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АНОТАЦIЯ

Гуда А.I. Ансамблевi пошуковi моделi i методи параметричної iдентифi-

кацiї систем з хаотичною поведiнкою. — Квалiфiкацiйна робота на правах

рукопису.

Дисертацiя на здобуттi наукового ступеня доктора технiчних наук за спе-

цiальнiстю 01.05.02“математичне моделювання та обчислювальнi методи”.

— Нацiональна металургiйна академiя України, Мiнiстерство освiти i науки

України, 2017.

Робота присвячена актуальнiй науково-технiчнiй проблемi iдентифiкацiї

параметрiв складних технiчних систем у режимi хаотичної динамiки. Не-

лiнiйнi динамiчнi системи, розповсюдженi в сучасних технологiчних i при-

родних процесах, можуть проявляти хаотичнi властивостi в своїй динамi-

цi. Iснуючи системи iдентифiкацiї нелiнiйних динамiчних об’єктiв практи-

чно не здатнi функцiонувати у таких умовах. Проаналiзовано iснуючи мето-

ди iдентифiкацiї та моделi динамiки пошуку. Визначено спiльнi риси систем

iдентифiкацiї, дослiджено чинники, якi не дозволяють використовувати їх

для iдентифiкацiї параметрiв хаотичних систем. Обґрунтована необхiднiсть

створення нових систем iдентифiкацiї.

Об’єктом дослiдження є технiчнi системи, якi в процесi їх функцiювання

можуть входити в хаотичнi режими.

Предметом дослiдження є математичнi моделi процесiв та методи

ансамблевої iдентифiкацiї технiчних систем з хаотичною динамiкою.

Методи дослiдження: Для вирiшення поставлених задач використовував-

ся математичний апарат теорiї управлiння та iдентифiкацiї нелiнiйних си-

стем, динамiчного хаосу, обчислювальних методiв, нечiткої логiки, теорiї

iнформацiї тощо.

Практичне значення отриманих результатiв полягає у тому, що озробле-

нi методи iдентифiкацiї було використано при проектуваннi, створеннi, на-

лаштовуваннi параметрiв стенду дослiдження вiбрацiйного та акустичного

впливу. Аналiз результатiв даних зцього стендудавможливiсть вказатинеоб-

хiднi нелiнiйнi властивостi системи та дiапазон параметрiв, якi у сукупностi

забезпечують широкосмуговий спектр коливань.
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Створене програмне середовище для моделювання нелiнiйних динамi-

чних систем використовується при проведеннi практичних робiт по ди-

сциплiнам “Моделювання систем”, “Сучаснi системи управлiння” на кафе-

дрi iнформацiйних технологiй i систем Нацiональної металургiйної академiї

України.

В дисертацiйнiй роботi створено критерiї iдентифiкацiї нелiнiйних дина-

мiчних систем, якi, на вiдмiну вiд тих, що iснують, дозволяють оцiнити їх

стан та хаотичну динамiку, а такождаютьпiдстави для створення ефективних

алгоритмiв настроювання параметрiв моделей систем iдентифiкацiї.

Створено методи iдентифiкацiї на пiдставi адаптивно-пошукової паради-

гми з використанням ансамблю пошукових агентiв, якi взаємодiють промiж

собою, якi на вiдмiну вiд методiв, що використовують одну модель або па-

ру моделей, значно пiдвищують швидкiсть пошуку та здатнi за мiнiмальний

час перелаштовуватися при рiзкiй змiнi параметрiв, а на вiдмiну вiд ройо-

вих алгоритмiв новi методи потребують значно меншої кiлькостi моделей та

забезпечують певнi гарантiї пошуку.

Створено нову класифiкацiю систем iдентифiкацiї динамiчних систем,

яка, як вбирає у себе методи, що iснують, так i дозволяє створювати новi

методи iдентифiкацiї за рахунок комбiнування їх складових частин;

Запропоновано модель системи хаотичної динамiки з використанням

зв’язаних релаксацiйних генераторiв, яка вiдрiзняється вiд iснуючих вiдсу-

тнiстю iндуктивних компонентiв, працездатнiстю при малих напругах та

можливiстю керування частотним дiапазоном у широкому iнтервалi, що

сприяє процесу аналiзу хаотичної динамiки фiзичного об’єкту, перевiрцi

адекватностi математичної моделi та властивостей системи iдентифiкацiї.

Вдосконалено методи оцiнювання якостi iдентифiкацiї, якi на вiдмiну вiд

тих, що iснують, враховують використання множини агентiв.

Набуло подальший розвиток пiдходи до адаптацiї параметрiв систем ан-

самблевої iдентифiкацiї, якi придатнi використовувати поточну iнформацiю

вiд ансамблю синергiрованих моделей та коригувати глобальнi параметри

пошуку в умовах апрiорної та поточної невизначеностi.
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Вдосконалено модель генератора Колпiтца, яка враховує бiльшу кiль-

кiсть нелiнiйних ефектiв, що забезпечує бiльш адекватнi результати процесу

iдентифiкацiї її параметрiв запропонованими методами.

Встновлено, що для вирiшення завдання iдентифiкацiї необхiдно iсну-

вання критерiю, що вiдображає схожiсть динамiки об’єкта i моделей. У тих

випадках, коли утруднено формування критерiю на пiдставi чiтких фiзи-

чних принципiв, має сенс вид критерiю отримати перебором, заснованому

на обмеженiй множинi уявлень iнтегральних величин.

Саме поняття iнтегрального критерiю має на увазi певний вид усе-

реднення, що в певнiй мiрi вiдповiдає застосуванню низькочастотної

фiльтрацiї.

Застосування функцiй якостi iдентифiкацiї необхiдно для визначення до-

сягнення мети iдентифiкацiї, отримання значення iдентифiкованого па-

раметра координатором пошуку. Деякi методи роботи пошукових агентiв

вимагають значень цих функцiй в якостi вхiдного сигналу.

Встановлено основнi вимоги до властивостей функцiй якостi iдентифiка-

цiї, розглянутi основнi способи визначення.

Визначено набiр структур систем iдентифiкацiї, заснованих на взаємо-

дiї пошукових агентiв i координаторiв пошуку. Визначено пiдклас систе-

ми iдентифiкацiї, що використовують при своїй роботi динамiку ансамблю

пошукових агентiв.

Визначено методи локальної оцiнки значення iдентифiкованого параме-

тра як для пошукових агентiв, якi використовують значення як критерiю, так

i функцiї якостi.

Визначено способи завдання динамiки пошукових агентiв. Визначено

методи отримання значення iдентифiкованого параметра координатором

пошуку.

Створена класифiкацiя ансамблевихпошукових систем,щодозволяє коро-

тким i однозначним чином визначити структуру i динамiку, а також створю-

вати новi методи, за умови визначення правил роботи елементiв пошукових

агентiв i координаторiв пошуку.



5
На простих не динамiчних тестових завданнях вивченi базовi властиво-

стi як окремих елементiв ансамблевих систем iдентифiкацiї, так i систем в

цiлому.

Результати було впроваджено у рамках науково-практичного дослiджен-

ня “Оцiнка можливостi замiни випробувань КА на стiйкiсть до акустично-

го навантаження випробуваннями широкосмугової вiбрацiї”, згiдно дого-

вору№ V-105-16-3 вiд 07.09.2016 (Спецiальне конструкторсько-технологiчне

бюро IТМ НАН України, м. Днiпро), та при iдентифiкацiї режиму робо-

ти вертикально-осьової вiтроустановки з H-ротором Дар’є з врахуванням

складно-перiодичної або хаотичної структури коливань лопатей (Iнститут

транспортних систем i технологiй НАН України, м. Днiпро).

Ключовi слова: хаотичнi системи, критерiй iдентифiкацiї, пошуковий

агент, координатор пошуку, ансамблевi методи пошукової iдентифiкацiї.
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АBSTRACT

Guda A.I. Ensemble searchmodels andmethods for parametric identification of

systems with chaotic behavior. — Qualifying scientific work as a manuscript.

Thesis for obtaining the doctoral degree in technical sciences in the speci-

alty 01.05.02“Mathematical Modelling and Computational Methods”. — National

Metallurgical academy of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine,

2017.

The dissertation is devoted to the actual scientific and technical problem of

identifying the complex technical systems parameters in the chaotic dynami-

cs regime. Nonlinear dynamic systems are usual in modern technological and

natural processes, and can exhibit chaotic properties in their dynamics. The exi-

sting systems for identifying nonlinear dynamic objects are practically useless in

such conditions.

The existing identification methods and search dynamics models are analyzed.

Identified common features of identification systems, investigated factors that do

not allow them to be used in the parameter identification task for chaotic systems.

The necessity of creating new identification systems is grounded.

It is shown that the use of integral criteria is necessary for the identification

systems creation, that would be workable under conditions of chaotic dynamics.

Considered a couple of physical justification for the criteria syntesys, both on the

direct use of physical laws, and on empirical principles.

The object of research is the technical systems, which in the process of their

operation may enter into chaotic regimes.

The subject of the study is mathematical models of processes and methods of

ensemble identification of technical systems with chaotic dynamics.

Methods of research: To solve the problems, the mathematical apparatus of the

theory of management and identification of nonlinear systems, dynamic chaos,

computational methods, fuzzy logic, information theory, etc. was used.

The practical value of the results obtained is that the elaborated identificati-

on methods were used in designing, creating, adjusting the parameters of the

test bench for vibrating and acoustic effects. Analysis of data results from this

stand gave the opportunity to specify the necessary nonlinear properties of the
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system and a range of parameters that collectively provide a broadband spectrum

of oscillations.

The created software environment for simulation of nonlinear dynamic systems

is used during practical work on disciplines “Modeling of systems”, “Modern

control systems” at the department of information technologies and systems of

the National Metallurgical Academy of Ukraine.

In dissertation work the criteria of identification of nonlinear dynamical

systems, which, unlike existing ones, allow to estimate their state and chaotic

dynamics, and also give grounds for creation of effective algorithms of adjustment

of parameters of models of identification systems.

Identification methods based on the adaptive-search paradigm are created usi-

ng a group of search agents that interact with each other, which, unlike methods

that use one model or pair of models, greatly increase the search speed and are

able to adjust at a minimal time with a sharp change of parameters, and Unlike

in-game algorithms, new methods require a much smaller number of models and

provide certain search warranties.

A new classification of systems for the identification of dynamic systems has

been created, which, as it absorbs existing methods, allows the creation of new

methods of identification through the combination of their constituent parts.

The model of the chaotic dynamics system with the use of coupled relaxati-

on generators is proposed, which differs from the existing lack of inductive

components, low voltage operation and the possibility of controlling the frequency

range over a wide range, which contributes to the process of analyzing the chaotic

dynamics of a physical object, to check the adequacy of the mathematical model

and properties of the identification system.

Methods for assessing the quality of identification are improved, which, unlike

those existing, take into account the use of a plurality of agents.

Further development approaches to the adaptation of ensemble identificati-

on systems parameters that are suitable for using current information from the

ensemble of synergy models and adjusting the global search parameters in a priori

and current uncertainty conditions.
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The model of the Kolpitza generator is improved, which takes into account a

large number of nonlinear effects, which provides more adequate results of the

process of identifying its parameters by the proposed methods.

It is established that in order to solve the problem of identification it is

necessary to exist a criterion that reflects the similarity of the dynamics of the

object and models. In cases where it is difficult to formulate a criterion based on

strict physical principles, it makes sense to obtain the criterion of a criterion obtai-

ned by interrogation, based on a limited set of representations of integral quantiti-

es. The notion of integral criterion implies a kind of averaging, which corresponds

to a certain extent with the use of low-frequency filtration.

The use of identification quality functions is necessary to determine the achi-

evement of the purpose of identification, obtaining the value of the identified

parameter by the search coordinator. Some methods of work of search agents

require values of these functions as an input signal.

The basic requirements for the properties of identification quality functions are

established, the basic methods of determination are considered.

A set of identification system structures based on the interaction of search

agents and search coordinators has been identified. The subclass of the identifi-

cation system used in the work of the dynamics of the ensemble of search agents

is determined.

The methods of the local estimation of the value of the identified parameter

for both search engines using the value as a criterion and the quality function are

determined.

The methods of task dynamics of search agents are determined. Methods for

obtaining the value of the identified parameter by the search coordinator are

determined.

The classification of ensemble search systems is created, which allows a short

and unambiguous determination of structure and dynamics, as well as the creation

of new methods, provided that the rules of operation of the elements of search

agents and search coordinators are defined.

On simple non-dynamic test tasks, the basic properties as separate elements of

ensemble identification systems and systems in general are studied.
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In order to improve the identification system speed, a structure. which consi-

st of a variety search agents and a search coordinatoris is proposed. Methods for

estimating the parameter of the triplet of search agents are created, both with the

direct use of the criterion andwith the use of the quality function. The dependence

of the identification error on the method and its parameters is investigated.

A group of methods for the work of the search coordinators has been created,

the dependencies of the identification quality on the parameters of the coordi-

nator’s interaction with the agents have been determined. A classification of

system identification systems has been created, which allows not only briefly

describe the set of methods used, but also allows us to create new identificati-

on systems when new methods of agents and coordinators appear. The properti-

es of the set of proposed methods for an artificial quasistationary test system are

investigated. A subset ofmethods is selected, which it is expedient to use in further

research.

The “qontrol” software was created, which is intended for modeling complex

nonlinear dynamical systems, including in the analysis of chaotic dynamics

systems processes identification.

The working capacity and properties of the developed methods have been veri-

fied in solving the problem of identifying several nonlinear systems, both known

chaotic dynamics systems, and new ones. It was determined that there are systems

that are not chaotic, but from the point of view of identification they have common

features. The influence of the parameters of the identification system on the quali-

ty of its work is investigated, which gives grounds for the adaptation of these

parameters. It is determined that the type of criterion and the dynamics of agents

have the greatest influence.

The properties of the proposed identification methods are investigated on two

real physical objects: the Kolpitts oscillator and the system of coupled relaxation

elements. The methods have confirmed their efficiency, and it is found that the

dependence of the quality of identification on its parameters for real systems has

the same form as for the test ones.

