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Giriş
Obyektin iş rejimi irəli sürülən tələbləri ödəmirsə onu idarə
etmək lazımdır. Bu məqsədlə müxtəlif idarəetmə (tənzimləmə)
sistemləri yaradılır.
Реал şəraitdə обйектин хассяляри дяйишдийиндян бирдяфялик
схем цзря гурулмуш АТС-дя (avtomatik tənzimləmə sistemi)
кейфиййятин писляшмяси мцшащидя олунур.
Oбйектин хассяляри дяйишдикдя sistemin яффялки иш режимини
бярпа етмяк мягсяди иля adaptiv və robast sistemlərdən
istifadə olunur. Robast sistemlərində fəaliyyət zamanı idarə
qurğusunun (tənzimləyicinin) sazlanması aparılmır.
Тянзимлямя обйектинин хассяляринин дяйишмясиnin ясас
səbəbi параметрик щяйяъанландырыъы тясирлярin dəyişməsi иля
ялагядардыр.
Адаптив тянзимлямя системлярини мцщитин дяйишмясиня
олан мцнасибятиня эюря дюрд бюйцк синифя айырмаг олар:
a) пассив стратеэийалы адаптив системляр;
b) актив стратеэийалы адаптив системляр;
c) хцсуси режимдя ишляйян адаптив системляр;
ç) фаза фязасында адаптасийа олунан системляр.
Биринъи щалда, дяйишмянин сябяби там арадан галдырылыр.
(тянзимляйиъинин кюмяйи иля компенсасийа олунур) вя системин
тяляб олунан кейфиййят эюстяриъиляри там бярпа олунур.
Birinci sinif sistemlər siqnal və ya girişələrə nəzərən
adaptasiyalı sistemlər adlanır. Məsələn, astatik və invariant
idarəetmə sistemləri.
İkinci sinif sistemlərə etalon modelli, identifikatorlu və
ekstremal sistemlər aiddir.
Цчцнъц нюв системлярдя дяйишилмиш параметрлярин гиймяти
щаггында ялавя мялуматдан истифадя едян хцсуси идентификасийа
вя адаптасийа алгоритмляриндян истифадя етмядян обйектин
параметрляринин дяйишмясиня инвариант олан хцсуси щярякят
трайекторийалары йарадылыр (сцни фаза трайекторийалары). Беля
трайекторийалар сцрцшян вя йцксяктезликли авторягс режиминдя
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алыныр. Бу тип адаптив системлярин садя олмаларына бахмайараг
иъра органларынын вя обйектин йцксяк тезликляря мяруз
галдыьындан, тятбиг сащяси мящдуддур.
Дюрдцнъц синифя дахил олан системлярдя адаптасийанын
ваъиблийи обйектдя баш верян дяйишикликлярля ялагядар олмайыб,
системин кейфиййятиня гойулан тяляблярин фаза (вязиййятляр)
фязасынын мцхтялиф областларында мцхтялиф олмасы иля
ялагядардыр. Мисал цчцн, таразлыг нюгтясиндян узагда
ъялдишлямя, йахында ися йумшаг стабилляшдирмя. Биринъи тялябат
реле типли идаря гануну иля, икинъиси ися якс ялагяни гапамаг
йолу иля йериня йетирилир. Эюрцндцйц кими, идаря гануну
дяйишдийиндян бурада адаптасийанын ясас яламяти мювъуддур.
Актив стратеэийалы адаптив системлярин ян эениш йайылмыш
нювляриндян бири еталон моделли адаптив системлярдир. Бу щалда
адаптив тянзимляйиъинин параметрляри еля сазланыр ки, обйектин
параметрляринин дяйишмясиня бахмайараг системин фактики y(т)
чыхышы еталон моделин арзу олунан у м ( t ) чыхышына бярабяр олсун.
м  y  yм хята сигналы сазлама блокунун эиришиня верилир.
Сазлама блоку габагъадан верилмиш алгоритм цзря адаптив
тянзимляйиъинин параметрлярини фасилясиз коррексийа едир.
Dərs vəsaiti əsasən “Proseslərin avtomatlaidırılması
mühəndisliyi” ixtisası üzrə təhsialan tələbələr üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Bununla belə, dərs vəsaiti avtomatik idarəetmə
sahəsində məşğul olan aspirant, doktorant və mühəndis-texniki
işçilər üçün də faydalı ola bilər.
Email: gazanfar.rustamov@gmail.com
mob. (0 50) 516 85 60
Müəllif

Q.Ə.Rüstəmov
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1. VƏZİYYƏTİN TƏNZİMLƏNMƏSİ
_____________________________________________
1. Dinamik obyektlərin yazılış formaları. Tənzimləmə
sisteminin sintezi (yaradılması) obyektin modeli əsasında
aparıldığından bu modelləri öyrənmək çox önəmli
məsələdir.Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsində dinamik obyektlər öyrənilir. Girişinə siqnal verdikdə çıxışında keçid
prosesi meydana çıxan obyektlər dinamik obyektlər adlanır.
Biz addi diferensial tənliklərlə yazılan (yəni toplanmış
parametrli) dinamik obyektləri öyrənəcəyik.
Aşağşda modellərin zaman oblastıda yazılış formaları
verilmişdir:
1. “Giriş-çıxış” formasında yazılış.
Xətti obyekt halında:
d n y (t )
d n 1 y (t )
d mu (t )

a



a
y
(
t
)

b
   bmu (t ) 
1
n
0
dt n
dt n 1
dt m
.
r
d f (t )
 m0
 ...  mr f (t ).
dt r
a0

Burada u, f-obyektin idarə və həyacanlandırıcı təsir girişləri;
y-çıxış (tənzimlənən ) kəmiyyətidir.
Giriş-çıxış yazılış formasının da bir neçə variantı
mövcuddur.
2. Normallaşdırılmış formada yazılış. Bu tip modellər
tənliklərin əmsallarının fiziki mahiyyətini açıqlamaq məqsədi
ilə qurulur.
Məsələn, rəqsi obyektin tənliyini aşağıdakı şəkildə
göstərmək olar:
T 2y(t )  2Ty (t )  y(t )  k u u .

Burada, T  zaman sabiti,   dempferləmə (sönmə)
dərəcəsi, u  giriş siqnalıdır.
Normallaşdırılmış tənliklərin başqa formaları:
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1) y(t )  2 0 y (t )  02 y(t )  02u,
burada  -ölçüsüz sönmə əmsalı, 0 -rəqslərin məxsusi
tezliyidir.
2) y( t )  2hy (t )  02 y( t )  ku.
3. “giriş-vəziyyət-çıxış”
formasında yazılış. Müasir
idarəetmə nəzəriyyəsində bu yazılış formasından geniş istifadə
olunur.Bu forma n tərtiblə bir tənlikdən ibarət olmayıb ona
ekvivalent olan tənliklər sistemi şəklində verilir.Bu tənliklər
sistemi diferensial tənliklərin yazılışının normal Koşi forması
adlanır. Məsələn, birölçülü oçyekt üçün xətti tənliklər sistemi
halında:
x1  4 x2   x1  2 x2 ,

x1  3x2  2 x1  x2  u1,
y  1.5 x1  4 x2 .
Burada x1 , x2  vəziyyət dəyişənləri adlanır və fiktiv
(fiziki mövcud olmayan) dəyişənlərdir; y-müşahidə olunan
çıxiş olub obyektin real (ölçülən) çıxış siqnalıdır.Obyektin
girişi isə u ilə işarə olunmuşdur.
“Giriş-vəziyyət-çıxış” şəklində verilmiş tənliklər vəziyyət
modelləri adlanır.

1.1. Birölçülü və çoxölçülü sistemlərin
vəziyyət modelləri
Vəziyyət dəyişənləri adlanan dəyişənlərdən istifadə edərək
biz n tərtibli giriş-çıxış modellərindən hər biri bir tərtibli olan
n sayda diferensial tənliklərdən ibarət olan ekvivalent tənliklər
sisteminə keçə bilərik.
Belə tən-liklər sistemi normal
diferensial tənliklər sistemi (Koşi forması) adlanır.
Burada iki hal ola bilər:
a) obyektin modeli fiziki xüsuiyyətlərinə görə y1, y2 ,
çıxışlarına nəzərən normal diferensial tənliklər sistemi
9

şəklindədir. Bu halda vəziyyət dəyişənlərinə keçməyin mənası
yoxdur.
b) obyektin modeli giriş-çıxış formasındadır.
Axırıncı halda bu formadan normal tənliklər sisteminə
keçid qaydaları mövcuddur.
Müasir idarəetmə nəzəriyyəsində tədqiqatların əksəriyyəti
normal tənliklər sisteminin əsasında aparılır.
Vəziyyət dəyişənləri x1 (t ), x 2 (t ),, x n (t ) obyektin daxili
vəziyyətini xarakterizə edən fiziki dəyişənlərdir. Əgər bu
dəyişənlər müəyyən zaman daxilində məlum olarsa, onda y( t )
çıxışını bu dəyişənlərdən və u ( t ) girişindən asılı olaraq təyin
etmək olar.
Şəkil 1.1-də dinamik obyektin giriş-vəziyyət-çıxış tipli
sxemi göstərilmişdir.
Sxemdən göründüyü kimi, belə təsvir formasında obyektin
girişi ilə çıxışı arasında köməkçi (fiktiv  əslində fiziki olaraq
mövcud olmayan) vəziyyət dəyişəni iştirak edir. Həqiqi y( t )
çıxışı isə vəziyyət dəyişənindən və girişdən asılı olaraq təyin
edilir.
Adətən x ( t ) vəziyyəti ölçülməyə əlçatmaz olduğundan
onu u ( t ) girişi və
y( t ) çıxışının ölçülən
qiymətləri əsasında
qiymətləndirirlər. Bu
məqsədlə qeyri-xətti
sistemlərdə KalmanByusi, xətti halda isə
Lyuenberger və s.
Şəkil 1.1. Dinamik obyektin vəziyyəti
müşahidəçilərindən
nəzərə alan sxemi
istifadə olunur.
Sistemi
tam
xarakterizə
edən
vəziyyət dəyişənlərinin sayı (toplusu) birqiymətli deyil. Sistemi
modelləşdirərkən mümkün qədər daha az sayda vəziyyət
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dəyişənlərindən istifadə etmək lazımdır. Bu minimal
realizasiya modeli adlanır.
Yuxarıda daxil edilən yeni xi dəyişənləri əvvələr faza
dəyişənləri, müasir idarəetmə nəzəriyyəsində isə vəziyyət
dəyişmələri adlandırıldığından normal Koşi forması vəziyyətlər
fəzasında yazılış adlanır. Belə yazılış forması müasir idarəetmə
nəzəriyyəsinin tədqiqat və sintez üsullarının tətbiq etmək üçün
çox əlverişli konstruksiyadır. İki ölçülü hal (n=2) üçün söhbət
vəziyyətlər müstəvisindən kedir. Vəziyyətlər fəzasının və ya
sistemin ölçüsü vəziyyət vektorunun ölçüsü ilə müəyyən edilir.
Məsələn, x  (x1,...,x q ) т olarsa, onda sistemin tərtibi q olur.
Giriş və çıxışın ölçüsü (sayı) 1-ə bərabər olarsa, yəni
dim(u)=dim(y)=1 olarsa obyekt birölçülü, 1-dən böyük olarsa
çoxölçülü obyekt adlanır.
Şəkil 1.2-də bir (a) və çoxölçülü (b) obyektlər
göstərilmişdir.
f1 ... fr
f

u

Obyekt

y

u1
u2
um

Obyekt

y1
y2
y

b)

a)

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.
Əgər giriş-çıxış formasında yazılmış birölçülü
obyektin tənliyini yüksək tərtibli törəməyə nəzərən, yəni
aşkar formada
11

y(n)  (y, y ,..., y(n1) , u)

(1.1)

yazmaq mümkündürsə, belə tənliyi həmişə normal tənliklər
sisteminə gətirmək mümkündür.
Yeni dəyişənlər
х1  y , x 2  y , ... , x n  y( n 1)
daxil etsək, (1.1) tənliyini aşağıdakı normal tənliklər sistemi
şəklində yazmaq olar:

x 1  x 2 ,
x 2  x 3 ,

xn   (x1,x2 ,...,xn ,u),
y  x1 .
Burada ()  ümumi halda qeyri-xətti funksiyadır.
Xətti obyektlər üçün vəziyyət modeli matris formasında
aşağıdakı şəkildə ifadə olunur:
dx
 Ax  Bu , y  Cx  Du .
dt
Burada x  ( x1, x2 ,...,xn )T  n-ölçülü vəziyyət vektoru,

u  (u1, u2 ,...,um )T  m-ölçülü udarə vektoru,
y  ( y1, y2 ,..., yl )T 

l-ölçülü

müşahidə

olunan

cıxış

vektorudur.
n,m,l –qiymətlərinə əsasən matrislərin ölçüsünu aşağıdakı
sxem üzrə təyin etmək olar.
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Çıxışın ölçüsü (sayı) l=1 olarsa obyekt birölçülü, l >1
halında isə çoxölçülü obyektdir.
Obyektin (1.2) modelinə uyğun olan sxemi şəkil 1.3-də
göstərilmişdir.

Şəkil 1.3. Model (1.2)-nin blok-sxemi

det(sI  A)  0 tənliyi (1.2) sisteminin xarakteristik
tənliyi adlanır.

1.1.1. Vəziyyət modellərinin MATLABda
realizasiyası
Burada məqsəd obyektin xətti şəkildə verilmiş girişçıxış modellərinə ekvivalent olan vəziyyət modellərinin
qurulmasıdır.
Giriş-çıxış şəklində modelin operator formasında
yazılışı:
(a 0pn  a1pn 1    a n ) y  (b0pm  b1pm 1    bm )u . (1.3)
Və ya ötürmə funksiyası şəklində:

b p m  b1 p m1    b m num[]
y
 G ( p)  0 n

, m  n . (1.4)
u
den[]
a 0 p  a 1p n 1    a n
Burada num  kəsrin surəti, den  isə məxrəcidir.
MATLABda çevirmə prosedurunu yerinə yetirmək
üçün b0 , b1 ,, b m və a 0 , a1,, a n əmsallarının məlum olması
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kifayətdir. tf  obyektin modelinin ötürmə funksiyası
şəklində alınması və ss  obyektin modelinin vəziyyət
dəyişənlərində formalaşdırılması funksiyalarından istifadə
olunur.
MATLABda giriş-çıxış formasında verilmiş (1.3)
modellərindən vəziyyət modellərinə keçmək üçün tf , ss ,
canon , minreal funksiyalarından istifadə olunur:
tf  obyektin modelinin ötürmə funksiyasının (1.4)
şəklində alınması;
ss  modelin vəziyyət dəyişənlərində standart şəkildə
alınması;
canon  vəziyyət modelinin kanonik şəkildə, yəni А
matrisinin diaqonal (və ya kvazidiaqonal) matris olduğu
halda formalaşdırılması (Jordan realizasiyası);
minreal  minimal realizasiyalı modelin, yəni x i
vəziyyət dəyişənlərinin sayının minimal olduğu formanın
alınması.
Keçid birqiymətli olmadığından minimal realizasiyalı
modellərə daha çox üstünlük verilir. Bu üsul yüksək tərtibli
modelləri çevirdikdə daha önəmlidir.
Vəziyyət dəyişənlərində yazılmış modelin əsas
elementləri x , y , u  vektorları və (A, B, C, D)
matrisləridir.
1.2. Minimal realizasiya
Birqiymətli keçidin mövcud olmaması.Nəzəri və
kompüter tədqiqatları bir daha göstərir ki, eyni formasında
verilən diferensial tənliyə vəziyyət dəyişənlərində normal
formada (yəni hər bir tənliyi məchulun birinci tərtib
törəməsinə nəzərən yazılmış tənliklər sistemi) yazılmış
müxtəlif ekvivalent modellər uyğun gəlir.
Burada ekvivalentliyi eyni u(t) girişində hər iki modelin
y(t) çıxışının eyni olması mənasında başa düşmək olar.
Vəziyyət x i ( t ) dəyişənlərinin isə içəridə dəyişməsi müxtəlif
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modellərdə müxtəlif olur. Buradan belə nəticəyə gəlmək
olar ki, vəziyyət dəyişənləri tərifə əsasən obyektin daxili
vəziyyətini fiziki olaraq xarakterizə etmir. Bunlar fiktiv
dəyişənlər olub riyazi çevirmələrə daha çox tabedirlər.
Modellərin seçilməsində ədalətli kriterilərdən biri minimal
realizasiya kriterisi ola bilər. Yəni obyektin vəziyyətini
daha az sayda vəziyyət dəyişəninin köməyi ilə ifadə etmək.
Misala müraciət edək. Əvvəldə, misal 2.19-da
baxdığımız obyektin
y  3y  2y  2u  8u  11u
giriş-çıxış formasında verilmiş tənliyinə vəziyyət
dəyişənlərində altı model uyğun gəlir.Onlardan ikisi aşağıda
göstərilmişdir:
1  2 
 0
x   u ,
y  (1 0)x  2u ;
1) x  
  2  3  1 

  2 0    5.657 
x  
u , y  (0.5303  1.118)x  2u;
2) x  
 0  1   4.472 
Şəkil 1.4-də 1 və 2 modellərində u  sin(2t ) və
x1 (0)  x 2 (0)  0 sıfır başlanğıc şərtlərində vəziyyət x1 ( t ) ,
x 2 ( t ) və
çıxış y( t ) dəyişmə qrafikləri göstərilmişdir.
Göründüyü kimi, uyğun vəziyyət trayektoriyalarının
müxtəlif olmasına baxmayaraq y( t ) çıxışı hər iki model
üçün eyni alınmışdır.
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Şəkil 1.4. 1 və 2 modellərində vəziyyət və
çıxış dəyişənləri

Vəziyyət modellərinin müxtəlif olmasına baxmayaraq
bütün (1 – 6) variantlarında y( t ) çıxışları eyni qanun üzrə
dəyişir.
1.2.1. Matlabda modelləşdirmə
MATLABda minimal realizasiyaya uyğun gələn
modeli almaq üçün minreal() funksiyasından istifadə
olunur.
Misal 1.1. Obyektin tənliyi:

y( 4)  8y(3)  17y  2y  24y  10u (3)  96u  302u  312u . (1.5)
Bu tənliyə uyğun minimal realizasiyalı vəziyyət modeli
almaq tələb olunur. Bu realizasiya şəkil 1.6 - da
göstərilmişdir.
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Şəkil 1.6. Giriş-çıxış tənliyi əsasında minimal realizasiya

Göründüyü kimi, ilkin (1.5) tənliyinin tərtibi n  4
olmasına baxmayaraq vəziyyət dəyişənlərinin sayı 2-yə qədər
azalmışdır.
Kompüter tədqiqatları bir daha göstərir ki, vəziyyət
modelləri y(t) çıxışına nəzərən ekvivalentdirlər!

