənirilməsinə baxacağıq.
RİS-də keçid
prosesləri müxtəlif üsullarla qurula bilər.
Автоматик тянзимлямя системляриня irəli сцрцлян ясас тялябат дайаныглыг олса да о, ейни заманда мцяййян кейфиййят эюстяриъилярини дя
тямин етмялидир. Тянзимлямя системляриндя динамик вя статик режимляр
мювъуд олдуьундан (бах §1.4) кейфиййят эюстяриъиляриni дя ики група
айıрmaq olar:
 динамик режими характеризя едян кейфиййят эюстяриъиляри;
 sтатик режими характеризя едян кейфиййят эюстяриъиляри.
Statik (qərarlaşmış) режимдя кейфиййят эюстяриъиси статик хята иля
гиймятляндирилир.
Bundan
başqa,
ATS-in
tezlik
xarakteristikalarını
qiymətləndirmək öcön tezlik keyfiyyət ğöstəriçilərindən istifadə
olunur.
Мцасир optimal idarəetmə нязяриййясиндя динамик режимдя
кейфиййяти характеризя етмяк цчцн интеграл эюстяриъилярдян geniş истифадя
олунур.
АТС-ин dinamik кейфиййят эюстяриъилярини qiymətləndirmək цчцн
ашаьыдакы цсуллардан истифадя олунур:
1. Zаман характеристикалары цсулу.
2. Kюкляр цсулу.
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3. Tезлик цсулу.
4. İнтеграл эюстяриъиляри цсулу.
Birinci halda ATS-in keyfiyyət göstəriciləri sistemin girişinə vahid
təkan və ya vahid impuls verdikdə alınan keçid və ya çəki
xarakteristikaları əsasında qrafoanalitik yolla təyin olunur.
İkinci halda arzu olunan keyfiyyət göstəriciləri xarakteristik tənliyin
köklərinin (sistemin qütübləri) köklər müstəvisində xüsusi sxem üzrə
(Çebışev və Battervors və b. polinomları) yerləşdirilməsi əsasında əldə
edilir.
Üçüncü üsulun mahiyyəti lazımı keyfiyyət göstəricilərini almaq
üçün sistemin tezlik xarakteristikalarının yeni bənd daxil etməklə
dəyişdirilməsindən ibarətdir.
Dördüncü halda tələb olunan keyfiyyət göstəriciləri sistemin
dinamikasını və statikasını xarakterizə edən inteqral göstəricisinin
minumumluq şərtindən təyin olunur. Tənzimləyicinin strukturu və ya
sazla mparametrləri optimal idarəetmə və ya optimallaşdırma
məsələsinin həlli nəticəsində təyin olunur.

4.2. Zaman oblastında keyfiyyət ğöstəriciləri
Burada keyfiyyət göstəricilərinin ATS-in vahid təkan
siqnalına olan reaksiyası, yəni keçid xarakteristikası h(t)
əsasında təyin olunmasına baxacağıq. Бу характеристика
ясасында гиймятляндирилян əsas dinamik кейфиййят эюстяриъиляри
ашаьыдакылардыр:
1. Kечид просесинин характери.
2. Tянзимлямя (stabilizasiya) вахты, tT.
3. İфрат тянзимлямя (максимал динамик мейл),  ;
4. Yeyinləşmə vaxtı, tA.
5. Maksimal qiymətə çatma, tM .
6. Rягслярин мяхсуси тезлийи, 0 .
7. Sюнмя дяряъяси,  .
8. Tянзимлямя [0, t т ] интервалына дцшян рягслярин сайы, N .
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1. Dinamik keyfiyyət göstəriciləri
1. Кечид просесинин характери. Эириш сигналы ващид
тякан олдугда гапалы системин характеристик тянлийинин
кюкляриндян асылы олараг мцхтялиф шякилли кечид
характеристикалары алыныр. Яэяр бцтцн кюкляр мянфи
щягиги кюклярдирся, онда кечид просеси monoton олуб,
dh / dt тюрямясинин ишарясинин sabit qalması иля
характеризя олунур, şəkildə dh / dt  0 .
Характеристик тянлийин кюкляри ичярисиндя гошмакомплекс кюкляр оларса, кечид просеси рягсi alınır. Kökün
xəyali hissəsi azaldıqca rəqslilik azalır.Belə proses aperiodik
keçid prosesi adlanır.
Şəkil 5.1-də yuxarıdakı hallara uyğun gələn 1, 2 və 3 əyriləri
göstərilmişdir.

Şəkil 5.1. Müxtəlif keçid xarakteristikaları
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Şəkil 5.2. Keyfiyyət göstəricilərini hesablamaq üçün
ATS-in keçid xarakteristikası
Şəkil 5.2-də ATS-in girişinə vahid təkan siqnalı g=1(t)
verməklə alınmış tipik keçid xarakteristikası göstərilmişdir. Bu
xarakteristika astatik ATS-ə aiddir, yəni y(∞)=g .
2. Tənzimləmə (stabilizasiya) vaxtı, tT - y(t)-nin[g
  T , g   T ] buraxıla bilən xəta zolağına daxil olub daha oradan
çıxmama vaxtı.  T – buraxıla bilən xəta olub g-nin qiymətinin 2
 5 %-ni təşkil edir.
3. İfrat tənzimləmə (maksimal dinamik meyil):
y g
  max
100% .
g
4. Yeyinləşmə vaxtı, t A  y(t)-nin y=0.1y(∞) (10%)
qiymətindən y=0.9y(∞) (90%) qiymətinə çatma vaxtı, t A  t 2  t 1.
5. Maksimal qiymətə çatma vaxtı, t M .
6. Rəqslərin məxsusi tezliyi, 0  2 / T0 , T0 -rəqslərin
periodu (dövrü) qrafikdən götürülür. Monoton və aperiodik keçid
xarakteristikaları üçün bu göstərici mövcud deyil.
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7. Sönmə dərəcəsi:

A1  A 2
, 0   1 .
A1
A1 , A2 - eyni işarəli ardıcıl maksimumların qiyməti.
8.Tənzimləmə intervalına düşən rəqslərin sayı. Adətən
N=1-2 qənaətbəxş hesab olunur.


2. Statik rejimdə keyfiyyət göstəriciləri
1. Keçid xarakteristikasının qərarlaşma qiyməti y( 
).Ümumi halda:
y()  lim s  W(s)  G(s) .
s 0

b0s m  b1s m 1  ...  b m
-qapalı ATS-in və ya
a 0s n  a1s n 1  ...  a n
obyektin ötürmə funksiyası, G(s)-giriş siqnalının təsviridir.
Giriş siqnalı vahid təkan G(s)=1/s olduqda
W(s) 

1
b
y()  lim s  W(s)   W(0)  m .
s 0
s
an

Obyektin tənliyi vəziyyət modeli (A, B, C, D) şəklində
verilərsə:
1
y()  lim s  W(s)   CA 1B  D .
s 0
s
W(s) ilə verilmiş obyektin vahid təkan halında qərarlaşmış
y(  ) qiymətini aşağıdakı Matlab funksiyasının köməyi ilə də
tapmaq olar:
K  dcgain (W).
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2. ATS -in statik xətası -  s . Statik xəta dinamik  (t )
xətasının hədd qiymətidir:
 s  ()  lim ( t )  g  y() .
t 

 (t )  g (t )  y(t ) -dinamik xəta, g(t) – tapşırıqdır.
Xətanın E(s) təsviri verilərsə:

 s  lim s  E ( s) .
s 0

Vahid əks əlaqəli ATS üçün
E(s)  Wg (s)G(s) 
Wg (s)  qapalı ATS-in

1
 G(s) .
1  WA (s)

g-ε kanalı üzrə ötürmə funksiyası,

WA (s) - açıq ATS-in ötürmə funksiyası, G(s) – tapşırıq siqnalının
təsviridir. g=1(t) vahid təkan siqnalı üçün G(s)=1/s olduğundan
statik xəta:
1
an
s 

.
1  WA (0) a n  b m

Кечид просесляринин гурулмасы
4.3. Tərs diskret Laplas çevirməsindən istifadə
etməklə keçid prosesinin qurulması
Tərs Laplas çevrilməsindən istifadə etməklə keçid prosesini
qurmaq üçün RİS-in çıxış siqnalının z - təsviri məlum olmalıdır.
Fərz edək ki, RİS-in diskret ötürmə funksiyası
W ( z) 

B0 z m  B1z m 1  Bm
z r  A1z r 1  Ar

şəklindədir. Bahid təkan təsiri altında sistemin keçid prosesi
analitik olaraq
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y[ nT ]  Z

1

(Y ( z ))  Z

1

(W ( z ) Z (1(t ))) 

 B z m  B1z m 1 ... Bm z 

 Z 1 0
 z r  A z r 1 ... A z 1 
1
r


ifadəsi ilə təyin edilir.

B0 z m  B1z m 1 ... Bm z
z 1
z r  A1z r 1 ... Ar

ifadəsinin tərs

Laplas çevirməsini almaq üçün həmin kəsrin
B0 z m  B1z m 1 ... Bm 1
z 1
z r  A1z r 1 ... Ar

hissəsi məlum qaydalarla sadə kəsrlərə

ayrıldıqdan sonra sadə kəsrlər z -ə vurulur və cədvəl 1-dən
istifadə edərək hər bir kəsrə uyğun originalla əvəz edilir.
Diskretləşdirmə intervalının ( T ) qiyməti nəzərə alınmaqla
t  nT , n  0, 1, 2,..... zaman anları üçün çıxış siqnalının
qiymətləri hesablanır.
Qeyd: Diskretləşdirmə intervalına ixtiyari qiymət vermək
olmaz, onun yalnız əsl qiyməti verilməlidir. Əgər T -nin əsl
qiyməti məlum deyildirsə, onda keçid prosesini qurmaq olmaz.
Misal 3.1. Ötürmə funksiyasi
0.2 z  0.6
W ( z )
z 2  0.5 z  0.06
olan RİS-in T=1san qiymətində keçid prosesini quraq. Çıxışın
zaman funksiyası
y[ nT ]  Z

1

(

0.2 z  0.6
z

)
2
z
z  0.5 z  0.06 1

kimi təyin edilir.

0.2 z  0.6
z 2  0.5 z  0.06



ayıraq:
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1
z 1

ifadəsini sadə kəsrlərə

0.2 z  0.6
z

2

1

 0.5 z  0.06 z  1




( A  B  C )z

2



0.2 z  0.6
( z  0.3 )( z  0.2 )( z  1 )

A
z  0.3



B
z  0.2



C
z 1





 ( 0.5C  0.8 A  0.7 B ) z  ( 0.06C  0.2 A  0.3 B )
( z  0.3 )( z  0.2 )( z  1 )

.

Kəsrlərin bərabərliyindən
2
0.2 z  0.6 ( A  B  C ) z ( 0.5C  0.8 A  0.7 B ) z ( 0.06C  0.2 A  0.3B )

və bu bərabərlikdən
 A B  C  0

0.5C  0.8 A  0.7 B  0.2

0.06C  0.2 A  0.3B  0.6
xətti tənliklər sistemini
və bu sistemin həllindən
A 4.15; B  4.66; C 0.51 təyin edirik. Alınmış sadə kəsrləri
z -ə vurub keçid prosesinin analitik ifadəsini
4.15 z 4.66 z 0.51z
y [ nT ]  Z 1(


)
z  0.3 z  0.2 z 1
 t
 t
 4.15e 1  4.66e 2  0.51*1( t )
kimi alırıq.  və  kəmiyyətləri uyğun olaraq e 1T  0.3 və
1

2

 T
e 2  0.2 ifadələrindən təyin edilir. T 1san qiymətində
1  1.2 və  2  1.6 . Keçid prosesinin son analitik ifadəsi
y [ nT ]  4.15e 1.2t  4.66e 1.6t  0.51*1( t )

alınır. Cədvəl 9-da n -nin 0,1,2,...,11 qiymətləri üçün y [ nT ] nin qiymətləri, şəkil 29-da isə keçid prosesi verilmişdir.
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Şəkil 29. Misal 3.1-ə aid keçid prosesi

4.4. Fərq tənliyi vasitəsilə kecid prosesinin
qurulması
Fərz edək ki, RİS-in ötürmə funksiyası:
B  B z 1  Bm z  m
W ( z)  0 1
1 A1z 1  Ar z  r

şəklindədir. Sistemin girişi
funksiyasına uyğun fərq tənliyi

x , çıxışı y olarsa ötürmə

y[ nT ]  A1 y[( n  1)T ]    Ar y[( n  r )T ] 
 B0 x[ nT ]  B1x[( n  1)T ]    Bm x[( n  m)T ]

,

onun həlli isə
y[ nT ]  B0 x[ nT ]  B1x[( n  1)T ]    Bm x[( n  m)T ] 
 A1 y[( n  1)T ]    Ar y[( n  r )T ]

şəklində olacaqdır. Sıfır başlanğıc şərtlər daxilində ( n  0 olduqda
x[nT ]  y[nT ]  0
olur) girişə vahid
təkan verməklə
y[0T ], y[1T ], y[2T ],... və s., yəni keçid prosesi qərarlaşana qədər
qiymətlər hesablanır və onlara uyğun keçid prosesi qurulur.
Misal 3.2. Ötürmə funksiyasi
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W ( z) 

0.2 z  0.6
z 2  0.5 z  0.06



0.2 z 1  0.6 z 2
1 0.5 z 1  0.06 z  2

olan RİS-in keçid prosesini quraq. Fərq tənliyi
y [ nT ]  0.5 y [( n 1 )T ]  0.06[( n  2 )T ]  0.2 x [( n 1 )T ]  0.6 x [( n  2 )T ] ,

onun həlli isə

y[nT ]  0.2 x[( n  1)T ]  0.6 x[( n  2)T ]  0.5 y[( n  1)T ] 
0.06[( n  2)T ]

kimidir. Cədvəl 10-da keçid prosesini qurmaq üçün hesabatın
nəticəsi, şəkil 30-da isə keçid prosesi verilmişdir.

Şəkil 30. Misal 3.2-ə aid keçid prosesi
4.5. Kəsrin sürətini məxrəcinə bölməklə keçid
prosesinin qurulması
Praktik olaraq bütün siqnalların (vahid impulsdan başqa) z
təsviri kəsr şəklində ifadədir. z təsviri məlum olan hər hansı bir
siqnalın zamana görə dəyişməsini qurmaq üçün həmin siqnalı
ifadə edən kəsrin surəti ardıcıl olaraq onun məxrəcinə bölünür.
Fərz edək ki, siqnalın z təsviri
Y ( z) 

B0  B1z 1  Bm z  m
1 A1z 1  Ar z  r
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kimidir. Həmin siqnalın zamana görə dyişməsi
B0  B1z 1  Bm z  m
* 1
* 2
* 3
 B0  B1 z  B2 z
 B3 z  

1

l
1 A1z  Al z

əməliyyatından alınan B0  B1*z 1  B2* z 2  B3*z 3  ... sırasının
əmsalları ilə müəyyən edilir:
y[0T ]  B0 ; y[1T ]  B* ;
1

*
y[ 2T ]  B2 ;

*
y[3T ]  B3 ;....