Keywords: chaotic systems, identification criterion, searching agent, searching

coordinator, ensemble methods of the searching indetification.
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Список умовних позначень

u(t) — вхiд об’єкта i моделей, [U], (стор. 43);

x(t) — вихiд об’єкта i моделей, при необхiдностi розбивається на скалярнi

компоненти: x(t), y(t), z(t) . . . , [X ], (стор. 44);

w(t) — похибка вимiрювання вихiдного сигналу об’єкта, (стор. 44);

P — множина допустимих значень параметрiв (стор. 53);

N — кiлькiсть моделей або агентiв, (стор. 43);

pid(t) — поточне значення параметра, отримане в результатi iдентифiкацiї

(стор. 54);

q(p) — залежнiсть значення критерiю iдентифiкацiї вiд параметра в стацiо-

нарному випадку, [Q], (стор. 53);

qo(t), qm(t) —миттєвi значення критерiю для об’єкта i моделi вiдповiдно, [Q],

(стор. 45);

po(t), pm(t), pmi(t) — значення параметра для об’єкта, поточної моделi,

моделi з iндексом i, [P], (стор. 43);

F(qo, qm) — функцiя якостi iдентифiкацiї, [1], (стор. 55);

∆p — дiапазон змiни параметра, [P], (стор. 53);

∆q — дiапазон змiни критерiю якостi, [Q], (стор. 53);

β(p)= dq(p)
dp — поточний нахил графiка критерiю q(p), [Q/P];

βa = ∆q
∆p — усереднений нахил критерiю, задає спiввiдношення масштабiв по

p та q, [Q/P];

τq — характерний час усереднення критерiю, [s], (стор. 51);

aq = 1
τq
— характерна частота зрiзу критерiю, величина, зворотня до τq, [s−1],

(стор. 51);

qγ —величина, яка визначає робочий дiапазон функцiї якостi, [Q], (стор. 56);

γ= 1
qγ
— чутливiсть функцiї якостi, [Q−1], (стор. 56);

qβ = qγ
β
— робочий дiапазон функцiї якостi в просторi параметра, [P].

σq(τq) — спiввiдношення мiж часом оцiнювання τq i середньоквадратичної

похибкою вимiрювання критерiю [Q], (стор. 150);

pe — оцiнка iдентифiкованого параметра одним пошуковим агентом, [P],

(стор. 61);
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peql — оцiнка pe методом з кусочно-лiнiйною апроксимацiєю q, [P],

(стор. 74);

peFq — оцiнка pe квадратичною апроксимацiєю F, (стор. 77);

peFc — оцiнка pe методом триточкового COG по F, (стор. 82);

S — ступiнь “впевненостi” агента в своїй оцiнцi pe, [1], (стор. 61);

W — worthiness агенту в при оценцi pe, [1], (стор. 62);
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ВСТУП

Актуальнiсть роботи. Нелiнiйнi динамiчнi системи, розповсюдженi в

сучасних технологiчних i природних процесах, незважаючи на детермiнiзм

їх визначення, можуть проявляти хаотичнi властивостi в своїй динамiцi. При

цьому як завгодно малi збурення у вхiдних впливах i параметрах самої си-

стеми призводять до значних, але кiнцевих збурень вихiдного сигналу. Це

призводить до певних труднощiв при конструюваннi, управлiннi i прогнозi

поведiнки таких систем.

При математичному та комп’ютерному моделюваннi систем динамiчного

хаосу виникають специфiчнi для даних систем проблеми. Перш за все — по-

трiбно забезпечити наявнiсть працездатного критерiю адекватностi моделi.

Для задач iдентифiкацiї наявнiсть такого критерiю єпринциповою.Найчастi-

ше критерiї, що використовуються при моделюваннi поведiнки динамiчних

систем, заснованi на звичайних методах в просторi вихiдних сигналiв, вияв-

ляються непрацездатними. З iншого боку, спецiальнi характеристики оцiню-

вання хаотичних властивостей динамiчних систем, такi як фрактальна роз-

мiрнiсть, показникЛяпунова, перетинПуанкаре,—недостатньо iнформатив-

нi для задачi iдентифiкацiї через обмежений дiапазон змiн, велику похибку

при їх вимiрi для реальних систем i суттєву обчислювальну складнiсть.

У якостi прототипу для синтезу нових методiв iдентифiкацiї є доцiльним

обрати ряд методiв iдентифiкацiї, якi було розроблено та дослiджено у ро-

ботах П. Ейкхоффа, Л.А. Растрiгiна, Л.Н. Фiцнера, Е.Є. Гачинського, А.I. Дро-

здова, О.I. Михальова, зокрема пошуковi та адаптивно-пошуковi методи. Та-

кож вважається за доцiльне використання в якостi основи наступного кла-

су двомодельних адаптивно-пошукових методiв, якi було розроблено та до-

слiджено у попереднiй роботi. Проте, результати моделювання цими мето-

дами процесiв iдентифiкацiї цими методами технiчних об’єктiв, якi про-

являють складну та хаотичну динамiку, показали їх повну або обмежену

непридатнiсть.
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Тому вирiшення проблеми iдентифiкацiї параметрiв складних технiчних

систем у режимi хаотичної динамiки є актуальним.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-

тацiйна робота виконувалась у рамках науково-дослiдних робiт Нацiональної

металургiйної академiї України за держбюджетною тематикою:

— “Вдосконалення технологiї утилiзацiї в металургiйнiй промисловостi

матерiальних i енергетичних вiдходiв”, № держ. реєст. 0113U003266;

— “Дослiдження та iмiтацiйнемоделювання процесiв нелiнiйної динамi-

ки формування фрактальних структур функцiональних покриттiв”, №

держ. реєст. 0110U003240;

— “Наукове обґрунтування та розробка ефективних тепло-масообмiнних

процесiв в iнновацiйних металургiйних технологiях”, № держ. реєст

0115U003176.

Результати було впроваджено у рамках науково-практичного дослiджен-

ня “Оцiнка можливостi замiни випробувань КА на стiйкiсть до акустично-

го навантаження випробуваннями широкосмугової вiбрацiї”, згiдно дого-

вору№ V-105-16-3 вiд 07.09.2016 (Спецiальне конструкторсько-технологiчне

бюро IТМ НАН України, м. Днiпро), та при iдентифiкацiї режиму робо-

ти вертикально-осьової вiтроустановки з H-ротором Дар’є з врахуванням

складно-перiодичної або хаотичної структури коливань лопатей (Iнститут

транспортних систем i технологiй НАН України, м. Днiпро).

Мета i задачi дослiдження. Головною метою дослiдження є створення

нових методiв iдентифiкацiї з використанням адаптивно-пошукових прин-

ципiв настроювання параметрiв, якi були б придатнi для створення моделей

систем, якi проявляють хаотичну динамiку.

Для досягнення даної мети були поставленi наступнi задачi:

— розробити новi критерiї iдентифiкацiї, якi, на вiдмiну вiд тих, що iсну-

ють, булибпридатнi для аналiзу стану та динамiки систем з хаотичною

динамiкою, i створять базис для обґрунтування працездатностi систем

iдентифiкацiї;
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— розвинути iснуючi та розробити новi методи пошуку, якi б у повної мi-

рi використовували можливостi паралельних обчислювань та переваг

використання ансамблю синергiрованних моделей;

— створити моделi процесiв iдентифiкацiї хаотичних систем з викори-

станням запропонованих методiв, провести комп’ютерне моделюван-

ня процесiв iдентифiкацiї систем хаотичної динамiки та дослiдити їх

працездатнiсть, можливостi та характеристики;

— розробити нову фiзичну систему з хаотичною поведiнкою на пiд-

ставi системи зв’язаних релаксацiйних елементiв, що надасть мо-

жливiсть дослiдити та пiдтвердити переваги розроблених методiв

iдентифiкацiї;

— провести натурне моделювання процесiв iдентифiкацiї запропонова-

ного генератора хаосу, та порiвняти з результатами комп’ютерного

моделювання;

— розробити програмне забезпечення, придатне для моделювання си-

стем хаотичної динамiки, систем iдентифiкацiї, предiкцiї та управлi-

ння.

Об’єктом дослiдження є технiчнi системи, якi в процесi їх функцiювання

можуть входити в хаотичнi режими.

Предметом дослiдження є математичнi моделi процесiв та методи

ансамблевої iдентифiкацiї технiчних систем з хаотичною динамiкою.

Методи дослiдження. Для вирiшення поставлених задач використову-

вався математичний апарат теорiї управлiння та iдентифiкацiї нелiнiйних

систем, динамiчного хаосу, обчислювальних методiв, нечiткої логiки, теорiї

iнформацiї тощо.

Наукова новизна одержаних результатiв. Основний науковий ре-

зультат полягає у розв’язаннi науково-технiчної проблеми синтезу методiв

iдентифiкацiї технiчних систем хаотичної динамiки, створеннi вiдповiдних

математичних моделей та дослiдженнi результатiв моделювання процесiв

ансамблевої iдентифiкацiї.
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Основнi науковi результати, що отриманi в дисертацiйнiй роботi, поляга-

ють в наступному:

Вперше:

— створено критерiї iдентифiкацiї нелiнiйних динамiчних систем, якi,

на вiдмiну вiд тих, що iснують, дозволяють оцiнити їх стан та хао-

тичну динамiку, а також дають пiдстави для створення ефективних

алгоритмiв настроювання параметрiв моделей систем iдентифiкацiї;

— створено методи iдентифiкацiї на пiдставi адаптивно-пошукової па-

радигми з використанням ансамблю пошукових агентiв, якi взаємо-

дiють промiж собою, якi на вiдмiну вiд методiв, що використовують

одну модель або пару моделей, значно пiдвищують швидкiсть пошу-

ку та здатнi за мiнiмальний час перелаштовуватися при рiзкiй змiнi

параметрiв, а на вiдмiну вiд ройових алгоритмiв новi методи потребу-

ють значно меншої кiлькостi моделей та забезпечують певнi гарантiї

пошуку;

— створено нову класифiкацiю систем iдентифiкацiї динамiчних систем,

яка, як вбирає у себе методи, що iснують, так i дозволяє створюва-

ти новi методи iдентифiкацiї за рахунок комбiнування їх складових

частин;

— визначено, що системи з сухим тертям з точки зору задачi iдентифiка-

цiї при певних умовахфункцiонуваннямають властивостi, що поєдну-

ють їх з системами хаотичної динамiки, тобто iснує суттєва залежнiсть

вiд початкових умов та характерний вид атрактору;

— запропоновано модель системи хаотичної динамiки з використанням

зв’язаних релаксацiйних генераторiв, яка вiдрiзняється вiд iснуючих

вiдсутнiстю iндуктивних компонентiв, працездатнiстю при малих на-

пругах та можливiстю керування частотним дiапазоном у широкому

iнтервалi, що сприяє процесу аналiзу хаотичної динамiки фiзичного

об’єкту, перевiрцi адекватностi математичної моделi та властивостей

системи iдентифiкацiї.

Набуло подальший розвиток:
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— методи оцiнювання якостi iдентифiкацiї, якi на вiдмiну вiд тих, що

iснують, враховують використання множини агентiв;

— пiдходидо адаптацiї параметрiв системансамблевої iдентифiкацiї, якi

придатнi використовуватипоточну iнформацiювiд ансамблюсинергi-

рованих моделей та коригувати глобальнi параметри пошуку в умовах

апрiорної та поточної невизначеностi;

— модель генератора Колпiтца, яка враховує бiльшу кiлькiсть нелi-

нiйних ефектiв, що забезпечує бiльш адекватнi результати процесу

iдентифiкацiї її параметрiв запропонованими методами;

Практичне значення одержаних результатiв. Розробленi методи

iдентифiкацiї було використано при проектуваннi, створеннi, налаштову-

ваннi параметрiв стенду дослiдження вiбрацiйного та акустичного впливу.

Аналiз результатiв даних з цього стенду дав можливiсть вказати необхi-

днi нелiнiйнi властивостi системи та дiапазон параметрiв, якi у сукупностi

забезпечують широкосмуговий спектр коливань.

Створене програмне середовище для моделювання нелiнiйних динамi-

чних систем використовується при проведеннi практичних робiт по ди-

сциплiнам “Моделювання систем”, “Сучаснi системи управлiння” на кафе-

дрi iнформацiйних технологiй i систем Нацiональної металургiйної академiї

України.

Особистий внесок здобувача. Усi основнi положення i результати ди-

сертацiйної роботи, якi виносяться на захист, отримано здобувачем особисто

та опублiковано в роботах [1–50]. У наукових працях, опублiкованих у спiвав-

торствi, здобувачу належать наступнi результати. У роботi [1] створено кри-

терiй ти система iдентифiкацiї системи Дуффiнга. У роботах [2,42] створено

критерiй ти система iдентифiкацiї системи Ресслера. У роботi [3] дослiджено

критерiї iдентифiкацiї для групи хаотичних систем. У роботах [4,17,32] до-

слiджено вплив збурень на процес iдентифiкацiї. У роботах [5,6,40] зроблено

аналiз можливих критерiїв для системи Ван-дер-Поля. У роботах [7,41] розро-

блено та використано критерiй для системи Чуа. У роботi [8] запропонована

та дослiджена хаотична система релаксацiйних генераторiв. У роботi [9] ство-
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рено систему iдентифiкацiї з зоною нечутливостi. У роботах [10,45] проана-

лiзована динамiка базової моделi Колпiтца та її iдентифiкацiя. У роботi [11]

дослiджено влив параметрiв системи iдентифiкацiї на її характеристики. У

роботах [12,13,15] запропоновано метод розширення робочого дiапазону та

якостi системи iдентифiкацiї. У роботi [14] розглянуто фiзичнi передумови

для синтезу критерiю. У роботi [16] створено один з методiв роботи агенту

iдентифiкацiї. У роботах [18,19,29,49,50] запропоновано метод iдентифiкацiї

з множиною моделей. У роботi [20] запропоновано критерiй ефективностi. У

роботi [21,46] дослiджено вплив параметрiв багатомодельної системи iденти-

фiкацiї. У роботi [22] дослiджено параметри системи багатомодельної iден-

тифiкацiї. У роботi [23] проведено перевiрку можливостi використання дiа-

грам Пуанкаре для iдентифiкацiї. У роботi [24] розроблено та дослiджено но-

вий хаотичний генератор на основi системи релаксацiйних елементiв. У ро-

ботi [25] дослiджено процес взаємодiї трьох пошукових агентiв. У роботi [26]

проведено аналiз потрiбного дiапазону при вимiрюваннi. У роботi [27] дослi-

джено вплив релаксацiйного генератора на точнiсть позицiювання. У робо-

тi [28] створено критерiй та система iдентифiкацiї системи ”Sprott A”. У робо-

тi [30] запропоновано iнформацiйнi методи оцiнки складностi задачi iденти-

фiкацiї. У роботi [31,38] обґрунтовано використанняфiзичних принципiв при

створеннi критерiю. У роботi [33] проведено порiвняльний аналiз критерiїв. У

роботi [34,43,47,48] використано фiзичнi принципи при iдентифiкацiї систем

Лоренца. У роботi [35,44] дослiджено хаотичну систему з гiстерезисом та про-

цес її iдентифiкацiї. У роботi [36,39] проведено аналiз процесiв iдентифiкацiї

параметрiв для групи хаотичних систем. У роботi [37] дослiджено рiвноважнi

стани агентiв iдентифiкацiї поблизу екстремуму.