1.3. Dinamik obyektlərin idarəolunma və
müşahidəolunma xassələri
Avtomatik tənzimləmə sistemlərini layihə etməzdən
əvvəl idarəetmə obyektinin bəzi fundamental xassələrini
yoxlamaq vacibdir. Belə xassələrdən idarəolunma, stabilləşmə
və müşahidəolunmanı göstərmək olar.
1. İdarəolunma
1.1.
Xətti
sistemlərin
vəziyyətə
nəzərən
idarəolunanlığı. Əgər obyekti istənilən x(t0) başlanğıc
vəziyyətindən istənilən x(tT) son vəziyyətinə u(t) idarə təsirinin
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köməyilə sonlu T=tT – t00 vaxtına gətirmək mümkündürsə,
belə obyekt x(t) vəziyyətinə nəzərən tam idarəolunan obyekt
adlanır. Burada idarə u(t) daha geniş sinif olan parçada
kəsilməz funksiya da ola bilər.
Əgər yuxarıdakı tərif x(t) vektorunun yalnız müəyyən
elementləri üçün ödənilərsə, belə obyekt qismən idarəolunan
obyektdir.
Hazırda müxtəlif xətti və qeyri-xətti obyektlər üçün
idarəolunma şərti alınmışdır.
Aşağıdakı xətti stasionar (sabit əmsallı) vəziyyət tənliyi

dx / dt  Ax  Bu( t ),
(3.68)
y  Cx  Du
ilə yazılan obyektlərin
vəziyyətə
nəzərən
tam
idarəolunmasının zəruri və kafi şərti (n x nm) ölçülü Lx
idarəolunma matrisinin ranqının n-ə bərabər olmasıdır (n
ədədi x – vektorunun ölçüsü, yəni (3.88) sisteminin tərtibidir):





rankL x  rank A0BA1BA2BAn 1B  n. (3.69)
Burada x=(x1, x2,..., xn)T – n - ölçülü vəziyyət vektoru; u
– m-ölçülü idarə vektoru; y –l- ölçülü müşahidə olunan
çıxışdır.Əgər
rankLx=q<n
olarsa q ədədi idarəolunmazlıq dərəcəsi adlanır. (3.69) şərti
R.Kalmanın ranq kriterisi adlanır. Matrisin ranqı onun
xətti asılı olmayan sütunlarının və ya sətrlərinin sayına
bərabərdir.
Əgər ədədi matrisin a1, a2,..., ak sütunları xətti asılı
olarsa, onlar arasında aşağıdakı münasibət ödənilir:
c1a1+c2a2+....+ ckak=0.
Burada c1, c2,..., ck – sıfırdan kiçik də ola bilən sabit
əmsallardır.
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Əgər Lx matrisi kvadratik matrisdirsə, yəni m=1, obyektin
tam idarəolunan olmasını təyin etmək üçün birinci növbədə Lx
matrisinin determinantını yoxlamaq lazımdır. Əgər Lx=0
olarsa, onda sütunlar arasında xətti asılı olanları mövcuddur və
deməli, obyekt tam idarəolunan deyil.
Başqa tərifə əsasən, matrisin ranqı determinantı sıfra
bərabər olmayan ən böyük minorunun tərtibinə
bərabərdir.
Fərz edək ki, 3x4 ölçülü matris verilmişdir:
 1 2 3 0 
H   2
3
8
7  .
 1 1
1  1

Bu halda c1=c2 +c3, c2=-2c3 münasibətlərini ödəyən ci – lər
üçün (məsələn, c1=1, c2=2, c3=-1)

 1 
  2
  3  0 
 
 
   
c1  2   c 2  3   c 3  8    0 
  3
 1 
 1   0
 
 
   

xəttilik xassəsi ödənildiyindən H matrisinin birinci üç sütunu
xətti asılıdır. Sonuncu sütun isə bunların istənilən biri ilə xətti
asılı olmadığından matrisin ranqı 2-yə bərabərdir:
1.2. Xətti sistemlərin çıxışa nəzərən idarəolunanlığı.
Çıxışa nəzərən tam idarəolunmanın zəruri və kafi şərti nxml
ölçülü Ly üçün aşağıdakı şərtin ödənilməsindən ibarətdir:
rankL y  rank CA 0 BCA1BCA 2 BCA n 1B   .
(3.70)
T
Bu şərt ödənilərsə, l ölçülü y=(y1, y2,..., xl) – çıxış
vektorunun bütün yi elementlərini istənilən başlanğıc y(t0)
qiymətindən son y(tT) qiymətinə sonlu T=tT–t0 zaman ərzində
gətirmək olar.
2.Müşahidəolunma
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Vəziyyət x(t) vektorunun u(t) giriş və y(t) çıxış
məlumatlarına
əsasən
qiymətləndirilməsi
avtomatik
tənzimləmə nəzəriyyəsində və praktikasında çox önəmli
məsələdir.
Adətən x vəziyyət vektorunun ölçüsü y çıxış vektorunun
ölçüsündən böyük, yəni n>l olur və bundan başqa, x
vektorunun bütün elementləri ölçülə bilmir. Belə olduqda
vəziyyətə nəzərən alınmış əks əlaqəli u=-Kx idarə qanununu
reallaşdırmaq üçün x vektorunun çatışmayan elementlərini
qiymətləndirmək (hesablamaq) lazımdır.
Əgər t=t0 anında x(t0) vektorunun bütün elementləri
obyektin u(t) giriş və y(t) çıxış haqqında sonlu t0ttT zaman
intervalında toplanan məlumat əsasında təyin oluna bilərsə,
belə obyektlər tam müşahidəolunan obyektlər adlanır. Xətti
(3.88) obyekti üçün tam müşahidəolunma şərti (nxnl ) ölçülü
Lm müşahidəolunma matrisinin ranqının n-ə bərabər
olmasıdır:
 CA 0 

1 
 CA 
rankL m  rank  CA 2   n .
(3.71)


  
CA n 1 


Əgər rankLm=d<n olarsa, belə obyektlər tam
müşahidəolunmayan obyektlər adlanır. d/n nisbəti isə
müşahidəolunma dərəcəsi kimi xarakterizə olunur.
Misal 3.25. Obyektin tənliyi:
x 1  x 2  u,
x 2   x 1  2x 2  u,
y1=x1,
y2=x1+x2.
Matris şəklində:
dx/dt=Ax+Bu,
y=Cx+Du.
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Burada n=2, m=1,   2 .
1
0
1
1 0
0
A
, B , C
, D  .


  1  2
 1
1 1
0
Bu obyektin idarəolunma və müşahidəolunma
xassələrini yoxlayaq. İdarəolunma matrisi n=2, m=1 üçün
 1  1
L x  B AB  
 .
 1 1 
Bu matrisin xətti asılı olan iki sütunu mövcuddur.
Birinci sütunu (-1)-ə vursaq ikinci sütunu almış olarıq. Xətti
asılı olmayan sütunlar olmadığından rankLx=1<n. Bu səbəbdən
obyekt vəziyyətə nəzərən tam idarəolunan deyil. Bundan
başqa, detLx=0 olmasından da obyektin tam idarəolunan
olmaması qənaətinə gəlmək olar.
Çıxış y-ə nəzərən idarəolunmanı yoxlayaq:
1  1
L y  CB CAB  
 .
0 0 
Bu matrisin də ranqı rankLy=1.   2 olduğundan
baxılan obyekt çıxışa nəzərən də tam idarəolunan deyil.
Müşahidəolunma matrisi:
1 0
CA 0   1 1 
 .
Lm  



0
1
CA




 1  1
rank(Lm)=n=2 şərti ödənildiyindən baxılan obyekt tam
müşahidəolunandır.
1.3.1.MATLABda realizasiya
1. İdarəolunma.MATLABda x vəziyyətinə nəzərən
idarəolunma matrisini təyin etmək üçün Lx=ctrb(A,B)
funksiyasından istifadə olunur. Ly matrisini təyin etmək üçün
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onu (3.90) ifadəsinə uyğun olaraq daxil etmək olar. Sonra
rank(Lx) və ya rank(Ly) funksiyalarından istifadə edərək bu
matrislərin ranqı tapılır.
Misal 3.26. Aşağıdakı obyektin vəziyyətə və çıxışa
nəzərən idarəolunmasını təyin edək:
0 1 0 0 
0
0 0  1 0 
 
 x 1  u,
dx / dt  
0 0 0 1 
0


 
0 0 5 0 
  2
y  1 0 0 0 x, D  0.
Bu halda n=4, l=1.
Müvafiq MATLAB proqramları aşağıda göstərilmişdir.

rank(Lx)=4=n və rank(Ly)=1=l olduğundan obyekt həm
vəziyyətə, həm də çıxışa nəzərən tam idarəolunandır.
Misal 3.27. Obyektin vəziyyət modeli:
x 1  x 2  u,
x 2   x 1  2x 2  u,
y1=x1,
y2=x1+x2.
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Bu halda n=2,   2 ,
1
0
1
1 0
0
A
, B , C
, D .


  1  2
 1
1 1
0
Vəziyyətə və çıxışa nəzərən idarəolunmanın təyin
olunmasının MATLAB proqramı aşağıda göstərilmişdir.

rank(Lx)=1<n və rank(Ly)=1<l olduğundan bu obyekt
həm vəziyyətə, həm də çıxışa nəzərən idarəolunan deyil.
1.Müşahidəolunma. MATLABda Lm müşahidəolunma
matrisini təyin etmək üçün Lm=obsv(A,C) funksiyasından
istifadə olunur.
Əvvəlki misalda verilmiş obyekt üçün müşahidəolunmanı
təyin etmək üçün MATLAB proqramı aşağıda göstərilmişdir.
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rank(Lm)=2=n şərti ödənildiyindən obyekt tam müşahidə
olunandır. Yəni həm x1(t), həm də x2(t) vəziyyət dəyişənlərini
qiymətləndirmək mümkündür.
1.4. Birölçülü sistemlərin tənzimlənməsi
1.4.1. Avtomatik idarəetmə probleminin mahiyyəti
Tənzimləmə 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:
(1.1)
y(t )  g(t ),
t  [0, ).
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
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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 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.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
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alınmaya bilər. Məsələn, vericinin statik xarakteristikası qeyrixəttidirsə, bu ifadəni (modeli) dəqiq bilmək lazımdır ki, qeyrixəttiliyi 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

1.4.2. Avtomatlaşdırma dərəcəsi
Avtomatlaşdırma  əl və intellektual əməyi
yüngülləşdirmək məqsədi ilə texniki vasitələrdən istifadə
edilməsi deməkdir. Avtomatlaşdırma yalnız idarəetmədə deyil
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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
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 funksiyalar aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Obyekt. İçərisində maye olan çən.
2. Məqsəd.Məqsəd çəndə mayenin səviyyəsinin verilmiş
sabit qiymətdə saxlamaqdan ibarətdir. Məqsəd operatorun
beynində yadda saxlanılır.
3. 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.
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Şəkil 1.10. Çəndə mayenin siəviyyəsinin darə olunması

4. 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.
5. 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.
6. Gücləndirici operatorun əzələləridir.
7. 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
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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.

Şəkil 1.11. Çəndə mayenin səviyyəsinin əl ilə idarəetmə
sisteminin funksional sxemi

Şəkil 1.12. Səviyyənin rele tipli avtomatik idarəetmə sistemi

1.4.3. 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 ATSin 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
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( 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 

(1.2)

ATS  s statik xəta ilə və ya xətasız işləyə bilər. s  0
olduqda ATS astatik, s  0 olduqda isə statik ATS adlanır.
Şəkil 1.15-də g  1  const olduqda keçid prosesi 1 statik
xəta ilə, 2 isə statik xətasız s  0 baş verir.

Şəkil 1.15. Statik xəta ilə və statik xətasız keçid prosesləri

Qərarlaşma rejimi. Praktikada zaman sonlu olduğundan
tənzimləmə vaxtını xarakterizə etmək üçün ATS-in qərarlaşma
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
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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 qərarlaşma rejimləri

1.4.4. 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.
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Şəkil 1.21. Avtomobilin idarə olunma prosesi

Şəkil 1.22-də avtomobilin hərəkətinin
sisteminin blok-sxemi göstərilmişdir.

tənzimlənmə
y(t)

g(t)

Şəkil 1.22. Avtomobilin tənzimləmə sisteminin struktur sxemi

Beləliklə, avtomatik tənzimləmə sistemi (ATS) aşağıdakı
qurğulardan ibarətdir:

müqayisə elementi  1;

tənzimləyici (idarə qurğusu)  2;

icra orqanı  3;

tənzimləmə obyekti  4;

ölçmə qurğusu (verici + normallaşdırıcı çevrici + və s.)
 5.
1.4.5. 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:
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a) birbaşa və ya açıq idarəetmə prinsipi;
b) əks əlaqə prinsipi (meyletməyə görə tənzimləmə) ;
v) həyəcanlandırıcı təsirin kompensasiyası prinsipi.
Bu prinsiplər məlumat təminatlarına görə fərqlənirlər.
Aşağıda ATS-in uyğun sxemləri göstərilmişdir.

Şəkil 1. Açıq idarəetmə prinsipi ilə işləyən ATS

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

Şəkil 1.37. Həyəcanlandırıcı təsirin kompensasiyası prinsipi ilə
işləyən açıq ATS

Şəkil 1.39. Kombinə olunmuş ATS

Tənzimləmənin əsas prinsipi əks əlaqə prinsipidir.
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1.4.6. Əsas tənzimləmə qanunları
Sənayedə və texnikada müxtəlif u  () tənzimləmə
qanunlarından istifadə edilir. 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
adlanır və qərarlaşmış rejimdə  s statik xətaya malik olur.
u s  const dayaq siqnalı tənzimlənən y kəmiyyətini verilmiş
sabit qiymətdə saxlamaq üçündür. Əgər icra orqanı
inteqrallayıcı (astatik) xassəyə malikdirsə, məsələn reversiv
mühərrik, u s  0 qəbul etmək olar.
2. İnteqral (İ) tənzimləmə qanunu:
t

u

1
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.
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3. Proporsional-inteqral (Pİ) tənzimləmə qanunu:
t

u  k т 

1
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 təmin etdiyindən İ-tənzimləyici kimi astatik
tənzimləyiçidir.
4. Proporsional-inteqral-diferensial (PİD) tənzimləmə qanunu:
t

1
d
u  k т 
dt  Т d .

Тi 0
dt

Тd

parametri
olub,
d
diferensiallama sabiti adlanır. İdarə qanununa
həddinin
dt
daxil edilməsi ATS-in reaksiyasını artırsa da sistemin yüksək
tezlikli küylərə qarşı dayanıqlığını azaldır. Bunun səbəbi ( t )
siqnalının tərkibində olan küylərin diferensiallanma nəticəsində
gücləndirilərək obyektin girişinə verilməsidir.
Küylərin intensivliyini aşağı salmaq üçün ilkin çirkli,
yəni küylənmiş siqnalı süzgəcləmək lazımdır.
Şəkil 1.53-də PİD-tənzimləyicinin struktur sxemi
göstərilmişdir. Şəkildə ki  1 / Ti , kd  Td .
Burada

sazlama

-üçüncü
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Şəkil 1.53. Doyma bloku olan PİD-tənzimləyici

PİD-tənzimləyicidən lazımi
k т , k i və k d sazlama
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 ATSin işini ləngidir. Sistemin geri qayıdıb buraxıla bilən xəta
zolağına düşməsini tezləşdirmək məqsədi ilə PİDtənzimləyicidə inteqral toplananına əlavə hədd daxil edilir:
Hazırda yuxarıda baxılan tənzimləyicilərin rəqəm, elektron
və pnevmatik variantlarının seriyalı buraxılışı mövcuddur.
1.4.7. Etalon (arzu olunan) keçid xarakteristikasının
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.
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1. Qütblərin yerləşdirilməsi məsələsinin
vəziyyət modeli əsasında həlli
ATS-in keyfiyyət göstəriciləri onun xarakteristik
tənliyinin köklərinin (sistemin qütbləri) köklər müstəvisində (smüstəvisi) 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
vəziyyət
vektoru,
k  (k1, k 2 ,..., k n ) - tənzimləyicinin axtarılan gücləndirmə
əmsalıdır.
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
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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.
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; uskalyar 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:
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  0  C   0 
z   0 A  z   B .
  
   

(6.31)

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

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

(6.32)
  K .
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 
(6.34)
  (, z)T , A=  1
 .
0 A  BK 
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)
xarakteristik polinom seçilmiş
D (s)  sn  1sn 1  ...  n

(6.35)
(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:
 1 (k1,...k n )  1 ,
 (k ,...k )   ,
 2 1
n
2
(6.37)

.
.
.
.
.
.

n (k1,...., k n )   n .
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Axtarılan k i parametrləri (6.37) xətti cəbri tənliklər sisteminin
həllindən tapılır.
Axtarılan K sazlama parametrini Akkerman düsturuna əsasən
də hesablamaq olar:
(6.38)
K  V  P1D* (A1) .
Burada V  (0, 0, 0, ..., 0 ,1) -n+1 ölçülü vektor-sətir,





P  B1, A1B1, A12B1,..., A1n B1 .
idarəolunma matrisi;
0  C 
0 
A1  
, B1    ;

0 A 
B

(6.31) tənliyi üçün

(6.39)

D* ( A1)  A1n 1  1 A1n  ...  n 1I , I  (n  1)  (n  1) ölçülü vahid matris, n-(6.30) obyektinin tərtibidir.
Əgər lazımi  və t T keyfiyyət göstəricilərini təmin edən
qütbləri
məlum
olarsa
tənzimləyicinin
pi
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:
 
 
z   A1 z   B1 .
 