Misal 3.3. Ötürmə funksiyasi
0.2 z  0.6
W ( z )
z 2  0.5 z  0.06

olan RİS-in keçid prosesini quraq.
0.2 z  0.6
z
Y ( z )  W ( z ) * Z ( 1( t )) 


z 2  0.5 z  0.06 z 1
0.2 z 2  0.6 z
0  0.2 z 1  0.6 z  2

z 3  0.5 z 2  0.44 z  0.06 1 0.5 z 1  0.44 z  2  0.06 z  3

Kəsrin surətini məxrəcinə qismət sırasının əmsalları sabit
qiymətlər alanadək bölək:
0  0.2 z 1  0.6 z  2
1
2
 0  0.2 z  0.7 z


1

2

3
1 0.5 z  0.44 z  0.06 z
3
4
5
 0.438 z
 0.539 z
 0.5042 z
 ......
Bölmə əməliyyatını davam etdirmək olar, lakin, cədvəl 10-la
müqayisə nəticələrin tam təkrarlandığını göstərir. Beləliklə,:
y [ 0T ]  0; y [ 1T ]  0.2; y [ 2T ]  0.7; y [ 3T ]  0.438; y [ 4T ]  0.539

və s. Keçid prosesi şəkil 30-dakının eynidir.
2. Ъядвял цсулу. Бу цсулун мащиййяти мялум Y(z) тясвиринин
чыхыглар цсулу иля щесабланмыш вя ъядвяллярдя эюстярилян y(kT)
ориэиналындан истифадя етмякдян ибарятдир.
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Ъядвяллярля верилмиш з-тясвирляр садя функсийалардан ибарят
олур. Бу сябябдян, адятян расионал-кяср шяклиндя олан Y(z) ифадясинин шяклини дяйишяряк ону елементар функсийаларын ъями
шяклиндя эюстярирляр. Садяляшдирмя заманы ясасян ики цсулдан
истифадя олунур:
а) садя кясрляря айырма;
б) з-ин мянфи гцввятляриня нязярян сырайа айырма цсулу.
2.1. Садя кясрляря айырма. Яэяр u ( t ) вя йа g( t ) ващид
тякан сигналлары шяклиндя дяйиширлярся, онда цмуми щалда чыхышын
тясвири:

Y(z) 

M(z)
z

.
n 1
z  a1z    a n z  1
n

(4.136)

Лазыми садяляшдирмя апармаг цчцн (4.136) ифадясинин щяр
тяряфини яввялъя з-я бюлцб
X( z ) 

Y( z)
M(z)

z
(z  1)D(z)

(4.137)

ифадясини садя кясрляря парчаладыгдан сонра нятиъяни з-я вурурурлар. Бу заман алынмыш садя кясрляр Az /( z  eaT ) шяклиндя олур
 akT
ки, онларын да тярс з-чевирмяси Ae
, k  0,1, шябякяли
функсийа шяклиндя олуб, мцвафиг ъядвяллярдя верилмишдир.
X(z) ифадяси садя кясрляря ашаьыдакы шякилдя айрылыр:

X( z) 

mi
bij
M( z)
с

 
.
(z  1)D(z) z  1 i j1 (z  zi ) j

(4.138)

Бурада z i кямиййятляри D(z)  0 тянлийинин тякрарланма
ядяди m i олан кюкляридир. Мисал цчцн, фярз едяк ки, тянлийин 2-йя
бярабяр цч ядяд кюкц вар. Бу щалда i  1 , m1  3 . Онда (4.138)
ифадяси:
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X( z) 

b13
b
b12
M( z )
с

 11 

.
(z  1)D(z) z  1 z  2 (z  2)2 (z  2)3

(4.139)

Садя кюкляр цчцн (комплекс-гошма кюкляр дя дахил олмагла)
mi  1 вя (4.138) ифадяси:
X( z) 

b
b
M( z )
с

 11  21   .
(z  1)D(z) z  1 z  z1 z  z 2

(4.140)

Бу щалда c вя bi1 ямсаллары ашаьыдакы ифадялярин кюмяйи иля
щесабланыр:
M(zi )
M(1)
, bi1 
.
(4.141)
с
N(1)
N(zi )
Бурада N(z)  (z 1)D(z) .
Цмуми щалда, ямсаллары тяйин етмяк цчцн

D(z)  z n  a1z n1    a n
чохщядлисини Безу теореминя ясасян

D(z)  (z  z1)m1 (z  z 2 )m2 (z  z n )m n
шяклиндя йазыб (4.138) ифадясинин щяр тяряфини N(z) чохщядлисиня
вуруб сол вя саь тяряфдя олан чохщядлилярдя з-ин ейни гцввятляринин ямсалларыны бярабярляшдирмяк лазымдыр. Бу щалда ямсаллара
нязярян хятти ъябри тянликляр системи алыныр. Бу системи щялл едиб c
вя bij ямсалларыны тапырлар. Мютяризяляри ачдыгдан сонра ашаьыдакы
типли бярабярлик алыныр:

M(z)  A0z n  A1z n1    An .

(4.142)

Бурада A i ямсаллары ахтарылан ямсалларда асылы ифадялярдир.
Алынмыш систем тянлик ашаьыдакы шякилдя олур:
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A0  m0 
A1  m1 
 .
..... 
A n  m n 

(4.143)

Яэяр сол тяряфя z k дяйишяни дахил олмурса, онда m nk ямсалыны сыфыра бярабяр гябул етмяк лазымдыр.
Бир мисала бахаг. Фярз едяк ки,
Y( z ) 

2
z
.
z
z  1.5z  0.75z  0.125  1
3

2

D(z)  0 тянлийинин 3 сайда z1  0.5 кюкц мювъуддур.
Демяли, m1  3 . Бу щал (4.139) ифадясиня уйьун эялир:
X( z ) 

b13
b
b12
M( z )
с

 11 

. (4.144)
2
(z  1)D(z) z  1 z 0.5 (z 0.5) (z 0.5)3

N(z)  (z 1)(z  0.5)3 шяклиндя йазыб (4.144) ифадясинин щяр
тяпяфини N(z) -я вурмагла йухарыдакы гайдадан истифадя етсяк,
(4.143) системини ашаьыдакы шякилдя аларыг:
с  b11  0 ,
 1.5c  2b  b  0 ,

11
12

0.75c  1.25b11  1.5b12  b13  0 ,
 0.125c  0.25b11  0.5b12  b13  2 .
Бу хятти тянликляр системини щялл едиб ахтарылан ямсаллары
тапырыг: с  16 , b11  16 , b12  8 , b13  4 . ■
Садя кясрляря айырдыгдан сонра (4.140) ифадясинин щяр тяпяфини з-я вуруб, алынмыш
Y( z) 

b z
b z
сz
 11  21  
z  1 z  z1 z  z 2
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ифадясинин щяп бир i топланына уйьун эялян yi (kT) ориэиналлары
тярс з-чевирмя ъядвялляриндян тапылыр. Ъядвялляр ялчатмаз
олдугда (4.134) дцстурундан истифадя етмяк олар.
Мисал 4.21. Яввялки мисалда чыхышын тясвири

Y( z) 

0.632z 2
(z  1)(z 2  0.736z  0.368)

шяклиндя алынмышдыр. X(z) функсийасыны садя кясрляря айыраг:

Х( z ) 

0.632z
A
B
C



.
(z  1)D(z) z  1 z  0.368  j0.482 z  0.368  j0.482

Бу щалда (4.142) ифадяси:
0.632z  (A  B  C)z 2  (0.736A  1.368B  1.368C)z 
 (0.368A  0.368B  0.368C)z 0  j [0.482(B  C)(z  1)] .

Алынмыш бярабярликдя сол вя саь тяряфдяки з-ин уйьун тяртибли
ямсалларыны бярабярляшдириб, сол тяряфдя j -ун ямсалынын сыфыра
бярабяр олмасыны да нязяря алсаг, (4.143) тянликляр системи:
A  B C  0 ,
0.538A  B  C  0.462 ,
A  B C  0 ,

0.482(z 1)(B  C)  0 вя йа B  C .
B  C олдуьуну нязяря алыб илк ики тянликдян тапырыг: A  1 ,
B  0.5 . Демяли, C  0.5 . Кюкляр садя кюкляр олдуьундан
ямсалларын гиймятини даща асан садя олан (4.141) ифадяляринин
кюмяйи иля дя щесабламаг мцмкцндцр. Бу щалда

N(z)  3z 2  3.472z  1.104 .

z1  1 , z 2  0.368  j0.482 , z3  0.368  j0.482
214

Беляликля, садя кясрляр формасында алынмыш X(z) ифадясини з-я
вуруб чыхышын тясвирини бярпа етдикдян сонра алырыг:

Y( z ) 

z
0.5z
0.5z


.
z  1 z  exp( 0.5  j0.92) z  exp( 0.5  j0.92)

Бурада комплекс кямиййятин модул вя аргументя нязярян
йазылмыш

  j  d e j , d   2  2 ,   arctg

шяклиндян истифадя олунмушдур. Даща сонра е-нин ямсалыны ващидя
бярабяр етмяк цчцн
d  exp(ln d)
дцстурундан исифадя едяряк
  j  exp(ln d  j)
шякилдя йазылмышдыр.
Инди алынмыш ифадядя j  const гябул едиб ъядвялдян истифадя
етсяк, ориэиналы тапарыг:
y(kT)  1  e0.5k cos(0.92k) , k  0,1,2,

e0.5  0.606 олдуьундан алынмыш нятиъя мисал 4.21-дя
алынмыш ифадя иля ейнидир.
2.2. з-ин мянфи гцввятляриня нязярян сонсуз сырайа айырма. Бу цсул x(kT) ориэиналынын аналитик ифадясини алмаьа имкан
вермяся дя, кечид просесини ( g  1 оланда кечид
характеристикасыны) гурмаг цчцн ян садя йсулдур. Бу цсулун рийази
ясасыны Y(z) -ин ифадясиндя сурятдяки M(z) чохщядлисинин
мяхряъдяки D(z) чохщядлисиня бюлцнмяси тяшкил едир. M(z) -ин
тяртиби m  n олдуьундан бюлцнмя нятиъясиндя мянфи тяртибли
гцввятляр алыныр.
Мисал 4.22. Яввялки мисала гайыдаг. Бурада
Y( z ) 

0.632z 2
.
z3  1.736z 2  1.104z  0.368
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Бу кясрин сурятини мяхряъиня бюлмяк йолу иня ону цстлц сырайа айыраг:
z 3 1.736z 2  1.104z  0.368
0.632z 2
1
2
3
0.632z 2 1.097z  0.6977 0.2326z 1 0.632z  1.097z  1.207z
 1.116z 4  

-

1.097z  0.6977 0.2326z 1

1.097z 1.9044 1.21z1  0.4z2

-

1.2067 0.9785z 1  0.4037z 2

1.2067 2.095z 1 1.332z 2  0.44z 3

-

1.1163z 1  0.9285z 2  0.44z 3

1.1163z 1 1.9379z 2 1.232z 3  0.41z 4

. . . . . . . .
Нятиъядя алырыг:
Y(z)  0.632z 1 1.097z 2  1.207z 3  1.116z 4 
 1.009z 5  0.974z 6  

z  k операторунун сигналын к такт эеъикмяси демяк олдуьуну
нязяря алыб бу ифадядян тярс з-чевирмя алсаг, тапарыг:
y(kT)  0.632(t  T) 1.097(t  2T) 1.207(t  3T) 
Алынмыш сыранын ямсаллары кечид характеристикасынын t k  kT
анларындакы k  1,2, , y(kT) гиймятляриня бярабярдир.
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4.6. Matlab/Simulikdə zaman və tezlik
xarakteristikalarının qurulması
MATLAB tətbiqi proqramlar paketi bir çox sistemlərin, o
cümlədən avtomatik tənzim sistemlərinin tədqiqində geniş istifadə
edilir. Tənzim sistemlərinin tədqiqində MATLAB-ın Simulink
əlavəsinin imkanları daha genişdir. Simulinkdə tənzim sistemini
tədqiq etmək üçün qrafik proqramlaşdırma dilindən istifadə edilir.
Qrafik proqramlaşdırma dilinin kifayət qədər elementləri vardır və
həmin elementlər Simulinkin avadanlıqlar kataloqunda müəyyən
qruplar şəklində yerləşir. RİS-in keçid prosesinin qurulması üçün
istifadə edilən elementlər şəkil 31-də verilmişdir: Step bloku
vahid təkan siqnalı verir; Discrete Filter və Discrete Transfer
Fcn blokları diskret ötürmə funksiyasını uyğun olaraq z -in mənfi
və müsbət qüvvətləri ilə verir; Scope bloku istənilən siqnalın
zamana görə dəyişməsini ekranda təsvir edir.
MATLAB aktivləşdirildikdən sonra
düyməsini sıxmaqla
və ya əsas dialoq pəncərəsində Simulink operatoru vasitəsilə
Simulink əlavəsi aktivləşdirilir.
düyməsi vasitəsilə təzə fayl
(pəncərə) açılır. Avadanlıqlar kataloqundan zəruri bloklar təzə
fayla gətirilərək bir-biri ilə birləşdirildikdən sonra onların
parametrləri daxil edilir. Bunun üçün kursor parametri daxil edilən
blok üzərinə gətirilərək sol düymə iki dəfə sıxılır. Bu zaman
həmin blokun sazlama pəncərəsi açılır ki, həmin pəncərədə lazım
olan kəmiyyətlər daxil edilir.
Yuxarıda baxılan misalın (Misal 3.3) keçid prosesini qurmaq
üçün sxem şəkil 32, keçid prosesi isə şəkil 33-də verilmişdir.
Baxılan dörd üsulun müqayisəsi göstərir ki, onlardan üçünün
nəticələıri tamamilə eyni olub, diskret tərs Laplas çevirməsi
üsulundan qismən fərqlənir.
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Şəkil32.Simulyasiya sxemi

Şəkil 33. Keçid prosesi

Misal 12. Simulinkdə şəkil 32-də gəstərilmiş Dickrete
Transfer Fcn blokunun kəməyi ilə keçid xarakteristikasının step
(.) funksiyasına uyğun olan giriş siqnalının vahid təkan x=1(t)
qiymətində qurulmasına baxaq.
Obyektin analoq ötürmə funksiyası (minimalfazalı olmayan,
yəni müsbət sıfra malik olan) aşağıdakı şəkildə verilmişdir:

Ws 

K (T1s  1)
.
(T1s  1)(T2 s  1)

Obyektin parametrləri K=1, T1=4 s, T2=10 s.
Kvantlama addımının T=1 s qiymətində uyğun diskret ötürmə
funkisyası:
b z 1  b z 2
Wz  1 1 2  2
1  a1 z  a2 z
Və ya məxrəc və surəti z-2-yə vurub carı y(k) çıxışınının
qiymətinin iki addım sağa sürüşdürsək alarıq:

Wz 

b1 z  b2
.
z  a1 z  a2
2

Uyğun parametrlər:b1=-0.07289,
a2=0.70469.
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b2=0.09394;

a1=-1.68364,

Birinci halda Şəkil 54-də göstərilən Discrete Filter, ikinci halda
isə Discrete Transfer Fcn blokundan istifadə edilir. Birinci halda
parametrlər pəncərısindən sürət üçün [0 -0.07289 0.09394] , ikinci
halda [-0.07289 0.09394]; məxrəc üçün isə hər iki halda [1 1.68364 0.70469] ədədlərini və kvantlama addımını Sample time
1 daxil etmək lazımdır. Adı çəkilən bloklarda başlanğıc şərtlər
sıfır qəbul olunub-baxdığımız halda: y(-2)=0, y(-1)=0.
Matlabda başlanğıc şərtləri nəzərə alab bloklar da mövcuddur.
Bunlardan Simulink Extras/Additional Discrete kitabxanasında
yerləşən Discrete Transfer Fcn (with inital states) blokunu
göstərməl olar (bax şəkil). Başlangıc şərtlər y(-1)=0, y(0)=5 daxil
edilmişdir.
-4s+1

1

40 s2 +14 s+1

s+1
Scope 4

Transfer Fcn

Step

Transfer Fcn 1

-0.07289 z+0.09394

1

z2 -1.68364 z+0.70469

z+0.5
Scope 1

Discrete
Transfer Fcn

Discrete
Transfer Fcn 1

-0.07289 z+0.09394

1

z2 -1.6836 z+0.70469

z+0.5
Scope 2

Discrete
Transfer Fcn
(with initial states )
-0.07289 z -1+0.09394 z-2

1
1+0.5z -1

1-1.68364 z -1+0.70469 z-2
Scope 3

Discrete Filter

Discrete
Transfer Fcn
(with initial states )1

Discrete Filter 1

Şəkil 54
Şəkil 55-də müvafiq keçid xarakteristikaları göstərilmiıdirə.