Апробацiя результатiв. Основнi положення дисертацiйної роботи до-

повiдались на наукових семiнарах кафедри IТС, регiональному науковому се-

мiнарi Приднiпровського Наукового Центру НАН України ”Сучаснi пробле-

ми управлiння та моделювання складних систем”, науково-практичних ко-

ференцiях: “Iнформатика та системнi науки” (IСН-2011) Полтава–2011, “Ин-

теллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного

интеллекта” (ISDMCI) Херсон–2011, “Информационные технологии в управ-
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лении сложными системами” Днепропетровск–2011, “Автоматизация: про-

блемы, идеи, решения” Севастополь-2011, “Интеллектуальные системы при-

нятия решений и проблемы вычислительного интеллекта” (ISDMCI) Херсон–

2012, “Автоматизация: проблемы, идеи, решения” Севастополь-2012, “Ин-

теллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного

интеллекта” (ISDMCI) Херсон–2013, “Автоматизация: проблемы, идеи, реше-

ния” Севастополь-2013, “Интеллектуальные системы принятия решений и

проблемы вычислительного интеллекта” (ISDMCI) Херсон–2014, “Интелле-

ктуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интел-

лекта” (ISDMCI) Херсон–2015, “Computer Sciences and Information Technologi-

es” (CSIT) Lviv–2015 (Scopus), “Интеллектуальные системы принятия реше-

ний и проблемы вычислительного интеллекта” (ISDMCI) Херсон–2016, “Data

Stream Mining and Processing” DSMP Lviv-2016 (Scopus,Web of Science).

Публiкацiї. За темою дисертацiйної роботи опублiковано 50 наукових

праць. Основний змiст i результати дослiджень викладено у 36 друкованих

працях унауковихфахових виданнях, якi рекомендованоМiнiстерствомосвi-

ти i науки України, 29 — включено до iнших мiжнародних наукометричних

баз, у тому числi 1 — включено до бази Web of Science, 13 робiт опублiковано

у збiрниках наукових праць та матерiалах конференцiй.

Структура та обсяг роботи. Дисертацiя складається iз вступу, 7 роздiлiв,

висновкiв, списку використаних джерел, додаткiв. Загальний обсяг роботи

складає 304 сторiнки тексту, 295 рисункiв, двi таблицi, список використаних

джерел з 155 найменувань, 3 додатка.
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1. ОГЛЯД СТАНУ ПРОБЛЕМИ I ПОСТАНОВКА ЗАДАЧI ДОСЛIДЖЕННЯ

Сучаснийрiвеньнауки i технологiй характеризуєтьсяширокимвикориста-

ннямнелiнiйних динамiчних систем [39, 42, 128, 150, 121]. Прицьомунелiнiй-

нi ефекти притаманнi як об’єктам, так i системам управлiння [53, 50]. Дина-

мiка нелiнiйних систем, характеризується загальним рiвнем складностi мо-

делей, та у бiльшостi випадкiв не допускає точного аналiтичного уявлення.

Крiм цього, було виявлено iснування класу систем, якi проявляють хаотичну

динамiку [129, 119, 113, 130, 41]. Цi системи мають незвичнi вiдносно класи-

чних представлень характеристики, та забезпечують постiйний iнтерес для

дослiдникiв. Для таких систем, внаслiдок чутливостi до початкових умов i па-

раметрiв, характерною властивiстю є наявнiсть обмеженого горизонту про-

гнозу як в минуле, так i в майбутнє, зростання ентропiї i незворотнiсть про-

цесiв [153, 134, 110]. Ця властивiсть робить непридатними бiльшiсть методiв,

розроблених для опису, управлiння та iдентифiкацiї динамiчних систем. Та-

кож було вiдмiчено, що деякi вiдомi динамiчнi системи, в тому числi тi, що

поширено використовуються в науковiй, виробничiй та технологiчнiй пра-

ктицi, та зарекомендували себе як системи регулярної динамiки, при певних

умовах демонструють хаотичну поведiнку. Хаотичнi властивостi проявляють

системияк класичної, так i квантовоїмеханiки.Новi властивостi подiбних си-

стем вимагають створення новихметодiв для вирiшення задачмоделювання,

управлiння та iдентифiкацiї [105, 148].

1.1. Основнi поняття задачi iдентифiкацiї динамiчних систем

Одне з перших визначень задачi iдентифiкацiї було дано Л. Заде [37].

Згiдно з цим визначенням, “Iдентифiкацiя полягає у знаходженнi по вхi-

дним i вихiдних сигналам деякої системи еквiвалентної їй системи з деякого

заданого класу” [155, 156, 118].

Н.С. Райбман в передмовi до вiдомої роботi П. Ейкхоффа [155] дав насту-

пне визначення iдентифiкацiї: “за результатами спостережень над вхiдними
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та вихiдними змiнними системи повинна бути побудована оптимальна в де-

якому сенсi модель, тобто формалiзоване представлення цiєї системи”. Дане

визначення вiдрiзняється незвичною широтою охоплення за рахунок того,

що пiд визначення “оптимальна в деякому сенсi” потрапляє практично будь-

яка умова, в тому числi яка не вiдноситься до iдентифiкацiї. В однiй з насту-

пних робiт [138] вид цього визначення став бiльш суворим i формальним: “В

якостi критерiю оптимальностi використовується функцiя вихiдних змiнних

об’єкта y(t) i моделi y∗(t) = A∗
t x(s), i на її математичне очiкування накладає-

ться умова M{ρ[yt, y∗t ]} → min”. Це визначення вiдповiдає задачi iдентифiка-

цiї цiною введення iстотних обмежень: можливостi подання динамiки систе-

ми у виглядi оператора, iснування i можливостi визначення математичного

очiкування, i вiдповiдностi мiнiмуму цього очiкування близькостi динамiки

системи i її моделi.

При описi i аналiзi динамiки хаотичних систем використовуються спецi-

алiзованi характеристики i показники. Наприклад, перетин Пуанкаре [129,

40, 49] дозволяє вiзуально визначити ознаки хаотичної динамiки. Однак,

використання вiзуальних ознак в якостi критерiю вельми складно.

Iншою важливою ознакою є фрактальна розмiрнiсть. На вiдмiну вiд пере-

тину Пуанкаре, вона має скалярний вид, що робить можливим її використа-

ння в якостi критерiю. Однак, дiапазон змiни цiєї величини для бiльшостi си-

гналiв досить малий, i в умовах шумiв вимiрювання видiлити корисну для

iдентифiкацiї складову вельми скрутно.

1.2. Iснуючi методи iдентифiкацiї нелiнiйних динамiчних систем

З огляду на те, що задача iдентифiкацiї складних динамiчних систем зав-

жди була актуальною, i привертала увагу багатьох дослiдникiв, було створе-

но значну кiлькiсть методiв i систем iдентифiкацiї [155, 117, 25]. Створення

унiверсальної системи iдентифiкацiї, яка була би безумовно працездатною

для будь-якої динамiчної системи, представляється практично нездiйснен-

ним завданням. Отже, кожен з iснуючих методiв має свою область застосу-
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вання [140]. Найбiльш математично обґрунтованим є методи iдентифiкацiї

лiнiйних систем.

Для дуже вузького класу нелiнiйних систем є можливим отримання ана-

лiтичного виразу для значення параметра за вимiрюваннями вхiдних i вихi-

дних сигналiв. Найчастiше, для складних динамiчних систем отримати таку

аналiтичну залежнiсть неможливо. Тому широкого поширення набули мето-

ди з використанням паралельної моделi [118, 56, 94], в яких на вхiд i моделi, i

об’єкта подається один i той же вхiдний сигнал, i параметри моделi налашто-

вуються таким чином, щоб вихiд моделi був найбiльш близьким до виходу

об’єкта. В якiйсь мiрi саме такi методи вiдображають визначення iдентифi-

кацiї. Мiж собою цi методи вiдрiзняються способами настройки параметрiв

моделi.

1.2.1. Метод синхронного детектора

Первiсне призначення синхронного детектора полягало у видiленнi кори-

сного сигналу з модульованого високочастотного несучого сигналу на тлi пе-

решкод. Дуже вузька смуга пропускання, характерна для цього методу, до-

зволяла видiляти корисний сигнал навiть у тому випадку, коли рiвень шуму

перевищував рiвень корисного сигналу.

При використаннi у якостi системи iдентифiкацiї модулюється не сигнал, а

значення параметра моделi (рис. 1.1) [155]. Спочатку в якостi сигналу, що збу-

рює, використовувався або гармонiйний, або ж прямокутний сигнал g(t). Для

нелiнiйних систем добре себе зарекомендувало застосування для цiєї мети

випадкового або псевдовипадкового сигналу.

Пiсля множення сигналу похибки e(t) на сигнал, що збурює, i подальшої

низькочастотноїфiльтрацiї, отримуємооцiнку градiєнтафункцiї похибки.Ця

оцiнка використовується для зсуву поточного значенняпараметрамоделi p(t)

у бiк, вiдповiдний меншому середньому значеннi похибки. При квазiстацiо-

нарних умовах, та близький до лiнiйної залежностi усередненої похибки вiд

параметра, швидкiсть зсуву пропорцiйна цьому градiєнту.
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Рис. 1.1 — Система iдентифiкацiї iз синхронним детектором

Iстотним обмеженням цього методу є чутливiсть до фазових зрушень

для параметричного сигналу. Врахувати зрушення фаз можливо тiльки для

найпростiших об’єктiв, для яких не потрiбнi складнi методи iдентифiкацiї.

1.2.2. Метод iдентифiкацiї зi змiнною частотою пробного впливу

Висока стiйкiсть до перешкод синхронного детектора є його позитивною

рисою. Природноюплатою за цю стiйкiсть ємалашвидкодiяметоду. При цьо-

му, потрiбен роздiл пошукової та робочої частоти, що не завжди можливо,

особливо для нелiнiйних об’єктiв.

Метод iдентифiкацiї зi змiнною частотою пробного впливу був призна-

чений пiдвищити швидкодiю iдентифiкацiї за умов обмеженостi шумiв. За-

мiсть безпосереднього використання сигналу похибки формувалася парна

функцiя якостi [52, 139]. Потiм вимiрювалась похiдна функцiї якостi по часу,

та генерувався трикутний пошуковий сигнал (рис. 1.2).

Для створення пошукового сигналу використовувалася досить проста

схема, що складалася з керованого генератора прямокутних коливань,

рахункового тригера i iнтегратора.

За умови невеликого рiвня шуму вимiрювання цей метод проявляє кра-

щу швидкодiю, нiж метод з використанням синхронного детектора завдяки

скорiшої оцiнки градiєнту елементом, який вимiрює похiдну. Але цей самий

елемент робить метод особливо чутливим до шумiв вимiрювання, а в зада-

чах iдентифiкацiї з паралельною моделлю вплив вхiдного сигналу u(t) на по-
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Рис. 1.2 — Система iдентифiкацiї зi змiнною частотою пробного впливу

хибку вимiрювання e(t) також грає роль шуму, що повнiстю порушує процес

iдентифiкацiї.

Дiапазон застосування цього методу розширюють рiзноманiтнi методи

адаптацiї [51].

1.2.3. Метод випадкового пошуку

У разi великої розмiрностi iдентифiкованого параметра класичнi мето-

ди оцiнки градiєнта похибки iдентифiкацiї мають обмежену застосовнiсть.

В цьому випадку добре себе зарекомендували методи випадкового пошуку,

запропонованi Л.А. Растрiгиним i послiдовниками [142, 143, 100, 54].

Алгоритм, який використовується цими методами полягає в тому, оцiн-

ка похибки iдентифiкацiї проводиться за протягом певного кроку за часом,

наприкiнцi шагу порiвнюється поточне i попереднє значення похибки iден-

тифiкацiї, i рiшення про змiшування робочої точки приймається вiдповiдно

до обраною тактикою випадкового пошуку.

При використаннi лiнiйної тактики в разi зменшення похибки iдентифi-

кацiї проводиться крок в тому ж напрямi, що i попереднiй. В iншому ви-

падку проводиться крок в випадково обраному напрямку. При використаннi

нелiнiйної тактики випадковий крок робиться в разi зменшення похибки. В

iншому випадку робиться крок назад.

Метод має широкий дiапазон застосовностi, але проявляє свої переваги

на складних системах з великою кiлькiстю iдентифiкованих параметрiв. У
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простiших випадках проявляється такий недолiк, як мала швидкiсть пошуку.

1.2.4. Iншi методи

У тих випадках, коли немає необхiдностi отримати значення параметра

об’єкта, а досить просто iснування моделi, широкого поширення набули не-

параметричнi методи [122], у першу чергу методи з використаннямнейроних

мереж [3, 4, 26, 24, 45].

У данiй роботi ставиться задача саме параметричної iдентифiкацiї, тому

непараметричнi методи незастосовнi по визначенню.

Також iснують умови, за котрими має сенс використовувати статистичнi

методи пошуку [144], або ж безпошуковi самоналаштовнi системи [107].

У наукових працях М.М. Карабутова запропоновано використання при

iдентифiкацiї поняття “коефiцiєнта структурностi системи” [105, 145], який

задається або як вiдношення вхiдного i вихiдного сигналiв:

ks(t)= x(t)
u(t)

,

або як вiдношення евклiдових норм сигналiв у разi їх багатовимiрнiстi:

ks(t)= ‖x(t)‖
‖u(t)‖ .

На пiдставi цього коефiцiєнту робиться висновок у тому числi про стру-

ктуру системи. Але, для складних сигналiв, особливо якщо виконується умо-

ва u(t) = 0 або ‖u(t)‖ = 0, немає можливостi коректно використовувати цей

коефiцiєнт.

1.2.5. Адаптивно-пошукова iдентифiкацiя зi збуренням параметра

однiєї моделi

Метод адаптивно-пошукової iдентифiкацiї зi збуренням параметрiв однi-

єїмоделi спочатку був розробленийякметодпошукової оптимiзацiї [102, 141,

112, 46]. Мiнiмальнi вимоги до апрiорної iнформацiї, хороша стiйкiсть i про-

стота схемотехнiчної реалiзацiї дозволили застосувати даний метод не тiль-
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ки для вирiшення задач оптимiзацiї, але i для задач iдентифiкацiї параметрiв

складних систем [123, 103, 126] (рис. 1.3).

u(t)

O

M

p(t)

xo(t)
w(t)

+
−

xm(t)

F(e)
e(t)

ω (F)
F(t) ω(t)

CRO
g(t)

ki
∫

Рис. 1.3—Адаптивно-пошукова iдентифiкацiя зi збуреннямпараметра однiєї
моделi

Пошукова частота визначається значенням функцiї якостi: ω=ω0(1+kωF).