 
Burada

0  C 
0 
A1  
, B1    .

0 A 
B

(6.40)

Ifadə (6.32) –ni inteqrallasaq u-idarə qanununu aşkar
şəkildə tapa bilərik:
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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 1.4. Obyektin ötürmə funksiyası:
2
W(s)  2
.
s  0.5s  2
Uyğun vəziyyət modeli:

x1  x2 ,
x2  2 x1  0.5 x2  2u
y  x1 .
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1 
 0
0
Burada A  
, B    , C  (1 0), D  0.

 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.

Etalon xarakteristik tənlik kimi n=3 halında Battervars
polinomunu qəbul edək. Cədvəl 6.1-ə əsasən bu polinom:
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D3*  s3  2s 2  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 , 1  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:

Qütblər
verilərsə
gücləndirmə
əmsalını
pi
K=place(A1,B1,p) Matlab funksiyasının köməyilə təyin etmək
olar. Müvafiq Matlab proqramı aşağıda göstərilmişdir.
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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.

a)

b)
Şəkil 6.14. Etalon modelli ATS-in sxemi və
xarakteristikaları
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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.

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.
1.5. Çoxölçülü sistemlərin xüsusiyyətləri
Yada salaq ki, çoxlu u1, u2 ,…, f1 , f2 ,… girişləri və y1, y2
,… çıxışları olan obyektlər (sistemlər) çoxölçülü obyektlər
adlanır.
Obyektin sxemi şəkil 2.113-də göstərilmişdir. Belə
obyektlərin xarakterik xüsusiyyəti giriş və çıxışlar arasında
çarpaz əlaqələrin olmasıdır. Bu səbəbdən belə obyektlər
əlaqəli obyektlər də adlanır.
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Şəkil 2.113. Çoxölçülü obyektin sxemi

Шякил 6.92-дя çoxölçülü обйектin birçaşa əlaqə схеми
эюстярилмишдир.

Şəkil 6.92.Əlaqəli obyektin sxemi

Шякилдя W11 , W22 - ясас каналлар, W12 , W21 - ися чарпаз каналлар цзря ютцрмя функсийаларыдыр.
1.5.1. Çoxölçülü obyektlərin strukturu (quruluşu)
Praktikada əsasən iki tip kanonik struktura rast gəlinir. Daha
mürəkkəb strukturlar isə hesablamaları asanlaşdırmaq məqsədi
ilə bu standart strukturlardan birinə gətirilir.
a) P – kanonik struktur. Bu halda hər bir ui , i=1,2,…,m və fi
, i=1,2….,r girişləri bütün yj , j=1,2,…,  çıxışlarına təsir edir.
Girişlərin sayı çıxışların sayına bərabər olmaya bilər: mr  .
b) V – kanonik struktur. Bu halda hər bir giriş yalnız öz
(eyni nömrəli) çıxışına təsir edir. Hər bir çıxış isə özgə girişə
təsir edir. Bu struktur yalnız giriş və çıxışlarınq sayı bərabər
olan, yəni m=r=  olan, çoxölçülü obyektləri modelləşdirməyə
imkan verir.
Şəkil 2.114-də P və V – kanonik struktura malik olan ikiölçülü
obyektlərin sxemi göstərilmişdir.
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Şəkil 2.114. Kanonik P və V struktura malik olan ikiölçülü obyekt

Misal 2.61. Fərz edək ki, P – kanonik struktura malik olan
«giriş-çıxış» modeli aşağıdakı şəkildə verilmişdir:
y 1  y1  2u1  u 2  f1  f 2 ,
(2.114)
y 2  4 y2  u 1  u 2  f1.
Göründüyü kimi, y1 çıxışı yalnız birinci sətrə, y2 isə ikinci
sətrə daxildir. Əlaqə yalnız girişlərə görədir.
Ötürmə funksiyasını tapmaq üçün y1(0)=0, y 2 (0)  0 sıfır
başlanğıc şərtlərində tənliyin hər tərəfindən Laplas çevirməsi
alaq:
sY1 (s)  Y1 (s)  2U1 (s)  U 2 (s)  sF1 (s)  F2 (s),

sY2 (s)  4Y2 (s)  sU1 (s)  U 2 (s)  F1 (s).
Matris şəklində:
A(s)Y(s)  B(s)U(s)  M(s)F(s).

(2.115)

Burada

s 1 0 
2
 , B(s)  
A(s)  
 0 s  4
s
Y 
U 
Y   1  , U   1  ,
 Y2 
 U2 
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1
s 1
 , M(s)  
 ,
1
1
0


F 
F   1  .
 F2 

İfadə (2.115)-in hər tərəfini tərs A-1(s) matrisinə vursaq
çıxışın təsvirini alarıq:

Y(s)  A 1 (s)B(s)U(s)  A 1 (s)M(s)F(s).
İfadə (2.109)-a analoji olaraq:

A 1 (s)B(s)  Wu (s) ,
Burada





Wu (s)  Wiju (s)





A 1 (s)M(s)  Wf (s).
-

(



xm)

ölçülü,

Wf (s)  Wijf (s) - (  xr) ölçülü ötürmə matrisləridir. Wij(s)
elementləri j-i kanalı üzrə ötürmə funksiyalarıdır.
P – kanonik strukturlu çoxölçülü obyekt üçün A(s) matrisi
diaqonal şəkildə olur:
0 
 A (s)
.
A(s)   1
A l (s) 
 0
Burada A1(s), A2(s),…, Al (s) s-dən asılı olan polinomlardır.
Baxılan (2.114) tənliyi üçün A1(s)=s+1, A2(s)=s+4, Diaqonal
matrisin tərsi diaqonal elementlərinin tərsindən ibarət
olduğundan

1 
 2


Wu (s)   s  1 s  1  ,
1 
 s


 s 1 s  4 
Ötürmə

matrisinin

1 
 s


Wf (s)   s  1 s  1  .
 1
0 

 s 1

elementləri

Wiju  Yi U j

və

Wijf  Yi Fj şəklində alındığından birinci i – indeksini
girişlərin indeksi etmək üçün ötürmə matrislərini transponə
etmək lazımdır, yəni WuT  W jiu və WfT  W jif şəklində.
Obyektin idarə girişlərinə görə strukturu şəkil 2.115-də
göstərilmişdir.
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OBYEKT

W11

Y1
+

U1
W12

W21
U2

W22

Y2
+

Şəkil 2.115. P – kanonik strukturlu obyektin
struktur sxemi

1.5.2. Ötürmə funksiyasının vəziyyət modelləri
əsasında təyini
Qeyd edək ki. ötürmə funksiyalarından vəziyyət modellərini
aldıqda keçid birqiymətli deyil. Vəziyyət modellərindən isə
ötürmə funksiyalarına keçid birqiymətlidir. Yəni müxtəlif
ekvivalent olan vəziyyət tənliklərinə uyğun olan ötürmə
funksiyası yeganədir. Bunun səbəbi bütün ekvivalent vəziyyət
tənliklərində x(t) –nin dəyişməsi eyni olmasa da y (t) çıxışları
eynidir. Bildiyimiz kimi ötürmə funksiyası giriş və çıxış
arasında qurulur.
Fərz edə ki, xətti stasionar (sabit əmsallı) çoxölçülü obyektin
vəziyyət koordinatlarında yazılmış modeli verilmişdir:
(2.116)
dx dt  Ax  Bu  Mf ,
y=Cx+Du.
Başlanğıc şərt x(0)=x0.

(2.117)
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Burada

x  x1,..., x n T

u  u 1 ,..., u m T

–

idarə

–
vektoru;

vəziyyət

vektoru;

f  f1 ,..., f r T

–

həyəcanlandırıcı təsir vektoru; y  y1 ,..., y  T – müşahidə
olunan çıxış vektoru; A – sistemin (nxn) ölçülü sabit matrisi;
B- idarə girişinin (nxm) ölçülü matrisi; M – həyəcan girişinin
(nxr) ölçülü matrisi; c – (  xm ) ölçülü müşahidə matrisi; D –
(  xr ) ölçülü matrisdir.
Başlanğıc şərti giriş siqnalı şəklində də göstərmək
mümkündür. Bu halda

dx dt  Ax  Bu  x 0 (t ) .
Uyğun ötürmə funksiyasını (çoxölçülü obyektlər üçün –
ötürmə matrisini) tapmaq tələb olunur. Təsvirlər oblastında
yazılış formasında x(t) vəziyyət dəyişəninin analoqu yoxdur.
Yəni əlaqələr bilavasitə u, f girişləri ilə y çıxışı arasında
qurulur.
İfadə (2.116)-(2.117)-ün hər tərəfindən x(0) başlanğıc
şərtində Laplas çevirməsi alaq:
(2.118)
sX(s)  x(0)  AX(s)  BU(s)  MF(s) ,
Y(s)=CX(s)+DU(s).
(2.119)
«Giriş-vəziyyət-çıxış» modeli olan bu tənlikdən aralıq
X(s) vəziyyət dəyişənini ləğv etmək lazımdır. Bu məqsədlə
X(s)–i (2.118) tənliyindən tapıb (2.119) ifadəsində yerinə
yazaq:

X(s)  sI  A1 BU(s)  MF(s)  sI  A1 x(0) ,
Y(s)  Wu (s)U(s)  Wf (s)F(s)  C(sI  A)1 x(0) . (2.120)
Burada İ nxn ölçülü vahid matrisdir.
İfadə (2.120)-dən sıfır olmayan başlanğıc şərtdə tərs Laplas
çevirməsi tətbiq etməklə y(t) orginalını tapmaq üçün istifadə
etmək olar.
İfadə (2.120)-dən sıfır x(0)=0 başlanğıc şərtində
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W u (s)  CsI  A1 B  D ,

(2.121)

(2.122)
Wf (s)  CsI  A1M ,
uyğun olaraq çoxölçülü obyektin idarə və həyəcanlandırıcı
təsir kanalları üzrə ötürmə matrisləri adlanır. Bu matrisin
elementləri yi çıxışının uyğun olaraq uj girişinə Wiju  Yi U j
və fj girişinə Wijf  Yi Fj nəzərən ötürmə funksiyalarıdır:
u
 W11
... W1um 


W u (s)   ... ...
...  ,
 W u ... W u 
m 
 1

f
 W11
... W1fr 


W f (s)   ... ... ...  .
 W f ... W f 
r 
 1
(2.123)

Qeyd edək ki, Wij ötürmə funksiyalarında birinci i indeksinin
çıxışın nömrəsi olması müəyyən dolaşıqlıq yarada bilər. Bu
xüsusiyətdən yaxa qurtarmaq üçün (2.123) matrislərini

   
T

T

transponə etmək olar: W u , Wf . Bu əməliyyət sətrlər i ilə
sütunlar j yerini dəyişir.
Şəkil 2.117-də çoxölçülü obyektin ümumiləşdirilmiş struktur
sxemi göstərilmişdir.

Şəkil 2.117. Çoxölçülü obyektin ötürmə funksiyaları
şəklində modeli

Misal 2.63. Vəziyyətlər fəzasında ikiölçülü obyektin tənliyi:
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x1  a1 x1  u1 ,
x2  a 2 x2  u1 ,
x3  a 3 x3  u 2 ,
x4  a 4 x4  u 2 ;
y1  x1  x3 ,
y2  x2  x4 .

Burada m=2,
göstərilmişdir.

 =2.

Şəkil

2.118-də

obyektin

sxemi

Şəkil 2.118. Obyektin struktur sxemi

Aşağıda baxılan 4 ölçülü obyektin a1=1, a2=2, a3=3, a4=4
qiymətlərində ötürmə matrisinin alınmasının MATLABda ss()
və tf() funksiyalarından istifadə olunmaqla proqramı
göstərilmişdir:
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Göründüyü kimi,
1
1
1
1
W11 

, W12 

.
s  a1 s  1
s  a2 s  2
1
1
1
1
W21 

, W22 

.
s  a3 s  3
s  a4 s  4
Keçidi [b,a]=ss2tf(A,B,C,D) funksiyasının küməyi ilə
də yerinə yetirmək olar.
1.6. Çoxölçülü sistemlərin tənzimlənməsi
Şəkil 1.23-də çoxölçülü, yəni çoxlu girişləri və çıxışları
olan avtomatik tənzimləmə sisteminin struktur sxemi
göstərilmişdir.
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Şəkil 1.23. Çoxölçülü tənzimləmə sistemi

1.6.1.Çoxölçülü əlaqəli obyektlər üçün avtonom
ATS-in sintezi
Burada avtonom anlayışı asılı olmayan (seperat)
mənasında işlənilir.Чохюлчцлц тянзимлямя системлярини синтез
едяркян обйектин мцхтялиф эириш вя чыхышлары арасында чарпаз
статик вя динамик ялагялярин мювъуд олмасы мясяляни хейли
мцряккябляшдирир.
Синтез мясялясинин садялийи цчцн ашаьыдакы фярзиййяляри
гябул едяк:
а) идаря u i эиришляринин юлчцсц (сайы), чыхыш y i
кямиййятляринин юлчцсцня бярабярдир, йяни dim u  dim y ; щяр
бир чыхышы мцвафиг эириши дяйишмякля идаря етмяк олар;
б) чарпаз ялагяляр бир истигамятдя олуб эиришдян чыхыша
доьру истигамятляниб;
в) эириш вя чыхыш дяйишянляринин сайы икийя бярабярдир,
i  1, 2 , йяни обйект эириш вя чыхыша нязярян ики юлчцлцдцр.
Шякил 6.92-дя беля ikiölçülü обйектин схеми эюстярилмишдир.

Şəkil 6.92.Əlaqəli obyektin sxemi
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Шякилдя W11 , W22 - ясас каналлар, W12 , W21 - ися чарпаз каналлар цзря ютцрмя функсийаларыдыр.
Ялагяли системлярин кейфиййятини обйектдя чарпаз ялагяляри
компенсасийа едян мцхтялиф цсулларын тятбиги иля йцксялтмяк
олар. Чарпаз ялагялярин компенсасийа цсулларындан даща
еффективлиси вя классик оланы автономлуг принсипиня ясасланыр.
Автономлуг ики тянзимлямя системинин иши заманы y1 вя y 2
чыхышларынын щям кечид просеси, щям дя гярарлашма режиминдя
бир-бириндян асылы олмамасындан ибарятдир.
Мащиййят етибары иля автономлуг ики инваринатлыг шяртиндян
ибарятдир: биринъи y1 чыхышынын икинъи тянзимлямя системинин g 2
тапшырыг тясириня нязярян инвариантлыьы; икинъи y 2 чыхышынын
биринъи тянзимлямя системинин g1 тапшырыг тясириня нязярян
инвариантлыьы.
Бу заман g1 сигналына y 2 , g 2 -йя ися y1 цчцн щяйяъанландырыъы тясир кими бахылырлар. Демяли, чарпаз каналлар
щяйяъанландырыъы каналлар ролуну ойнайыр. Бу щяйяъанландырыъы
гцввялярин тясирини компенсасийа етмяк мягсяди иля системя
R12 (s) вя R 21(s) ютцрмя функсийалы динамик компенсаторлар
дахил едилир. Kомпенсаторларын чыхыш сигналларыnın tətbiq
nöqtəsindən asılı olaraq iki konfiqurasiya ola bilər:
1. Dиэяр идаря каналларына вериля биляр.
2. Tənzimleyicilərin girişinə verilə bilər.
Биринъи
щала
уйьун
эялян
автоном
системин
конфигурасийасы шякил 6.93-дя эюстярилмишдир.

Şəkil 6.93. Kompensatorların çıxış siqnallarının başqa
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idarə kanalına verilməsi

Шякилдя Wт1 , Wт 2 стандарт П, ПИ вя йа ПИДтянзимляйиъиляри шяклиндя сечиля билярляр. Бу тянзимляйиъилярин
сазлама параметрляри авлономлуг шяртляри юдянилдикдян сонра
бирконтурлу АТС-ляр цчцн яввялдя шярщ олунмуш параметрик
синтез цсулларындан биринин эюмяйи иля щесаблана билярляр.
Компенсаторларын
вя
ютцрмя
R12 (s)
R 21(s)
функсийаларынын автономлуг шяртиндян тапылмасына бахаг. Шякил
6.93-дя эюстярилмиш схемя ясасян y1 чыхыш кямиййятинин
тясвири цчцн йазмаг олар:
Y1  W11z1  W21z 2 .
(6.120)
Схемя ясасян аралыг z1 вя z 2 дяйишянляри

z1  (G1  Y1)Wт1  (G 2  Y2 )Wт 2R 21

(6.121)

z2  (G 2  Y2 )Wт 2  (G1  Y1 )Wт1R12

(6.122)

Ифадя (6.121) вя (6.122)-ц (6.120)-дя йериня йазыб
груплашма апарсаг аларыг:
Y1  ( Wт1W11  Wт1R12 W21 )(G1  Y1 ) 

 ( Wт 2 W21  Wт 2 R 21W11 )(G 2  Y2 ) .
Алынмыш ифадядян эюрцндцйц кими тапшырыг сигналы g 2 -нин
y1 чыхышына тясир эюстярмямяси цчцн мцтляг инвариантлыг шярти

Wт 2 W21  Wт 2R 21W11  0
юдянилмялидир.
Бурадан компенсаторун ютцрмя функсийасыны тапырыг:
R 21(s) 

W21(s)
.
W11(s)

(6.123)

Эюрцндцйц кими, компенсаторун ютцрмя функсийасы
обйектин бирбаша вя чарпаз каналлары цзря ютцрмя
функсийаларынын нисбятиндян асылыдыр.
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Аналожи олараг R 12 компенсатору цчцн
R12 (s) 

W12 (s)
.
W22 (s)

(6.124)

Эюрцндцйц кими шякил 6.93-ə ясасян гурулмуш системдя
компенсаторларын ютцрмя функсийалары обйектин верилмиш
ютцрмя функсийаларындан асылы тапылырлар. Бу хцсусиййят
компенсаторларын ютцрмя функсийаларынын сечилмясиня щяр
щансы бир мцдахиляни истисна едир ки, бц да мянфи щалдыр.
Şякил 6.94-дя kомпенсаторларын чыхыш сигналлары
тянзимляйиъилярин эиришиня верилян щалда автоном АТС-ин схеми
эюстярилмишдир.
Бу щалда
W (s) 1
W (s) 1
, R12 (s)  12 
.
R 21(s)  21 
W11(s) Wт1
W22 (s) Wт 2

Şəkil 6.94. Kompensatorların çıxış siqnallarının
tənzinləyicilərinin girişinə verilməsi

Эюрцндцйц кими, бурада компенсаторларын ютцрмя
функсийаларына тянзимляйиъилярин дя ютцрмя функсийасы дахил
олур. Бу онларын сярбястлийини мцяййян дяряъядя артырыр. Беля
ки, тянзимляйиъиляри еля сечмяк олар ки, авtоном каналларын
кейфиййят
эюстяриъилярини
йахшылашдырмагла
йанашы,
компенсаторларын физики реаллашдырылма шяртляри дя йцнэцлляшсин.
Комбиня олунмуш системлярдя олдуьу кими автоном
тянзимлямя системляринин дя техники реализасийасы вахты ком57

пенсаторларын ютцрмя функсийасынын физики реаллашдырма
мясяляляри ваъиб рол ойнайыр (бах, § 6.8.1).
Яэяр автономлуг шяртинин тямин едилмяси физики
реаллашдырма, дайаныглыг ещтийатынын азалмасы, рягслилийя
мейиллилийин артмасы вя бу кими хюшаэялмяз хцсусиййятляр
доьурарса, онда тапшырыг тясирляринин статик вя йа асимптотик
компенсасийа цсулундан истифадя етмяк олар. Бу щалда кечид
просесляри вахты (динамик режимдя) чарпаз ялагялярин тясири
галараг, йалныз систем гярарлашма режиминя йахынлашдыгъа
арадан галдырылыр вя щяр бир чыхыш уйьун тапшырыг гиймятини алыр.
Бу тип системляр статик автоном системляр адланырлар.
Яэяр ясас тянзимляйиъиляр кими астатик ПИ- вя йа ПИД-тянзимляйиъиляриндян истифадя олунарса, онда статик кмпенсатора
ещтийаъ йохдур. Беля ки, астатик тянзимляйиъи тясир едян
щяйяъанландырыъы тясирлярин (бурайа диэяр тапшырыг сигналлары)
гярарлашмыш режимдя хятайа тясирини компенсасийа едир.
2. Статик автоном системляр. Ясас тянзимляйиъиляр
Wт1 k1 , Wт 2 k 2 П-тянзимляйиъиляри олдуьу щалда статик компенсаторун синтез мясялясиня бахаг. Бу мясяля нисбятян садя
олдуьундан шякил 6.95-дя эюстярилмиш цмуми щалы арашдыраг.