219

a)

b)

c)

ç)
Şəkil 55
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Əvvəldə deyildiyi kimi matlabda keçid xarakteristikası analoq
halda oldu]u kimi step(Wz) funksiyasının köməyi ilə qurulur.
Misal 4.21-də istifadə olunan ötürmə funksiyası üçün
keçid xarakteristikasını quraq:
0.632 z
Wz  2
.
z  0.736 z  0.368

Step Response
System: Wz
Time (sec): 0.325
Amplitude: 1.21

1.4

1.2
System: Wz
Settling Time (sec): 0.747

Amplitude

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Time (sec)

Şəkil 4.53
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1.4

1.6

1.8

2

Alınmış keçid xarakteristikası T=ts=0.1 san qiymətində şəkil 3.52də göstərilən keçid xarakteristikasına uyğun gəlir.İfrat tənzimləmə
σ=21%, qərqrlqşmq (tənzimləmə) vaxtı (2%-li buraxıla bilən
tənzimləmə xətası meyyarına əsasən) ts=0.747san.
Zaman xarakteristikaları h(t) və v(t) analoq obyektlərdə
olduğu kimi step(Wz) və inpulse(Wz)funksiyalarının köməyi ilə
qurulur. TazlikATX və FTX isə freqz(num, den, N) funk. Köməyi
ilə qurulur.
Misal. Əvvəldə baxılan obyekti götürək:
Wz 

Şəkil 56-da
göstərilmişdir.

0.632 z
.
z  0.736 z  0.368
2

müvafiq Matlab proqramı və qrafiklər

>> figure,freqz([1 0],[1 -0.736 0.368],200)
>>
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a)
Magnitude (dB)
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-40
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b)
Şəkil 56
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FƏSİL 5
RƏQƏMSAL İDARETMƏ SİSTEMİNİN
SINTEZI
Tənzimləmə sisteminin riyazi yazılışını, dayanıqlıq və
keyfiyyətinin tədqiq üsullarını öyrəndikdikdən sonra avtomatik
tənzimləmə nəzəriyyəsinin və praktikasının əsas məsələsi olan
sintez məsələsinə baxmaq olar.
Tələb olunan keyfiyyət göstəricilərini əldə etmək üçün
ATS-in tipinin (xətti, rele, adaptiv və s.), strukturunun və
parametrlərinin təyin edilməsi sintez adlanır.
İdarəetmə obyekti özü-özlüyündə arzu olunan keyfiyyət
göstəricilərini təmin edə bilmədiyindən məqsədə çatmaq üçün ona
müxtəlif korreksiya (düzəliş) qurğuları və elementləri qoşub
avtomatik tənzimləmə sistemi (ATS) qurulur. Bu halda obyektin
çıxıçı (tınzimlənən kəmiyyət) eyni zamanda sistemin də çıxışı
olduğundan ona korreksiya qurğularının vasitəsi ilə təsir etmək
mümkün olur.Korreksiya qurğuları elə seçilir ki, sintez olunan
ATS-in dinamik və statik xarakteristikaları tələb olunan keyfiyyət
göstəricilərini almağa imkan versin.Korreksiya gurğularına misal
olaraq aşağıdakı gurğuları göstərmək olar:
1.Tənzimləyicilər.
2.Kompensatorlar.
3.Faza sürüşdürücüləri və s.
Sintez üsulları kimi aşağıdakı üsullardan geniş istifadə
olunur:
1.Tezlik üsulları.
2.Köklər qodoqrafı üsulu.
3.Etalon (standart) keçid xarakteristikaları üsulu.
4.İnteqral meyarının minimallaşdırılması və s.
Fəsil 5-də dinamik, statik və tezlik keyfiyyət göstəricilərini
öyrənmişdik. Qeyd olunmuşdur ki, ATS dayanıqlı olmaqdan
224

başqa aşağıdakı keyfiyyət göstəricilərini də ödəməlidir:
1. Keçid prosesi başa çatdıqdan sonra tapşırıq siqnalını
lazımi
dəqiqliklə izləməli.
2. Parametrlərin dəyişməsinə az həssas, yəni robast olmalı.
3. Arzuolunmaz həyacanlandırıcı təsirləri tez bir zamanda
kompensasiya
(tarazlaşdırma) edə bilməli.
4. Minimal qərarlaşmış (statik) xətaya malik olmalı.
5. Dinamik rejimdə keçid prosesi lazımi ifrat tənzimləməni
(σ, %),
tənzimləmə, yeyinləşmə vaxtını və s. ödəməli.
6. Tezlik oblasında Fəsil 5-də baxdığımız keyfiyyət
göstəricilərini təmin
etməlidir.
Adətən bütün keyfiyyət göstəricilərini eyni zamanda
təmin etmək
mümkün olmur. Bu səbəbdən kompromis həll axtarılır. Sintez
vaxtı əsas çətinlik sistemin parametrləri ilə keyfiyyət göstəriciləri
arasında analitik ifadənin olmamasıdır. Bu səbəbdən qrafoanalitik
mülahizələrin çox yer tutduğu dolayı üsullardan (tezlik, köklər
qodoqrafı və s. ) geniş istifadə olunur.
Parametrləri sazlamaqla lazımi keyfiyyəti əldə etmək mümkün
olmadıqda sistemin strukturuna korreksiyaedici qurğu daxil
etməklə düzəliş vermək lazımdır. Sistemin bu yolla dəyişdirilməsi
korreksiya (düzəliş) adlanır.
Korreksiya
qurğusudinamik
və
statik
xarakteristikalarına və dayanıqlıq ehtiyatlarına düzəliş
vermək məqsədi ilə sistemə əlavə olunan sadə element və ya
bəndən ibarətdir. Məsələn: passiv inteqrallayıcı və
diferensallayıcı bəndlər; inteqro-diferensiallayıcı (izodrom) bənd;
fazasürüşdürücü bənd; antivibrator və s.
Tənzimləyici (controller) mürəkkəb və coxfunksional qurğu
olduğundan o korreksiya qurğusu hesab olunmur.
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5.1.Etalon (arzu olunan) keçid xrakteristikasının
təmin olunması. Qütüblərin paylanma
məsələsi (Modal idarəetmə)
Tənzimləmə sisteminin sintezi- verilmiş keyfiyyət
göstəricilərini təmin etmək üçün sistemin strukturunun
(quruluşunun), ona daxil olan elementlərin və bunların
parametrlərinin seçilməsindən ibarətdir. Sistemin quruluşu və ona
daxil olan elementlər (tənzimləyici, icra orqanı, obyekt və s.)
məlum olarsa, sintez məsələsi yalnız sistemin (adətən,
tənzimləyicinin) parametrlərinin təyin olunmasından ibarət olacaq.
Bu məsələ parametrik sintez məsələsi adlanır.
Əsas parametrik sintez üsulları aşağıdakılardır:
1. Köklər hodoqrafı üsulu.
2. Tezlik xarakteristikaları üsulu.
3. Qütblərin arzuolunan qaydada yerləşdirilməsi (modal
idarəetmə).
4. İnteqral göstəriciləri əsasında sintez .
5. Lyapunov və Rikkati tənliklərinin həllinə əsaslanan
optimal sintez və b.
Birinci iki üsul qrafoanalitik olub, interaktiv müdaxilə tələb
etdiyindən çətin proqramlaşdırılır.
Üçüncü üsul da parametrik sintez məsələsi olub, verilmiş
etalon xarakteristik tənliyin təmin edilməsindən ibarət olduğundan
çox sadədir. Lakin qapalı ATS-in sıfırları nəzərə alınmır.
4 və 5-ci üsullar da idarə qanunu qabaqcadan verildiyindən
parametrik sintez məsələsinə aiddir. Lakin bu üsullar ciddi riyazi
aparata malik olduğundan və həll alqoritmi tam aydın olduğundan
layihəçidən xüsusi intuisiya və bilik tələb etmir. MATLAB-da
asan proqramlaşdırılır. Hazır həll proqramları mövcuddur. Lakin
keyfiyyət
kriterisi
kimi
ümumiləşdirilmiş
inteqral
göstəricilərindən istifadə edildiyindən aşkar keyfiyyət göstəriciləri
–tənzimləmə vaxtı, ifrat tənzimləmə və s. ilə bilavasitə əlaqəsi
yoxdur.
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5.1.1. Etalon xarakteristik tənliyə malik olan
astatik ATS-in sintezi
Sistemin dayanıqlığı və keyfiyyət göstəriciləri onun
xarakteristik tənliyinin tərtibindən və əmsallarından asılıdır.Başqa
sözlə ATS-in qütüblərinin paylanma sxemindən asılıdır. Sıfırların
mövcud olması adətən keyfiyyəti aşağı saldığından onları
kompensasiya etməyə çalışırlar.
Qabaqcadan verilmiş etalon (arzu olunan) xarakteristik
tənliyə malik olan ATS qurmaq ücün sistemin qütüb və sıfırlarını
elə “təmizləmək” (kompensasiya etmək) lazımdır ki, yerdə təkcə
etalon tənliyə uyğun ötürmə funksiyası qalsın.Etalon xarakteristik
tənlik hər-hası bir keyfiyyət göstəricisini (adətən keyfiyyətin
inteqral göstəricilərinin minimal qiymətini) təmin edən tənlik olub
muvafiq ədəbiyyatda verilir (bax, §5.9). Adətən etalon
xarakteristik tənlik və ona uyğun etalon keşid xarakteristikası
tapşırıq siqnalının vahid təkan olduğu hal uçün verilir. Bu
səbəbdən biz tapşırığı məhz g(t)=1(t) qəbul edəcəyik.
Sadəlik üçün fərz edəcəyik ki, həyacanlandırıcı təsir
f(t)=0.Şəkil 6.10-da sintez olunan ATS-in sxemi göstərilmişdir.

Şəkil 6.10. Etalon xarakteristik tənliyə malik ATS-in
struktur sxemi
Şəkildə,WT(s)-tapşırığa nəzərən astatizm (gs  0) yaradan və
etalon tənliyin formalaşdırılmasını təmin edən tənzimləyici;Wk(s)qapalı ATS-in sıfırlarını kompensasiya (ixtisar) etmək üçün daxil
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edilmiş kompensatordur.
Üsulun mahiyyəti aşağıdakından ibarətdir:
1.İstənilən tapşırıq siqnalına nəzərən astatizm yaratmmaq
məqsədi ilə tapşırıq siqnalının qütüblərinin tənzimləyicinin
sıfırları ilə kompensasiya olunur.
2.Obyektin ötürmə funksiyasının surətinin tərtibi 0 və ya 1
olduğu halda tənzimləyicinin sıfırlarından sistemin xarakteristik
tənliyini etalon xarakteristik tənliyə çevirmək üçün istifadə
olunur.Tərtib yüksək olarsa obyektə ardıcıl kompensator qoşub
sıfırları kompensasiya edərək tərtibi azaltmaq olar.
3.Kompensatordan sistemin sıfırlarını kompensasiya edib
etalon ötürmə funksiyası almaq üçün istifadə olunur.
Aşağıdakı işarələmələri edək:
Wk ( s) 

M g ( s)
M k ( s)
M ( s)
M ( s)
, WT ( s)  T
, Wob ( s)  ob , G( s) 
.(6.11)
Dk ( s)
DT ( s)
Dob ( s)
Dg ( s)

Burada Mi(s), Di(s)- s-dən asılı polinomlardır.
Qeyd edək ki, üsulu tətbiq edə bilmək üçün obyektin ötürmə
funksiyasının surətinin tərtibi, yəni M ob (s) polinomunun tərtibi 0
və ya 1-ə bərabər olmalıdır!
1.Tənzimləyicinin sintezi.Sxemə əsasən xətanın təsviru:

1
Wk G.
(6.12)
1  WA
Burada WA  WT Wob -açıq ATS-in ötürmə funksiyasıdır.
İfaqə (6.11)-i (6.12)-də yerinə yazsaq alarıq:
E(s)  WgG 

E(s) 

DT Dob
M M
. k g.
DT Dob  M T M ob Dk Dg

Burada
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(6.13)

D(s)  DT Dob  MT Mob.
qapalı ATS-in xarakteristik polinomudur.
İfadə (6.13)-dən göründüyü kimi
qütüblərini kompensasiya etmək üçün
DT (s)  Dg (s)

(6.14)
tapşırıq

siqnalının
(6.15)

qəbul etmək kifayyətdir.
Qapalı sistemin ötürmə funksiyası:
WQ (s) 


WA
M T M ob
M



1  WA DT Dob  M T M ob D

b0s m  b1s m 1  ...  b m
.
a 0s n  a1s n 1  ...  a n

(6.16)

Burada sistemin xarakteristik polinomu:
D(s)  DT Dob  MT Mob  a 0sn  a1sn 1  ...  a n .

(6.16a)

Hələlik sərbəst olan MT (6.16a) xarakteristik polinomuna
daxil olduğundan onu müvafiq qaydada seçməklə bu polinomu
etalon xarakteristik polinoma çəvirmək olar.Bu məqsədlə bütün
qütüblərə təsir ədə bilmək üçün MT-ni aşağıdakı polinon şəklində
əbul edirik:
MT (s)  k1sn 1  k 2sn  2  ...  k n 1 .