Керований генератор прямокутних коливань (КГПК, росiйською — УГПК,

CRO, Controlled rectangular oscillator) створює прямокутний сигнал g(t) зада-

ної частоти i одиничної амплiтуди. Надалi даний сигнал надходить на iн-

тегратор, формуючи поточне значення параметра (трикутний пошуковий

сигнал) p(t):

p(t)= ap +ki

t∫
0

g(t)dt, (1.1)

Швидкiсть пошуку v = dp/dt при малих змiнах параметра оцiнюється як

v ≈ k2
i kω sin(ωTd)

ω
∇F, (1.2)

де ki — коефiцiєнт при iнтеграторi, kω— коефiцiєнт впливу функцiї якостi на

частоту, Td — параметричне запiзнювання.

Важливоювiдмiннiстюданогометоду вiдметоду зi змiнноючастотоюпро-

бних впливiв є вiдсутнiсть ланки, яка реалiзую функцiю диференцiювання,

що пiдвищує стiйкiсть методу до шумiв вимiрювання. Для оцiнювання усе-

редненого градiєнта функцiї якостi використовуються динамiчнi властивостi

самого iдентифiкованого об’єкта, а саме — запiзнювання по параметру.
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Адаптивнi властивостi методу виявляються в двох ефектах. При видален-

нi вiд шуканого значення параметра частота пошукових коливань зменшує-

ться, що збiльшує iнтервал усереднення, i, як наслiдок — дозволяє видiлити

корисний сигнал на тлi перешкод. Зменшення пошукової частоти автомати-

чно збiльшує амплiтуду пошукових коливань,щодозволяє зменшитиймовiр-

нiсть попадання в локальний екстремум. При наближеннi до питомого зна-

чення амплiтуда пошукових коливань зменшується,що призводить до пiдви-

щення точностi iдентифiкацiї [101, 104, 45]. Iснуємодифiкацiяметоду, яка до-

зволяє iдентифiкувати одночасно кiлька параметрiв за рахунок застосування

випадково-детерменiрованних елементiв [123, 124].

Проте, даний метод також не позбавлений недолiкiв. Постiйнi пошуко-

вi коливання призводять до збурення динамiки моделi, яке не характерно

для об’єкта. При певних умовах таке збурення може повнiстю порушити про-

цес пошуку. Наприклад, такий ефект спостерiгається при близькостi пошуко-

вої частоти до характерних частотах вхiдного сигналу або власних коливань

об’єкта.

Працездатнiсть цього методу багато в чому визначається значенням мно-

жника sin(ωTd), який входить до (1.2). Вiн означає, що напрямок пошуку за-

дається спiввiдношенням мiж пошуковою частотою та параметричним запi-

знюванням. З одного боку це вiдображує той факт, що у якостi сховища iсто-

рiї, необхiдної дляметода, використовується власна динамiка об’єкту, тим са-

мим — вводить певнi обмеження на можливiсть використання цього методу.

Пошукова частота ω повинна як задавати iнтервал усереднення, так i забез-

печувати позитивну визначенiсть виразу sin(ωTd). Не усi об’єкти дозволяють

задовольнити цi двi вимоги одночасно.

1.2.6. Адаптивно-пошукова iдентифiкацiя з парою моделей i двома

генераторами iз загальним скиданням

Запропонований в роботi [58] метод iдентифiкацiї нелiнiйних динамi-

чних систем з використанням пари моделей i двох генераторiв iз загальним

скиданням (рис. 1.4) позбавлений основних недолiкiв попереднього методу.
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Рис. 1.4 — Система адаптивно-пошукової iдентифiкацiя з парою моделей i
двома генераторами iз загальним скиданням

У квазiстацiонарному випадкушвидкiсть пошуку визначається наступним

чином:

v ≈ ki(τl −τr)
τ

= 2kikωA∇F. (1.3)

За рахунок збiльшення витрат, пов’язаних з подвоєнням кiлькостi основ-

них елементiв системи iдентифiкацiї, вдалося значно пiдвищити як точнiсть,

так i швидкiсть iдентифiкацiї. Також розiрвано жорсткий зв’язок пошуко-

вої частоти з параметричним запiзнюванням. Це дозволяє задавати пошу-

кову частоту незалежно вiд швидкостi реакцiї об’єкту на змiни параметру, що

значно розширює можливостi методу.

Але i цей метод має певнi недолiки, пов’язанi з протирiччям “швид-

кiсть – точнiсть”. При малих значеннях параметра “A” стає можливим отри-

мати максимально точнi результати, але швидкiсть пошуку пропорцiйно

зменшується, i навпаки.

Також, цейметод, як i бiльшiсть перерахованих, не здатенпроводити iден-

тифiкацiю систем хаотичної динамiки, також як i iнших складних систем, для

яких немає прямого зв’язку мiж близькiстю значень параметрiв з близькiстю

вихiдних сигналiв.
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1.3. Постановка задачi дослiдження

У зв’язку з цим, метою дисертацiйної роботи є створення нових методiв

iдентифiкацiї нелiнiйних динамiчних систем, для яких характерна хаотична

динамiка, моделей процесiв iдентифiкацiї параметрiв таких систем.

Вiдповiдно до поставленої мети у дисертацiйнiй роботi необхiдно вирiши-

ти такi задачi:

— за рахунок аналiзу характеристик, якi зберiгаються навiть у хаоти-

чних режимах, розробити новi критерiї iдентифiкацiї, якi, на вiдмi-

ну вiд тих, що iснують, були б придатнi для аналiзу стану та динамiки

систем з хаотичною динамiкою, i створять базис для обґрунтування

працездатностi систем iдентифiкацiї;

— на пiдставi аналiзу iснуючих методiв, їх недолiкiв та властивостей,

розвинути iснуючi та розробити новi методи пошукової параме-

тричної iдентифiкацiї, якi б у повної мiрi використовували можли-

востi паралельних обчислювань та переваг використання ансамблю

синергiрованних моделей;

— створити моделi процесiв iдентифiкацiї хаотичних систем з викори-

станням запропонованих методiв, провести комп’ютерне моделюван-

ня процесiв iдентифiкацiї систем хаотичної динамiки та дослiдити їх

працездатнiсть, можливостi та характеристики;

— з цiллю створити пiдстави для перевiрки адекватностi розроблених

моделей процесiв iдентифiкацiї, розробити нову фiзичну систему з

хаотичною поведiнкою на пiдставi системи зв’язаних релаксацiйних

елементiв, що надасть можливiсть дослiдити та пiдтвердити переваги

розроблених методiв iдентифiкацiї;

— для перевiрки адекватностi розроблених моделей та методiв iден-

тифiкацiї, провести натурне моделювання процесiв iдентифiкацiї

запропонованого генератора хаосу, та порiвняти з результатами

комп’ютерного моделювання;
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— розробити програмне забезпечення, придатне для моделювання си-

стем хаотичної динамiки, систем iдентифiкацiї, предiкцiї та управлi-

ння.

1.4. Висновки по роздiлу 1

В цьому роздiлi проведено аналiз iснуючих визначень i методiв iдентифi-

кацiї нелiнiйних динамiчних систем.

В результатi проведеного аналiзу зробленi висновки про необхiднiсть роз-

витку теоретичних основ, пов’язаних iз задачею iдентифiкацiї систем, для

яких характерна хаотична динамiка.

Виходячи з аналiзу властивостей, недолiкiв та переваг iснуючих методiв,

поставленi задачi дослiдження, спрямованi на створення i дослiдження нових

методiв iдентифiкацiї i моделей процесiв їх функцiонування.

Список використаних джерел у даному роздiлi наведено у повному списку

використаних джерел пiд номерами [52], [39], [58], [51], [45], [46], [4], [3], [153],

[94], [148], [155], [156], [54], [56], [102], [100], [105], [110], [107], [112], [53], [113],

[117], [118], [119], [103], [126], [101], [104], [122], [123], [124], [129], [24], [25], [26],

[134], [138], [139], [140], [142], [143], [141], [144], [145], [50], [37].



43

2. ПОШУКОВI МЕТОДИ IДЕНТИФIКАЦIЇ

2.1. Постановка задачи параметричної iдентифiкацiї

Нехай заданодинамiчнийоб’єктO, що характеризується параметром po(t).

Iнформацiя про цей параметр може бути представлена рiзними способами.

Наприклад,може бути заданий тiльки дiапазон [pmin, pmax]можливих значень

параметра, цей дiапазонможемати залежнiсть вiд часу: [pmin(t), pmax(t)].Мно-

жину допустимих значень параметра позначимо черезP . На пiдставi апрiор-

них дослiджень може бути задана як щiльнiсть ймовiрностi для значень па-

раметра, так i залежнiсть цiєї ймовiрностi вiд часу. Наявнiсть щiльностi ймо-

вiрностi дозволяє використовувати iнформацiйнi оцiнки iдентифiкацiї [152,

70], але не є необхiдною умовою для синтезу системи iдентифiкацiї в цiло-

му. Бiльш того, для отримання досить точних iнформацiйних оцiнок потрi-

бно затратити значно бiльше ресурсiв на проведення моделювання, нiж на

власне iдентифiкацiю. Також можуть бути заданi додатковi обмеження, такi

як максимальна швидкiсть змiни параметра i т.д.

Нехай також iснує множина моделей Mi, i = 0 . . . N − 1. Структура об’єкту

та моделей передбачається вiдомої i однаковою, а параметрам об’єкта po(t)

вiдповiдають параметри моделей pi(t).

Слiд зазначити, що вимога визначеностi структури для складних нелiнiй-

них систем є принциповою. Задача структурної iдентифiкацiї систем, без

сильних обмежень на структуру об’єктiв, представляється практично неро-

зв’язною. Окремим випадком, для якого iдентифiкацiя можлива, є поста-

новка задачi з обмеженою (i найчастiше, сильно обмеженою) множиною

допустимих структур. При цьому перебiр цих структур буде еквiвалентний

iдентифiкацiї ще одного параметра. Iснують методи, що дозволяють прове-

сти структурну iдентифiкацiю в бiльш загальному випадку, але обмеження

залишаються суттєвими.

На вхiд як моделей, так i об’єкта подається вхiдний сигнал u(t). Окремий

випадок, коли нi об’єкт, нi моделi не вимагають вхiдного сигналу не пору-
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шує загальностi постановки. У деяких випадках не слiд нехтувати похиб-

кою вимiрювання вхiдного сигналу wu(t), проте, при аналiзi динамiки систем

iдентифiкацiї в цiлому, цiєю величиною, як правило, нехтують.

У загальному випадку u(t), x(t), p(t) — векторнi величини. У тих випад-

ках, коли розмiрнiсть x(t) не вище трьох, компоненти цього вектора будемо

позначати вiдповiдно x(t), y(t), z(t).

Вихiднi сигнали моделей xi(t) вважаємо вiдомими точно, так як похибки

представлення значень при чисельних обчисленнях зазвичай нехтовно малi

у порiвняннi з точнiстю вимiрювань. Навпаки, вихiд об’єкта xop(t) вважаємо

вимiряним з певною похибкою вимiрювання w(t):

xo(t)= xop(t)+w(t).

Сигнал w(t) зазвичай задається як випадковий сигнал з вiдомим видом

розподiлу, а також параметрами цього розподiлу, наприклад, задано нор-

мальний розподiл з середньоквадратичним вiдхиленням σw i характерним

часом автокореляцiї τw. При моделюваннi процесiв вимiрювання зовнiшнiх

сигналiв в допомогою АЦП може знадобитися бiльш складне уявлення:

xo(t)=W(xop(t)+w(t)).

де W — функцiя, яка має скiнчену множину значень, та вiдповiдає характе-

ристикам конкретного АЦП, такi як розряднiсть, iнтегральнi та диферен-

цiйнi похибки, динамiчнi властивостi тощо. Даний спосiб визначення xo(t)

необхiдний в тих випадках, коли треба вiдобразити при моделюваннi той

факт,щоданий сигналприймаєфiксованийнабiр значень, якийвизначається

розряднiстю АЦП.

Часовi обмеження на роботу системи iдентифiкацiї можуть бути зада-

нi наступними способами. У найпростiшому випадку, значення po вважає-

ться постiйним, але обмежено повний час вимiрювання T. В iншому випадку

задаються обмеження на динамiку po(t). Поширенi способи:

a) обмеження похiдної: ∣∣∣∣dpo(t)
dt

∣∣∣∣< dp,max. (2.1)
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Це найпростiший метод, але має обмежене застосування в реальних зада-

чах, так як рiзкi змiни значень параметра, пов’язанi з перемиканнями ста-

ну або режимiв роботи системи, виходом з ладу елементiв системи не дають

можливостi коректно обмежити величину dp,max. З iншого боку, такi змiни

вiдбуваються досить рiдко, i цей факт не вiдображає обмеження (2.1).

b) обмеження довжини кривої po(t) на будь-якому з iнтервалiв часу [t, t+
∆t]:

t+∆t∫
t

√
1+

(
dpo(t)

dt

)2
dt < lp,max. (2.2)

Це обмеження виглядає дещо штучним, але воно, з одного боку, вводить

обмеження на можливi змiни po(t), i з iншого боку, не обмежує рiзкi змiни

параметра в окремих областях.

c) спрощенаформа варiанту b)—обмеження довжинипроекцiї po(t)на вiсь

параметрiв p:
t+∆t∫
t

∣∣∣∣dpo(t)
dt

∣∣∣∣ dt < lpl,max. (2.3)

Метою задачi iдентифiкацiї вважатимемо знаходження такого сигналу

pid(t), для якого рiзниця мiж qid(t) та qo(t) є мiнiмально. Поняття “рiзницi”,

як i вид критерiю q, визначається задачею.

2.2. Критерiї iдентифiкацiї

2.2.1. Властивостi i параметри критерiїв iдентифiкацiї

Особливiсть динамiки хаотичних систем не дозволяє визначити мету

iдентифiкацiї як задачу мiнiмiзацiї будь-якої мiри µ(xo(t), xi(t)) у просторi

вихiдних сигналiв [93, 61, 62, 27].

На рис. 2.1 наведено приклад, що показує вiдмiннiсть траєкторiй для си-

стемиЛоренца [129] прималому збуреннi значень початкових умов. Вiдносна

рiзниця в початковому значеннi змiнної стану x0 становить 1×10−8.