Şəkil 6.95. Statik avtonom ATS

Шякилдя G  (G1,, G n ) т – фактики тапшырыг сигналы вектору;

Y  (Y1,, Yn ) т – тянзимлянян кямиййят вектору;
 k1 0 
 – П-тянзимляйиъинин диагонал эцъляндирмя матK т  
 0 kn 
риси;
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 w11  w1n 


Wob   . . . . . . . . . . .  – обйектин ютйрмя матриси;
w w 
nn 
 n1
 r11  r1n 


R k   . . . . . . . . .  – комперсаторун ахтарылан сабит эцъляндирмя
r r 
nn 
 n1
матриси.
Шякил 6.95-я ясасян ачыг системин тянлийи

Y(s)  Wob (s)K тE(s) .
Бу ифадядя хятанын

ˆ (s)  Y(s)
E(s)  G
тянлийини йериня йазсаг гапалы системин тянлийини аларыг:
1
ˆ (s) .
Y(s)  I  Wob (s)K т  Wob (s)K тG

Бурада I – n  n - юлчцлц ващид матрисдир.
Фактики тапшырыьы нязяря алмаг цчцн
ˆ
G  R kG ифадясини йериня йазмаг лазымдыр.

(6.125)
(6.125) –дə

Y(s)  I  Wob (s)K т 1 Wob (s)K т R kG(s) .

(6.126)

Статикада автономлуг шяртинин юдянилмяси цчцн, йяни щяр
бир g i -нин йалныз уйьун yi -йя, i  1, n , тясир етмяси цчцн
s  0 (t  ) щалында (6.126) ифадясиндя G -нин ямсалы
диагонал, хцсуси щалда ващид матрис олмалыдыр, йяни ашаьыдакы
шярт юдянилмялидир:

limI  Wob (s)K т 
s0

1

1  0 


Wob (s)K т R k  I   . . . . . . .
 0 1



(6.127)

Мцнасибят (6.127)-дян компенсаторун R k эцъляндирмя
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матрисини тапырыг:



R k  lim (I  WobK т ) 1 WobK т
s 0



1

.

(6.128)

Ифадя (5.109) ачсаг, йазмаг олар:

R k  Wob (0)K т 1I  Wob (0)K т   Wob (0)K т 1  I . (6.129)
Бурада

Wob (0)K т 1  K т 1Wob1 (0) .

Misal 6.21.Фярз едяк ки, эириш вя чыхыша нязярян цч юлчцлц
обйектин ютцрмя матриси
 0.7
 9s  1
 2.0
Wob (s)  
8s  1
 2.3
1  10s


0
0.4
6s  1
2.3
8s  1

0 


0 
2.1 
7s  1

вя П-тянзимляйиъинин эцъляндирмя матриси верилмишдир:
 k1 0 0 
K т   0 k 2 0  .
 0 0 k 3 
Статик клмпенсаторун эцъляндирмя ямсалыны (6.129)
ифадясиня ясасян тяйин едяк.
Tənzimləyicinin və obyektin tərs matrisləri

K т1

0
0 
1 / k1

  0 1 / k2
0  ,
 0
0 1 / k3 

1
Wob
(0)

0
0 
 1.43

  7.14
2.5
0 
 6.26  2.74 0.48
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олдуьундан (6.129) ифадясиня ясасян

1.43

0
0 
 k1  1
  7.14 2.5

Rk  
1
0 
k2
 k2

6
.
26

2.74 0.48 

1
 k 3

k1
k1

(6.130)

Ифадя (6.130)-дaн эюрцндцйц кими тянзимляйиъинин эцъляндирмя ямсалыны k i   , i  1, 2, 3 артдыгъа R k  I , йяни
компенсаторун эцъляндирмя ямсалы ващид матрися йахынлашыр.
Эцъляндирмя ямсалларыны бюйцк эютцрмяйя имкан олдугда
астатик olmayan P-тянзимляйиciдян də истифадя етмямяк олар.
Шякил 6.96-дя статик автоном тянзимлямя системинин схеми
эюстярилмишдир.

Şəkil 6.96. Statik avtonom ATS-in sxemi

Şəkil 6.97-də avtonom ATS=in tapşıriq g1=1, g2=0,
g3=-1 və tənzimləyicinin gücləndirmə əmsalı
ki=20
qiymətlərində Simulink sxemi (a)
və y1,y2,y3 keçid xarakteristikalari (b) göstərilmişdir.
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a)

b)
Şəkil 6.97. Avtonom ATS-in Simulink sxemi və
keçid xarakteristikaları

Şəkildən göründüyü kimiç, obyektdə çarpaz əlaqələrin
mövcud
olmasına
baxmayaraq
keçid
prosesləri
yekunlaşdıqdan sonra tənzimlənən y1, y2 və y3 kəmiyyətləri
özlərinin tapşırıq qiymətinə bərabar olurlar.Yəni statik
rejimdə. P-nin əvəzinə astatik olan Pİ-tənzimləyicilərindən
istifadə etsə idik tapşırıq qiymətlərinə statik xətasız nail
olmaq olardı.
Автоном системляр практикада мисалларда эюстярилдийи кими
щямишя йцксяк еффективлийя малик олмурлар. Беля ки, яэяр
чарпаз каналлар цзря халис эеъикмяляр мювъуддурса динамик
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компенсатор бу эеъикмяляри нязяря алмагла синтез
олунмалыдыр. Bu halda Смит прагнозлашдырыъысындан (бах, §6.9)
истифадя етмяк олар.
Ваъиб хцсусиййятлярдян бири дя синтез цчцн истифадя олунан
обйектин модели (бурада ютцрмя функсийасы) онун фактики
моделиндян чох фярглянярся тянзимлямя кейфиййяти писляшя
биляр, щятта гапалы систем дайаныгсыз вязиййятя эяля биляр.
1.7. Tənzimləyicilərin sazlanma üsulları
1.7.1.Tənzimləyicilərin sazlanmasının emperik üsulları
Bu halda sazlama parametrlərinin vahid hesablama
düsturlarını almaq üçün tənzimlənmə obyekti tərtibindən asılı
olmayaraq aşağıdakı sadə və eyni zamanda yüksək
aproksimasiya (yaxınlaşma) qabiliyyıtinə malik olan ötürmə
funksiyalarından biri ilə aproksimasiya olunur:
k
k
1
W ( s) 
e s , W ( s) 
e s , W ( s)  e s (6.60)
Ts  1
s(Ts  1)
Ts
Burada, k-obyektin gücləndirmə əmsalı, T-zaman sabiti,
  gecikmə vaxtıdır.Əlbəttə müvəffəqiyyət aproksimasiya
dəqiqliyindən cox aslıdır.Biz birinci ötürmə funksiyasının
alınma üsullarına baxacağıq.
Emperik sazlama üsulları olduqca müxtəlifdir. Onlardan
əsasları aşağıdakılardr:
1.Sönmə dərəcəsinə əsasən sazlama
2.Ziqler–Nikols sazlaması. Sönməyən rəqslər üsulu
3.CHR sazlaması
4.İnteqral meyarı əsasında optimal empirik sazlama
5. Tezlik xarakteristikaları üsulu
İnteqral
meyarı
əsasında
optimal
emperik
sazlama.Tənzimləyicilərin sazlama parametrlərini ZiqlerNikols metodunda oiduğu kimi sönmə dərəcəsinə görə yox
bilavasitə inteqral meyarının (göstəricisinin) minimumluğu
şərtindən optimallaşdırma məsələsinin həlli nəticəsində təyin
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oluna bilər.
Keyfiyyətin inteqral meyarı ümumi halda aşağıdakı şəkildə
təyin olunur:


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
0



xətanın kvadratının inteqralı (XKİ), J1  t 2dt

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

a L 1
KT  1   ,
k T

Ti 

T
.
a 2  b 2 (L / T)

Müxtəlif inteqral meyarları üçüçn a1, b1,a2 və b2
əmsallarının qiymətləri cədvəl 6.8-də göstərilmişdir.
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(6.83)

Cədvəl 6.8.
L/T –
nisbəti
Meyar
a1
b1
a2
b2

Pİ-tənzimləyicinin sazlama arametrlərinin əmsalları

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

b

a L 1
T
L 3
KT  1   , Ti 
, Td  a3T   . (6.84)
k T 
a2  b2 ( 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

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
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(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.
1.8. Optimal tənzimləyicilərin sintezi
1.Хятти – квадратик оптимал тянзимлямя системляринин
интези.
Тянзимляйижилярин аналитик конструксийа олунмасы
мясяляляриндян ахыра гядяр щялл олунмуш вя стандарт шякля
эятириля билдийиндян ващид Матлаб програмы мювжуд олан
оптимал синтез мясяляси хятти – квадратик мясялядир.Bu
məsələdə optimallaşdırma kpiterisi kvadratik, obyektin
tənliyi və məhdudiyyıtlər (əgər bunlar mövcuddursa) xətti
şəkildə verilir.
Идаряетмя обйектинин вязиййят модели хятти шякилиндя
верилир:
dx
 Ax (t )  Bu (t ),
(3.10)
dt
y (t )  Cx(t )  Du(t ).
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Бурада x  R n - вязиййят вектору; u  R m - идаря сигналы;
y  R l - мцшащидя олунан чыхыш.
Идаряетмя системинин еффективлийи ашаьыдакы квадратик
функсионал (оптималлашдырма мейары) иля тяйин олунур:
tf





1
1
J  xT (t f ) Sx(t f )   xT (t )Qx(t )  uT (t ) Ru (t ) dt
(3.11)
2
2 0
Сярщяд шярти: х(0) = х0 , тф – гейд олунмуш, х(тф) –
сярбястдир.
Бурада Г ≥ 0, С ≥ 0 – мцсбят йарыммцяййян, Р > 0 –
мцсбят мцяййян симметрик чяки матрисляри, 1/2 нормаллашдырыжы ямсалдыр. Чяки матриси С сон х(тф) вязмййятин
координат башланьыжына йахынлыьыны тянзимлямяк цчцн истифадя
олунур.
Мясялянин гойулушу. Ясасян, ики тип мясяляйя бахылыр.
1. Вязиййятя эюря еля якс ялагяли идаря у(х, т) гануну
тапмаг лазымдыр ки, o (3.10) obyektini istənilən verilmiş
x(0)= x0 başlangıc вязиййятиндян еля сон х(тф) = хф (сярбяст)
вязиййятиня эятирсин ки, х(т) щярякят трайекторийасы цзря (3.11)
функсионалı минимал гиймят алсын.
2.Вязиййятя вя чыхыша эюря еля якс ялагяли идаря у(х, ε)
гануну тапмаг тяляб олунур ки, (3.10) обйектинин й(т) чыхышы
кечид просеси йекунлашдыгдан сонра (тф=∞ ) еталон йд(т)
сигналıнı (тапшырыьы) излянмиш олсун вя J(  )  мин шярти тямин
олунсун. Bu məsələ tənzimləmə, yəni sonsuz t=tf=∞ vaxta
idarəolunma məsələsi adlanır.Bu halda С = 0. ε (т) = йд(т) –
й(т) – тянзимлямя хятасыдыр.
Щяр ики мясялядя фярз олунур ки, идаря у(т) вя вязиййят
дяйишянляриня 0≤т≤тф интервалында мящдудиййят йохдур. Бu
тяляб реал шяраитдя там уйьун олмаса да, тянзимлямя
системляриндя номинал (ишчи) нюгтядян мейлетмяляринин кичик
олдуьуну
нязяря
алсаг,
мящдудиййятлярин
нязяря
алынмамасына бяраят газандырмаг олар. Бундан башга, шяртсиз
екстремал мясяля системи лайищя етдикдя ясас эюстярижиляри
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гиймятляндирмяйя имкан верир.
Мящз
мящдудиййятин
олмамасы гапалы формада analitik щялл олмаьа имкан верир.
Мялумат тяминаты мянасында 1 вя 2 мясяляляри ики
груpа айрылыр.
а) Вязиййят вектору х(т) там юлчцлцр.
б) Вязиййят вектору х(т) гисmян юлчцлцр вя йа щеч
юлчцлмцр.
Ахырынcы щалда вязиййят векторуну бярпа етмяк
(гиймятляндирмяк) цчцн юлчцлян у(т) вя й(т) дяйишянляриндян
истифадя едян мцшащидяедижилярдян истифадя олунур.
Шякил 3.2,а вя б–дя 1 вя 2 мясяляляриня уйьун
тянзимлямя системляринин х юлчцлян олдuьу щалда структур
схемляри эюстярилмишдир.

Шякил 3.1. Оптимал тянзимляйижилярин структур схемляри

Шякил 3.1,а – да δ(т) импулсу обйектин башланьыж х0 шяртинə
еквивалент олан щяйяжанландырыжы тясирдир.
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Мясялянин щялли. Обйект иля функсионалы бирляшдириб
Щамилтон функсийасыны ашаьыдакы шякилдя йазаг:
1
H   x T (t )Qx(t )  u T (t ) Ru (t )  T (t )Ax (t )  Bu (t ).
2
Оптималлыьын зярури шяртиня ясасян:
H
  Ru (t )  B T  (t )  0
u





Бурадан оптимал идаря:
u (t )  R1BT (t ).
Якс ялагя йаратмаг цчцн  (t )   P(t ) x(t ) явязлямясини
едяк (Риккати явязлямяси). Онда:
u (t )   R1BT P(t ) x(t ).
Бурада П(т) гейри – хятти Риккати матрис тянлийинин щяллиндян
(мцсбят мцяййян щялл эютцрцлцр) тапылыр:
dP(t ) / dt   P(t ) A  AT P(t )  P(t ) BR 1 B T P(t )  Q . (3.12)
Чяки матриси С тянлийин саь сярщяд шяртиндя иштирак едир: П(тф)
=S.
К(т)=Р-1БТП(т) ишаря етсяк оптимал идаряни даща ашкар
шякилдя йазмаг олар:
u* ( x, t )   K (t ) x(t ).
(3.13)
Бурада К(т) гейри - стасионар эцжляндирмя ямсалы кими чыхыш
едир. К(т) – идаря контурундан кянарда бир дяфя щесабланыб
системдя истифадя олунур. Оптимал идаряни реализасийа етмяк
цчцн бцтцн вязиййят дяйишянли юлчцлян олмалыдырлар. Бу шярт
яксяр щалларда реал системлярдя юдянилмир.
1. Хятти – квадратик тянзимляйиcинин тф =  щалыnda синтези
Тянзимлямя мясяляляриндя тф   олдцьундан (3.13)
оптимал идарянин тяйин олунмасы ящямиййятли дяряcядя
асанлашыр. Бу щалда сярщяд шяртляри х(0) = х0, х(  ) = 0.
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R. Калман эюстярмишдир ки, lim P (t f )  0 шярти юдянилир.
t f 

Бу щалда (3.12) Риккати тянлийи гейри – хятти cəbri матрис
тянлийinя çevrilir:
PA  AT P  PBR 1 B T P  Q  0 .
(3.14)
Сон сярщяд шярти 0 олдуьундан С = 0 гябул етмяк олар.
Матлабда (3.14) тянлийи арe  функсийасынын кюмяйи иля
щялл олунур:
P  are(A, B  inv (R )  B, Q) .
Оптимал тянзимляйиcи :
u  ( x, t )   Kx(t ) , K   R 1 B T P .
Эцcляндирмя ямсалы К = cонст олдuьuндан оптимал
тянзимляйижи стасионар шякилдя алыныр.
Гапалы системин параметрляри Ac , B, C, D .
Бурада Ac  A  BK - гапалы системин характеристик
матрисидир.
Матлабда хятти – квадратик тянзимлямя мясялясини щялл
етмяк цчцн lqr  функсийасы мювжуддур. Мцвафиг синтаксис:
K , P  lqr ( A, B, Q, R) . Програма обйектин А, Б, C, Д
параметрляри вя оптималлашдырма мейарынın Г, Р чяки ямсаллары
дахил едилир. Щялл нятижясиндя Риккаtи тянлийинин щялли П вя
axtarılan эцжляндирилмя ямсалы К тапылыр. Дяйишянлярин
графиклярини визуализасийа етмяк мцмцкцндцр.
Мисал 3.3. Сабит cяряйан мцщяррикинин мювгейинин идаря
олунмасы. Обйектин модели:
0 1 
0 
x(t ) / dt  
 x(t )    u ,
0   
 
y=(1, 0)х , х0 = (0. 1, 0)Т.
α = 4.6 с-1 ,  = 0.787 рад/(В·с2).
Мцшащидя олунан чыхыш й – мцщяррикин валынın дюнмя
буcаьыdır.х = (х1, х2)Т , х1 – валын дюнмя бцcаьы - (t ) , х2 –
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валын буcаг сцряти -  (t ) .Щяйяжанлы тясир сыфыр олмайан
башланьыc х1(0) = (0) = 0,1 шяртидир. Йяни диференсиал тянлийин
х1 координаты цзря башланьыc шяртинин дяйишмясидир. Системин
вязифяси обйекти х0 = (х10, 0)Т вязиййятиндян хф = (0,0)Т
вязиййятиня еля эятирмякдир ки,