(6.17)

Burada, n- DTDob hasilinin tərtibi (xarakteristik tənliyin
tərtibi) , ki-axtarılan n-1 sayda əmsallar.
Nəməlum ki əmsalları sistemin D(s) xarakteristik
polinomunun etalon (arzu olunan) xarakteristik DET(s)
polinomuna bərabərlik şərtindən tapılır.Etalon xarakteristik
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polinom aşağıdakı şəkildə verilir:
DET (s)  s n  1s n 1   2s n  2  ...   n .

(6.18)

Burada αi – məlum əmsallardır.
D(s)=DET(s) bərabərliyini təmin edə bilmək üçün (6.17)
ifadəsini D(s)-in (6.16a) ifadəsində yerinə yazıb qruplaşdırma
apardıqdan sonra sn-in a0 əmsalına bölmək lazımdır.Bundan
başqa, obyektin Mob(s) polinomunun tərtibi   0 və ya   1
olmalıdır. Onda

D(s)  s n  f1 (k1 , k2 ,...) s n 1  f 2 (k1 , k2 ,...) s n  2  ...  f n (k1 , k2 ,...).(6.19)
(6.18) və (6.16a) polinomlarının bərabərliyi üçün, yəni
D(s)=DET(s)
təmin olunması üçün, uyğun əmsallar bərabər olmalıdır:

f1 (k1 , k 2 ,...)  1 ,

(6.20)

f 2 (k1 , k 2 ,...)  2 ,
...............
f n (k1 , k 2 ,...)  n .
Axtarılan ki əmsalları(6.19) cıbri tənliklər sisteminin hılli
nəticəsində tapıllır.Həllin Matlab funksiyasından istifadə etmək
olar.
2.Kompensatorun sintezi.ATS-in (6.18) etalon xarakteristik
polinomuna uyğun gələn etalon ütürmə funksiyası aşağıdakı
şəkildə verilir:
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WET (s) 



s  1s
n

n
n 1

 ...   n

.

Bizim halda etalon ötürmə funksiyası açağıdakı şəkildə
olmalıdır:
WET (s) 

a n (k * )
.
a 0 (k* )s n  a1 (k* )s n 1  ...  a n (k* )

(6.21)
artıq
tapılmış
əmsallardır.
Burada k  (k , k ,..., k )
Kompensatorun Wk ötürmə funksiyası elə seçilməlidir ki,
ATS-in ötürmə funksiyası WQ (6.21) ifadəsinə bərabər olsun.
Sxemə əsasən kompensator ATS -ə ardıcıl qoşulduğundan:
*

*
1

*
2

WATS (s)  Wk WQ 

*
n 1

Mk
M T M ob
M M
 k .
D k DT Dob  M T M ob D k D

Qapalı ATS-in sıfırlarını aşkar etmək üçün M-də sm- in b0
əmsalını mötırizə xaricinə çıxardıb onu aşağıdakı şəklə gətirmək
lazımdır:
M(s)  b0 (s m  d1s m 1  ...  d m )  b0 (s  z1)(s  z 2 )...(s  z r ).
.
z i -qapalı ATS-in sıfırlarıdır.
Sıfırları kompensasiya etmək üçün
Dk (s)  M(s)  sm  d1sm 1  ...  d m

(6.22)
qəbul etmək kifayyıtdir.
Etalon (6.21) ötürmə funksiyasının surətini almaq üçün isə
Mk (s)  a n / b0

qəbul etmək lazımdır.Beləliklə kompensatorun ötürmə
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(6.23)

funksiyası:
Wk (s) 

a n / b0
.
s  d1s m 1  ...d r
m

(6.24)

Fərz edək ki,

M
16s  32
16(s  2)
 2
 2
.
D s  2s  80 s  2s  80
Burada n  2, a 2  80, b0  16 olduğundan
5
80
Wk (s) 
WATS (s)  2
.
və
s2
s  2s  80
WQ (s) 

Misal 6.4.Fərz edək ki, tapşırıq siqnalı vahid təkan g=1(t)
 G(s)  1/ s,
obyekt isə
4s  1
Wob (s) 
.
2.5s  1
Burada Mg  1, Dg  s, Mob  4s  1, Dob  2.5s  1,   1.
1.Tənzimləyici.(6.15) ifadəsinə əsasən: DT (s)  Dg (s)  s.
(6.16a) ifadəsinə əsasən xarakteristik polinom:
D(s)  s(2.5s  1)  MT (4s  1).
(6.17) ifadəsinə əsasən
Burada n=2 olduğundan
MT (s)  k1s  k 2 . Bu ifadəni nəzərə alsaq xarakteristik tənlk:

D( s)  s(2.5s  1)  (k1s  k2 )(4s  1)  (2.5  4k1 ) s 2 
(1  k0  4k2 ) s  k2  0.
Burada a 0  (2.5  4k1 ).
Hər tərəfi a0 əmsaləna bölsək alarıq:
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D(s)  s2  f1 (k1, k 2 )s  f 2 (k1, k 2 ).

1  k1  4k 2
k2
, f (k1 , k 2 ) 
.
2.5  4k1
2.5  4k1
Etalon xarakteristik polinom kimi g=1(t) halında xətanin
tarazlaşdırılmış modulunu inteqralını    t  dt minimaumlaşdıran
f1 (k1 , k 2 ) 

polinom qəbul edək (bax,§5.9).n=2 qiyməti üçün bu polinom:
DET (s)  s2  1.4ns  2n .
Bu halda (6.18) ifadəsinə əsasən 1  1.4n , 2  n .
Məxsusi n tezliyini tənzimləmə vaxtının ödənilməsi şərtindən
tapaq. Fərz edək ki,tənzimləmə vaxtı t T  1s tələb olunur. Cədvəl
əsasən t T  n t T  6s. Buradan n  6 rad/s.Onda
1  8.4, 2  36.
(6.20) tənliklər sistemi:
f1 (k1, k 2 )  1, f (k1, k 2 )  2 .
Qruplaşdırma aparsaq alarıq:

5.2-yə

32.6k1  4k 2  20,
144k1  k 2  90,
Matris həllin Matlab proqramı və nəticə aşağıda
göstərilmişdir.
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Həll k1=-0.6257, k2=-0.0994.Beləliklə MT=(0.6257s+0.0994).
Tənzimləyicinin ötürmə funksiyası:
M
0.6257s  0.0994
WT (s)  T  
.
DT
s
Alınmış ifadə astatik Pİ-tənzimləyicisinin tənliyidir:k1=kT,
k2=ki.
2.Kompensator.Tənzimləyicinin sazlama parametrlərini
tapdıqdan sonra (6.16) ifadəsinə əsasən qapalı ATS-in otürmə
funksiyasını yaza bilərik:

WQ (s) 

M T M ob
2.5028(s 2  0.40886s  0.0397)

.
DT Dob  M T M ob
0.0028s 2  0.0233s  0.0994

Buradan (6.22) və (6.23) ifadələrinə əsasən:
Dk (s)  s2  0.40886s  0.0397.
Mk (s)  a 2 / b0  0.0994 / 2.5028  0.0397.
Kompensatopun ötürmə funksiyası:

Wk (s) 

M k (s)
0.0397
 2
.
Dk (s) s  0.40886s  0.0397

Şəkil 6.11-də ATS-in sxemi (a) , keçid xarakteristikası y(t)
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(b) və xəta ε(t) (c) göstərilmidir.

a)

b)

c)

Şəkil 6.11. Etalon xarakteristik tənliyə malik olan ATS
Kecid xarakteristikası y(t) etalon xarakteristikanın şəkil 5.
29-da (n=2)
göstərilmiş əyrisinə uyğun gəlir.Keyfiyyət
göstəriciləri tT≈1s, σ≈4%.Displeyin göstərişi ε(2)=4·10-5 .
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5.1.2. Qütblərin yerləşdirilməsi məsələsinin
vəziyyət modeli əsasında həlli
ATS-in keyfiyyət göstəriciləri onun xarakteristik tənliyinin
köklərinin (sistemin qütbləri) köklər müstəvisində (s-müstəvisi)
necə paylanmasından asılıdır. Yada salaq ki, xarakteristik tənlik
qapalı ATS-in ötürmə funksiyasının məxrəcindəki polinomu sıfra
bərabər etməklə alınır. Lakin əksər hallarda ötürmə funksiyasının
sıfırları da mövcud olduğundan bunların lazımi qaydada
yerləşdirilməməsi (yəni sərbəst qalması) sistemin dinamik
ğöstəricilərini pisləşdirə bilər. Sıfırlar keyfiyyət göstəricilərini
əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdirərsə onları kompensasiya (ləğv)
etmək olar.
Ümumi halda qapalı ATS-in ötürmə funksiyası:

WQ (s) 

M(s) b0s m  b1s m 1  ...b m
(s  z1)(s  z 2 )...(s  z m )

k
n
n

1
D(s) a 0s  a1s  ...  a n
(s  p1)(s  p2 )...(s  p n )

D(s)  0 -qapalı AİS-in xarakteristik tənliyi, k  b0 / a 0

-

gücləndirmə əmsalıdır. M(s)  k m  const olduqda, yəni sistemin
sıfırları olmadıqda dəqiq nəticə alınır. Əks təqdirdə sıfırları
kompensasiya (ləğv) etmək məqsədəuyğundur.
Modal idarəetmə üsulunun əsasını vəziyyətə görə əks
əlaqədən istifadə olunması təşkil edir. Bu halda idarə aşağıdakı
şəkildə formalaşdırılır:

u  kx .
x  (x1, x 2 ,..., x n )T 
Burada
k  (k1, k 2 ,..., k n ) - tənzimləyicinin
əmsalıdır.
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vəziyyət
axtarılan

vektoru,
gücləndirmə

Bütün qütblərə təsir edə bilmək üçün xi vəziyyət
dəyişənlərinin hamısına görə əks əlaqə yaratmaq lazımdır. Belə
əks əlaqəni realizə edə bilmək üçün xi , i  1,2,...n vəziyyət
dəyişənlərinin
hamısı
bilavasitə
ölçülməli
və
ya
qiymətləndirilməlidir. Moda-xarakteristik tənliyin məxsusi
vektorlarının uzunluğu deməkdir.
Məsələninn qoyuluşu. Elə K-gücləndirmə əmsalı tapmaq
tələb olunur ki, qapalı ATS-in D(s) xarakteristik polinomu lazımi
keyfiyyət göstəricilərini təmin edən D*(s) etalon (arzuolunan)
xarakteristik polinoma bərabər olsun: D(s)= D*(s).
Polinomların bərabərliyi onların tərtibinin və müvafiq
əmsallarının
bərabərliyi
deməkdir.
Məsələn,
2
2
s  3s  1  s  3s  1.

Etalon polinomlar
1. Qütblər verilmişdir. Lazımi keyfiyyət göstəricilərini
təmin edən pi qütbləri məlum olarsa arzu olunan xarakteristik
tənliyi, daha doğrusu onun  i əmsallarını aşağıdakı ifadənin
köməyilə tapmaq olar:

D* (s)  (s  p1)(s  p2 )...(s  pn )  sn  1sn 1  ...  n .
Məsələn, ifrat tənzimləməsi   0 olan monoton və tez
qərarlaşan keçid y (t ) xarakteristikası almaq tələb olunursa kökləri
həqiqi və kifayət qədər böyük götürmək lazımdır. Sadəlik üçün
belə kökləri eyni qəbul etmək olar: p1  p2  ...pn  20. Lakin
köklərin qiyməti böyük olduğundan idarə siqnalının amplitudu
çox yüksək alına bilər.
Matlabda verilmiş köklərə əsasən polinomu bərpa etmək
üçün poly (p) funksiyasından istifadə olunur. Burada p polinomun
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köklər vektorudur. p həqiqi və kompleks qoşma köklər şəklində
ola bilər.
Fərz edək ki, n=3 alında p1  10 , p2  20  j5 , p3  20  j5
verilmişdir.
Aşağıda müvafiq Matlab proqramı göstərilmişdir.

2. Bilavasitə keyfiyyət göstəriciləri- ifrat tənzimləmə  və
tənzimləmə vaxtı t T verilmişdir.
n=2. Sıfırlar mövcud deyil. Bu halda qapalı ATS-in etalon
ötürmə funksiyasını aşağıdakı şəklə gətirmək olar:

WQ* (s) 

M* (s)
2n
2

 2
.
*
2
2
D (s) s  2 n s  n s  1s   2
(6.25)

Burada 0    1 -ölçüsüz sönmə əmsalı,  n -rəqslərin məxsusi
tezliyi, rad/s. Tapşırıq siqnalı vahid təkan G  1 / s olduqda:
- ifrat tənzimləmə:

  100e /

1 2

;

(6.26)

- 2%-li buraxıla bilən xəta üçün, tənzimləmə vaxtı:
4
tT 
.
(6.27)
 n

Adətən  və t T keyfiyyət göstəricilərini təmin etmək tələb
olunur. Bu halda etalon D* (s)  s 2  2 n s  2n xarakteristik
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polinomunun əmsallarını təyin etmək üçün aşağıdakı düsturlardan
istifadə olunur:
Ifadə (6.26)-dan:

a2
,
1  a2



1 100
ln(
).


Məsələn,   1.5% verilərsə,   0.8 .
Ifadə (6.27)-dən
a

(6.28)

n 

4
.
t T

(6.29)

tT  2.5 s verilərsə   0.8
n  2 rad / s . Beləliklə,

qiymətində (6.29)-ə
etalon xarakteristik

əsasən:
tənlik:

D* (s)  s2  3.2s  4. Uyğun etalon ötürmə funksiyası:
WQ* (s) 

4
.
s  3.2s  4
2

Burada 1  3.2 ,  2  4 .
3. Battervors polinomları.Avtomatik tənzimləmədə etalon
xarakteristik polinom kimi Battervors polinomlarından da geniş
istifadə olunur.
Ümumi halda Battervors polinpmu aşağsdakı şəkildə verilir:
n

PB (s)  sn  a1nsn 1  a 22nsn 2  ...  a n 1n n 1s  n n   (s  si ).
i 1
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Burada si-polinomun sol yarımmüstəvidə düzgün 2n bucaqlının
təpələrində yerləşən kökləri;   köklərin paylanma radiusunu
təyin edən sabit ədəddir.
Cədvəl 6.1-də n =1÷5 üçün Battervors polinomları və n  1
qiymətində ifrat tənzimləmə σ və tənzimləmə vaxtı t*
göstərilmişdir.
Battervors polinomları

Cədvəl 6.1.
n σ,%

t *T

Etalon xarakteristik polinom, D(s)

1 0

3.9

s  n

2 4.39

5.97

s 2  1.41n s  n 2

3 8.14

6.64

s3  2n s 2  2n 2 s  n3

4 10.9

9.87

s 4  2.613n s3  3.414n 2 s 2  2.613n3s  n 4

5 12.8

10.8

s 5  3.236n s 4  5.24n 2 s 3  5.24n3s 2 
3.236n 4 s  n5

6 14.2

14.1

s 6  3.86n s 5  7.46n 2 s 4  9.13n3s 3 
7.46n 4 s 2  3.86n5 s  n 6

Şəkil 6.12 a,b-də n=5,   1 (normallaşdırılmış polinomlar)
halı üçün köklərin pzmap(W) funksiyasının köməyi ilə alınmış
paylanma sxemi və g=1(t) vahid təkan halında müvafiq keçid
xaraktrristikaları göstərilmişdir.
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a)

b)
Şəkil 6.12.   1üçün köklərin paylanma sxemi (a) və
keçid xarakteristikaları (b)
Parametr  vahiddən fərqləndikdə σ dəyişmir, t*-ni isə  -ya
bölmək lazımdır.Bundan başqa sintez vaxtı qapalı ATS-in məxrıci
Battervors polinomu olan ötürmə funksiyasının surəti vahidə
bərabər olmalıdır, yəni sıfırları olmamamalıdır.Sıfırları
kompensasıya etmək olar.
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Battervors polinomları da inteqral meyarının minimum
olmasına əsaslanır.
Məsələnin həlli. Birölçülü obyektin tənliyi vəziyyət modeli
şəklində verilmişdir:

dx / dt  Ax  Bu,
y  Cx.