На рис. 2.2 наведено приклад, що показує вiдмiннiсть траєкторiй для си-

стеми Лоренца при малому збуреннi значень параметра σ, що становить в

вiдносних одиницях 1×10−9.
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a b
Рис. 2.1 — Рiзниця в поведiнку системи Лоренца при малому збуреннi
початкових умов: сигнали (a) та рiзниця (b)

a b
Рис. 2.2 — Рiзниця в поведiнку системи Лоренца при малому збуреннi
параметра σ: сигнали (a) та рiзниця (b)

Цi приклади, що демонструють чутливiсть фазових траєкторiй хаотичних

систем як до дуже незначних змiн параметрiв, так i до малих змiн в станi

системи, пiдкреслюють той факт, що близькiсть (чи навiть збiг, за умови рi-

зної iсторiї) параметрiв моделi i об’єкта не означає близькiсть фазових тра-

єкторiй систем в сенсi найбiльш часто використовуваних мiр функцiональ-

них просторiв. Бiльш того, з огляду на щiльнiсть заповнення аттракторов та-

ких систем можна пiдiбрати досить близькi траєкторiї для систем з рiзними

значеннями параметрiв на обмеженому iнтервалi часу.

Отже, для синтезу системи iдентифiкацiї необхiдно iснування задано-

го скалярного критерiю q(x(t)), близькiсть величин якого для об’єкта i мо-
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делi (в сенсi будь-якої мiри) i дозволяє говорити про досягнення мети

iдентифiкацiї [137].

Для створення можливостi використання критерiю для цiлей iдентифiка-

цiї динамiчних системи, сам критерiй повинен якимось чином вiдобража-

ти глобальнi властивостi системи, а не її стан в конкретний момент часу,

тобто не змiнюватися (принаймнi iстотно), якщо властивостi системи, якi

представленi у математичної моделi параметрами, не змiнюються. У таких

випадках має сенс використовувати термiн “iнтегральнi критерiї”.

Iснує множина засобiв визначення критерiїв [93, 61, 62, 91, 86, 89, 68].

Для досить простих систем вид критерiю, придатного для задачi iдентифi-

кацiї, можна вивести, визначивши будь-яким чином виходячи зi структу-

ри математичної моделi. У деяких випадках вид критерiю можна пiдiбра-

ти емпiрично, на пiдставi досвiду в синтезi систем iдентифiкацiї для подi-

бних систем [79]. Проте, найбiльш обґрунтованим є пiдхiд, заснований на

використаннi будь-яких фiзичних iнварiантiв.

Практично в кожному роздiлi фiзики iснують певнi закони збереження.

Перш за все варто назвати загальновiдомi i загальнi закони збереження енер-

гiї, iмпульсу, моменту iмпульсу. Також iснують i застосовуються закони збе-

реження електричного, лептонного i барiонiв зарядiв, принцип безбарвностi

i т.д [48].

Найбiльш загальним, i, отже, найбiльш вживаним є закон збереження

енергiї. Крiм закону збереження енергiї, iснують областi, де має сенс за-

стосовувати iншi, аж до синтетичних законiв збереження, але цей пiдхiд

застосовується рiдше.

Кожен iз законiв збереження є iнварiантом, i може служити для синтезу

критерiю в якiйсь галузi при певних умовах. Проте, безпосередньо застосу-

вання фiзичних законiв збереження не завжди зручно i прямолiнiйно. На-

приклад, в теорiї управлiння системи динамiчного хаосу вiдносять до “диси-

пативних” систем. Сам цей термiн дещо вiдрiзняється вiд аналогiчного, що

застосовується у фiзицi. Там система вважається дисипативною, якщо вона

не отримує енергiю ззовнi, а наявну переводить в форму, яка не описується

використаним комплексом взаємодiй, найчастiше в тепло.
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В теорiї управлiння вважається, що система, зберiгаючи процес дисипа-

цiї (переведення енергiї в неконтрольовану форму), отримує енергiю ззовнi,

що i забезпечує її незатухаючу динамiку [131, 153, 135]. Бiльш того, сам вид

вже iснуючих математичних моделей хаотичних систем не дозволяє явно ви-

дiлити поняття енергiї в чистому виглядi. У таких випадках доводиться вда-

ватися до напiвемпiричних методiв, розглядаючи доступнi змiннi стану си-

стеми, проводячи аналiз їх впливу i, в результатi моделювання, вибираючи

вiдповiдний вид критерiю.

Розглянемо основнi способи подання енергiї:

Кiнетична енергiя тiла масою m, яке рухається зi швидкiстю v:

Ek =
mv2

2
= m

2

(
dx
dt

)2
. (2.4)

Слiд звернути увагу, що, в порiвняннi з класичним уявленням енергiї при

обробцi сигналiв, тут присутнiй квадратична залежнiсть вiд похiдної сигналу.

Потенцiйна енергiя в однорiдному полi (нульовий рiвень обирається

довiльно):

Ep = mgx. (2.5)

Потенцiйна енергiя в пружному наближеннi:

Ep = k
x2

2
. (2.6)

Кiнетична енергiя тiла, що обертається:

Ek = J
ω2

2
= J

2

(
dϕ
dt

)2
. (2.7)

Внутрiшня теплова енергiя:

E t = im
2M

RT. (2.8)

Електрична енергiя, накопичена в конденсаторi:

Ec = CU2

2
. (2.9)
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Енергiя магнiтного поля, накопичена в котушцi iндуктивностi:

E l =
LI2

2
= L

2

(
dQ
dt

)2
. (2.10)

Енергiя, яка перетворюється у тепло омiчним опором:

Er =UI = I2R = U2

R
=U

dQ
dt

. (2.11)

Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити висновок, що, незважаю-

чи на рiзноманiтнiсть фiзичних процесiв, кiлькiсть способiв подання енер-

гiї (розглядаємо зосередженi параметри) досить обмежена. Основнi види

залежностей:

— Квадратична залежнiсть вiд координати: E ∼ x2.

— Лiнiйна залежнiсть вiд координати: E ∼ x.

— Квадратична залежнiсть вiд похiдної координати за часом: E ∼
(

dx
dt

)2
.

— Лiнiйна залежнiсть вiд добутку координат: E ∼ x · y.

— Лiнiйна залежнiсть вiд добутку однiєї координати на похiдну iншої:

E ∼ x · dy
dt .

— Максимум величини на заданому iнтервалi часу.

Такимчином, в тих випадках, колинемаєможливостi використовувати яв-

ний,щобезпосередньо випливає з суворого аналiзу системикритерiй, як кан-

дидати має сенс перебрати можливi комбiнацiї з перерахованих виразiв. При

цьому слiд враховувати, що, на вiдмiну вiд строгих законiв збереження отри-

манi величини характеризують систему (або її окремi елементи) в досить гру-

бому наближеннi. Ще однiєю важливою вiдмiннiстю критерiїв, побудованих

за такою схемою, вiд суворих законiв збереження є те, що закони збережен-

ня виконуються строго в кожен момент (з точнiстю, яка забезпечується вимi-

рами). Навпаки, критерiї, отриманi таким напiвемпiричним шляхом, мають

сенс тiльки пiсля будь-якого усереднення.

Наслiдком неможливостi безпосереднього використання вихiдних сигна-

лiв об’єкта i моделей в якостi критерiю iдентифiкацiї, а також вимога фiзи-

чної вимiрностi критерiю є той факт, що для отримання оцiнки критерiю, як

правило, потрiбно чимало часу [65, 9].
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2.2.2. Вiдмiннiсть завдання iдентифiкацiї вiд завдань рiшення нелi-

нiйного рiвняння i пошуку екстремуму

На перший погляд, при заданому критерiї iдентифiкацiї, задача iдентифi-

кацiї зводиться до класичної задачi розв’язання нелiнiйного рiвняння: треба

знайти такi значення параметрiв p, при яких критерiй моделi (або будь-якої

з моделей) qm приймає значення, найбiльш близьке до значення критерiю

об’єкта qo:

µ(qo, qm(p))→min .

Або ж при використаннi функцiї якостi iдентифiкацiї F(qo, qm) задача

еквiвалентна класичної задачi пошуку екстремуму:

F(qo, qm(p))→max .

Насправдi, iснують певнi аспекти, якi роблять таке зведення практично

неможливим.

Перш за все, в постановцi обох вихiдних задач передбачається, що спосте-

режувана система статична: значеннякритерiюне залежить вiд часу, i провiв-

ши вимiр в точцi один раз, можна до нього не повертатися. Навпаки, iденти-

фiкацiя динамiчної системи передбачає, що значення критерiю, навiть пiсля

будь-якого усереднення на кiнцевому iнтервалi часу, є величина динамiчна,

причому динамiка визначається не тiльки параметрами системи, але i вла-

стивостями самої системи вимiрювання, а також процесом взаємодiї систе-

ми вимiрювання змоделями. Прицьомуможливi досить нетривiальнi явища,

такi як параметричний резонанс [115], поширення параметричних хвиль на

множинi моделей.

Також iстотну роль можуть грати як шуми вимiрювання, так i побiчнi ефе-

кти вiд процесу фiльтрацiї шумiв. Застосування практично будь-якого фiль-

тра призводить до запiзнювання в процесi вимiрювання, i iгнорування цих

явищ може привести як до порушення стiйкостi пошуку, так i отримання

абсолютно неадекватних результатiв при наявностi стiйкостi.

У вихiдних задачах передбачається, що не тiльки значення функцiї вiдомо

точно в кожнiй точцi, але також вiдомi всi похiднi (принаймнi, необхiднi для
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роботи методу). У реальних задачах iдентифiкацiї похiднi безпосередньо не

доступнi для вимiрювання, а їх оцiнка вимагає застосування спецiальних ме-

тодiв. При цьому процес оцiнювання похiдних, як правило, бiльш чутливий

до шумiв вимiрювання, нiж вимiрювання.

Всi цi явища роблять задачу iдентифiкацiї складнiшою, нiж вихiднi зада-

чi, що навiть зумовило iснування широкого спектру методiв iдентифiкацiї.

Тим не менш, деякi алгоритми, що застосовуються при пошуку екстремуму,

можуть бути кориснi при синтезi системи iдентифiкацiї.

Поняття iнтегрального критерiю, що застосовується до реальних задач,

передбачає не тiльки взяття або оцiнку iнтеграла та обраному часовому iн-

тервалi, а й нормування на величину цього iнтервалу. Це дає можливiсть за-

стосованим критерiям не мати явної мультиплiкативної залежностi вiд часу,

i описувати властивостi саме об’єкта. Таким чином, iнтегральний критерiй

можна уявити як рiзновид усереднення для виразу, що формує цей критерiй.

Однак, такi види усереднення, як середнє арифметичне, медiана та iншi

незастосовнi для формування критерiю для систем iз змiнним параметром.

Для реалiзацiї можливостi такого визначення необхiдно обмежити по часу

дiапазон усереднення. Оцiнку цього обмеження позначимо τq. В якiйсь мiрi

це еквiвалентно застосуванню фiльтру нижнiх частот з частотою зрiзу aq =
1/τq. Розглянемо можливi реалiзацiї такого усереднення.

Найбiльш очевидний спосiб обмеженого за часом усереднення — ковзне

середнє [55]. Якщобазовийвираздляформуваннякритерiюпозначитияк x(t),

то цей спосiб усереднення має вигляд:

qx,a(t)= 1
τq

t∫
t−τq

x(t)dt. (2.12)

Суфiксом “,a” при зазначеннi критерiю будемо позначати саме це визна-

чення. Незважаючина простоту визначення, вiдмiннi частотнi характеристи-

ки, застосування цього методу в реальних задачах досить незручно. Перш за

все, при чисельнiй реалiзацiї такого iнтегрування необхiдно зберiгати вели-

ку кiлькiсть попереднiх значень, алгоритмiчно забезпечити коректний старт

при t < τq. Також при реалiзацiї цього методу ефективним алгоритмом, при
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якому кiлькiсть операцiй на кожному кроцi не залежить вiд τq, виникають

питання накопичення помилок обчислення.

Менш витратним (з точки зору обсягу обчислень) є метод експоненцiаль-

ного згладжування [144], динамiку якого стосовно сигналу x(t)можна описати

рiвнянням:
dqx,l

dt
= 1
τq

(
x(t)− qx,l(t)

)
(2.13)

Суфiкс “,l” в подальшому викладi буде застосовуватися для усереднен-

ня виду (2.13). Чисельна реалiзацiя подiбного згладжування не представляє

проблем. Iснують ефективнi, в тому числi апаратнi реалiзацiї (2.13) в дис-

кретному поданнi (НIХ-фiльтри). Також можливо, в разi наявностi iнформа-

цiї про спектральний склад x(t) застосовувати бiльш складнi, але ефективнi

фiльтри для завдання усереднення. Однак, при iдентифiкацiї хаотичних си-

стем безперервнiсть спектра буде перешкоджати застосуванню ефективних

фiльтрiв.

Якщо q(x(t)) — придатний для використання у задачi iдентифiкацiї кри-

терiй, причому x(t) > 0 ∀ t > 0, f (x) — суворо монотонна функцiя ∀x > 0, то

i q( f (x(t)) — теж придатний для даної задачi критерiй. Тим не менш, близь-

кiсть отриманої iнтегральної залежностi в стацiонарному випадку q(p) до лi-

нiйної дозволяє системi iдентифiкацiї функцiонувати в близьких режимах на

всiй областi визначення p. Для досягнення цiєї мети при виборi виду крите-

рiю слiд, якщо це можливо, використовувати фiзичнi обґрунтування для на-

ближення до лiнiйної залежностi q(p). Також можна, використовувати пере-

бiр для вибору найбiльш пiдходящого визначення. З урахуванням (2.4)–(2.11)

наведемо приклади подiбних визначень.

dqx2,l

dt
= 1
τq

(
x2(t)− qx2,t(t)

)
, (2.14)

qrx,a(t)=

√√√√√√ 1
τq

t∫
t−τq

x2(t)dt. (2.15)
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q|x|,a(t)= 1
τq

t∫
t−τq

|x|(t)dt. (2.16)

qxy0.5,a(t)=

√√√√√√ 1
τq

t∫
t−τq

x(t)y(t)dt. (2.17)

При цьому слiд зазначити, що в стацiонарному випадку, при значних ве-

личинах τq, рiзнi методи усереднення дають результати, якi практично немо-

жливо розрiзнити, i залежностi як вiд τq, так i вiд t стають нехтовно малими.

Отриману залежнiсть вiд параметра об’єкта будемо позначати q(p).

2.3. Основнi поняття i параметри пошукових систем iдентифiкацiї

2.3.1. Апрiорна i поточна iнформацiя

Без апрiорної iнформацiї неможлива побудова працездатної системи

iдентифiкацiї. Основнi апрiорнi величини визначаються на етапi постановки

задачi iдентифiкацiї.