J =  (qx12  ru 2 )dt  min
0

екстремал шярти юдянилсин. Fərz edək ki, məki əmsalları: г=1,
р = 0.00002 гад2/в2.
Мясялянин параметрляри:
А = [0 1; 0 -4.6]; Б = [0 ; 0.787]; Ж = [1 0]; Д = 0; Г
= диаг([1 0]);Р = 0.00002;
Шякил 3.3,a-c– дя мцвафиг Матлаб программы (a), идаря
олунан й(т) кямиййятинин вя х1(т), х2(т) вязиййят
координатларынын (b) və idarə siqnalının (c) дяйишмя графикляри
эюстярилмишдир.

a)
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b)

c)
Şəkil 3.3

Инди алынмыш оптимал эцжляндирмя К* = [223.6; 18.69]
ямсалындан истифадя едяряк идаряетмя системини х(0) = (0.1, 0)Т
башланьыж шяртиндя Симулинк пакетиндя моделляшдиряряк.
Шякил 3.4 – дя оптимал идаряетмя системинин Симулинк
пакетиндя моделляшдирмя схеми эюстярилмишдир.
Scope1

K
OBYEKT
x1
x2

x

u
[223.6 18.7]* uvec

-1
Gain1

x' = Ax+Bu
y = Cx+Du
State-Space
x2

x1=y

Scope

du/dt

x1
u

u(1)^2+0.00002*u(2)^2

1
s

Fcn

Integrator

0.001098
Display

KRITERININ hesablanmasi

Şəkil 3.4

Дисплейдян эюрцндцйц кими t  0,0.5 интервалында
мейарын гиймяти J = 0.001098 олмцшдцр.
Шякил 3.5 – дя чыхыш й(т) (а) вя идаря у(т) сигналынын
дяйишмяси эюстярилмишдир.
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Şəkil 3.5

Шякилдян эюрцндцйц кими гярарлашма вахты tT  5 с.
oлмушдур.
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2. ADAPTİV TƏNZİMLƏMƏ SİSTEMLƏRİ
_____________________________________________

2.1. Adaptasiyanın mahiyyəti
Parametrləri və strukturu (quruluşu) дяйишмяйян обфектляр
цчцн автоматик тянзимлямя системини qуrduqda (yəni sintez
etdikdə) tənzimləyici (idarə qurğusu) bir dəfə seçilərək
dəyişməz галыр. Лакин практики фяалиййят заманы бир чох
обйектлярин статик вя динамик характеристикалары və parametrləri
эениш диапазонда габагъадан мялум олмайан тярздя дяйишир.
Бундан башга, хариъи щяйяъанландырыъы тясирлярин дя типи вя
яэяр тясадцфи просесдирся, статистик характеристикалары дяйишя
биляр. Беля qeyri-müəyyənlik şəraitində işləyən обйектляря
мисал олараг щярякят едян обйектляри (тяййаря, ракет вя с.),
техноложи просеслярдян
– полимерляшмя вя каталитик
просесляри, собалары, енерэетик гурьулары вя с. эюстярмяк олар.
Хариъи щяйяъанландырыъы тясирлярин дяйишмясиня мцщит хассяляринин
дяйишмяси,
обйектин
статик
вя
динамик
характеристикаларынын дяйишмясиня ися обйектин хассяляринин
дяйишмяси кими бахаъаьыг.
Qeyri-müəyyənlik tənzimlənən obyektə aid olmayıb, obyekt
haqqında bizim biliklərimizin məhdud olduğu şəraitdə
qurulmuş onun modelinə aiddir. İdarəetmə sistemi adtən
obyektin hələlik dəqiq olan nominal modeli əsasında qurulur.
Айдындыр ки, мцщитин вя обйектин хассяляри дяйишдикдя яввялки
идарянин еффективлийи писляшяъякдир. Идарянин дяйишилмиш шяраитдя
еффективлийини бярпа етмяк мягсяди иля real zamanda
miqyasında (prosesin gedişi tempində) йени мялуматдан
истифадя едиб идаря гурьусунун структуруну вя параметрлярини
дяйишмяк лазымдыр.
Qeyri müəyyən obyektləri və prosesləri idarə etmək üçün
adaptiv idarə (tənzimləmə) sistemlərindən istifadə edirlər.
Tərif. Обйектин və xarici mühitin xassələri дяйишдикдя
яввялки (nominal, optimal, effektiv və s.) иш режимини бярпа
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етмяк мягсяди иля структуруну вя параметрлярини дяйишян
системляр адаптив системляр адланыр.
Адятян системин структурунун вя параметрляринин
дяйишдирилмяси тянзимляйиъинин щесабына щяйата кечирилир. Беля
тянзимляйиъи адаптив тянзимляйиъи адланыр.
Adaptasiya anlayışı biologiya elmindən götürülərək canlı
orqanizmilərin mühitdə baş verən dəyişiklərə uyğunlaşması
deməkdir.

2.2. Adaptiv sistemlərin təsnifatı
Адаптив
тянзимлямя
системлярини
обйектин
xarakteristikasının və parametrlərinin
дяйишмясиня олан
мцнасибятиня эюря 4 група айырмаг олар:
1. Pассив стратеэийалы адаптив системляр. Siqnal adaptasiyası.
2. Aктив strategiyalı adaptiv sistemlər.
3. Xцсуси режимдя ишляйян адаптив системляр.
4. Fаза (вязиййят) фязасында адаптасийа olunan sistemlər.
Birinci sinif adaptiv sistemlər siqnal və ya girişələrə
nəzərən adaptasiyalı sistemlər adlanır.Bu системлярə xaraci
həyacanlandırıcı təsirlətrə qarşı adaptasiya olunan əks əlaqəli
astatik və həyacanlandırıcı təsirin kompensasiyası prinsipi üzrə
işləyən invariant tənzimləmə sistemlərini aid etmək olar. Eyni
zamanda yüksək gücləndirmə əmsalına malik olan sistemləri də
passiv adaptiv sistemlərə aid etmək olar.
Биринъи вя икинъи нюв адаптив системляр ики група айрылырлар:
а) идентификаторлу адаптив системляр;
б) идентификаторсуз адаптив системляр.
Идентификатор системин эириш вя чыхыш дяйишянляриндян
истифадя едяряк, онун дяйишилмиш параметрлярини щесаблайан
(гиймятляндирян) гурьудур.
Aktiv sistemlərdə obyektin parametrlərinin dəyişməsi там
арадан галдырылыр вя тяляб олунан кейфиййят эюстяриъиsi бярпа
олунур. Və ya dəyişmiş parametr (ümumiyyətlə hər-hansı bir
qeyri-müəyyənik) identifikasiya olunaraq qiyməti tapılır və
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tənzimləyicidəki əvvəlki qiyməti korriksiya olunur. Dяйишилмиш
шяраитдя мцмкцн олан максимал еффектлийи тямин едян йени
идаря стратеэийасы щасил едиliр Əlbəttə, bu halda kriterinin
(meyyarın) qiyməti əvvəlkindən az da ola bilər.
Цчцнъц нюв адаптив системлярə avtorəqs və sürüşmə
rejimində işləyən rele və ola bilsin ki, bəzi hallarda dəyişən
strukturlu tənzimləmə sistemləri aiddir. İкинъи щалда олдуьу
кими bu halda da дяйишилмяляр арадан галдырылмыр. Лакин
обйектин параметрляриндян асылы олмайан сцни фаза
трайекторийасы цзря щярякят етмяйя имкан верян хцсуси
инвариант режимляр йарадылыр. Беля режимлярдян
авторягс
(qərarlaşmış rejimdə) və сцрцшян режимляри эюстярмяк олар.
Сцрцшян режим щярякят заманы, авторягсляр ися гярарлашмыш
режимдя баш верир. Бу тип адаптив системлярин чох садя олмасына
бахмайараг иъра органларынын вя обйектин йцксяк тезликляря
мяруз галмасы онларын тятбиг сащясини мящдудлашдырыр.
Инвариант режимляр дяйишян структурлу вя реле типли системлярдя
реализасийа олунур.
Дюрдцнъц група дахил олан системлярдя адаптасийанын
ваъиблийи обйектдя баш верян дяйишикликлярля ялагядар олмайыб,
фаза фязасынын мцхтялиф областларында кейфиййят эюстяриъиляриня
гойулан тяляблярин мцхтялиф олмасы иля ялагядардыр. Мясялян,
координат башланьыъындан (таразлыг нюгтяси) узагда ъялдишлямя,
йахында ися йумшаг стабилляшдирмя даща ваъибдир. Биринъи
тялябат реле типли идаря гануну, икинъи ися якс ялагяни
гапамагла алынмыш якс ялагяли идаря ганунунун кюмяйи иля
тямин олунур. Эюрцндцйц кими, идаря ганунунун типи
(структуру) дяйишдийиндян бурада адаптасийанын ясас яламяти
мювъуддур. Бу тип системляря мисал олараг реле-хятти системляри
эюстярмяк олар.
Yuxarıda göstərilən təsnifat əlamətlərindən başqa
mürəkkəblik baxımından aldaptiv tənzimləmə sistemlırini
iki böyük qrupa ayırmaq olar:
1. Özütəşkilolunan (alqoritmləşdirilən).
2. Özüsazlanan aldaptiv tənzimləmə sistemlıri.
Özütəşkilolunan adaptiv sistemlərdə fəaliyyət zamanı
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idarəetmənin tələb olunan məqsədini ödəmə baxımından
optimallaşdırılmasını
təmin
edən
idarə
alqoritmi
(tənzimləyicinin quruluşu (tipi) və lazimi parametrləri)
formalaşdırılır. Belə məsılə, misal üçün, obyektin rejimi
dəyişdikdə onun strukturunun və parametrlırinin dəyiıməsi
nəticəsində meydana cixa bilər.
Səkil 4.1-də dəyişən strukturlu sistemlərə uyğun olan
özütəşkilolunan
adaptiv
tənzimləmə
sisteminin
ümumiləşdirilmiş quruluşu göstərilmişdir.

Şəkil 4.1. Özütəşkilolunan sistemin qurulma prinsipi

Şəkildə g(t)-tapşırıq, QB-tənzimləyicilıin obyektə qoşulma
bloku, WRi (s)  tənzimləyicilərin (məsələn, P-,Pİ-,PİD-, peletipli və s.) ötürmə funksiyaları, Wob (s)  obyektin ötürmə
fuksiyasıdır.
Özütəşkilolunan sistemlr cox mürəkkəb olub praktikada
tətbiqi çətinlik törədir.
Obyektin quruluşu məlum və dəyişməz olduqda və onun
failliyəti bir sıra nəməlum parametrlərin dəyişməsindən asılı
olduqda adaptasiya məsələsi olduqca asanlaşır. Bu məsələ
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özüsazlanan adaptiv sistemlərin kömöyi ilə həll olunur.Bu
zaman tənzimləyicinin strukturu əvvəlcı məlum olur (seçilir).
Yalnız tənzimləyicinin parametrlərinin sazlama alqoritminin
təyin olunması tələb olunur.
Biz kitabda özüsazlanan (parametrik-yəni tənzimləyicinin
strukturunun deyil, parametrkərinin dəyişdirilməsi) adaptiv
tənzimləmə sistemlərini öyrənəcəyik.
Özüsazlanan adaptiv tənzimləmə sistemləri öz növbəsində
iki qrupa ayrılır:
1. Axtarışlı.
2. Axtarışsız adaptiv sistemlər.
Birinci щалда обйектин характеристикасынын дяйишмя трайекторийасыны ашкар етмяк цчцн обйектя кичик амплитудлу сынаг
сигналлары верилир. Ахтарышлы адаптив системлярин типик
нцмайяндяси кими екстремал системляриn бир чохуну гейд
етмяк олар.
Ахтарышсыз адаптив системлярi юз нювбясиндя iki qrupa
ayırmaq olar:
a) бирбаша адаптив идаря (identifikasiyasız)
b) долайы адаптив идаря (identifikatordan istifadı etməklə)
схемляри цзря гурула билярляр.
İdentifikator qeyri-müəyyənlikləri (məsələn, obyektin
nəməlum parametrlərini) təyin edən qurğudur.Qiymətləndirmə
alqoritmi kimi adətən stoxastik approksimasiya və ya rekurrent
ən kiçik kvadratlar üsulundan istifadə olunur.
Бирбаша адаптив идаря щалында арзу олунан keyfiyyət və ya
dayanıqlıq ehtiyatlarına малик олуб еталон модел адланан
моделдян (dinamik qurğu) истифадя олунур. Еталон модел
цмуми щалда гапалы системин арзу олунан моделини характеризя
едир. Реализасийанын мцмкцн олмасы цчцн сечилян etalon
моделин структуру гапалы системин структуруна уйьун олмалыдыр.
Məsələn, hər ikisi aperiodik, rəqsi və b. bənd (manqa) şəklində.
İш просесиндя реал обйектин bizə lazım olan эюстяриъиси юлчцлцб
моделин стабил олан уйьун эюстяриъиси иля мцгайися олунур.
Алынмыш хятадан асылы олараг тянзимляйиъинин параметрляри еля
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дяйишдирилир ки, qapalı sistemin arzu olunan xarakteristik tənliyi
bərpa olunsun. Bu zaman хята сыфыра йахынlaşır. Etalon model
aşkar (diferensial tənlik) və ya qeyri-aşkar model (cəbri ifadə dif. tənliyin həlli yet(t)) şəklində verilə bilər. Эюрцндцйц кими,
беля системляр обйектдя баш верян дяйишикликляри компенсасийа
етдийиндян актив адаптив системляря аиддир.
Долайы адаптив идаряетмя щалында ися обйектин дяйишилмиш
параметрлярини билаваситя билмяк тяляб олунур вя бу мягсядля
идентификатордан истифадя олунур. Обйектин параметрляри
гиймятляндирилдикдян сонра тянзимляйиъинин бунлардан асылы
олан сазлама параметрляри щесабланыр və korreksiya (düzəliş)
olunur. Идентификаторdan istifadə olunması гейри-мцяййянлийи
ящямиййятли дяряъядя азалдыр, лакин системи мцряккябляшдирир.
Şякил 4.2-дя aдаптив системлярин цмумиляшдирилмиш схеми
эюстярилмишдир. Схемдян эюрцндцйц кими, бу тип системляр ики
сявиййяли архитектура цзря гурулур:
 якс ялагяйя малик олан стабилляшдирмя контуру;
 адаптасийа (юзцсазлама) контуру.

Шякил 4.2.

Шякилдя АТ  адаптив тянзимляйиъи; ТО  тянзимлямя обйекти; f ,   хариъи вя параметрик (daxili) щяйяъанландырыъы
тясирлярдир.
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Адаптив системин типиндян асылы олараг конкрет щалда Адаптасийа алгоритминин тяркибиндя идентификатор, мянтиг
алгоритмляри, мягсяд функсийасы, ахтарышлы системлярдя – сынаг
сигналлары эенератору вя с. дахил ола биляр. Тязимляйиъинин
сазлама параметрляри вя йа идаря гануну (йяни структуру)
дяйишдириля биляр.

2.3. Passiv strateqiyalı adaptiv sistemlər
2.3.1. Xarici həyacanlandırıcı təsirlərin dəyişməsinə
nəzərən adaptasiya. Siqnal adaptasiyası
Хариъи щяйяъанландырыъы тясирляр дяйишдикдя бунларын
консепсийасыны, тянзимляйиъинин параметрлярини вя йа
структуруну дяйишмядян дахили динамик ялагялярин щесабына
йериня йетирмяк мцмкцндцр. Бу сябябдян беля системляр
əslində адаптив тянзимлямя системляриня аид едилмəməlidirlər.
2.3.2. Astatik tənzimləmə sistemləri
Sистемдя якс ялагя йаратmaqla онун кюмяйи иля вя ПИ
тянзимляйиъидян (astatik tənzimləyici) истифадя edib истянилян
пиллявапри tapşırıq g вя həyacan f сигналларынын тясирини
гярарлашмыш режимдя, йяни t   нюгтясиндя компенсасийа
етмяк мцмкцндцр.
Şəkil 4.3-də astatik ATS-in f=1(t) vahid təkan siqnalının
kompensasiya sxemi a) və müvafiq keçid xarakteristikası
göstərilmişdir b).
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a)

b)
Şəkil 4.3. Bir tərtibli astatik ATS (f-ölçülmür!)