(6.30)

Burada x  (x1, x 2 ,...x n )T  n ölçülü vəziyyət vektoru; u- skalyar
idarə siqnalı, y- obyektin çıxışı (tənzimlənən kəmiyyət) ;
A(n  n), B(n  1), C(1 n) -ədədi matrislərdir.
Tapşırıq siqnalı vahid təkandır g(t )  1(t )  const ! ATS-i
qurmaqda məqsəd y(t )  g (t )  1 şərtini təmin etməkdən ibarətdir.
Xəta   g  y. Bu ifadə qapama tənliyi adlanır. Həm y
çııxışına həm də x vəziyyətə görə əks əlaqəli ATS-in tənliyini
almaq üçün   g  y ifadəsini və obyektin (6.30) tənliyini
diferensiallayaq:

   y  Cx ,
x  Ax  Bu .
x  z, u   işarə etsək qapalı ATS-in tənliyini alarıq:
  Cx ,
z  Az  B.
Matris şəklində:
  0  C   0 
z   0 A  z   B .
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(6.31)

Sistemi dayanıqlı etmək üçün, yəni lim (, z)  0 şərtini təmin
t 

etmək üçün idarəni xəta və z-dən asılı aşağıdakı şəkildə seçək:

  K .
(6.32)
z
K  (k1, k 2 , k 3 ,...k n 1) - tənzimləyicinin axtarılan sazlama
parametridir.
Ifadə (6.32)-i (6.31)-də nəzərə alsaq qapalı sistemin sərbəst
hərəkəti:
  A .

(6.33)

Burada

0  C  0 2 
  (, z)T , A=  1
 .
0 A  BK 

(6.34)

01 -n-ölçülü sıfır vektor sütun ; 0 2 -n+1-ölçülü vektor-sətir.
Sazlama k1 , k 2 , k 3 ... parametrlərini elə seçmək lazımdır ki,

D(s)  det(sI  A)  sn  1(K)sn 1  ...n (K) (6.35)
xarakteristik polinom seçilmiş

D (s)  sn  1sn 1  ...  n

(6.36)


etalon (arzuolunan) polinoma bərabər olsun: D(s)  D (s) .
Bu şərt o vaxt ödənilir ki, s-in eyni qüvvətlərinin əmsalları birbirinə bərabər olsun:
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 1 (k1,...k n )  1 ,
 (k ,...k )   ,
 2 1
n
2

. . . . . .
n (k1,...., k n )   n .

(6.37)

Axtarılan k i parametrləri (6.37) xətti cəbri tənliklər sisteminin
həllindən tapılır.
Axtarılan K sazlama parametrini Akkerman düsturuna əsasən də
hesablamaq olar:
K  V  P1D* (A1) .
(6.38)
Burada V  (0, 0, 0, ..., 0 ,1) -n+1 ölçülü vektor-sətir,





P  B1, A1B1, A12B1,..., A1n B1 .
idarəolunma matrisi;

(6.31) tənliyi üçün

0  C 
0 
A1  
, B1    ;

0 A 
B

(6.39)

D* (A1)  A1n 1  1A1n  ...  n 1I , I  (n  1)  (n  1) ölçülü vahid matris, n-(6.30) obyektinin tərtibidir.
Əgər lazımi  və t T keyfiyyət göstəricilərini təmin edən p i
qütbləri məlum olarsa tənzimləyicinin K  (k1, k 2 , k 3 ,...k n 1)
gücləndirmə əmsalını Matlabda olan K=place(A1,B1,p)
funksiyasının köməyilə təyin etmək olar. Bu halda qapalı ATS-in
(6.31) şəklində olan tənliyindən istifadə etmək lazımdır:
 
 

A
1
z 
z   B1 .
 
 
Burada
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0  C 
0 
A1  
, B1    . (6.40)

0 A 
B
Ifadə (6.32) –ni inteqrallasaq u-idarə qanununu aşkar
şəkildə tapa bilərik:
t

u  k1   ( )d  K 2 x ( t ) ,

K 2  (k 2 , k 3 ,...k n ) .

0

Şəkil 6.13-də ATS-in struktur sxemi göstərilmişdir.

Şəkil 6.13. ATS-in struktur sxemi
ATS-in zi- sıfırları mövcud olarsa, kompensator bunları
ləğv etmək məqsədilə daxil edilmişdir. Modal idarəetmə üsulunun
çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, idarə qanununu
reallaşdırmaq üçün bütün vəziyyət dəyişənləri xi i  1, n ölçülə
bilməlidir. Bu şərt real obyektlərdə çox vaxt ödənilmir. Bu
çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün vəziyyətin ölçülən giriş u(t)
və çıxış y(t) əsasında qiymətləndirmə alqoritmindən istifadə
olunur.
Misal 6. 5 . Obyektin ötürmə funksiyası:
2
.
s  0.5s  2
Uyğun vəziyyət modeli:
W(s) 

2

245

x 1  x 2 ,
x 2  2x1  0.5x 2  2u
y  x1 .

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

 2  0.5
 2
İfadə (6.35)-ə əsasən D(s) faktiki xarakteristik polinomu tapaq.
(6.34)-a əsasən:
0
A  0
0

 1 0  0
0 0   0
1
0





.
0 1   0
0 0  0
0
1

 2  0.5 2k1 2k 2 2k 2   2k1  (2  2k 2 )  (0.5  2k 3 )

Beləliklə
1
0
 s


  0.
D(s)  det(sI  A)  det R   det  0
s
1

2k1 2  2k 2 s  0.5  2k 3 

D(s) –i xarakteristik tənliyini tapmaq üçün aşağıdakı
Matlab proqramından istifadə edək.
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Etalon xarakteristik tənlik kimi n=3 halında Battervars
polinomunu qəbul edək. Cədvəl 6.1-ə əsasən bu polinom:
D*3  s3  2s2  2s  1.
Qütblər: p1  1, p2,3  0.5  0.866 j.
Alınmış faktiki

D  s 3  (2k3  0.5) s 2  (2  2k2 ) s  2k1 , 1  2k3  0.5 ,

 2  2  2k2 ,  3  2k1
xarakteristik polinomunun əmsalları etalon polinomun müvafiq
əmsallarına bərabər olmalıdır. Bu halda (6.37) tənliklər sistemi:
2k3  0.5  2 ; 2  2k 2  2 ;  2k1  1.

Buradan sazlama parametrləri: k1  0.5 , k 2  0, k3  0.75 .
Indi K-nı tapmaq üçün(6.38) Akkerman düsturundan istifadə
edək. Uyğun Matlab proqramı aşağıda göstərilmişdir:
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Qütblər
verilərsə
gücləndirmə
əmsalını
pi
K=place(A1,B1,p) Matlab funksiyasının köməyilə təyin etmək
olar. Müvafiq Matlab proqramı aşağıda göstərilmişdir.

Parametrlərin qiyməti əvvəlki üsullar ilə eynidir.
Şəkil 6.14-də obyektin modeli ötürmə funksiyası şəklində
olan halda
ATS-in modelləşdirmə sxemi (a)-, keçid
xarakteristikası y(t) və idarə siqnalı u(t) (b) göstərilmişdir.
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a)

b)
Şəkil 6.14. Etalon modelli ATS-in sxemi və xarakteristikaları
Bu halda x1  x2 olduğundan x2 koordinatını əldə etmək üçün
x1 diferensiallanmışdır. Real obyektdə bu mümkündür! Keçid
xarakteristikası n=3 üçün şəkil 1.2-də göstərilən etalon
xarakteristika ilə eynidir.
Şəkil 6.15-də vəziyyət modeli halında uyğun ATS-in sxemi
göstərilmişdir.
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Şəkil 6.15.Etalon modelli ATS-in vəziyyət modelinə uyğun
sxemi
Hər iki halda x2 bilavasitə ölçülmədiyindən dolayı yolla
alınmışdır, yəni x1-i diferensiallamaq yolu ilə. Alınmış y(t) keçid
xarakteristikası və idarə siqnalı şəkil 6.14-də olduğu kimidir.

5.2.Emperik sazlama üsulları
5.2.1. Ziqler- Nikols sazlaması. Sönməyən
rəqslər üsulu
Tənzimləyicilərin emperik sazlama üsullarından biri olan
Ziqler-Nikols usulu 1942-ci ldə təklif olunmuşdur.
Ziqler-Nikols sazlamasının əsasını qapalı ATS-in sönmə
dərəcəsinin ψ= 0.8-0.9 (m≈0.4) olması tələbi təşkil edir. Sönmə
dərəcəsinin daha böyük götürülməsi idarə siqnalının
amplitudunun yolverilməz dərəcədə yüksək alınmasına səbəb ola
bilər.
Bu üsulun əsasında sönmə dərəcəsi dayandığından ifrat
tənzimləmə və tənzimləmə vaxtı böyük alına bilər. İkinci
çatışmayan cəhəti isə dayanıqlıq ehtiyatlarının aşağı olmasıdır.Bu
səbəbdən Ziqler-Nikols üsulunun köməyi ilə başlanğıc
yaxinlaşmanı təyin etmək daha faydalıdır.
Üsulun əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, sazlama
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parametrlərinə daxil olan ω tezliyi qrafoanalitik yolla təyin
olunmayıb aşağıdakı fənddən istifadə olunaraq tapılır:
1.Qapalı АТС-ин рягси дайаныглыг сярщяддиндя олмасыны
тямин едян P-тянзимляйиъинин k kp
т эцъляндирмя ямсалы вя уйьун
критик kp тезлийи тяйин едилир.Bunlar təcrübi yolla və ya analitik
olaraq (6.71)-(6.72) tənliklər sistemindən m=0 ( s=jω)
qiymıtində təyin oluna bilər:
ob ()    0 ; k kp
т  A ob () .
1

(6.63)
Критик тезлик   kp гейри-хятти (6.63) ъябри тянликlər
sisteminin биринъи тянлийиндян тяйин олунур. Göründüyü kimi
obyektin FTX və ATX ifadələri məlum olmalıdır.
Rəqsi dayanıqlıq sərhəddində obyektin reaksiyası
sönməyən rəqslərdən ibarət olur.Lakin hər-bir obyekti kT-ni
dəyişməklə rəqsi dayanıqlıq sərhəddinə gətirmək mümkün
deyil.
2. Тапылмыш k kp
т вя kp ясасян ψ  0.8  0.9 гиймятини тямин
едян k T , k i вя k D сазлама параметрляри щесабланыр.
Ziqler və Nikols tянзимляйиъилярин сазлама параметрлярини
щесбламаq üçün aşağıdakı emperik дцстурлар tıklif etmişlər:
1. П-тянзимляйиъи:
k T  0.5k kp
т .

(6.79)

2. ПИ-тянзимляйиъи:
kp
k T  0.45k kp
т , k i  0.086k т kp .
3. ПИД-тянзимляйиъи:

kp
k T  0.6k kp
т ; k i  0.192k т kp ; k D 

0.471k kp
т
.
kp

(6.80)

(6.81)

Göründüyü
kimi,
bu
düsturlara
obyektin
tezlik
xarakteristikaları daxil olmadığından hesablamalar oiduqca
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asantaşır.
Cədvəl 6.5-də sadələşdirilmiş
k
1
və
W(s) 
e s
W(s)  e  s
Ts  1
Ts
obyektləri üçün (6.74)-(6.81) ifadələrinin əsasında alınmış
tənzimləyicilərin sazlama parametrlərinin təqribi hesablama
düsturları verilmişdir.
Bu düsturlar
t
1
d
u  K T [   ( t )dt  Td ]
Ti 0
dt
formasında
yazilmış
tənzimləyici
üçün
tutulmuşdur.Tənzimləyicinin uyğun ötürmə funksiyası:
1
K s 2  K Ts  K i
WT  K T (1 
 Tds)  d
.
Tis
s
Burada Kd=KTTd , Ki=KT/Ti .

Ziqler-Nikols sazlama düsturları

Cədvəl 6.5.

k
e  s
Ts  1

KT
1/a

Ti
-

Td
-

0.9/a

3/k

-

1.2/a

2L/k

T
4 
T
0.9
4

-

0.5L/
k
-

0.2T / 2

-

KT
0.5/K

Ti
-

Td
-

0.8T
c /k
0.5T
c /k

-

c

0.4/K
c

1  s
e
Ts

nəzərdə
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0.6/K
c

0.125T
c /k

1.2

T
4

0.45T / 2

0.45T

Cədvəldə a=kL/T, Kc=|Rc|, Tc=2pi/ωc . Rc və ωc obyektin
təcürbə əsasında qurulmuş AFTX əsasında təyin olunur (bax,
şək.6.30).
Tənzimləyicinin sazlama parametrləri hesablandıqdan sonra o
real obyektə qoşulur.
Misal 6.11.Misal 6.7-yə istinad edərək real obyekt:

Wob (s) 

0.5
.
s  2s 2  s  0.5
3

Uygun aproksimasiyaedici ötürmə funksiyası:
1
W(s) 
e1.914s .
2.803s  1
Burada k=1, L=1.914, T=2.803 s. a=0.6828.Tənzimləyici
kimi PİD-tənzimləyici səçək.Cədvələ əsasən hesablanmış sazlama
parametrləri:
KT=1.7575, Ti=3.8280, Td=0.9570.
Beləliklə PİD-tənzimləyicinin tənliyi:

1
d
( t )dt  0.957 ].

3.828 0
dt
t

u  1.7575[ 

KT=1.7575, Ki=KT/Ti =0.4591, Kd=KTTd=1.6819olduğunu
nəzərə alsaq ötürmə funksiyası:
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WT (s) 

1.6819s 2  1.7575s  0.4591
.
s

Şəkil 6.38-də real obyektin daxil olduğu ATS-in Simulink
sxemi (a) və keşid xarakteristikası (b) göstərilmişdir.Tənzimləyici
kimi Simulink Extras/ Additional Linear bunkerində yerləşən
PİD-tənzimləyicidən istifadə olunmuşdur.

a)

b)
Şəkil 6.38. Ziqler-Nikols sazlamasına malik olan ATS
İrat tənzimləmə σ≈19%, tənzimləmə vaxtı isə tT≈17 s
alınmışdır.Əlbəttə tənzimləyicinin sazlama parametrlərinin daha
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effektiv qiymətləri mövcuddur.
Tapılmış qiymətləri başlanğic qiymətlər kimi qəbul edərək
onlara əl sazlamasının köməyi ilə düzəliş vermək olar.
Şəkil 6.39-də belə düzəlişin nəticəsi göstərilmişdir.