В першу чергу це параметри масштабу: множина допустимих значень па-

раметрiв P , характерний час роботи iдентифiкованої системи T, а також

необхiдна точнiсть i швидкодiя iдентифiкацiї (можуть бути заданi рiзними

способами). У цей список може входити i обмеження на динамiку змiни па-

раметра. У процесi роботи цi параметри можуть уточнюватися за поточною

iнформацiєю.

Частину апрiорної (по вiдношенню до iдентифiкацiї) iнформацiї надає

процес синтезу критерiю iдентифiкацiї. В першу чергу, це сам вид крите-

рiю. Їм визначаться як дiапазон змiни величини цього критерiю ∆q, так

i динамiчнi властивостi: залежностi σq(τq) або σq(aq), в найпростiших ви-

падках, при заданiй точностi — характерний або мiнiмальний час оцiню-

вання (τq,min), характерний час реакцiї системи τp на змiну параметра з

урахуванням динамiки вимiрювання q.

Процес пошукової iдентифiкацiї полягає в налаштовуваннi параметрiв

однiєї або декiлькох моделей, визначення критерiїв iдентифiкацiї i вiдповiд-
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них функцiй якостi, i оцiнювання за цiєю iнформацiєю значення iдентифi-

кованого параметра pid. При використаннi в цiлях iдентифiкацiї декiлькох

моделей, з’являються спiльнi дiї, що застосовуються до кожної з них.

2.3.2. Функцiї якостi iдентифiкацiї i безрозмiрний вид критерiю

Критерiй, заснований на фiзичних принципах, найчастiше є розмiрною

величиною. Навiть у тому разi, коли конкретний вид критерiю визначено

емпiрично або пiдбором, критерiй найчастiше є розмiрною величиною. Як

наслiдок, безпосереднє використання величини критерiю досить незручно.

Наприклад, при змiнi одиниць вимiру, змiнi загального масштабу об’єкта,

значення такого критерiю також будуть змiнитися, що досить незручно при

синтезi системи iдентифiкацiї.

Друга проблема викликана тим, що нi iснування досить адекватної моде-

лi, анi побудова вiдповiдного критерiю якостi iдентифiкацiї не дає можли-

вiсть вiдповiсти на питання про якiсть результату, отриманого в процесi ро-

боти системи iдентифiкацiї. Необхiдна зовнiшня умова, яка дозволяє оцiнити

отриманий результат. Порiвняння в просторi параметрiв допустимо практи-

чно тiлькидляштучнихмодельних задач.Отже, повинен бути якимось чином

заданий характерний масштаб в просторi критерiїв, який визначає отриману

якiсть iдентифiкацiї.

Є, як мiнiмум, два пiдходи до вирiшення даної проблеми. Перший досить

очевидний — усi критерiї наводяться до безрозмiрного вигляду шляхом нор-

мування на будь-яку характерну величину тiєї ж розмiрностi. В якостi такої

величини можна взяти максимальне значення критерiю при поточних обме-

женнях, значення критерiю для “центральної” точки множини P , а також

вiдповiдну за змiстом i розмiрностi величину, отриману з аналiзу фiзичних

розмiрностей. При цьому необхiдна якiсть iдентифiкацiї задається в обраних

безрозмiрних одиницях.

Другий метод використовується при створеннi екстремальних систем

управлiння — введення “функцiї якостi” [156, 152].
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При використаннi введених позначень для задачi iдентифiкацiї визна-

чимо її наступним чином: F(qo, qm). На цю функцiю накладаються наступнi

умови:

— Iнварiантнiсть по вiдношенню до зсуву: F(a+ c,b + c) = F(a,b). Неви-

конання цiєї вимоги означає залежнiсть методу вiд використовуваної

системи координат, i, як наслiдок — призводить до логiчної супере-

чливостi методу. Якщо в цiєї умовi покласти c = −b, то очевидно, що

для визначенняфункцiї F(a,b) з двома аргументами досить визначити

функцiю з одним аргументом: F(a−b,b−b)= F(a−b,0)= F(a−b).

— Симетричнiсть: F(a,b) = F(ba) або ж F(a) = F(−a), що еквiвалентно ви-

значеннiфункцiї якF(|a|). Наявнiстьцiєї вимогиобумовленапотребою
в отриманнi незсунених оцiнок iдентифiкованого параметра.

— Iснування одного екстремуму з певним значенням, для визначено-

стi одиничним: F(a,b) = 1 ⇔ a = b. Або ж в поданнi функцiї з одним

аргументом F(0) = 1. Наявнiсть декiлькох екстремумiв робить ре-

зультат процесу iдентифiкацiї неоднозначним. Ця вимога абсолютно

не накладає вимогу iснування лише одного екстремуму на функцiю

F(q(pm), q(po)), po = const. Проте, при монотонної залежностi q(p) це

буде виконуватися автоматично.

— Монотоннiсть на кожної з гiлок: коли a2 − b2 > a1 − b1, ai − bi Ê 0, то

F(a1,b1) Ê F(a2,b2). Порушення цiєї умови також може привести до

порушення процесу пошуку, так як при цьому вносяться штучнi ло-

кальнi екстремуми. При цьому умова F(a1,b1) = F(a2,b2) допустима

тiльки у видаленнi вiд робочої областi. Варiант з одним аргументом:

a2 > a1,a1 Ê 0→ F(a1)Ê F(a2).

— Неперервнiсть — використовується класичне визначення з матема-

тичного аналiзу. Формально ця вимога не є строго обов’язковою, ба-

гато з розглянутих в роботi методiв можуть зберегти працездатнiсть

i при його порушеннi. Тим не менш, не слiд без особливої необхi-

дностi створювати штучнi перешкоди нормальному функцiонуванню

системи iдентифiкацiї.
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Цi вимоги при застосуваннi на практицi часто доповнюються вимо-

гою до простоти реалiзацiї функцiї якостi, або навiть до можливостi

її схемотехнiчної реалiзацiї без застосування елементiв обчислювальної

технiки.

Для зручностi використання рiзних функцiй якостi в однiй i тiй же

системi iдентифiкацiї, а також для спрощення порiвняння властивостей

дослiджуваних методiв, приймемо:

F(a,a)= 1; lim
b→±∞

F(a,b)= 0. (2.18)

З урахуванням позначення

qr = qo − qm

qγ
, (2.19)

яке вiдображає той факт, що першим етапом побудови функцiї якостi є при-

ведення до безрозмiрного вигляду, представленi найбiльш поширенi види

таких функцiй [81, 79]:

Fgauss = exp(−q2
r), (2.20)

Fparabolic = 1− q2
r

(
1− 1

e

)
, (2.21)

Ftriangle = 1−|qr|
(
1− 1

e

)
, (2.22)

Fhyper =
1

1+|qr|
(
1− 1

e
) , (2.23)

Flog = 1− ln(1+|qr|) 1−1/e
ln(2)

. (2.24)

Для усiх розглянутих функцiй qγ—величина, обернена до чутливостi фун-

кцiї якостi γ, яка задає масштаб i робочий дiапазон функцiї якостi. При цьо-

му, як правило, значенняцихфункцiйможуть бутиштучно обмеженi iнтерва-

лом [0;1]. Кожна з розглянутих функцiй має свiй набiр переваг i недолiкiв [81].

Детальнiше це питання буде розглянуто в роздiлi 4.
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Рис. 2.3 — Функцiї якостi iдентифiкацiї (2.20)–(2.24)

2.4. Структура пошукових систем

Введемо необхiднi для подальшого викладу визначення.

Визначення: пошуковий агент— це динамiчна система, яка отримує ви-

хiднi (x(t)), i, при необхiдностi, вхiднi (u(t)) сигнали вiд однiєї або кiлькох мо-

делей, величину оцiнки стану об’єкта за критерiєм iдентифiкацiї, може обмi-

нюватися iнформацiєю з iншими елементами пошукової системи, та, на пiд-

ставi значення критерiю iдентифiкацiї, реалiзує алгоритмнастройкипараме-

трiв моделi (моделей) таким чином, щоб забезпечити визначення заданого

параметра.

Визначення: координатор пошуку — це динамiчна система, яка отри-

мує iнформацiю вiд пошукових агентiв i на пiдставi цiєї iнформацiї визна-

чає pid(t) — величину iдентифiкованого параметра. Крiм цього, координа-

тор може, на пiдставi цiєї ж iнформацiї, керувати процесом адаптацiї всiєї

пошукової системи.

Таким чином, система iдентифiкацiї складається з множини агентiв, та

множини координаторiв пошуку, якi спiльно вирiшують задачу iдентифiка-

цiї. За винятком iєрархiчних систем iдентифiкацiї, найчастiше використову-

ється один координатор пошуку.

У найпростiшому випадку, коли використовується один пошуковий агент,

обов’язки агента i координатора можуть бути поєднанi. Якщо вiдкинути цей

вироджений випадок, найбiльш простою є “плоска” структура системи iден-
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тифiкацiї (рис. 2.4). При цьому координатор отримує iнформацiю вiд усiх

пошукових агентiв, i, при необхiдностi, управляє ними.

M1
u(t)

A1x1(t)
p1(t)

pid(t)

M0 A0x0(t)
p0(t)

O

w(t)

q
xo(t) qo(t)

Mn−1 An−1xn−1(t)
pn−1

Рис. 2.4 — Мультиагентна система iдентифiкацiї з плоскою структурою

Убiльш складних випадкахможе використовуватися iєрархiчна структура,

при цьому кожен елемент, за винятком першого i останнього рiвня, служить

як джерелом iнформацiї для подальшого рiвня, так i координатором для по-

переднього. При цьому елемент може як мати безпосередньо керовану мо-

дель, тобто виконувати роль агента, так i задовольнятися роллю промiжного

координатора.

Деякi конфiгурацiї агентiв i координаторiв в даний час практично застосо-

вуються, можливо пiд iншими позначеннями i для iнших задач, деякi введенi

вперше. Розглянемо деякi конфiгурацiї.

Рiй— множина агентiв, що забезпечує iдентифiкацiю за рахунок концен-

трацiї максимальної кiлькостi агентiв в областi передбачуваного максиму-

му функцiї якостi або ж заданого значення критерiю. Три складовi поведiн-

ки: рух до оцiнюваного локального екстремуму, до глобального, випадкова

складова.

Перевагою даного пiдходу є простота алгоритмiв, якi повиннi бути реалi-

зованi агентами. Недолiки — потрiбно надмiрна кiлькiсть агентiв. Значна ча-

стина агентiв, що знаходяться поблизу екстремуму, практично не приносить
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iнформацiї. Ройовий алгоритми (як i їх прообрази в живiй природi) орiєн-

тованi для збiльшення видобутку ресурсiв, а не iнформацiї. Також недолiком

можна вважатинеобхiднiсть отримання iнформацiї вiд координатора (а саме,

значення pid) кожним агентом для можливостi визначення його динамiки.

Стрiй — множина агентiв, розташування яких, i якщо необхiдно, змiще-

ння, задається однаковим чином. Вiдсутня iндивiдуальна динамiка кожно-

го агента. Нерухомий стрiй утворює сiтку, як рiвномiрно розподiлену по

простору параметрiв, так i нi.

Складнiсть алгоритмiв, що реалiзується кожним агентом в цьому випадку,

простiше, нiж у випадку рою. Бiльш того, передача iнформацiї вiд коорди-

натора (в даному випадку “командира”) до агента є необов’язковою. Проте,

можливостi як адаптацiї, так i просто пiдвищення точностi iдентифiкацiї у

даного пiдходу сильно обмеженi.

Ансамбль — множина агентiв, що забезпечує iдентифiкацiю за рахунок

розподiлу агентiв таким чином, який забезпечує як точнiсть iдентифiкацiї за

рахунок обмеженого скупчення агентiв в областях передбачуваних максиму-

мiвфункцiї якостi, так i оперативногопереключенняна iншi областi при змiнi

параметрiв за рахунок недопущення невиправданої скупченостi агентiв [14].

Можливе застосування систем iдентифiкацiї з структурами i поведiнкою

вищого рiвня, але в данiй роботi вони не розглядаються.

У цiєї роботi основна увага придiляється саме пошуковим структурам ти-

пу “ансамбль”. Очевидним недолiком даного пiдходу є вiдносна складнiсть

алгоритмiв, що реалiзується пошуковими агентами.

2.5. Властивостi, параметри i алгоритми роботи пошукових агентiв

2.5.1. Задачi, вхiднi i вихiднi сигнали пошукових агентiв

У вiдповiдностi до свого визначення, один пошуковий агент може керу-

вати як однiєю моделлю (рис. 2.5, 2.6), так i кiлькома (рис. 2.7). При цьому

вiнможевикористовувати iнформацiю, як отриманубезпосередньо вiд iнших

агентiв, так i обчислену в результатi обробки даних на iнших рiвнях системи

iдентифiкацiї.
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Рис. 2.5 — Пошуковий агент, який використовую функцiю якостi F, та
управляє параметром однiєї моделi
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Рис. 2.6 — Пошуковий агент, який використовую критерiй q, та управляє
параметром однiєї моделi
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Рис. 2.7 — Пошуковий агент, який управляє параметрами двох моделей

Для спрощення позначень величин,що належать рiзним агентам, введемо

позначення. Якщовданому контекстi важливо вказувати iндекс агента, то вiн

вказується явно, наприклад: Fc,i(t) — значення функцiї якостi для централь-

ної (“c”) моделi агента з iндексом “i”. У тих випадках, коли обрано конкре-

тний агент або коли позначення застосовується до всiєї множинi агентiв, iн-

декс можна вилучити, наприклад: pe(t)—оцiнка значення параметра для по-

точного агента або ж для агентiв взагалi. Для позначення найближчого околу

агента використовуємо такi позначення: “c”— “center”— позначає централь-

ну або єдину модель агента або ж вiдноситься до агенту в цiлому, “l” — “left”
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—позначає, в залежностi вiд контексту, або величину, яка вiдноситься до по-

переднього (за iндексом) агенту, або ж першу модель (з двох або трьох), яка

використовується агентом, “r” — “right” — аналогiчно, але в протилежну сто-

рону у просторi iндексiв. Якщож необхiдно вказати iндекс агента, а величина

щодо об’єкта має позначення “c”, то цю частину позначення можна опусти-

ти, наприклад: pi(t)≡ pi,c(t), qi,c ≡ qi(t). Всi iндекси одночасно опускати не мо-

жна, однак, в очевидних випадках можна опускати явну залежнiсть вiд часу:

ql(t)≡ ql. При необхiдностi, що величина вiдноситься до моделi, без вказiвки

конкретного iндексу моделi, будемо використовувати iндекс “m”, наприклад

xm — вихiдний сигнал заданої (або ж єдиною) моделi.