Astatik sistemlərin çatışmayan cəhəti tənzimləyicinin
tipinin (P, Pİ, PİD və başqa) f-həyacanlandırıcı təcirin tipindən
asılı olmasıdır. Müsbət cəhəti isə tam kompensasiyanın həddə,
yəni
 s  lim (t )  0
t 

halında yerinə yetirmilməsinə baxmayaraq f-in ölçülməsinin
zəruri olmamasıdır.  s  statik xəta; (t )  g (t )  y(t ) 
dinamik xətadır.
f-tənzimlıəmə prosesi vaxtı ölçülməsə də tənzinləyicinin
ötürmə funksiyasını təyin etmək üşün f-in tipini qabaqcadan
bilmək lazımdır (pilləvari, harmonik və s.).
Астатизмин тямин олунмасынын ян цмуми щалы. Statik
kompensasiya.Bu üsul tapşırıq g(t) və həyacanlandırıcı f(t)
təsirlərinin statik xəta törədən dayanıqsız və dayanıqlıq
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sərhəddində
olan
qütüblərinin
kompensasiyasına
əsaslanır.Kompensasiya riyazi chətdən bu qütüblərin
qapalı ATS-in sıfırları ilə ixtisar olunması deməkdir.Bunu
təmin etmək üçün birbaşa kanalda yerləşən kompensatorun
(tənzimləyicinin) ötürmə funksiyasının qütüblərinin tərkibinə
g(t) və f(t)-nin qütüblərini daxil etmək lazımdır.Struktur
çevirmələri zamanı tənzimləticinin qütübləri qapalı ATS-in
sıfırlarına çevrilir.Lakin bu “fənd” astatizmi təmin etməklə
yanaşı sistemin dayanıqlıq ehtiyatlarını azalda bilər.Bu
səbəbdən sistemin dinamik keyfiyyət göstəricilərinin və
dayanəqlığinin yaxşılaşdırılmasının qaydına da qalmaq
lazımdır.
Яэяр g( t ) вя f ( t ) сабит, дайаныглыг сярщяддиндя вя йа
дайаныгсыз просеслярдирся, онлары компенсасийа етмяк
лазымдыр. Эюстярилян щаллара G(s) вя F(s) тясвирляринин sıfır,
сырф хяйали вя мцсбят гцтбляри эялир.Xatırladaq ki, kəsir
şəklində olan tısvirin qütübləri onun məxrıcinin, sıfırları isə
surətinin kökləridir.Məsələn, g(t)=b+at olarsa, təsvir
bs  a
G(s)  2 .
Qütüblər s2=0 tənliyinin həllindən tapılır:
s
p1=0, p2=0.Sıfırlar isə bs+a=0 tənliyinin həllindən tapılır:
z1=-a/b. Adətən qütüblər pi, sıfırlar isə zi ilə işarə olunur.
Şəkil 4.4-də göstərilən birölçülü ATS-ə baxaq.

Şəkil 4.4.Birölçülü ATS

Sxemə əsasən qapalı ATS-in xətaya görə g-ε və f-ε
kanalları üzrə ötürmə funksiyaları:
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Wg (s) 

Wf
1
, Wf (s) 
.
1  Wт Wu
1  Wт Wu

(4.1)

Sadəlik üçün yalnız tapşırıq siqnalına nəzərən
astatizmin təmin oluma mexanizminə baxaq.
İşarə edək:
M (s)
M (s)
M (s)
M (s)
WT  T , Wu  u , G  g , F  f .
DT (s)
D u (s)
Dg (s)
Df (s)
Bu ifadələri (4.1) –də yerinə yazsaq alarıq:
DT D u
Wg (s) 
.
DT D u  M T M u
Burada D  DT Du  MT M u  0 -ATS-in xarakteristik
tənliyidir.
Astatizmi təmin etmək üçüçn DT  Dg qəbul etmək
lazımdır. f(t) mövcud olduqda D T -nin tərkibinə F-in ortaq
olmayan qütüblərini də daxil etmək lazımdır. M T -ni isə elə
seçmək lazımdır ki, qapalı ATS dayanıqlı olsun.Yəni D
polinomu Hurvis polinomu olsun. Başqa sözlə D=0
xarakteristik tənliyinin kökləri Re(si)<0 şərtini ödəsin.Bu
məsələ birqiymətli olmadığından eyni zamanda dinamik
keyfiyyət göstəricilərini də yaxşılaşdırmaq olar.
Фярз едяк ки, g( t ) tapşırıq сигналы t -йя нязярян r  1
тяртибли полином
шяклиндя верилмишдир:
g (t )  m0  m1t    mr 1t r 1 .

Уйьун тясвир:
G(s)  (m0 s r 1  m1s r 2    mr 1 ) / s r .

Эюрцндцйц кими, G(s) -ин r сайда si  0 , i  1, r гцтбц
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мювъуддур. Демяли, бу щалда D т (s)  s r шяклиндя эютцрмяк
лазымдыр. Яэяр həyacan сигналы да t -нин l  r 1 тяртибли
полиномудурса, онда беля тянзимляйиъи t   нюгтясиндя ейни
заманда f ( t ) -ни də компенсасийа едяъякдир. Бунун сябяби
ондадыр ки, яэяр G вя F-ин ейни (ортаг) гцтбляри мювъуд
оларса, тянзимляйиъидя бунлардан бирини нязяря алмаг
kifayyətdir. Чцнки, Wт (s) щяр ики Wg (s) вя Wf (s) ютцрмя
функсийаларына дахилдир.
Яэяр гапалы системин s  0 нюгтясиндя r сайда сыфырлары
мювъуд оларса, беля АТС r dərəcəli астатик АТС адланыр.
DT=Dg olduğunu nəzərə alsaq g-yə nəzərən statik xəta:
gs  lim sWgG  lim s
s 0

s 0

Du
k (b0 s m  b1s m 1  ...  1)
M g  lim s
 0.
s 0
D
a0 s n  a1s n 1  1

f-ə nəzərən də anoloji nəticə alınır.
Мисал 4.1. Фярз едяк ки, g(t )  a , f (t )  b sin(0 t ) .
Уйьун тясвирляр
a
b
G ,
F 2 02.
s
s  0
2
1.5
Wu 
, Wf 
2.5s  1
3s  1
G -нин гцтблярини s  0 тянлийиндян, F -ин гцтблярини ися

s 2  02  0 тянлийиндян тапырыг: p1  0; z1, 2   j0 . Ortaq
qütüblər olmadığından Dт (s)  Dg Df  s (s  0 ) шяклиндя
qəbul edirik.MT-ni təyin edək.ATS-in xarakteristik tənliyi
D  DT Du  MT M u  s (s 2  02 )(2.5s  1)  M T (s)2.
2

2

qiymətində
D=2.5s4+s3+10s2+4s+2M(s).
0  2
Dayanıqlığı təmin etmək üçün MT(s)=3s3+1 qəbul etmək
kifayyıtdir. Bu halda D(s)= =2.5s4+7s3+10s2+4s+2. Bu
polinomun kökləriini roots funksiyasının köməyi ilə tapmaq
olar.
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Göründüyü kimi, Re(pi)< 0 şırti ödənildiyindın qapalı
ATS dayanıqlı olacaqdır.
Beləliklə, tənzimləyicinin ötürmə funksiyası:
M
3s3  1
3s3  1
WT  T  2
 3
.
DT s(s  4) s  4s
Şıkil 4.5-də a=1, b=0.5 qiymıtlərində uyğun ATS-in
sxemi (a), keçid xarakteristikası y(t) və dinamik xəta ε(t)
(b) ğöstərilmişdir.

a)

b)
Şəkil 4.5. Harmonik həyacan siqnalına nəzərən aststik ATS

Göründüyü kimi, t≈30 s sonra qırarlaşma baş
verdiyindən ∆s≈0 qəbul etmək olar.Displeyin göstərişi
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ε(50)=0.00028. MT-ni seçdikdə keyfiyyət göstıriciləri nəzərə
alınmadığından
qərarlaşma
vaxtı
çox
böyük
alınmışdır:tT≈30 s.
Baxılan üсулун чатышмайан ъящяти тянзимляйиъинин ютцрмя
функсийасынын g və f эириш сигналларынын типиндян асылы олмасы,
цстцн ъящяти ися бу сигналларын юлчцлмясиnə ehtiyacın
олмамасыдыр.
Astatik sistemlərin çatışmamazlıqlarını aradan qaldırmaq
üçün İnvariant ATS –dən isifadə olunur.
2.3.3. İnvariant tənzimləmə sistemləri.
Həyacanlandırıcı təsirin kompensasiya prinsipi.
Şəkil 4.6- də göstərilmiş girişə və çıxışa nəzərən birölçülü
ATS-ə baxaq.

Şəkil 4.6. Birölçülü ATS

Şəkilə əsasən tənzimlənən kəmiyyətin təsviri:
Y (s)  Wgy (s)G(s)  W fy (s) F (s)

(4.2)

Бурада Y, G, F -уйьун тясвирляр; Wgy , Wfy - системин g  y
вя f  y каналлары цзря ютцрмя функсийаларыдыр.
иİфадə (4.2)-dən эюрцндцйц кими, y  g (t ) олмасы цчцн

Wgy ( s)  1 ,

(4.3)

W fy ( s)  0 .

(4.4)

шяртляри юдянилмялидир. Бу шяртляр тянзимляйиъинин вя йа хцсуси
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гурьу олан компенсаторун
гайдада сечмякля тямин едилир.

ютцрмя функсийасыны лазыми

Шярт (4.3)-iн юдянилдийи системляр мцтляг идаряолунан,
(4.4)-uн юдянилдийи системляр ися мцтляг инвариант (asılı
olmayan) системляр адланыр. Практикада бу шяртлярин тягриби дя
олса тямин олунмасы гянаятбяхш сайыла биляр.
f(t)-in y(t) tənzimlənən kəmiyyətinə təsiri якс ялагяли
системлярдя гярарлашма t   нюгтясиндян башлайараг,
invariant və ya kombinə olunmuş системлярдя ися t  0
анындан башлайараг tam kompensasiya oluna bilər.
Автоматик тянзимлямянин фундаментал принсипляри ясасында
гурулмуш системлярдя мцтляг идаряолунанлыг вя мцтляг
инвариантлыг шяртляринин ня дяряъядя юдянилиб-юдянилмяdiyinə
бахаг.
1.Ачыг вя йа якс ялагясиз системлярдя компенсасийа.
Яввялъя ян садя щала – ачыг АТС-я бахаг.
Шякил 4.7. -ya ясасян системин (4.2)-yə уйьун тянлийи:

Y  WgyG  Wfy F.

(4.5)

Şəkil 4.7. Açıq ATS
Бу щалда

Wgy  WтWu , W fy  W f .
Бурада Wт - тянзимляйиъинин; Wu , Wf - обйектин уйьун
каналлары цзря ютцрмя функсийаларыдыр.Эюрцндцйц кими, бизим
ихтийарымызда олан тянзимляйиъинин ютцрмя функсийасыны
мцвафиг гайдада сечмякля йалныз Wgy ютцрмя функсийасына
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тясир едиб ону ващидя йахынлашдырмаг олар.
Даща ъидди тялябат гойуларса, Wт  1/ Wu гябул едиб,
g  y каналынын динамикасыны там “ləğv” етмякля (4.3) шяртини
дягиг йериня йетирмяк олар. Wfy тянзимляйиъинин ютцрмя функсийасындан асылы олмадыьындан, Wт -ни сечмякля (4.4) шяртини
принсипиал олараг тямин етмяк мцмкцн дейил. Бу сябябдян,
əks
ялагя
принсипи
цзря
гурулmayан
АТС-дя
щяйяъанландырыъы тясирин мювъуд олмасы йол верилмяздир.
Яэяр f ( t )  0 , демяли F(s)  0 оларса вя Wт  1/ Wu
ютцрмя функсийасы реализя олунандырса, йяни g  y каналында
эеъикмя йохдурса вя Wт расионал кясри цчцн n  m шярти
юдянилирся, онда мцтляг излямяни, йяни t  0 анындан
башлайараг бцтцн t  0 цчцн y  g (t ) шяртини тямин етмяк
мцмкцндцр. Бу щалда дейирляр ки, систем g  y каналы цзря
мцтляг идаря олунандыр.
Беляликля, ачыг ялагя принсипи ясасында гцрцлмцш
системлярдя идаря каналы цзря (систем цчцн тапшырыг g идаря
тясиридир) мцтляг идаряолунанлыьа наил олмаг мцмкцн олса
да, щяйяъанландырыъы тясир каналынын динамикасына тясир
эюстярмяк мцмкцн олмадыьындан мцтляг инвариантлыьа
наил олмаг мцмкцн дейил.
2. Гапалы вя йа якс ялагяли системлярдя компенсасийа.
Яэяр обйектин модели дягиг верилмяйибся вя системдя
щяйяъанландырыъы тясирляр мювъуддурса, онда шякил 4.8-дя
эюстярилян якс ялагяли АТС-дян истифадя етмяк лазымдыр.
Бу щалда, шякиля ясасян (4.2) ифадясиндяки ютцрмя функсийалары:
Wf
WтWu
.
(4.6)
Wgy 
, W fy 
1  WтWu
1  WтWu
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Şəkil 4.8. Əks əlaqəli ATS

Яввялдя бахдыьымыз ачыг системдян фяргли олараг якс
ялагяли системдя Wgy  1 мцтляг идаряолунанлыг шяртини
тямин
етмяк
мцмкцн
дейил.
Беля
ки,
y
Wg  Wт Wu /(1  Wт Wu )  1 шяртиндян 1 0 зиддиййятли
мцнасибяти алыныр. Ейни заманда мцтляг инвариантлыг шярти дя
юдянилмир. Бу аьыр шяртлярин юдянилмямясиня бахмайараг, щяр
щалда гапалы АТС-дя яввялдя эюрдцйцмцз кими статик  s
хятасынын азалдылмасы вя астатизми, йяни асимптотик компенсасийаны s  lim (t )  0 принсипиал ъящятдян тямин етмяк
t 

мцмкцндцр.
2.3.4. Комбиня олунмуш системлярдя
компенсасийанын хцсусиййятляри
Инди ися комбиня олунмуш АТС-дя щяйяъанландырыъы
тясирлярин компенсасийа хцсусиййятиня бахаг. Гейд едяк ки,
тапшырыг g тясири дя щяйяъанландырыъы тясир ролуну ойнайыр.
Билдийимиз кими беля системляр ики принсип  якс ялагя вя
щяйяъанландырыъы тясирин компенсасийасы (инвариантлыг)
принсипляринин комбинасийасы ясасында гурулурлар. Sonuncu
prinsipi reallaşdıra bilmək üçün g(t) və f(t) siqnalları
ölçülməlidir!
Шякил 4.9-дə эюстярилмиш бир тянзимляйиъи вя ики компенсатордан ибарят олан комбиня олунмуш АТС-я бахаг. g(t) və f(t)
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siqnalları ölçülür.

Şəkil 4.9. Kombinə olunmuş ATS

Шякилдя Wт -тянзимляйиъи, Wk1, Wk 2 -компенсаторлардыр.
Схемя ясасян чыхышын тясвирлярдя йазылмыш тянлийи:
Y  WgyG  Wfy F .
Бурада
Wgy 

Wu ( Wт  Wk1)
W  Wu Wk 2
, Wfy  f
.
1  Wт Wu
1  Wт Wu

(4.7)

Ифадя (4.7)-дəн эюрцндцйц кими 1-ci və 2-ci ifadədə uyğun
olaraq
Wu (WT  Wk1)  1  WTWu , W f  WuWk 2  0
схемя дахил edilmiş компенсаторлар цчцн alarıq:
qəbul etsək
Wk1 

Wf
1
, Wk 2 
.
Wu
Wu

(4.8)

W f  WuWk 2  0  şərti mütləq invariantlıq şərti adlanır.

Wgy  1 -мцтляг идаряолунанлыг вя Wfy  0 -мцтляг
инвариантлыг шяртлярини ейни заманда тямин етмяк мцмкцндцр.
Бу щалда (4.7)-дəн эюрцндцйц кими тянзимляйиъийя ещтийаъ
олмадыьындан принсипъя Wт  1 гябул етмяк олар. Лакин практикада беля щярякят етмяйиб Wт -дян юлчцлмяйян щяйяъанландырыъы тясирляри асимптотик компенсасийасы цчцн истифадя едирляр.
Компенсаторларын чыхыш сигналларынын тятбиг нюгтясини
дяйишдириб онлары мянфи ишаря иля мцгайися елементиня версяк
(шякил 4.10) аларыг:
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Wk1 

1
Wf
.
, Wk 2 
Wт Wu
Wт Wu

(4.9)

Şəkil 4.10. Kombinə olunmuş ATS

Бу щалда компенсаторларын ютцрмя функсийаларына тянзимляйиъинин дя Wт ютцрмя функсийасынын дахил олмасы биринъи
щалдан фяргли олараг, Wт -ни лазымы гайдада сечмякля
компенсаторларын реализя олунанлыьыны йахшылашдырмаьа имкан
верир.
Адятян щесабат заманы Wk1 компенсаторунун тяркибиня
идеал диференсиаллайыъы мангалар дахил олур. Техники реализасийа
заманы бу мангалары реал диференсиаллайыъы мангалар иля явяз
едирляр. Изляйиъи системлярдя тапшырыг g( t ) кянар обйектин
габагъадан мялум олмайан щярякятиндян асылы олдуьундан
онун тяркибиндя тездяйишян кцйляр олур. Диференсиаллайыъы
гурьулар реал (кобуд) да олса бу кцйляри эцъляндиряряк ялавя
проблемляр йарадыр. Мисал цчцн, сцзэяълярдян истифадя
олунмасыны тяляб едир ки, бу да системин ъялд ишлямясини
зяифлядир. Бу сябябдян изляйиъи системлярдя тапшырыьын Wk1
компенсаторундан истифадя етмяйиб, g  y каналынын
динамикасыны Wт тянзимляйиъисинин кюмяйи иля йахшылашдырырлар
(бах, шякил 4.11).
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Şəkil 4.11. Kombinə olumuş ATS

Щяйяъанландырыъы f ( t ) тясиринин инвариантлыьыны тямин едян
Wk 2 компенсатору ися (4.7) ифадяляриндян эюрцндцйц кими,
мяхряъя дахил олмадыьындан системин характеристик тянлийиня дя
дахил олмур вя демяли, онун дайаныглыьына тясир етмир. Лакин
икинъи канал юзц дайаныглы олмалыдыр.
Шякил 4.12-дə там идаряолунанлыг вя инвариантлыг шяртинин
юдянилдийи системлярдя (шякил 4.10 və 4.11) ейни заманда
g  f  1(t ) дяйишдикдя кечид характеристикасы эюстярилмишдир.
Эюрцндцйц кими идеал щалда систем özünü эцъляндириъи манга
кими aparır.