Şəkil 6.39.Korreksiya olnmuş keçid xarakteristikası
Göründüyü kimi, ifrat tənzimləmə tamamilə aradan
qaldırılmış, tənzimləmə vaxtı isə ≈1.7 dəfə azalmışdır.Korreksiya
olunmuş sazlama parametrlərinin qiyməti:KT=3, Ki=0.46,
Kd=6.Qeyd edək ki, Kd-nin böyük alınması arzuolunam hal
deyil.Buna
səbəb
sistemdə
yüksək
tezlikli
küylərin
gücləndirilməsidir.

5.2.2. CHR sazlaması
Sönmə dərəcəsinin ψ=0.8 olmasına əsaslanan Ziqler-Nikols
üsulundan fərqli olaraq Chien, Hrones və Reswick 1952-ci ildə
keçid xarakteristikasının maksimal yeyinləşmə sürəti meyarına
əsaslanan sazlama üsulu təklif etmişlər.Bu halda tapşırığa və
obyektin girişinə təsir edən (şəkil 6.40) həyacanlandırıcı təsirə
nəzərən 0 və 20%-li ifrat tənzimləməni təmin edən sazlama
düsturları almaq mümkün olmuşdur.
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Şəkil 6.40. Həyacan siqnalının təsir nöqtəsi
Təklif olunmuş üsul Ziqler-Nikols sazlamasına nisbətən daha
yüksək dayanıqlıq ehtiyatları almağa imkan verir.Hansı
sazlamanın seçilmısi ATS-in konkret təyinatından asılıdır:tapşırıq
dəyişdikdə keçid xarakteristikasının keyfiyyəti və ya
həyacanlandırıcı təsirin zəifləndirilməsi.
Cərvəl 6.6 və cədvəl 6.7-də etalon

k
e s
Ts  1
ötürmə funksiyası ilə aproksimasiya edilə bilən obyektlər üçün
tənzimləyicilərin sazlama parametrlərinin hesablama düsturları
verilmişdir.
W(s) 

Tapşırığa görə sazlama düsturları

Cədvəl 6.6.
Tənzimləyici
P
PI

İfrat tənzimləməsiz
KT
0.3/a
0.35/
a
0.6/a

20%-li ifrat tənzimləmə ilə

Ti
1.2T/k

Td
-

KT
0.7/a
0.6/a

Ti
1.0T/k

Td
-

1.0T/k

0.5L/k

0.95/a

1.4T/k

0.47L/k

PID
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Həyacanlandırıcı təsirə görə sazlama
düsturları

Cədvəl 6.7.

Tənzimlə
yici
P
PI
PID

İfrat tənzimləməsiz
KT
0.3/a
0.6/a
0.95/a

Ti
4L/k
2.4 L/k

Td
0.42L/k

20%-li ifrat tənzimləmə
KT
0.7/a
0.7/a
1.2/a

Ti
2.3L/k
2.0L/k

Td
0.42L/k

Misal 6.12. Misal 6.11-də baxılan
1
W(s) 
e1.914s
2.803s  1
obyekti üçün PİD-tənzimləyicinin tapşırığa nəzərən ifrat
tənzimləməsiz keçid xarakteristikası almağa imkan verən sazlama
parametrlərini hesablayaq.
Burada k=1, L=1.914, T=2.803 s. a=0.6828. Cədvəl 6.2-yə
əsasən hesablanmış sazlama parametrləri:
KT=0.8787, Ti=2.803, Td=0.9570.
Beləliklə PİD-tənzimləyicinin tənliyi:
t
1
d
u  0.8787[ 
( t )dt  0.957 ].

2.803 0
dt
KT=0.8787, Ki=KT/Ti =0.3135, Kd=KTTd=0.8409 olduğunu
nəzərə alsaq ötürmə funksiyası:
0.8409s 2  0.8787s  0.3135
WT (s) 
.
s
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Şəkil 6.41-də CHR sazlaması əsasında alınmış keçid
xarakteristikası göstərilmişdir.

Şəkil 6.41.CHR üsulu əsasında alınmış keçid
xarakteristikası
Bu misalda ifrat tənzimləməsiz keçid xarkteristikası almaq
mümkün olmasa da Ziqler-Nikols sazlamasına nəzərən ifrat
tənzimləmə σ≈19%-dan σ≈12% -ə qədər azalmışdır.
Qeyd etmək vacibdir ki, təklif olunan sazlama düsturlarının
xətası obyektin gecikmə vaxtının onun zaman sabitinə olan
nisbətindən asılıdır.Bu nisbət a=L/T<0.25 olduqda ifrat
tənzimləmə üsulda nəzərdə tutulana daha yaxın olur.Yəni σ=0%
və ya σ=20%.

5.2.3. İnteqral meyarı əsasında optimal
emperik sazlama
Tənzimləyicilərin sazlama parametrlərini Ziqler-Nikols
metodunda oiduğu kimi sönmə dərəcəsinə görə yox bilavasitə
inteqral meyarının (göstəricisinin) minimumluğu şərtindən
optimallaşdırma məsələsinin həlli nəticəsində təyin oluna bilər.
Keyfiyyətin inteqral meyarı ümumi halda aşağıdakı şəkildə
təyin olunur:
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J n   t n  2 (k, t )dt.
0

Zhuang və Atherton 1993 –cü ildə tə n=0,1,2 halında , yəni


J 0    2dt



xətanın kvadratının inteqralı (XKİ), J1   t 2dt 0

0



xətanın çəkilmiş kvatratının inteqralı (XÇKİ) və J 2   t 2 2dt 0

xətanın kvadratik çəki əmsallı kvadratının inteqralı (XÇK2İ)
inteqral göstəricilərinin mimimal qiymətini təmin edən Pİ- və
PİD-tənzimləyicilərinin emperik sazlama paramtrlərinin təqribi
hesablama düsturları təklif edilmişlər.
Burada da aproksimasiyaedici etalon obyekt kimi aşağıdakı
ötürmə funksiyasi ilə modellışdirilən obyekt götürülmüşdür:
k
(6.82)
W(s) 
e  Ls.
Ts  1
Burada L    gecikmə vaxtıdır. Pİ-tənzimləyicinin təklif
olunan optimal sazlama parametrlərinin hesablama düsturları:
b

KT 

a1  L  1
  ,
k T

Ti 

T
.
a 2  b 2 (L / T)

(6.83)

Müxtəlif inteqral meyarları üçüçn a1, b1,a2 və b2 əmsallarının
qiymətləri cədvəl 6.8-də göstərilmişdir.
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Cədvəl 6.8.
Pİ-tənzimləyicinin sazlama
parametrlərinin əmsalları
L/T –
nisbəti
Meyar
a1
b1
a2
b2

0.1-1
J0
0.980
-0.892
0.690
-0.155

J1
0.712
-0.921
0.968
-0.247

1.1-2
J2
0.569
-0.951
1.023
-0.179

J0
1.072
-0.560
0.648
-0.114

J1
0.786
-0.559
0.883
-0.158

J2
0.628
-0.583
1.007
-0.167

PİD-tənzimləyici ücün hesablama düsturları:
b

KT 

a1  L  1
  ,
k T

b

Ti 

3
T
L
, Td  a 3T  . (6.84)
a 2  b 2 (L / T)
T

Müxtəlif inteqral meyarları üçüçn a1, b1, a2, b2, a3 və b3
əmsallarının qiymətləri cədvəl 6.9-də göstərilmişdir.
Cədvəl 6.9. PİD-tənzimləyicinin sazlama
parametrlərinin əmsalları
L/T –
nisbəti
Meyar
a1
b1
a2
b2
a3
b3

0.1-1
J0
1.048
-0.897
1.195
-0.368
0.489
0.888

J1
1.042
-0.897
0.987
-0.238
0.385
0.906

1.1-2
J2
0.968
-0.904
0.977
-0.253
0.316
0.892
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J0
1.154
-0.567
1.047
-0.220
0.490
0.708

J1
1.142
-0.579
0.919
-0.172
0.384
0.839

J2
1.061
-0.583
0.892
-0.165
0.315
0.832

Misal 6.13. Tənzimləyicilərin sazlanmasına misal 6.8-də
istifadə olunan obyetin msalında baxaq:
10
Wob (s)  4
.
3
s  10s  35s 2  50s  24
Burada baxılan sazlama üsulları da aproksimasiyaedici (6.82)
ötürmə funksiyası üçün nəzərdə tutulub.Bu səbəbdən əvvəlcə
getfod(.) funksiyasının köməyi ilə obyekti sadələşdirib (6.82)
ifadəsinin k, L və T parametrlərini tapmaq lazımdır.
Aşağıda müvafiq Matlab proqramı göstərilmişdir.

Nəticədən göründüyü kimi k=0.4167, L=0.788, T=2.305,
L/T=0.342.
(6.83) və (6.84) sazlama düsturlarından cədvəl 6.8 və 6.9-dən
istifadə edərək Pİ- və PİD-tənzimləyicilərin sazlama
parametrlərini bütün inteqral meyarları üçün hesablayaq.
Cədvəl 6.10-da hesablamaların nəticələri göstərilmiçdir.
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Cədvəl 6.10. Pİ- və PİD-tənzimləyicilərinin sazlama
parametrləri
Meyar
PI

PID

KT
Ti
Ki
KT
Ti
Td
Ki
Kd

J0
6.120
3.619
1.691
6.666
2.156
0.435
3.092
2.900

J1
4.587
2.609
1.758
6.547
2.545
0.336
2.573
2.200

J2
3.785
2.397
1.579
6.128
2.589
0.280
2.367
1.716

Simulinkdə olan PİD-tənzimləyicidə KT, Ki =KT/Ti və Kd
=KTTd sazlama parametrlərindən istifadə olunduğundan cədvəldə
Ki və Kd əmsalları da verilmişdir.
Şəkil 6.42-də müxtəlif inteqral meyarları üçün Pİ-(a) və PİD(b) tənzimləyiciləpi olan ATS və müvafiq keçid xarakteristikaları
göstərilmişdir. Obyekt kimi real Wob obyekti qəbul olnunmuşdur.
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a)
b)
Şəkil 6.42. İnteqral meyarlarının minimum qiymətini
təmin edən optimal keçid xarakteristikaları
Göründüyü kimi, PİD-tənzimləyici daha yaxşı nəticə verir.
Həyacanlandırıcı təsirə nəzərən optimal sazlama.
Bir-çox hallarda həyacanlandırıcı tısir f(t) tez-tez dəyişdiyindən
ATS-i ona nəzərən sazlanır.
Aşağıda belə sazlama düsturları Pİ- tənzimləyicisi üçün
verilmişdir:
b

a L 1
KT  1   ,
k T

b

T L 2
Ti    .
a2  T 

(6.85)

Cədvəl 6.11-də a1 ,b1 və a2, b2 əmsallarının qiymətləri
göstərilmişdir.
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Cədvəl 6.11. Pİ-tənzimləyicinin sazlama
parametrlərinin əmsalları
L/T –
nisbəti
Meyar
a1
b1
a2
b2

0.1-1
J0
1.279
-0.945
0.535
0.586

J1
1.015
-0.957
0.667
0.552

1.1-2
J2
1.021
-0.953
0.629
0.546

J0
1.346
-0.675
0.552
0.438

J1
1.065
-0.673
0.687
0.427

J2
1.076
-0.648
0.650
0.442

PİD-tənzimləyicisinin sazlama parametrlərinin hesablama
düsturları :

b

KT 

a1  L  1
  ,
k T

b

Ti 

b

T L 2
L 3
,
T

a
T
 
d
3   .
a2  T 
T

(6.86)

Cədvəl 6.12-də əmsalların qiymətləri göstərilmişdir.
Cədvəl 6.12. PİD-tənzimləyicinin sazlama
parametrlərinin əmsalları
L/T –
nisbəti
Meyar
a1
b1
a2
b2
a3
b3

0.1-1
J0
1.473
-0.970
1.115
0.753
0.550
0.948

J1
1.468
-0.970
0.942
0.725
0.443
0.939

1.1-2
J2
1.531
-0.960
0.971
0.746
0.413
0.933
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J0
1.524
-0.735
1.130
0.641
0.552
0.851

J1
1.515
-0.730
0.957
0.598
0.444
0.847

J2
1.592
-0.705
0.957
0.597
0.414
0.850

Misal 6.14. Misal 6.13-dən istifadə edək.Burada real obyekt:

Wob (s) 

10
.
s  10s  35s 2  50s  24
4

3

Aproksimasiyaedici ötürmə funksiyası isə:
k
W(s) 
e Ls .
Ts  1
Burada k=0.4167, T=2.305, L=0.788, L/T=0.342.
Cədvəl 6.13-də PİD- tənzimləyicinin sazlama parametrlərinin
qiymətləri göstərilmiçdir.
Cədvəl 6.13. PİD-tənzimləyicilərinin sazlama parametrləri
Meyar
PID

KT
Ti
Td
Ki
Kd

J0
10.009
0.922
0.458
10.862
4.588

J1
9.975
1.124
0.373
8.874
3.719

J2
10.292
1.066
0.350
9.655
3.600

Şəkil 6.43-də ATS (a) və həyacanlandırıcı təsirin kompensasiyası
(b) göstərilmişdir.

a)
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b)
Şəkil 6.43. Həyacanlandırıcı təsirin
kompensasiyası
Göründüyü kimi, vahid təkan siqnalı f(t)=1(t) şəklində olan
həyacanlandırıcı təsir 0.1 qiymətinə çatmamış ≈10 s ərzində
kompensasiya olunmuşdur.
Yuxarıda şərh olunan analoq sistemlər üçün nəzərdə tutulmuş
sintez üsullarlnın nəticələrini asanlıqla rəqəm sistemlərinə tətbiq
etmək olar.