У разi, коли один агент налаштовує кiлька моделей, або, якщо простiр па-

раметрiв має розмiрнiсть бiльше одиницi, замiсть простого iндексу i можуть

застосовується складовi.

Кожен агент на пiдставi як власних вимiрiв, так i iнформацiї, отриманої

вiд iнших агентiв, оцiнює значення pe(t), яке, за його даними, найближче до

параметра об’єкту po(t). Частина методiв використовує це подання неявним

чином. При цьому, якщо значення pe виходить за межi значень параметрiв

моделей, на пiдставi яких було отримано це значення, то його слiд вважати

сумнiвним. Ступiнь “впевненостi” в розрахунковому значеннi pe позначимо

S ∈ [0;1] (surety). В результатi такi оцiнки в подальшому можна як взагалi не

враховувати при розглядi, так i обмежити їх вплив на наступному рiвнi. Або

— можна обмежити область допустимих значень pe значеннями параметрiв

моделей, що використовуються.

Вихiдними сигналами агента є:

— pc(t) — поточне значення параметра.

— pe(t) – поточне значення оцiнки параметра.

— Fc(t)— поточне значення функцiї якостi (якщо використовується одна

модель для агента, або ж якщо агент якимось чином її усередняє

або апроксимує в разi декiлькох моделей). Може поєднувати функцiї

вхiдного i вихiдного сигналiв.

— qc(t)— значення критерiю якостi (аналогiчно попередньої величиною

в разi декiлькох моделей); спочатку цей сигнал був представлений як
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вхiдний для агента, проте вiн може використовуватися i на бiльш ви-

соких рiвнях системи iдентифiкацiї. Якщо ж агенту значення крите-

рiю недоступно, то i в списку вихiдних сигналiв ця величина також

вiдсутня.

— Fe(t) — апроксимоване значення функцiї якостi в точцi pe(t). Якщо

агент не використовує для роботи апроксимацiю F, то i вiдповiдний

вихiдний сигнал не використовується.

— S(t) — ступiнь “впевненостi” агента в отриманому значеннi.

Деякi з цих сигналiв можуть не використовуватися в конкретної реалiза-

цiї координаторапошуку.Наприклад, системи iдентифiкацiї з однимагентом

практично не потребують величини S(t). Величина qc(t) досить рiдко викори-

стовується при роботi координатора. Досить часто використовуються похi-

днi сигнали, наприкладW(t)= Fc(t)S(t) (worthiness), який поєднує як локальну

впевненiсть агента в оцiнцi pid(t), так i глобальну функцiю якостi. Також за-

значенi сигнали можуть використовуватися самим агентом безпосередньо,

для визначення власної динамiки.

Агенти, для оцiнювання величини pe можуть використовувати як значе-

ння критерiїв iдентифiкацiї q безпосередньо, так i тiльки значення функцiй

якостi, якi вiдповiдають критерiям.

Принципової рiзницi мiж конфiгурацiями “один агент — пара моделей” i

“два агента, кожен управляє однiєю моделлю” немає. Для визначеностi буде-

мо вважати, що якщо пiдтримується постiйна рiзниця мiж значеннями па-

раметрiв моделей, або ж ця рiзниця визначається одноманiтно, то це — один

агент. Якщожрiзницяне визначається безпосередньо, i є наслiдкомдинамiки

кожної моделi, то має сенс говорити про пару агентiв.

Проте, при використаннi пари моделей невиправдано багато часу витра-

чається на перемiщення пошукової пари, особливо при рiзких змiнах iденти-

фiкованого параметра [82]. Тому, використання множини пошукових агентiв

може кардинально зменшити час iдентифiкацiї.

Розглянемо випадок, коли кожен агент керує двома моделями.

Для систем iдентифiкацiї, що використовують тiльки один агент з дво-

ма моделями, це досить непоганий варiант. Якщо ж використовувати кiль-



63
ка агентiв, кожен з парою моделей, то моделi в цiй системi будуть викори-

стовуватися нерацiонально. Розглянемо випадок, коли значення параметрiв

моделей розподiленi в просторi параметрiв послiдовно, i значення параме-

тра, вiдповiдне qo лежитьмiж значеннями параметрiв пари сусiднiх моделей.

При цьому, якщо пара моделей належить одному агенту, то вiн, а отже, i вся

система iдентифiкацiї може досить точно оцiнити значення qo. Якщо ж мо-

делi цiєї пари належать рiзним агентам — то задача оцiнки вирiшується вже

координатором, що, може привести до росту похибки iдентифiкацiї.

Для того, що б нiвелювати цей недолiк, створимо структуру системи iден-

тифiкацiї, в якiй кiлькiсть моделей дорiвнює кiлькостi агентiв, не рахуючи,

може бути, додаткових моделей на границi робочої областi. Кожен агент без-

посередньо управляє однiєю моделлю, та отримує iнформацiю вiд двох най-

ближчих агентiв про значення параметра i критерiю iдентифiкацiї (або фун-

кцiї якостi) їхмоделей (рис. 2.4). Прицьому кожнамодельмає впливна трiйку

агентiв, i навпаки, кожен агент отримує iнформацiю вiд трьох моделей. Ко-

жна модель входить у три трiйки, та цi трiйки обробляються за однаковими

правилами.

Обробка границь робочої областi потребує додаткових пiдходiв. Для того,

що б обробити границю пошукової областi є кiлька пiдходiв, якi потребують

визначення додаткових моделей, використання яких i забезпечує як обмеже-

ння областi пошуку, так i єдинообразностi алгоритмiв для агентiв всерединi.

Надалi будемо позначати їх iндексами “ll” i “rr”.

Перший з пiдходiв реалiзується найбiльш простим способом i практично

не вимагає витрат. В цьому випадку для однаковостi множина моделей до-

повнюється двома (в одновимiрному випадку) нерухомими псевдомоделямi

(fake models). Для псевдомоделей вважаємо Fll = Frr = 0, а координати ви-

бираються за межами робочого дiапазону пошуку. Застосування цього пiд-

ходу найбiльш виправдано для агентiв, що обчислюють значення pe на пiд-

ставi значень функцiї якостi. При цьому, платою за меншi обчислювальнi ви-

трати є поява впливу “стису” на весь ансамбль у цiлому. Системи з агента-

ми, якi використовують для визначення pe безпосередньо значення крите-

рiю, не можуть безпосередньо скористатися цьому пiдходом, так як нульово-
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го (або близькому до нульового) значення функцiї якостi зазвичай вiдповiдає

необмежена множина значень критерiю.

Другий пiдхiд вiдрiзняється застосуванням нерухомих справжнiх моде-

лей на границi робочої областi. При цьому, агенти, що є сусiдами цих мо-

делей, можуть використовувати значення як параметрiв, так i критерiїв цих

моделей природним чином. Основним недолiком цього пiдходу є додатко-

ва витрата ресурсiв для моделей на границi. Також застосування таких мо-

делей може бути не виправданим у тих випадках, коли моделювання за ме-

жами (або безпосередньо на границi) неможливо через порушення стiйко-

стi моделей. Тим не менш, цей пiдхiд, з одного боку, дозволяє коректно за-

стосовувати агентiв, якi використовують q для визначення pe, а з iншого —

дозволяє позбутися вiд впливу, що “стискає” при використаннi агентiв, якi

використовують F.

Промiжним варiантом є пiдхiд, при використаннi якого теж використову-

ються псевдомоделi, але замiсть нульового значення функцiї якостi викори-

стовується або яким-небудь чином апроксимоване значення F, (може бути

застосовано i до q), або отримане в результатi попереднього моделювання.

2.5.2. Методи визначення шуканого значення параметра одним

агентом

Першою iз задач, що постають перед агентом iдентифiкацiї, є визначення

pe(t)на пiдставi наявних даних, а також оцiнка впевненостi S(t) в отриманому

значеннi.

Системи пошукової та адаптивно-пошукової iдентифiкацiї, якi викори-

стовуються для роботи з звичайними нелiнiйними динамiчними системами,

в якостi вихiдних даних як для визначення безпосередньо шуканого параме-

тра, так i для побудови пошукової траєкторiї використовували безпосередньо

вихiднi сигнали об’єкта (xo(t)) i моделi (xm(t)). При цьому явно або неявно ви-

користовувалася функцiя якостi. Бiльш того, при певних умовах, з урахуван-

ням iнерцiйних та усереднювати властивостей системи iдентифiкацiї такий

пiдхiд, неявним чином, використовував один з енергетичних критерiїв.
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При iдентифiкацiї систем хаотичної динамiки використання критерiю

iдентифiкацiї є обов’язковим. Природно, це може бути застосовано i для

систем, що не проявляють хаотичну динамiку. При цьому агент, для вико-

нання своїх задач, може використовувати як саме значення критерiю, так

i вiдповiдне йому значення функцiї якостi. Алгоритми, що використовую-

ться агентами в цих випадках, будуть iстотно вiдрiзнятися. В першу чергу це

пов’язано з тим, що парний вид функцiй якостi спонукає використовувати

для визначення максимуму методи, характернi для систем екстремального

керування [141].

Для несуперечностi i збереження працездатностi системи iдентифiкацiї

в широких межах має сенс розглянути набiр необов’язкових, але бажаних

вимог:

— В першу чергу, при лiнiйної залежностi q(p) i вiдсутностi помилок

вимiрювання похибка оцiнювання “своєї” точки pe повинна бути

досить малою. Порушення цiєї вимоги ускладнює роботу системи

iдентифiкацiї при наближеннi до iдентифiкованому значенню.

— По-друге, при цих же умовах глобальнi оцiнки po також повиннi та-

кож характеризуватися досить малими похибками, в iншому випадку

втрачається сенс використання декiлькох агентiв.

— Зближення i вiддалення пошукових агентiв в межах призначених дiа-

пазонiв не повинно приводити до iстотної змiни величини iдентифi-

кованого значення.Ця вимога здебiльшого здiйснима тiлькинадосить

“хороших” видах критерiїв, без переважаючого впливу високочасто-

тних нелiнiйних ефектiв, проте сам метод не повинен вносити iстотнi

додатковi спотворення на даному етапi.

Слiд також зазначити, що для реальних задач qo(p) 6= qm(p), зважаючи як

обмеженостi моделей, так i перешкод вимiру. Проте, в цьому роздiлi даний

факт буде iгноруватися з метою вивчення можливостей i помилок власне

методiв iдентифiкацiї.

Як вже було зазначено, в вписок задач агента входить не тiльки визначен-

ня величини pe, але i оцiнка власної “впевненостi” S в отриманому значеннi.

Розглянемо фактори, якi може враховувати агент при вирiшеннi цiєї задачi.
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1. Вiдносна вiддаленiсть точки pe вiд точок, що використовувалися при

її визначеннi. При цьомуможе братися до уваги або тiльки центральна

точка pc, або ж враховуватися точки сусiднiх агентiв.

2. Розташування pe щодо використовуваних агентiв. Як правило, похиб-

ки при iнтерполяцiї помiтно менше помилок при екстраполяцiї, i це

необхiдно враховувати. Також, сама конфiгурацiя використовуваних

точок може бути бiльш або менш сприятлива для оцiнки pe.

3. При використаннi деяких методiв є можливiсть оцiнити нелiнiйнiсть

залежностi q(p), i отже, врахувати це при визначеннi S, за допомогою

коефiцiєнта kl.

4. При оцiнцi можуть виникати особливi випадки, що перешкоджають

нормальнiй роботi методу. Отже, такi випадки вимагають застосува-

ння особливих правил при обчисленнi S.

Пропонуються наступнi методи визначення S при отриманнi агентом

iнформацiї з трьох моделей:

S1 = csu exp

(
−

(
kl cdist(pe − pc)

)2

p2
b

)
, (2.25)

S3 = csu exp

(
−

(
kl cdist min(|pe − pl|, |pe − pc|, |pe − pr|)

)2

p2
b

)
. (2.26)

де csu —коефiцiєнт, що вiдображає працездатнiсть методу в даному випадку;

cdist — коефiцiєнт, що визначає “штраф” або “бонус”, пов’язаний з вiдносним

розташуванням робочих точок; kl — коефiцiєнт оцiнки нелiнiйностi систе-

ми; pb — характерний масштаб, щодо якого враховується видалення pe вiд

використаних точок.

У випадках, коли агенти рiвноправнi, має сенс використовувати визна-

чення (2.26), так як похибка визначення pe в першу чергу визначається її

вiддаленiстю вiд найближчого агента. В данiй роботi, якщо не вказано iн-

ше, буде використовуватися саме це визначення. Використовувати визна-

чення (2.25) має сенс в тих випадках, коли iнформацiя, отримана вiд сусi-

днiх агентiв, менш надiйна, нiж вiд поточного, наприклад, при використаннi

псевдомоделей.
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Демонстрацiйна задача. Для демонстрацiї способiв визначення пошу-

ковимагентомвеличини pe в стацiонарному або квазiстацiонарному випадку

введемо наступну штучну залежнiсть q(p):

qdem(p)= q00+ clin p̃+ cs1 sin(π p̃)+ cs2 sin(2π p̃)+ cs20 sin(20π p̃), (2.27)

де q00, clin, cs1, cs2, cs20 — коефiцiєнти, що дозволяють налаштувати цю зале-

жнiсть для перевiрки заданого аспекту поведiнки агента, p̃ = p−pmin
pmax−pmin

— па-

раметр, приведений до безрозмiрного вигляду. При цьому p̃ ∈ [0;1], clin 6= 0

визначає лiнiйну частину залежностi, cs1 i cs2 визначають нелiнiйну частину,

що має характерний масштаб порядку робочого дiапазону p, cs20 визначає

високочастотну складову цiєї залежностi. Якщо cs1 = 0, cs2 = 0, cs20 = 0, то за-

дача визначення pe є тривiальною, але такий випадок також є корисним при

аналiзi поведiнки агента.

Надалi будемо використовувати цi позначення при описi рiзних режимiв

роботи методiв iдентифiкацiї, а також при моделюваннi тестових завдань.

Розглянемо можливi способи визначення pe для агентiв, якi використову-

ють як критерiй iдентифiкацiї безпосередньо, так i функцiї якостi.

2.5.3. Методи агентiв, якi використовують значення критерiю

Нерухомий агент, який використовує для своєї роботи тiльки одну модель,

i, вiдповiдно, характерне для неї значення критерiю, практично не має само-

стiйного сенсу. Реальна користь вiд такого агента може бути тiльки в тому

випадку, коли координатор якимось чином змiг оцiнити залежнiсть q(p) цiл-

ком, i передав або цю залежнiсть агенту, або за його запитом обчислює p(q).