Şəkil 4.12. Kombinə olunmuş ATS-də ideal
keçid xarakteristikası

Lakin real sistemlərdə kompensatorların nəzəri alınmış
ötürmə funksiyaları dəqiq realizasiya oluna bilmədiyindən
şəkildə göstərilən ideal keçid xarakteristikasını almaq
mümkün olmur.
Ифадя (4.8) вя (4.9)-дян эюрцндцйц кими компенсаторларын
ютцрмя функсийаларына компенсасийа олунан сигналларын G вя
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F тясвирляри дахил олмур. Бу о демякдир ки, асимптотик
компенсасийадан фяргли олараг мцтляг компенсасийанын тямин
олунмасы giriş сигналларынın типиндян асылы дейил ! Бу хцсусиййят
инвариант системлярин тятбиг сащясини олдугъа эенишляндирир.
Эириш сигналларынын юлчцлмясинин зярурилийи ися яввялдя дейилдийи
кими бу системлярин мянфи ъящятидир.
Мцтляг идаряолунанлыг вя инвариантлыг шяртляринин рийази
ъящятдян юдянилмясиня бахмайараг, компенсаторларын ютцрмя
функсийаларынын практики реализасийасы ъидди чятинликлярля
гаршылашыр.

2.4. Aktiv strategiyalı adaptiv sistemlər
2.4.1. Еталон моделли адаптив системляр
Актив стратеэийалы системлярин типик нцмайяндяси еталон
моделли системлярдир. Бу системлярин гурулма принсипи чох
садядир. Яввялъя лазыми кейфиййят характеритикаларына (заман,
тезлик вя с.) малик олан модел сечилир. Адятян еталон молел
адланан бу модел диференсиал тянлик вя йа ютцрмя функсийасы
шяклиндя верилир вя структуруна эюря гапалы системин тянлийиня
уйьун
олмалыдыр.
Сонра
обйектин
параметринин
(параметрляринин) дяйишилмясини компенсасийа едя билян
сазланан параметрин системдяки йери тяйин едилир. Нящайят, бу
параметрин дяйишдирилмя (сазлама) гануну синтез олунур.
Сазлама контурунда идентификасийа вя гиймятляндирмя
алгоритмляриндян истифадя олунмайыб билаваситя юлчцлян
сынаглардан истифадя олунур. Бу хцсусиййят мялумат тяминатыны
олдугъа асанлашдырыр.
Шякил 5.1 -дя еталон молелли адаптив системлярин цмумиляшдирилмиш структур схеми эюстярилмишдир. Шякилдя блоклар ютцрмя
функсийалары шяклиндя эюстярилмишдир. Бурада Wob  реал обйект,

Wм  еталон модел (bənd), W1  эиришдя, WAT  ясас ялагя
дюврясиндя, W0  якс ялагя дюврясиндя сазлана билян вя
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мцвафиг гайдада сечилян мангалардыр.
Еталон модел аналог вя йа рягям гурьусунда йыьыла биляр.
Ясас контура вя еталон моделя ейни тапшырыг g( t ) сигналы
верилир. Моделин ум ( t ) вя системин y( t ) чыхыш сигналлары
мцгайися олунуб хята м (t )  у(t )  ум (t ) йарадылыр. Хята
сигналы Сазлама алгоритми блокунун эиришиня верилир. Сазлама
алгоритми
сазлана
билян
коррексийаедиъи
мангаларын
параметрлярини еля дяйишдирир ки, хята сигналы сыфыра йахынлашсын.
Беляликля, реал обйектин характеристикасы дяйишдикдя, йяни сабит
олан еталон моделин уйьун характеристикасындан фяргляндикдя
Сазлама алгоритми коррексийаедиъи W1 , WAT вя йа W0
мангаларынын параметрлярини еля дяйишдирир ки, бцтювлцкдя гапалы системин характеристикасы сабит галсын.

Шякил 5.1

Сазлама ганунунун синтезини  м хята сигналынын градийентиня, Лйапуновун икинъи (бирбаша) вя йа сонсуз эцъляндирмя
ямсалы вя с. цсулларына ясасян йериня йетирмяк олар.
Misala baxaq.
2.4.2. Sazlama alqoritminin işlənilməsi
Aperiodik obyektə malik olan eталон моделли адаптив
системя
бахаг. Системин структур схеми шякил 5.2-дя
эюстярилмишдир.
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Схемдя садялик цчцн тянзимляйиъинин ютцрмя функсийасы
Wт (s)  1 гябул олунмушдур. Ясас контурда йерляшян обйектин
a ( t ) параметри щяр щансы сябябдян намялум ганун цзря
дяйишир:
a (t )  a 0  a (t )
Бурада a 0  const  параметрин номинал (орта) гиймяти,
 a ( t )  дяйишян (артым) щиссясидир.
Бу дяйишяни компенсасийа едян k ( t ) ямсалынын якс ялагя
дюврясиня гошулмасы тясадцфдян дейил. Доьрудан да, бу щалда
гапалы АТС-ин ютцрмя функсийасы:
1
W(s) 
.
(5.1)
s  a(t)  k(t)
Бу ифадядян эюрцнцр ки, a ( t ) -нин дяйишмясини k ( t ) -ни
дяйишдирмяк йолу иля арадан галдырмаг олар. Сазлама
контурунун синтезини, йяни k ( t ) -нин дяйишмяси ганунунун
тяйин олунмасыны Лйапуновун бирбаша цсулу иля йериня йетиряк.

Шякил 5.2
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Сазлама контурунун вязифяси обйектин a 0 параметри дяйишдикдя якс ялагя дюврясиндя йерляшдирилмиш гурьунун k эцъляндирмя ямсалыны сазламаг (дяйишмяк) йолу иля обйектин y( t )
чыхыш сигналы иля еталон модели реаллашдыран гурьунун yм ( t )
чыхыш сигналлары арасындакы фярги минимума йахынлашдырмагдан
ибарятдир.
Адаптасийа хятасы:
м (t )  y(t )  yм (t )
Сазланан эцъляндирмя ямсалы:
k(t )  k 0   k(t ) , k 0  const .
Бу щалда гапалы системин (3.1) ютцрмя функсийасынын мяхряъиня
k 0 да дахил олур.
Моделин ютцрмя функсийасы структуруна эюря гапалы системин
ютцрмя функсийасына уйьун сечилир:
1
Wм (s) 
.
(5.2)
sb
Бурада b  a 0  k 0  const .
Ифадя (5.1)-я ясасян стабилляшдирмя контурунун диференсиал
тянлийи:
y  [a 0  a (t )  k 0   k(t )] y  g(t ) .
(5.3)
Модели реализасийа едян гурьунун диференсиал тянлийи:

y м  byм  g(t ) .

(5.4)

Ифадя (5.4)-ц (5.3)-дян чыхсаг, адаптасийа хятасында йазылмыш тянлийи аларыг:
 м  bм  zy .
(5.5)
Бурада

z  a (t )  k(t ) .

(5.6)

z  0 , b  0 щалында (5.5) тянлийи дайаныглы олуб м ( t ) хятасы t   щалында асимптотик олараг м (t )  0 йахынлашыр.
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Синтезин ясас мясяляси олан k ( t ) коррексийаедиъи щяддин
дяйишмясини интеграл гануну шяклиндя гябул едяк:
dk ( t )
 ( t ) .
dt

(5.7)

Бурада ( t )  ахтарылан сазлама ганунудур.
Ифадя (5.6)-нын щяр тяряфиндян тюрямя алыб (5.7)-ни нязяря
алсаг, аларыг:
z  (t )  a (t ) .
Тянлик (5.5)-и бу тянликля бирляшдирсяк, ашаьыдакы тянликляр
системини алмыш оларыг:

 м  bм  zy ,

z  ( t )  a ( t ) .

(5.8)

Фярз едяк ки, сазлама мцддятиндя обйектин a ( t ) параметринин дяйишмяси чох йавашдыр. Онда (5.8)-дя a (t )  0 йазмаг
олар.
Ахтарылан ( t ) функсийасы еля сечилмялидир ки, м ( t ) хятасы
цчцн асимптотик дайаныглыг, йяни lim м ( t )  0 шярти юдянилсин.
t

Бу мягсядля Лйапуновун бирбаша цсулундан истифадя едяк.
Лйапунов функсийасыны ашаьыдакы мцсбят-мцяййян функсийа
шяклиндя сечяк:
V(м , z)   м2  z 2
Бурада   const .
Бу функсийанын тюрямясини тапаг.
dV V d м V dz


 2 м  м  2zz .
dt  м dt
z dt

(5.9)

Бу функсийанын (5.8) системинин трайекторийалары цзря дяйишмя ганунауйьунлуьуну тяйин етмяк цчцн (5.9)-да  м вя z
йериня (5.8)-дяки ифадялярини йазмаг лазымдыр. Онда
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dV
 2bм2  2 м zy  2z( t ) .
dt
Нязяриййяйя ясасян (5.8) системинин дайаныглы олмасы цчцн

V функсийасы мянфи-мцяййян ( V -нин яксиня) функсийа
олмалыдыр (бах, § 2.3). Яэяр (t )   м y шяклиндя сечсяк бу
шярти юдяйян V функсийасыны алмыш оларыг:

dV
 2bм2
dt
, b  0 олдуьундан истянилян м ( t )0 гиймятиндя ( м (0)0
 (0)  0 шярти юдянилир) V
  0 , йяни мянфинюгтясиндя V
мцяййянлик шярти юдянилир. Бу щалда (5.8) системинин тривиал
м  0 , z  0 щялли асимптотик дайаныглы олур.
Беляликля, якс ялагя дюврясиндя йерляшян эцъляндирмя мангасынын эцъляндирмя ямсалынын сазлама гануну ашаьыдакы
шякилдя алыныр:
t

k (t )  k0     м ydt.

(5.10)

0

Эюрцндцйц кими, сазлама дяйишдириля билянş  параметри
олан И тянзимлямя гануну цзря реализасийа олунур. Системдя
м ( t ) вя y( t ) сигналлары юлчцлдцйцндян реализасийа мялумат
тяминаты бахымындан йериня йетириляндир.
2.4.3. Sistemin Simulink paketində
modelləşdirilməsi
Şəkil 5.3-də əvvəldə şəkil 5.2-də göstərilmiş etalon
modelli və aperiodik Wob  12 /( s  a) obyektinə malik olan
etalon modelli adaptiv sistemin Simulink sxemi göstərilmişdir.
Qərarlaşmış rejimdə y=1 tələb olunduğunda etalon model kimi
WM  4 /( s  b), b  4 analoji aperiodik manqa qəbul
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olunmuşdur. Sazlama konturunun gücləndirmə əmsalı =5
qəbul olunmuşdur.
Stasionar etalon model. Sistemdə baş verən dinamik
proseslər obyektin a parametrinin müxtəlif a  {0.2; 15}
qiymətlərində tədqiq olunmuşdur. a parametrinin birinci
qiyməti üçün a<b, ikinci qiyməti üçün isə a>b qəbul
olunmuşdur.
OBYEKT
g(t)=1

Yob

12
s+a(t)

Ym
Em

Ko

K

1

15

Scope

Xi

SAZLAMA BLOKU
1
s

-2.155e-009
Em
MODEL

Yob
Display

4
s+b

Ym

Şəkil 5.3

Şəkil 5.4 a-da a=0.2 qiymətində yM (t ), yob (t ) keçid
xarakteristikaları, adaptasiya xətası M  yob  yM və əks əlaqə
dövrəsində olan k  k0  k korreksiyaedici əmsalın dəyişmə
qrafiki göstərilmişdir.
Şəkil 5.4 b-də isə analoji göstəricilər a=15 qiyməti üçün
alınmışdır. Göründüyü kimi, adaptasiya vaxtı ta  3 s
alınmışdır.
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a)

b)
Şəkil 5.4

Şəkildən göründüyü kimi hər iki halda qısa keçid vaxtından
sonra obyektin çıxış siqnalı y ob (t ) siqnalı tələb olunan y M (t )
siqnalına kifayyət qədər yüksək dəqiqliklə yaxınlaşmış və
qərarlaşmış qiyməti tələb olunan yob ()  1 olmuşdur. Bu vaxt
adaptasiya xətası  M (t ) sıfıra yaxınlaşmışdır.
Sazlama konturunun  gücləndirmə əmsalını artirmaqla
adaptasiya vaxtını azaltmaq mümkündür. Lakin bu vaxt
obyektin keçid prosesinin rəqsliliyi arta bilər.
Şəkil 5.5-də =15 (əvvəlkindən 3 dəfə çox) və a=15
qiymətlərində sistemdə baş verən dinamik proseslər
göstərilmişdir. Göründüyü kimi əvvəlkinə nisbətən adaptasiya
vaxtı azalaraq t a  1 s olmuşdur (əvvəlkindən 5 dəfə az).
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Şəkil 5.5

2.4.4. İdentifikatorlu adaptiv sistemlər
1. İdentifikasiya üsulları. Идентификаторлу пассив адаптив
системин цмумиляшдирилмиш структур схеми шякил 3.7-дя
эюстярилмишдир.

Шякил 3.7

Яэяр идаря тясири   g  y чыхыша нязярян дейил, x вязиййят
векторуна нязярян якс ялагя u  Kx шяклидядирся, онда u вя
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y -я ясасян x векторуну да гиймятляндирмяк лазымдыр.
Идентификасийа цсулу кими реал заман мигйасында ишляйян
ашаьыдакы рекурент алгоритмлярдян истифадя етмяк олар:
а) рекурент ян кичик квадратлар цсулу вя онун мцхтялиф модификасийалары;
б) обйектин сазланан модели ясасында идентификасийа;
в) гиймятляндирмя алгоритминя ясасланан цсуллар;
г) стохастик апроксимасийа цсулуна ясасланан вя с. идентификасийа цсуллары.
Гейд едяк ки, идентификасийа цсулларыны да 2 бюйцк група
айырмаг олар:
а) ахтарышлы идентификасийа цсуллары;
б) ахтарышсыз идентификасийа цсуллары.
Биринъи щалда обйектин вя йа онун сазланан моделинин
эиришиня щармоник вя с. шякилли кичик амплитудлу сынаг сигналлары
верилир. Беля сигналларын билаваситя обйектя верилмяси арзу
олунан дейил.
Икинъи щалда сынаг сигналларындан истифадя олунмайыб
обйектин нормал иш режиминдя ялдя олунан эириш вя чыхыш
сигналларындан истифадя олунур. Адятян пассив цсулларын
щесаблама корректлийи, йыьылма сцряти вя адекватлыьы йцксяк
олмур. Бундан башга, сечилмиш модел иля реал обйект арасында
структур (форма) уйьунсузлуьу олдугда, обйектя тясир едян
кцйлярин сявиййяси йцксяк олдугда, щесаблама заманы
параметрлярин гябул олунмуш башланьыъ гиймяти реал
гиймятлярдян чох фяргляндикдя сазланан параметрляр цзря
мягсяд функсийасынын чохлу сайда екстремумлары мювъуд ола
биляр. Бу сябябдян ахтарышсыз идентификасийа алгоритмляри бир
чох щалларда ишлямя габилиййятини итирирляр.
Şəkil 3.8-də başqa arxitekturalı özüsazlanan adaptiv
idarəetmə sistemi göstərilmişdir.
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Şəkil 3.8
İdentifikasiya blokunda moltl qurulduqdan sonra
tənzinləyicinin parametrlərini dəyişdirir.
2.Tənzimləyicinin sazlama mexanizmi. Яввялдя гейд
едилдийи кими, бу системляр обйектдя баш верян дяйишикликляри
компенсасийа етмяйиб, дяйишилмиш шяраитдя идарянин
еффективлийини артырмаг цчцн тянзимляйиъинин сазлама параметрлярини автоматик олараг дяйишир.
Мялум олдуьу кими, истянилян кейфиййят эюстяриъисиня ясасян
синтез заманы тянзимляйиъинин параметрляри обйектин параметрляриндян асылы тапылыр.
Мясялян, Зиглер-Николс сазламасында

W

k s
e
Ts  1

апериодик обйекти цчцн П тянзимляйиъисинин эцъляндирмя
ямсалы:
1 T
k т  
 0.5  .
k 4 

Эюрцндцйц кими, обйектин цч параметри тянзимляйиъинин
сазлама параметриня дахилдир.
Кюклярин арзу олунан гайдада йерляшдирилмяси мясялясиндя
(модал идаряетмя) u  Kx идарясинин K эцъляндирмя матриси
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обйектин A , B параметрляриндян асылы олараг det(sI  D)  0 ,
D  A  BK , характеристик тянлийинин кюкляринин верилмиш
гиймятя бярабяр олмасы шяртиндян тяйин олунур.
Хятти x  Ax  Bu обйекти цчцн ъялдишлямяйя эюря
оптимал идаря (тянзимляйиъи)
u  SGN[B(t )] ,
квадратик критеринин минимал гиймятини тямин едян мялум
оптимал идаря ися
u  R 1Bт P(t )x .
Эюрцндцйц кими, щяр ики щалда идаря гануну обйектин Б
эцъляндирмя ямсалындан ашкар, ( t ) вя P( t ) васитяси иля ися
А-дан долайы сурятдя асылыдыр.
Айдындыр ки, истисмар заманы обйектин параметрляри
габагъадан мялум олмайан тярздя дяйишярся, онларын йени
гиймятлярини тапыб идаря ганунунун ифадясиндя йериня йазмаг
лазымдыр.
Кичик сцрятля дяйишян параметрляри тяйин етмяйин ян сямяряли цсулларындан бири идентификатордан истифадя етмякдир. Идентификатор обйетин эириш вя чыхыш сигналлары ясасында онун
параметрлярини гиймятляндирян гурьудур.
2.4.5. Parametrlərin sазланан (адаптив) модел əsasında
ахтарышлы идентификаsiyası
Ахтарышлы алгоритмлярдя екстремумун ян садя ахтарыш цсулларындан тутмуш мцряккяб градийент цсулларына гядяр истифадя
етмяк олар. Ахтарышлы идентификасийа системинин (идентификаторун)
цмумиляшдирилмиш структур схеми шякил 3.9-дя эюстярилмишдир.
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Шякил 3.9

Ахтарышлы сазлама алгоритмляри идейасы моделин a м vektor
параметрлярини еля дяйишмякдян ибарятдир ки, мягсяд
функсийасы J () минимал гиймят алсын:
J ()  min .
aM