5.3.Rəqəm tənzimləmə sistemlərinin sintezi
RİS-nin sintezi dedikdə müxtəlif idarəetmə məsələlərini həll
edən tənzimləmə sisteminin quruluşunun, tənzimləyici və
kompensasiyaedici qurğuların (alqoritmlərin) parametrlərinin
təyin edilməsi nəzərdə tutulur. Sintezetmə iki mərhələdən –
struktur və parametrik sintez mərhələlərindən ibarətdir.
Struktur sintez mərhələsində tənzimləmə sisteminin quruluşu
müəyyən edilir və tənzimləyicinin tipi seçilir. Tənzimləmə
sisteminin
quruluşunun seçilməsi idarəetmə obyektinin
quruluşundan və tənzimləməyə qoyulan tələbatlardan asılıdır.
İdarəetmə obyekti sadə olub xüsusi xarici həyəcanlara məruz
qalmırsa, onda adi əks əlaqəyə görə işləyən birkonturlu tənzim
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sistemi tətbiq edilir. Obyekt nəzarət olunan (ölçülə bilən) xarici
həyəcanlara məruz qalırsa, onda kombinə edilmiş tənzim sistemi
tətbiq edilir. Əsas kanalı üzrə gecikməsi böyük olub kiçik
gecikməli əlavə kanallara malik olan obyektlər üçün kaskad
tənzim sistemi istifadə edilir. Çoxölçülü obyektlərə tələbatdan
asılı olaraq bu və ya digər (avtonom, çarpaz, birtipli) çoxölçülü
tənzim sistemi tətbiq edilir. Qeyri-müəyyənlik dərəcəsi və
növündən asılı olaraq stoxastik, qeyri-səlis, neyron şəbəkəli,
genetik alqoritmli və onların hibridi kimi sistemlər tətbiq edilir.
Xarakteristikaları zamana görə dəyişən obyektlərə adaptiv, ən
yaxşı göstəricini təmin etmək zərurəti olan hallarda optimal və
ya ekstremal sistemlər istifadə edilir.

5.3.1. Standart tənzimləyicilərin sintezi. Standart
tənzimləyicilər haqqında məlumat
Meyletməyə görə işləyən fasiləsiz və rəqəmsal tənzimləyicilər
uyğun olaraq
u (t )  F (e(t )), e(t )  g  y (t )

və

u[kT ]  F (e[kT ]), e[kT ]  g  y[kT ]
funksiyalarını realizasiya edərək e meyletməsindən asılı olaraq u
tənzimləyici təsiri yaradır. t=kT əvəzləməsində T-zamana görə
diskretləşdirmə (kvantlama) addımı, k=0,1,2.... disretləşdirmə
anlarıdır (dəyişən).
Burada g - tənzimləyiciyə verilən tapşırıq (ümumi halda,
məsələn izləyici sistemlərdə) dəyişən də ola bilər g(t)) y tənzimlənən kəmiyyətin cari qiymətidir. İdarəetmə obyektindən,
ona təsir edən həyəcanlardan və tənzimləməyə edilən
tələbatlardan asılı olaraq F (e(.)) funksiyası müxtəlif ola bilər.
Bununla belə sənaye obyektlərinin əksəriyyətində işləyə bilən və
məhdud funksiyaları realizasiya edən tənzimləyicilər vardır ki,
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onlar da standart tənzimləyicilər adlanır. Standart tənzimləyicilərə
proporsional (P-mütənasib), inteqrallayıcı (İ), proporsional –
inteqrallayıcı
(Pİ)
və
proporsional-inteqrallayıcıdiferensiallayıcı(PİD) tənzimləmə qanunlarını həyata keçirən
tənzimləyicilər aiddir. Bu tənzimləyicilər rəqəmsal halda həm
mütləq, həm də rekurrent ifadələrlə təsvir və realizasiya oluna
bilər. Mütləq formada ifadə və realizasiya olunmuş tənzimləyicilər bir rejimdən digərinə keçdikdə böyük sıçrayışlara səbəb
olur. Odur ki, sənaye obyektlərində əsasən rekurrent ifadələri
realizasiya edən tənzimləyicilərdən istifadə edilir.
Tənzimləyicinin giriş siqnalı tənzimləmə xətası e, şıxış siqnalı
isə idarə təsiri u ilə işarə edəcəyik (şəkil 33-1). Bir-çox
ədəbiyyatda e xətası ε ilə işarə olunur.

Şəkil 33-1
Шякил 7.37, а вя б-дя аналог вя рягям тянзимляйиъилярин схеми эюстярилмишдир.

а)

б)
Шякил 7.37

Шякилдя g( t ) – тапшырыг сигналы; y( t ) – тянзимлянян кямиййят;
(t )  g(t )  y(t ) – тянзимлямя хятасы (мейлетмя); u ( t ) – идаря
сигналы; Wт – тянзимляйиъинин ютцрмя функсийасыдыр.
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1.Fasiləsiz və rəqəmsal proporsional (P) tənzimləyici
müvafiq olaraq
u (t )  K R e (t )  u 0 ,
u[ kT ]  K R e[ kT ]  u0

ifadələri ilə tənzimləyici təsiri yaradır. u 0 -idarə təsirinin dayaq
qiymətidir. Rəqəmsal P tənzimləyicinin rekurrent ifadəsi:
u (kT )  u[( k  1)T ]  K R e(kT )  K R e[( k  1)T ].

Bu ifadəni
u (kT )  u[( k  1)T ]  K R e(kT )  K R e[( k  1)T ]

Şəklində yazsaq diskret ötürmə funksiyasını asanlıqla ala bilərik.
x(k-i) ifadəsi z-i olduğunu nəzərə alsaq yazmaq olar:
z 0  z 1
1 z 1
WP ( z )  K R
 KR
 KR.
z 0  z 1
1 z 1

2. Fasiləsiz və rəqəmsal inteqrallayıcı (İ) tənzimləyici
müvafiq olaraq:
u (t ) 

1 t
 e(t ) dt .
Ti 0

İnteqralı indi və sonra düzbucaqlılar
diskretləşdirəcəyik. Onda rəqəm İ tənzimləyicisi:

üsulu

ilə

k
u ( kT )  K 2  e[( i 1)T ].
i 0

Parametrlər arasında əlaqə K 2 T Ti kimidir. Alınmış ifadədən
(k-1) üçün yazılmıç anoloıi ifadəni çıxsaq İ tənzimləyicinin
rekurrent ifadəsini alarıq:
u (kT )  u[( k  1)T ]  K 2e[( k  1)T ].

Ötürmə funksiyası:
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WI ( z )  K 2

z 1
.
1 z 1

3. Fasiləsiz və rəqəmsal proporsional-inteqrallayıcı (Pİ)
tənzimləyici müvafiq olaraq
t
 e(t ) dt ),
0
k
u ( kT )  K R e( kT )  K 2  e[(i 1)T ]
i 0
1
u (t )  K R ( e (t ) 
Ti

realizasiya edir. Parametrlər arasında
K 2  K R T Ti kimidir. Tənzimləyicinin rekurrent ifadəsi:

ifadələrini

əlaqə

u (kT )  u[( k  1)T ]  q0e(kT )  q1e[( k  1)T ].

Bu hada əmsallar:
 T
q0  K R , q1   K R 1 .
 Ti 

Müvafiq ötürmə funksiyası:
q  q z 1
WPI ( z )  0 1
.
1 z 1

4.Fasiləsiz və rəqəmsal proporsional-inteqrallayıcıdiferensiallayıcı (PİD) tənzimləyici müvafiq olaraq
1 t
de
u (t )  K R ( e ( t ) 
(t )),
 e(t ) dt  Td
Ti 0
dt
k
u[ nT ]  K R e[ nT ]  K 2  e[(i 1)T ]  K 3{e[ nT ]  e[( n  1)T ]}
i 0

ifadələrini realizasiya edir. Parametrlər arasında əlaqə:
K 2  K R T Ti , K3  K R Td T .
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Tənzimləyicinin rekurrent ifadəsi:
u (kT )  u[( k  1)T ]  q0e(kT )  q1e[( k  1)T ]  q2e[( k  2)T ].

Əmsallar:
 T 
q0  K R 1 d ,
 T 
T
T

q1   K R 1 2 d  ,
T Ti 

Td
q2  K R
.
T

(4.1)

Müvafiq ötürmə funksiyası:
q  q z 1  q2 z 2
WPID ( z )  0 1
.
1 z 1

(4.2)

Qeyd edək ki, (4.1) ifadəsində 1/Ti və (və ya) Td sazlama
parametrlərini sıfra bərabər etməklə lazımi tənzimləyicini almaq
olar.
Tənzimləmə sisteminin modelləşdirdikdə (4.2) ötürmə
funksiyasından (Simulinkdə, “Diskret Filter”) və ya şəkil 33-2-də
göstərilmiş vəziyyət modelindən istifadə etmək olar.

Şəkil 33-2
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5.3.2. Сазлама параметрляринин тяйини
Квантлама аддымынын бюйцк гиймятиндя фасилясиз тянзимлямя ганунларынын дискрет апроксимасийасы адекватлыьыны итирир. Биз
бурада бу мясяля иля мяшьул олмайаъаьыг.
Шякил 7.38-дя эюстярилмиш бирконтурлу рягям тянзимлямя системиня бахаг.

Шякил 7.38

Схемдя Wq (s) РАЧ-ын тяркибиндя олан гейдедиъидир.
Обйектин гейдедиъи иля бирликдя дискрет ютцрмя функсийасы
адятян ашаьыдакы шякилдя верилир:

WG (z) 

Y(z)
 Z{Wq (s) Wob (s)} 
U(z)


b0  b1z 1    b m z m d
z .
1  a1z 1    a n z n

Бурада д – квантлама тактынын там мислиня бярабяр олан
эеъикмядир.
Хятти рягям тянзимляйиъисинин цмумиляшдирилмиш дискрет ютцрмя функсийасы ашаьыдакы шякилдя верилир:
U(z) d 0  d1z 1    d  z 
.
Wт (z) 

Е(z) p0  p1z 1    p z 
Бурада мяхряъ вя сурятин тяртибляри    вя йа    ола
биляр. Тянзимляйиъидя сигнал лянэимядийиндян адятян d т  0
гябул олунур. Тянзимляйиъинин ютцрмя функсийасыны сечдикдя
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чалышмаг лазымдыр ки, тапшырыг g( t ) вя щяйяъанландырыъы тясир f ( t )
ващид тякан олдугда статик хята сыфыра бярабяр олсун, йяни k   ,
lim (kT)  0 шярти юдянилсин. З-чевирмянин сон гиймят щаггында
теоремя ясасян бу шяртин юдянилмяси цчцн тянзимляйиъинин
ютцрмя функсийасынын ян азы бир ядяд z  1 -я бярабяр гцтбц
(мяхряъин кюкц) олмалыдыр. Фасилясиз тянзимляйиъидя бу тялябат
тянзимляйиъинин астатиклийини тямин едян s  0 гцтбцнцн олмасына
Ts
уйьундур. Беля ки, z  e олдуьундан, s  0 гиймятиня z  1
уйьун эялир.
Беляликля, астатиклийи тямин едян ян садя  -тяртибли дискрет
ютцрмя функсийасы
Wт (z) 

d 0  d1z 1    d  z 
.
1  z 1

(7.103)

Эюрцндцйц кими, D(z)  1  z 1  0 тянлийинин кюкц (йяни
гцтб) z  1 бярабярдир.
  1 гиймятиндя ПИ,   2 гиймятиндя ПИД,   3 гиймятиндя ПИДД вя с. тянзимлямя ганунлары алыныр. Ютцрмя функсийасы
(7.103)-я уйьун эялян сонлу-фярг тянлийи:
u(kT)  u[(k 1)T]  q0(kT)  q1[(k 1)T]    q[(k )T] .

Цмумиййятля,  -тяртибли астатик тянзимляйиъи гурмаг цчцн
(7.103) ютцрмя функсийасынын мяхряъиндя вуруг кими (1  z 1 )
вуруьу олмалыдыр. Бу щалда  сайда z  1 гцтбц мювъуд олур.
Сазлама параметрляри q i -ни аналог системляриндя олдуьу кими
мцхтялиф кейфиййят эюстяриъиляринин юдянилмяси шяртиндян сечмяк
олар. Мясяляни оптималлашдырма мясяляси кими формалашдырдыгда
ашаьыдакы кейфиййят критерисиндян истифадя олунур:
N

J(q)  { 2 (kT)  r[u (kT)  u  ]2} .

(7.104)

k 0

Бурада (kT)g(kT) y(kT) – тянзимлямя хятасы; u   const
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– идаря тясиринин гярарлашма гиймяти; р – чяки ямсалыдыр.
Яэяр сазлама параметрляриня мящдудиййят йохдурса, онларын
(7.104) мейарынын минимал гиймятини тямин едян оптимал гиймятини оптималлыьын зярури шяртиндян тяйин етмяк олар:
J
J
J
(7.105)
 0,  ,
0 ,
 0.
 q1
 q0
 q
Яэяр J мейарынын q i -дян асылы аналитик ифадяси мювъуддурса,
(7.105) мцнасибяти ъябри тянликляр системиндян ибарят олур. Ону
щялл едяряк сазлама параметрляринин оптимал гиймяти тапылыр.
Обйектин тяртиби йцксяк олдугда ися аналитик ифадянин алынмасына чалышмаг лазым дейил. Беля ки, бу ифадяляр олдугъа мцряккяб,
онларын тюрямяляринин аналитик йолла (ял иля) алынмасы ися чох йоруъу олур. Бу щалда ахтарыш цсулларындан, мясялян, Гаус-Зейдел,
градийент вя с. истифадя едиб параметрик оптималлашдырма мясялясини компцтердя щялл етмяк даща ялверишли олур.
5.3.3. Бир вя ики тяртибли тянзимлямя ганунлары
Тянзимлямя ганунунун тяртиби, тянзимляйиъинин ютцрмя
функсийасынын сурятиндяки полиномун йцксяк тяртиби  -нин
гиймяти иля мцяййян олунур.  истифадя олунан  щаггында
мялуматын дяринлийини, йяни нечя такт яввялки гиймятляриндян
истифадя олундуьуну z   эеъикмя оператору шяклиндя характеризя
едир.
1. Ики тяртибли тянзимлямя алгоритми. Яввялъя ики тяртибли алгоритмя бахаг. Бир тяртибли алгоритми садяляшдирмя йолу иля алаъаьыг.
Бир тяртибли (   1 ) астатик тянзимляйиъинин (7.103) ютцрмя
функсийасында   2 йазсаг аларыг:
d 0  d1z 1  d 2z 2
.
(7.106)
1  z 1
Бу ютцрмя функсийасына уйьун эялян сонлу-фярг тянлийи:
u(kT)  u[(k 1)T]q0(kT)q1[(k 1)T]q 2[(k 2)T] . (7.107)
Wт (z) 
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Тянзимляйиъинин кечид характеристикасыны алаг. Тярифя ясасян,
эириш сигналы (бурада  ) ващид тякан сигналы олдугда чыхышын дяйишмя яйриси кечид характеристикасы адланыр. Ващид тякан сигналы
* (t )1(kT)  1 , k0,1,2, шяклиндя ифадя олунур. Тянлик (7.107)
–йя ясасян u(1)  0 , (1)  (2)  0 башланьыъ вя (kT)  1 ,
k  0 гиймятляриндя идаря тясирини щесаблайаг:
u (0)  q 0 ,
u (1T)  u (0)  q 0  q1  2q 0  q1 ,
u (2T)  u (1T)  q 0  q1  q 2  3q 0  2q1  q 2 ,

(7.108)

.............................
u (kT)  u[(k1)T] q 0  q1  q 2  (k1)q 0  kq1  (k1)q 2 .