Бу шярт юдянилдикдя aob  aм олур.
Göründüyü kimi,
identifikasiya məsələsi optimallaşdırma məsələsinə gətirilir.
Parametrik identifikasiya sistemləri optimumun axtarış
üsullarına gərə fərqlənirlər.
1. Qradiyent üsuluna əsaslanan axtarışlı identifikasiya
alqoritmi.
J () мягсяд функсийасынын минимал гиймятини
тямин едян a м параметрлярини тяйин етмяк цчцн, йяни
екстремум нюгтясини, оптималлашдырманын градийент цсулундан
истифадя едяк.
Şəkil 3.-də identifikasiya alqoritminin ümumiləşdirilmiş
sxemi göstərilmişdir.
105

Şəkil 3
Обйект Коши формасында, йяни диференсиал тянликляр
системи шяклиндя верилир. Мясялян, икинъи тяртиб
y  a1y  a 2 y  bg(t )

обйекти учун

y  x1 , y  x2
явязлямяси етдикдян сонра бу тянлийи ашаьыдакы Коши формасына
эятирмяк олар:
x1  x2 ,
x 2  a2 x1  a1 x2  bg (t )   ,
(10.11)

y  x1   .
Бурада x1, x2  вязиййят дяйишянляри; y  чыхыш кямиййяти;
,   уйьун олараг параметрик щяйяъанландырыъы тясир вя юлчмя
хятасыдыр. Бу щалда (йяни n  2 ) обйектин параметрляр вектору
a  (a1, a2 , b)T цч елементдян ибарятдир.
Сазланан моделин структуру обйектин структуруна йахын олмалыдыр.
Мягсяд   y  yM идентификасийа хяталарындан асылы олан
мягсяд
функсийасыны
моделин
ахтарылан
J ()
aM  (a1м , a2 м , bм )T
параметрляриня
нязярян
минималлашдырмагдан ибарятдир. Цмуми щалда l sayda y çıxışı
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üçün xята вектору ε  (1, 2 ,,  )T .
Моделин ямсалларынын сазланмасыны (ахтарышыны) мягсяд
функсийасынын антиградийенти истигамятиндя апараг:

a м  K{J ()}

(10.12)

Будада K  щяр щансы бир шяртя ясасян сечилян m m юлчцлц
сабит эцъляндирмя матриси;
T

 J () 

  
 aM 

 мягсяд функсийасынын ахтарылан параметрляря нязярян m
юлчцлц вектор градийентидир. Бахылан хятти икитяртибли (10.11)
обйекти цчцн ямсалларын сайы m  3 вя
T

 J J J 
 .
(10.13)
  
,
,
 a1 a2 b 
Мягсяд функсийасынын градийенти мцряккяб функсийанын
тюрямяси кими тяйин олунур:
J
J  м xм
.
(10.14)



aм  xм aм

Алгоритмин истифадя олунма шяртляри ашаьыдакылардыр:
1. Мягсяд функсийасы J ()  -я нязярян мцсбят мцяййян
функсийа олмалыдыр. Мясялян, J  T Q шяклиндя. Бурада Q
мцсбят мцяййян матрис Q>0 (садялик цчцн, диагонал) кими
сечилмялидир.
2. Моделин вя обйектин структурларынын вя параметрляринин
aм (0) вя a(0) башланьыъ гиймятляринин фярглянмяси нятиъясиндя мягсяд функсийасы йеэаня екстремума малик олмалыдыр.
3. Kvazistasionar rejim almaq üçün sinaq aM siqnalının
tezliyi giriş g (t ) siqnalının tezliyindən əhəmiyyətli dərəcədə
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çox olmalıdır, məsələn, 50-100 dəfə.
Hesablama xüsusiyyətləri:
1. K матриси садялик цчцн диагонал шякилдя сечилир.
J

2. A 
, B  M векторları J вя м -ин мялум ифадяляри

xM
цчцн аналитик цсулла тяйин олунур.
3. a м сынаг сишналыны еля сечмяк лазымдыр ки, a м a Tм
матриси диагонал матрис олсун. Бу шярти ъцт тезликли синусоидал,
Уолш функсийалары иля йазылан вя с. сигналлар юдяйир.





1

D  aмaTм диагонал матриси яввялъя лайищяляндирмя мярщялясиндя щесабланыр.
x м
4. (10.14) ифадяsinin щесабланмасында ясас чятинлик
a м
тюрямясинин тяйин олунмасыдыр. Фасилясиз системлярдя
тюрямянин ян мцкяммял тяйин олунмасы цсулу синхрон
детектирлямядир.
x м
тюрямясинин синхрон детектирлямя цсулу ilə тяйин
a м
олунмасы.Üsulun mahiyyəti aşağıdakından ibarətdir:
Sазланан параметрляр a м векторунун цзяриня мяркязляш-

дирилмиш кичик амплитудлу вя йцксяк тезликли a м (t ) вектору
ялавя olunur: aм  aM . Sonra yüksək tezliklər süzgəcinin
köməyi ilə modelin xM (a  a)  xM (aM )  xM (aM ) çıxış
siqnalından yüksək tezlikli xM  xM (aM ) toplananı ayrılır.
Nəticədə aşağıdakı (çıxarılışsız verilmişdir) ifadə alınır:
1
xм
(10.20)
 xмaTм  a мaTм
aм
Burada
1 t
T
(10.20a)
xмaTм 
 xм ()a ()d
T t T
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1 t
(10.20b)
a м ()aT ()d

T t T
Орталашдырма Т интервалыны ися x м ( t ) сигналынын спектринин
ашаьы тезликляриня ясасян вя йа компцтердя мцхтялиф
гиймятляри йохламаг йолу иля сечмяк олар. Yüksək tezliklər
süzgəci kimi real diferensiallayıcı manqadan ictifadə etmək
olar:
k s
WF  F , TF  0.1  0.001, k F  1  10.
TF s  1
Нящайят, (10.14) və (10.20) ifadələrini (10.12)-də йериня
йазsaq aşağıdakı сазлама алгоритмини alarıq:
a м aTм 



 J  
da
a м  м   K   м xмaTм a мaTм
dt
  x м 


1 



T



(10.21)

 K  ABCD 1.
J
,
(10.1)


B  M , (10.2)
xM
A

C  xмaTм ,

D  aмaTм .

(10.3)

(10.4)

İdentifikasiya olunan parametri tapmaq üçün (10.21)
ifadəsini inteqrallamaq lazımdır (bax sxem, Şəkil 3.10-3.11).
Сонда гейд едяк ки, синхрон детектирлямя анлайышы (10.14)
ифадясиня ясасян x м вариасийасынын a м вариасийасы иля
синхрон (ейни заманда) дяйишмяси вя юлчцлян x м , a м
дяйишянляринин
орталашдырылмасы
йолу
иля
градийентин
детектирляшдирилмяси (айрылмасы) иля ялагядардыр.
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2. Qradiyent üsuluna əsaslanan axtarışlı identifikatorun
strukturu.Шякил 3.10-да градийент алгоритминя ясасланан
ахтарышлы идентификаторун структур схеми эюстярилмишдир. Шякилдя,
моделин чыхыш сигналынын йцксяк тезликли x м топлананы
сцзэяъин кюмяйи иля айрылыр.

Шякил 3.10.

Шякил 3.10-да эюстярилян ахтарышлы идентификатор шякил 3.7-дя
эюстярилян адаптив тянзимлямя системинин сазлама блокунун
a м (t )
тяркиб
щиссясидир.
ямсаллары
щесабландыгъа
тянзимляйиъинин бунлардан асылы олан сазлама параметрляриня
фасилясиз олараг дцзялиш верилир (шякилдя эюстярилмяйиб).
2.4.6.Simulink paketində modelləşdirmə
Мисал 3.5. Фярз едяк ки, обйектин модели биринъи тяртиб
апериодик манганын ютцрмя функсийасы шяклиндя верилмишдир:
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Wob ( s) 

b
.
sa

Yğun vəziyyət modeli:
x  ax  bg ,

y  x.

b  2  мялум эцъляндирмя ямсалы, a  ися identifikasiya
olunan намялум параметрдир.
Моделин структуруну обйектин структуру иля ейни сечяк:
bM
Wм ( s) 
.
s  a м (t )
Yğun vəziyyət modeli:
xM  axM  2 g ,

yM  xM .

Oбйектя g(t )  sin t щармоник сигналы иля тясир едяк. Ахтарыш
сигналы кими g( t ) -йя нязярян даща йцксяк тезликли вя кичик
амплитудлу ъцт аргументли синусоидал aм  0.2 sin(50t ) сигналы
эютцряк.
Bu halda T  2 /   6.28 / 50  0.126, a0=0.2, 1/T=7.95,

2 / a02  50.
Мягсяд

J ()  2

йунксийасыны

шяклиндя

сечяк.

İdentifikasiya xətası   y  y м .
Бахылан

A

мисалда

J
 2


,

2
D  a мaTм  aM


J  2
B

м  xм

вя

 м
1
x м

;

олдуьундан

C  xM aM

1 t 2
 aM ()d
T t T

0.126

 7.95  0.04  sin 2 (50)d  0.32  0.0628  0.02  D 1  50.
0

Онда (10.21)-я ясасян идентийикасийа алгоритми:
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,

a м (t )   K  ABCD 1   K  2aM xM  50  100K aM xM .
Gücləndirmə əmsalı üçün K=10 qəbul edək.
Идентификаторун структур схеми шякил 3.11-дя эюстярилмишдир.

Шякил 3.11
Şəkildə yüksək tezlikli süzgəc xM siqnalının tərkibindən
yüksək tezlikli δxM komponentini ayırmaq üçün istifadə olunur.
Şякил 3.12-дя кцйцн   0,   0 щалында Simulinkdə
моделляшдирмя sxemi (a) və nəticələr (b) эюстярилишдир.
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OBYEKT
x'
1
s

b
2

X =Y

a=3

g=sint

3
eps

2

2
1
s

Suzgec

x(a+da )

s

1
s

dxm

0.001 s+1
MODEL

dam

7.957
T =0.126
Transport
Delay

eps
a(t)
g
a(t)+da

da (t)

eag

Fcn

Clock 1
Xm =Ym

To Workspace2

2/ao ^2 50

Clock

t

To Workspace 1

0.2*sin(50 *u)

t

1/T

am (t)

dXm /dam

K
am (t)

1
s

-10

a)

b)
Şəkil 3.12

Göründü kimi t=6 s sonra aM (t )  a(t )  3 münasibəti
ödənilir.
Konfiqurasiyanın parametrləri:
Tupe: Fixed-step;
Fixed-step size: 0.001;
Solver: ode 3.
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Aхтарышлы идентификасийа
alqoritmini щяр бир обйектдя
реаллашдырмаг мцмкцн олмаса да, бунларын йыьылма сцряти вя
кцйляря гаршы давамлылыьы ахтарышсыз идентификасийа алгоритминдян даща йцксякдир.
2.5. Robast tənzimləmə sistemləri
Robast sistemlərin adaptiv sistemlərdən fərqli olaraq
obyektin xassələrinin dəyişməsinə baxmayaraq tənzimləyicinin
parametrləri və strukturu (tipi) dəyişdirilmir.
Bur dəfə seçilən sehirli tənzimləyici qeyri müəyyənlik
şəraitində geniş intervalda dəyişən müxtəlif rekvizitləri dəf
edərək sistemin keyhiyyət gəstəricilərinin
tələb olunan
çərçivədə qalmasını təmin etməlidir.
Hal hazırda robast sistemlərin sintez üsulları kifayyət
qədər inkişaf etmişdir. Biz tənzimləyicinin gücləndirmə
əmsalının artırılmasına əsaslanan sintez üsuluna baxacağıq.
Belə yanaşmanın əsas problemi ondan ibadətdir ki,
gücləndirmə əmsalının artırılması sistemin dayaniqlığını pozur.
Deməli elə metod fikirləşmək lazımdır ki, gücləndirmə
əmsalının artırılması dayanığlığa xələl gətirməsin.Belə
yanaşmalardan ən mükəmməlisi kimi prof. Q.Ə. Rüstəmovun
təklif etdiyi K∞ -robast idarəetmə sistemlərini göstərmək olar.
2.5.1. K∞-robast idarəetmə sistemləri
Məsələnin qoyuluşu.Bu halda qeyri müəyyən obyektin
modeli aşağıdakı yalnız strukturu və tərtibi məlun olan ntərtibli differensial tənliklə verilir:
(1)
y ( n)  f ( y, t )  b( y, t )u,
t [0, ],
( n 1) T
T
n
burada y  ( y, y,..., y )  ( x1 , x2 ,..., xn )  R – ölçülən və ya
qiymətləndirilə bilən vəziyyət vektoru; y  R – idarə olunan
çıxış; u  R – idarə təsiri ; f ( y, t ), b( y, t )  0 – ümumi halda
qeyri-xətti nəməlum məhdud funksiyalar.
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Modelin qeneral təşkilediciləri f () və b() qeyrimüəyyənlik mənbəyi olub eyni zamanda məlum komponentlələ
də malik ola bilərlər. Lakin istənilən halda f () və b() parazit
dinamika mənbəyi kimi qəbul olunaraq dəf edilir (riyazi
mənada, kifayyət qədər böyük ədədə bölünmə baş verir).
Əvəzində qapalı tənzimləmə sistemi tələb olunan dinamika ilə
təmin olunur.
Elə idarə təsiri u tapmaq tələb olunur ki, keçid prosesi
yekunlaşdıqdan sonra qeyri-müəyyən (1) obyektinin y(t) çıxışı
yd (t ) etalon traektoriyasını tələb olunun dəqiqlik ilə izləsin:
| yd (t )  y(t ) | s ,
t  ts
burada s  (1  5)%  buraxıla bilən qərarlaşma xətası; ts 
qərarlqşma xətası (settling time).
Məsələnin həlli. Idarə u Lyapunov funksiyasının zamana
görə törəməsinin sıfırdan kicik ollası şərtindən tapılır :
dV (e) / dt  0.
(2)
Lyapunov funksiyası:
V=½s2
s  c1e  c2e  ...  e( n1) .
(3) funksiyasının törəməsi:
dV / dt  V  ss.
s  c1e  c2e  ...  e( n ) .

(3)
(4)
(5)
(6)

Dayanıqlığın zəruri (2) V  0, şərtini ödəyən idarə u-nu
təyin etmək üçün V və u-nu əlaqələndirmək lazəmdır. Bu
məqsədlə (6)-da (1) obyektinin tənliyini nəzərə almaqla e( n )
yüksək tərtibli törəməni əvəz edək:
e( n )  yd( n )  y ( n )  yd( n )  f ( y, t )  b( y, t )u.
Onda yazmaq olar:
( 8)
s  x(t )  b( y, t )u,
b  0.
Burada
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n 1

x(t )   ci e(i )  yd( n )  f ( y, t ).
i 1

(8) ifadəsindən görmək olar ki, x(t )  0 halında
dV (e) / dt  ss  0 Иşərtinin ödəyən idarəni (7) nəzərə
alınmaqla P-idarə qnunu şəklində yazmaq olar:
u  us  k  s(t ).
(9)
x(t)-in sistemin dinamikasına təsirini K gücləndirmə
əmsalını artırmaqla azaltmaq olar. (9) ifadəsini (8)-də yəzərə
alsaq yazmaq olar:
s(t )  b1[ x(t )  s(t )] / k.
K sonsuzluğa yaxınlaşdıqda həddə
lim s(t )  0.
k 

Deməli sistem həddə (4) hipermüstəvisinin tənliyi ilə yazılır:
s  c1e  c2e  ...  e( n1)  0,
s(0)  s0 .
Sistemin dayanıqlı olması ücün uyğun
(10)
H ( p)  p n1  cn1 p n2  ...  c1
polinomu Hurvis polinomu olmalıdır.Yəni ci sazlama
parametrləri elə seçilməlidir ki, bu polinomun köklərinin həqiqi
hissələri Re(pi)<0 şərtinin ödəməlidir.
Şəkil 1-də K-gücləndirmə əmsalının kifayyət qədər böyük
qiymətində izləmə
xətası (a) və faza portreti
(b)
göstərilmişdir.

а

б
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Şəkil 1. a) tənzimləmə xətasının dəyişmə qrafiki; b) sistemin
faza portreti

K=120 qiymətində artıq tələb olunan keyfiyyət gəstəriciləri
təmin olunur. Bütün faza traektoriyaları cəld s=0 xəttinə
(ümumi halda hipermüstəvi) cəlb olunur və bu xətt üzrə sistem
yavaş hərəkətlə koordinat başlanğıcına hərəkət edir.
2.5.2. Simulink paketində modelləşdirmə
Misal. Parametrik rəqqas [14]. Bu obyektin robast
idarəolunmasına baxaq:
R
1
1
y  a y  g sin( y ) 
u  n(t ) ,
R
R
mR 2
.
m  1kg, g  9.81m / s 2 , a  2; 0  Rm  R  RM

y(0)  (0, 0)T .
Yükün hərəkət tənliyi:
R  0.8  0.1sin(8t )  0.3 cos(4t ) .
Etalon traektoriya:
yd  0.5 sin(0.5t )  0.5 cos(t ) .
Başlanğıc qiymət уd(0)=(0.5; 0.25)Т.
Modelin qeneral təşkilediciləri:
R
1
1
f ( y, t )  2 y  g sin( y )  n(t ), b( y, t ) 
.
R
R
mR2
Şəkil 2-də riyazi rəqqasın kinematik sxtmi göstərilmişdir.

Şəkil 2.
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Tələb olunan keyfiyyət göstəriciləri: ifrat tənzimləmə
σ=0%; для δ= ±2 % - li buraxıla bilən xəta üçün qərarlaşma
vaxtı ts  1 s.
n =2 olduğundan tənzimləyici yalnız bir sazlama с1
parametrinə malikdir. Bu parametrin uyğun qiyməti с1=3.23
[13]. Nəticədə tənzimləyicinin tənliyi: u  k (3.23e  e).
Şəkil 3-də obyektin parametrlərinin beş qiymətində
(nominaldan ± 50%) çıxış {у(t)}, xəta {e(t)} topaları (пучёк)
göstərilmişdir. K=120 və başlanğıc şərt y(0)  (2;0)T .

а

б

Şəkil 3. çıxışa (a) və tənzimləmə xatasına (b)
nəzərən keçid xarakteristikaları

Göründüyü kimi topaların sıxlığı kifayyət qədər böyükdür
ki, bu da K∞ -sistemlərinin
həm dinamik, həm də
ststik(qərarlaşmış) rejimdə yüksək robastlıq xassəsinə malik
olmasına dəlalət edir.
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