Яэяр u(1T)  u(0) шярти юдянилярся, бахылан дискрет тянзимляйиъи аналог ПИД тянзимляйиъисиня уйьун эялир. Дискрет щалда q i
параметрляри ашаьыдакы мцнасибятляри юдямялидир:
q 0 0 ; q1  q 0 ;  (q0  q1 )  q 2  q0 .
(7.109)
Шякил 7.39, а вя б-дя уйьун олараг аналог вя (7.108)-я ясасян гурулмуш дискрет ПИД тянзимляйиъиляринин кечид характеристикалары эюстярилмишдир.

а)

б)
Шякил 7.39

Дискрет ПИД тянзимляйиъилярин сазлама параметрляри ашаьыдакы
шякилдя тяйин олунурлар:
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k*т  q 0  q 2  эцъляндирмя ямсалы;
Т*I  (q0  q1  q 2 ) / k*т  интеграллама ямсалы;

(7.110)

Т*D  q 2 /(q 0  q 2 )  q 2 / k*т  габаглама ямсалы .
Бу сазлама параметрляри тянзимляйиъилярдя кечид просесляринин характерини мцяййян едир вя (7.109) шяртлярини юдямялидирляр.
Эюстярмяк олар ки, квантлама Т аддымынын кичик гиймятляриндя (7.110) ямсаллары фасилясиз ПИД тянзимляйиъинин билаваситя дискретляшдирилмяси нятиъясиндя алынмыш (7.100) тянлийиндяки сазлама
параметрляриня йахынлашыр:
T
T
k*т  k т , Т*I  , Т*D  D .
TI
T
1. Бир тяртибли тянзимлямя алгоритми. Ютцрмя функсийасы
(7.106)-да q 2  0 (вя йа (7.103)-дя   1 ) гябул етсяк, аларыг:
Wт (z) 

q 0  q1z 1
.
1  z 1

(7.111)

Уйьун сонлу-фярг тянлийи:
u(kT)  u[(k 1)T]q0(kT)q1[(k 1)T]

k0,1,2,
Тянзимляйиъинин ващид тякана олан реаксийасы:
u (0)  q 0 ,
u (1T)  u (0)  q 0  q1  2q 0  q1 ,
u (2T)  u (1T)  q 0  q1  3q 0  2q1 ,

(7.112)

.......................
u (kT)  u[(k1)T] q 0  q1  (k1)q 0  kq1 .

Шярт u(1T)  u(0) чыхыш сигналынын артмасыны эюстярир вя беля
тянзимляйиъи ПИ тянзимляйиъийя уйьундур. Бу шяртдян q 0 0 ;
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q1  q0  0 .
Шякил 7.40, а вя б-дя фасилясиз вя (7.112) дискрет ПИ тянзимляйиъилярин кечид характеристикалары эюстярилмишдир.

а)

б)
Шякил 7.40

Бу тянзимляйиъинин сазлама параметри:

k*т  q 0  эцъляндирмя ямсалы;
Т*I  (q0  q1 ) / q0  интеграллама ямсалы.
Хцсуси щаллар: а) (7.111) ютцрмя функсийаларында q1  0 гябул
етсяк, мцнтязям П тянзимляйиъисини алмыш оларыг:
Wт (z)  q0 , u(kT) q0(kT) , k0,1,2,

б) (7.111) ютцрмя функсийаларында q 0  0 гябул етсяк, сырф
интеграллайыъы И тянзимляйиъи алмыш оларыг:
q1z 1
Wт (z) 
.
1  z 1

Уйьун сонлу-фярг тянлийи:

u(kT)  u[(k 1)T] q1[(k 1)T] , k0,1,2,
в) (7.106) ютцрмя функсийаларында q1  (q0  q 2 ) , йяни
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TI*  0 гябул етсяк, сырф пропорсионал – диференсиал ПД тянзимляйиъисини аларыг:

Wт (z)  q0  q 2z 1 .
Уйьун сонлу-фярг тянлийи:
u(kT)  q0(kT)  q 2[(k 1)T] , k0,1,2,
Эюрцндцйц кими, q 0  q 2 оларса, бу ифадя тюрямянин сол-фярг
схеми иля апрокчимасийасына уйьун эялир.
5.3.4. Rəqəm tənzimləyicilərin emperik sazlama üsulu və
Simulinkdə modelləşdirilməsi
Rəqəmsal tənzimləyicilərin dolayı sintezi verilmiş obyekt
üçün tələb olunan idarəetmə keyfiyyətlərini təmin edən fasiləsiz
tənzimləyicinin seçilməsi, parametrlərinin təyini və yuxarıda
verilən ifadələrlə uyğun diskret tənzimləyiciyə keçilməsindən
ibarətdir. Bunun səbəbləri aşağıdakılardır: fasiləsiz tənzimləyicilərin kifayət qədər sintez üsulları mövcuddur; fasiləsiz
tənzimləyicilərin parametrləri müəyyən fiziki mahiyyət daşıyır və
sənaye işçiləri onları başa düşür.
Fasiləsiz tənzimləyicinin sintezinin bir çox üsulları, o
cümlədən təqribi üsulları mövcuddur. Cədvəl 11-də ətalətli
(aperiodik) və inteqrallayıcı (astatik) manqaların ötürmə
funksiyaları ilə yazılan obyektlər üçün aperiodik, 20%-li ifrat
tənzimləmə və İ 2    2 dt inteqralının minimumunu təmin edən
keçid prosesləri üçün P, I, PI və PID tənzimləyicilərin sazlanma
parametrlərinin obyektin parametrlərindən asılı olaraq təyin
edilmə ifadələri verilib.
Misal 4.1. Ötürmə funksiyası
5
Wu ( s )
e 12 s
20 s 1
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olan obyekt üçün 20% ifrat tənzimləməyə malik keçid prosesini
təmin edən rəqəmsal PİD tənzimləyicinin parametrlərini təyin
etməli.
Cədvəl 11-dən fasiləsiz PİD tənzimləyicinin parametrlərini
təyin edək:
K p  KR 

1.2*20
 0.4; Ti  2 * 12  24 san; Td  0.4 * 12  4.8 san
5*12

Diskretləşdirmə intervalının T=1 san qiymətində (4.1)
ifadəsinə əsasən uyğun rəqəmsal tənzimləyicinin parametrlərini
hesablayırıq:
 T 
q0  K R 1 d   0.4(1  4.8)  2.32.
 T 
T
T

q1   K R 1 2 d    0.4(1  9.6  0.042)  4.223.
T Ti 

Td
q2  K R
 0.4 * 4.8  1.92.
T

Şəkil 33-3-də PİD-tənzimləyicinin Simulinkdə modelləşdirmə
üç varianta modelləşdirmə sxemi göstərilmişdir.
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q0
g=1

T =1

PID
OBYEKT

2.32

e(t)

T=1

q1
Step 1

Zero -Order
Hold 2

Tau =12

uk)

-4.223
T =1

T=1

1

1

z

z

Unit Delay

Unit Delay 1

y(t)

5
q2

Unit Delay 2

20 s+1

1
1.92

u(k-1)

Transport
Delay

z

Scope

Transfer Fcn

T=1

T=1
2.32 -4.2233 z-1+1.92 z -2
y

1-z -1
Discrete Filter

Manual Switch 1

Quantizer 2

To Workspace

PID
PID Controller

Şəkilç 33-3
Hər üç halda g=1(t) vahid təkan üçün yaxın y(t) və y(kT)
keçid xarakteristikaları alınır.
Şəkil 34-də fasiləsiz (a) və rəqəmsal (b) tənzimləyici ilə
tənzim sistemlərinin keçid prosesləri verilmişdir. Hər iki sistem 80
san. ərzində keçid prosesini başa çatdırsa da fasiləsiz sistemin
keyfiyyəti təbii olaraq rəqəmsal sistemdən yüksəkdir.Ifrat
tənzimləmə cədvələ uyğun olaraq   20% alınmışdır.

a)

b)

Şəkil 34. Fasiləsiz (a) və rəqəmsal (b) tənzimləmə
sistemlərinin keçid xarakteristikarı
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5.3.5. Kombinə edilmiş RİS-in sintezi və Simulinkdə
modelləşdirilməsi
Fasiləsiz obyektlərin rəqəmli kombinə edilmiş tənzimləmə
sistemlərinin quruluşu şəkil 35-dəki kimidir: G , E , U t , U k , U
uyğun
olaraq
tapşırıq,
meyletmə,
tənzimləyici,
kompensasiyaedici, ümumi idarəedici təsirlər; Y , F tənzimlənən kəmiyyət və xarici həyəcan; Wt , Wk , We , Wu , Wk uyğun olaraq tənzimləyicinin, kompensatorun, ekstrapolyatorun,
obyektin idarəedici və həyəcan kanallarının ötürmə
funksiyalarıdır.

Şəkil 35. Kombinə edilmiş RİS-ni struktur sxemi
Şəkildən göründüyü kimi sistemin bir hissəsi fasiləsiz, digər
hissəsi isə diskret elementlərdən ibarətdir. Sintez etmənin məqsədi
obyektin
Wu s , W f s  ötürmə funksiyalarına görə
tənzimləyicinin və kompensatorun ötürmə funksiyalarını təyin
etməkdir.
Tənzimləyicinin ötürmə funksiyası əvvəl baxdığımız qayda ilə
təyin edilir. Kompensatorun ötürmə funksiyasını təyin etmək üçün
tənzimləmə sisteminin dinamika tənliklərindən istifadə edək:
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Y ( z )  Z ( Y ( s ))  Z ( W ( s )U ( s )  W ( s ) F ( s )) 
u
f
 Z ( Wu ( s )U ( s ))  Z ( W f ( s ) F ( s )) Wu ( z )U ( z )  Z ( W f ( s ) F ( s )),
U ( z ) U t ( z ) U k ( z ) Wt ( z ) E ( z ) Wk ( z ) F ( z ),
E ( z )  G( z )  Y ( z ).

Aralıq dəyişənləri yox etməklə tənzimləmə sisteminin çıxışı
Y( z ) 

Wt ( z )Wu ( z )
1  Wt ( z )Wu ( z )

G( z ) 

Z ( W f ( s ) F ( s ))  Wu ( z )Wk ( z ) F ( z )
1  Wt ( z )Wu ( z )

kimi təyin edilir.
Sistem qarışıq olduğu üçün fasiləsiz manqaları da
diskretləşdirmək
lazımdır.
Bildiyimiz
kimi
girişində
ekstrapolyator olan obyektin diskret ötürmə funksiyası
z 1  Wu  s  
Wu  z 
Z

z  s 
ifadəsi ilə diskretləşdirilir. Tənzimlənən Y kəmiyyətinin xarici
F həyəcanından asılı olmaması üçün
Z ( W f ( s )F ( s ))Wu ( z )Wk ( z )F ( z )
0
1Wt ( z )Wu ( z )
şərti ödənməlidir. Bunun üçün
(4.1)
Z ( W f ( s )F ( s ))Wu ( z )Wk ( z )F ( z ) 0
və ya

1Wt ( z )Wu ( z ) 
(4.2)
olmalıdır. Hər bir tənzimləmə sistemi real elementlərdən ibarət
olduğu üçün (4.2) ödənilmir. Odur ki, (4.1) ifadəsindən istifadə
edilməlidir. Həmin ifadədən kompensatorun ötürmə funksiyası
Z ( W f ( s )F ( s ))
Wk ( z )
(4.3)
Wu ( z )F ( z )
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şəklində təyin edilir. Göründüyü kimi kompensatorun ötürmə
funksiyası həyəcan siqnalından asılı olaraq təyin edilir və
praktikada belə sistemin ixtiyari həyəcan təsirində işləməsi
mümkün deyil.
Vəziyyətdən çıxmaq üçün polyak alimləri Streyts və Rujiçka
təklif vermişlər: əgər diskret hissənin işləmə tezliyi həyacan
siqnalının tezliyindən böyük olarsa, onda girişinə fasiləsiz siqnal
verilən fasiləsiz obyekti həmin obyektin girişinə ekstrapolyator
qoşulmuş və ekstrapolyatorun girişinə diskret siqnal verilmiş
kimi təsəvvür etmək olar. Bu halda
(4.4)
Z ( W f ( s )F ( s ))W f ( z ) F ( z )
yazmaq olar. Sonuncu ifadəni (4.3)-də nəzərə alaraq
kompensatorun ötürmə funksiyası
Wf (z)
Wk ( z )
Wu ( z )
kimi təyin edilir. Bu halda da obyektin həyəcan kanalının ötürmə
funksiyası
z 1  W f  s  

W f  z 
Z
z  s 



ifadəsilə diskretləşdirilir.
funksiyası
W ( z )  Z(
k



Nəticədə

W (s)
f

)

Z(

s

kompensatorun

ötürmə

W (s)
u
)
s

kimi təyin edilir.
Misal 4.2. İdarəetmə kanalı üzrə ötürmə funksiyası misal 4.1də verilmiş və həyəcan kanalının ötürmə funksiyası
0.5  20 s
olan obyekt üçün kombinə edilmiş tənzim
W f ( s )
e
40 s 1
sistemini sintez etməli. Tənzimləyici həmin misaldakı götürülür.
Kompensatorun ötürmə funksiyasını
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0.5
e  20 s )
s( 40 s 1 )
Wk ( z )
5
Z(
e 12 s )
s( 20 s 1 )
ifadəsilə
təyin
etmək
üçün
ilk
növbədə
0.5
5
Z(
e  20 s ), Z (
e 12 s ) ifadələrini T 1 san
s( 40 s 1 )
s( 20 s 1 )
intervalı ilə diskretləşdirək
0.5
z 0.01235  20
Z(
e  20 s )
z
,
s( 40 s 1 )
z 1 z  0.9753
5
z
0.244
Z(
e 12 s )
z 12
s( 20 s 1 )
z 1 z  0.9512
və kompensatorun ötürmə funksiyasını təyin edək:
0.5
Z(
e  20 s )
0.0506147  0.0481447 z 1 8
s( 40 s 1 )
W (z)

z .
k
5
1

12
s
1

0
.
9753
z
Z(
e
)
s( 20 s 1 )
Misalın MATLAB-da simulyasiya sxemi şəkil 36-da, simulyasiyanın nəticələri isə şəkil 37-də verilmişdir. Tənzimləmə sisteminə tapşırıq kimi Step bloku vasitəsilə vahid təkan və xarici
həyəcan kimi isə Sine Wave bloku vasitəsilə amplitudu 4, tezliyi
Z(
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.
Şəkil 36. Misal 4.2-nin simulyasiya sxemi

Şəkil 37. Misal 4.2-nin simulyasiyasının nəticələri
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0.05 hs olan sinusoidal siqnal (Şək. 37a) verilir. Müxtəlif rejimlərdə sistem simulyasiya edilmiş və keçid prosesləri qurulmuşdur:
sistemə xarici həyəcan verilmədən (Şək.37 b); xarici həyəcan
verilir, lakin, kompensasiya edilmir (Şək.37 c); xarici həyəcan
verilir və kompensasiya edilir (Şək.37 d). Keçid proseslərinin
müqayisəsi göstərir ki, sistemə xarici həyəcanın verilmədiyi və
xarici həyəcanın verilib kompensasiya edildiyi hallarda onlar
praktik olaraq üst-üstə düşür, digər halda isə xeyli fərqlənir
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