Очевидно, що в такому випадку нiякi пошуковi агенти не потрiбнi, i можна

просто обчислити p(qo).

Якщо агент, який використовує однумодель є рухомим, то вiн може оцiни-

ти своє становище, використовуючи iсторiю. Подання iсторiї може мати рiзнi

форми. Наприклад, агент може зберiгати значення pc, qc для моменту часу

в минулому, вiддаленому вiд поточного часу на задане значення. Може бу-

ти застосований будь-який фiльтр, в якому вплив рiзних моментiв минулого
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враховується з рiзними коефiцiєнтами. Також в якостi опцiї уявлення iсторiї

може використовуватися динамiка самого iдентифiкованого об’єкта [123].

Розглянемо випадок, коли один рухливий агент i отримує данi з двох мо-

делей,Mil иMir, i керує ними однаковим чином, наприклад витримуючи по-

стiйну вiдстань ∆p мiж ними в просторi параметрiв. У цьому випадку вiн мо-

же оцiнити, яка з моделей ближче за критерiєм до об’єкта, i оцiнити стан po

як pe.

Розглянемо групу з трьох агентiв: Al, Ac, Ar. Агент Ac зi значенням па-

раметра pc сам визначає величину qc, вiд сусiднiх агентiв отримує значе-

ння pl, ql, pr, qr. Будемо вважати, що динамiка агентiв визначена так, що

pl(t) < pc(t) < pr(t) ∀t. Система iдентифiкацiї забезпечує кожного агента зна-

ченням qo. Зважаючи на все вищезазначене, задача визначення pe полягає

в знаходженнi такого p, яке вiдповiдає перетину невiдомою кривої, заданої

трьома точками, з прямою q = qo. Формально, з урахуванням введених обме-

жень, три точки однозначно визначають параболу. Однак, застосування па-

раболiчної апроксимацiї в умовах високого рiвня перешкоднайчастiшеневи-

правдано [15]. Бiльш того, в цьому випадку буде потрiбна додаткова логiка як

для вибору пiдходящого кореня, так i для визначення “впевненостi” в отри-

маному рiшеннi. Тому, будемо розглядати кусково-лiнiйне наближення з ана-

лiзом отриманої конфiгурацiї. Iснує чотири можливих конфiгурацiї, кожна з

яких потребує окремого рiшення.

Розглянемо можливi конфiгурацiї в порядку, що забезпечує несупере-

чнiсть алгоритму.

Випадок 1. Це особливий випадок, коли значення pc агента досить до-

бре збiгається з шуканим значенням. Поняття “досить добре” в даному ви-

падку визначається постановкою задачi iдентифiкацiї, i може бути задано

граничним значенням функцiї якостi: Fc > Fgood, де Fgood вибирається досить

близько до одиницi. При цьому вважаємо:

pe = pc, csu = 1, cdist = 1, kl = 1, pb = pr − pl,

що дає S = 1, тобто агент повнiстю “впевнений” в отриманому значеннi

pe. Якщо є явне обмеження на використання функцiї якостi безпосередньо
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агентом, то слiд задати допуск на значення критерiю: |qc − qo| < qmin.

Практично, для кiлькох агентiв може одночасно виконуватись ця умова,

i подальше визначення pid в цьому суперечливому випадку покладається на

координатора пошуку. Якщо дана ситуацiя в процесi пошуку трапляється до-

сить рiдко, то це, як правило, не порушує загальну динамiку пошуку. Якщо

ж цей випадок виявляється досить часто, то це свiдчить про грубi прорахун-

ки при синтезi системи iдентифiкацiї. Наприклад, така поведiнка може бу-

ти викликана застосування критерiю, невiдповiдного для даної задачi, або ж

занадто заниженим значенням чутливостi функцiї якостi.

Слiд зазначити, що в цьому випадку у агента немає необхiдностi аналi-

зувати значення, отриманi вiд сусiднiх агентiв. Це дозволяє уникнути ряду

ситуацiй, в яких алгоритм пошуку буде давати збої, якi пов’язанi з невизна-

ченiстю алгоритмiв пошуку в вироджених випадках. В першу чергу, якщо

Fc É Fgood, то qo − qc 6= 0, i можна застосувати наступнi перетворення:

p̃l = pl − pc; p̃c = pc − pc = 0; p̃r = pr − pc; p̃e = pe − pc;

q̃l =
ql − qc

qc − qo
; q̃c = qc − qo

qc − qo
= 1; q̃l =

ql − qc

qc − qo
. (2.28)

При цьому критерiй приводиться до безрозмiрного вигляду, причому точку

вiдлiку i одиничну довжину визначають величини qc и qo, так як q̃c = 1 i q̃o = 0.

У просторi параметрiв вiдбувається тiльки змiщення точки вiдлiку.

Зважаючи на цi позначення, визначимо оцiнку p̃e для кожної з дiлянок

незалежно:

p̃el =
p̃l

1− q̃l
, p̃er = p̃r

1− q̃r
. (2.29)

Випадок точної рiвностi нулю знаменника в цих виразах вiдповiдає не-

скiнченно далекому розташуванню pe, повної непевностi в отриманому

рiшеннi (S = 0) i алгоритмiчно виключається.

Випадок 2. Всi значення ql, qc, qr знаходяться по одну сторону сторону

вiд прямої q = qo, що еквiвалентно умовi q̃l > 0 i q̃r > 0. В цьому випадку слiд

прийняти,що pe ∉ [pl, pr], тобто за данимипоточних трьохмоделейнемаємо-

жливостi досить впевнено визначити pe. Проте, завдання оцiнити pe все одно
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залишається актуальною. Якщо система iдентифiкацiї використовує тiльки

одного агента, то значення pe, нехай навiть ненадiйне, необхiдно для визна-

чення динамiки агента, i вiдповiдно, змiщення його в бiк областi, де оцiнка

буде бiльш обґрунтованою. Якщо ж використовується мультиагентна систе-

ма, то отримане значення pe досить або обмежити штучно, або зменшити

його значимiсть за рахунок зниження величини csu.

При аналiзi даного випадку необхiдно розглянути кiлька варiантiв.

Варiант A. Центральна точка — найкраща (рис. 2.8), т.е q̃l > 1 i q̃r > 1.

Рис. 2.8 — Конфiгурацiя точок, вiдповiдна варiанту 2A

Як видно з графiка, це досить нетривiальна конфiгурацiя, яка може вiдпо-

вiдати локальному наближенню q(p) до po, що для гарного критерiю нехара-

ктерно, тимчасової конфiгурацiї робочих точок через вплив перешкод, а та-

кож можливостi реального знаходження po в поточному робочому дiапазонi,

але через певнi причини, перш за все сильної нелiнiйностi p(q) неправильної

оцiнки його положення. На пiдставi наявної iнформацiї складно зробити ви-

сновок про реальнi причини, тому в цьому випадку проводиться мiнiмальна

коригування положення, i впевненiсть в отриманому рiшеннi невелика:

p̃e = 0.1(p̃el + p̃er), csu = 0.2, cdist = 4, pb = pr − pl, (2.30)

Варiант B. Центральна точка — промiжна (рис. 2.9), що вiдповiдає умовi

(q̃l −1) · (q̃r −1)< 0.
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Рис. 2.9 — Розмiщення точок, вiдповiднi випадку 2B

Ця конфiгурацiя не є невизначеною, як в попередньому випадку, i вiд-

повiдає екстраполяцiї залежностi за межi [pl, pr]. У цьому випадку будемо

використовувати

p̃e =


p̃el, q̃l < q̃r

p̃er, otherwise.
, csu = 0.9, cdist = 2, pb =


−p̃l, q̃l < q̃r

p̃r, otherwise.
. (2.31)

Щодо високе значення csu i досить обмежене значення cdist пiдкреслюють

той факт, що незважаючи на наявнiсть екстраполяцiї, метод в цьому випадку

може давати непоганi результати.

Варiант C. Центральна точка — найгiрша (рис. 2.10).

Рис. 2.10 — Конфiгурацiя точок, вiдповiдна варiанту 2C
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Цей варiант один з найменш сприятливих для визначення pe, ще бiльшне-

визначений в порiвняннi з випадком 2A. У цьому випадку в якостi pe можна

взяти кращу з крайнiх точок, при цьому нульова вiдстань вiд цiєї точки у ви-

значеннi S необхiдно компенсувати iстотним штрафом в значеннi csu, iншi

коефiцiєнти при цьому значення не мають:

p̃e =


p̃l, q̃l < q̃r

p̃r, otherwise.
, csu = 0.1. (2.32)

Випадок 3. Значення ql i qr розташованi по одну сторону вiд прямої q =
qo, а qc — по iншу, тобто iснують два кореня в данiй областi (рис. 2.11).

Рис. 2.11 — Конфiгурацiя точок, вiдповiднi варiанту 3

Це досить нетривiальний випадок, i при правильному критерiї та iдеаль-

них умовах зустрiчатися не повинен. Однак, в реальних умовах, при наявно-

стi похибок вимiрювання i недосконалостi критерiю даний випадок цiлком

можливий (нехай i досить рiдко), i вимагає окремої обробки. Бiльш того, на

вiдмiну вiд невизначених випадкiв 2A i 2C, даний свiдчить про те, що пито-

мi значення дiйсно лежить в поточному робочому дiапазонi, але перешкоди

i нелiнiйностi не дають можливостi встановити його точне положення. При

цьому, якщо для визначення pe вибрати один з iнтервалiв [pl, pc] i [pc, pr], то

цей вибiр, з урахуваннямперешкод, буде практично випадковим, i малi змiни

в значеннях критерiю можуть перемкнути на iншу гiлку. Тому, для визначе-
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ння pe використовуємо пiдхiд, аналогiчний застосований у випадку 2A, але з

iншими коефiцiєнтами:

p̃e = 0.1(p̃el + p̃er), csu = 0.5, cdist = 2, pb =
pr − pl

2
. (2.33)

Випадок 4. Двi послiдовнi точки розташованi по один бiк вiд прямої

q = qo, а решта — по iнший, тобто в робочому дiапазонi iснує тiльки один

корiнь (рис. 2.12).

Рис. 2.12 — Конфiгурацiя точок, вiдповiднi варiанту 4

У цьому найсприятливiшому випадку проводиться iнтерполяцiя, а не екс-

траполяцiя залежностi q(p), i досить вибрати ту дiлянку, на якiй гарантовано

вiдбувається перетин. При цьому значення всiх коефiцiєнтiв пiдкреслюють

впевненiсть агента в значеннi pe, що отримано:

p̃e =


p̃el, q̃l < 0

p̃er, otherwise.
, csu = 1.0, cdist = 0.5, pb =


−p̃l, q̃l < 0

p̃r, otherwise.
. (2.34)

У будь-якому з розглянутих випадкiв, має сенс ввести додаткове обмеже-

ння на значення pe, так як через похибки вимiрювання i моделювання во-

но може виявитися навiть поза дiапазону [pmin, pmax]. З практичної точки зо-

ру досить добре зарекомендувало себе обмеження p̃r ∈ [2p̃l,2p̃r]. З урахуван-

ням низького значення S для агентiв, якi потрапили пiд таке обмеження, їх

вплив на загальний результат буде мiнiмальним, так як при нормальному пе-

ребiгу процесу iдентифiкацiї iснує хоча б один агент з високим значенням S.
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Бiльш суворi обмеження досить рiдко виправдовують себе, так як при цьому

не використовуються екстраполяцiйнi властивостi агентiв.

Описаний даними правилами спосiб визначення pe в подальшому будемо

означати як peql.

Оцiнювання впливу оцiнки лiнiйностi залежностi критерiю. У по-

передньому аналiзi при обчисленнi коефiцiєнта “впевненостi” S в розраху-

нок приймалося тiльки вiдстань вiд поточних значень параметрiв моделi для

pe. При цьому не враховувалася можливiсть оцiнки лiнiйностi апроксимацiї

q(p) за наявними даними. При цьому оцiнка повинна бути незалежна вiд змi-

ни масштабу як параметрiв, так i критерiїв, мати зручну форму для подаль-

шого використання, i не вимагати обчислень, занадто чутливих до похибок

вимiрювання.

Так як в даному випадку один агент спостерiгає значення p i q для

трьох моделей, то оцiнити вплив нелiнiйних факторiв вiн може в такий спо-

сiб. В першу чергу, за значеннями, вiдповiдним крайнiм точкам лiнiйною

iнтерполяцiєю оцiнюється значення qc (або ж пiсля нормалiзацiї — q̃c):

qc,lin = ql (pr − pc)+ qr (pc − pl)
pr − pl

, (2.35)

q̃c,lin = q̃l p̃r − q̃r p̃l

p̃r − p̃l
. (2.36)

Для забезпечення коректностi та малої чутливостi отриманих оцiнок до

помилок вимiрювання слiд забезпечити достатню вiдстань мiж сусiднiми

агентами. Цю вимогу необхiдно враховувати при визначеннi динамiки аген-

тiв. З iншого боку, проведення всiх попереднiх оцiнок величини pe неявно

передбачалося p̃l < 0 i p̃r > 0.

Отже, на початковому етапi роботи методу випадок надмiрної близько-

стi агентiв буде виявлятися автоматично i оброблятися окремо особливим

чином. Наприклад, в цьому випадку має сенс прийняти pe = pc при збере-

женнi досить високих значень S — якщо метод привiв кiлька агентiв в малий

окiл однiєї точки, то або точка дiйсно близька до шуканої, або ж весь метод

недостатньо придатний для вирiшення поставленого завдання.
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З отриманих оцiнок qc,lin, q̃c,lin сформуємо такi безрозмiрнi коефiцiєнти,

що дозволяють оцiнити нелiнiйнiсть q(p):

kl = 1+ |qc − qc,lin|
|qr − ql|

, (2.37)

kl = 1+ |q̃c − q̃c,lin|
|q̃r − q̃l|

. (2.38)

Зазначене подання kl було вибрано з метою безпосереднього використа-

ння цiєї величини в S, тобто якщо q̃c,lin → q̃c, то kl → 1, i є пiдстави вважа-

ти, що на вiдстанях порядку pr − pl оцiнка pe достатньо обумовлена. З iншо-

го боку, якщо kl À 1, то нелiнiйнi ефекти в данiй областi переважають над

лiнiйними, i оцiнку pe варто розглядати як недостовiрну. При практичному

використаннi має сенс штучно обмежити цю величину, наприклад kl < 100,

так як необмежене зростання при прагненнi знаменника до нуля принципо-

во нiчого не змiнює в роботi методу, але при цьому можливi проблеми чисто

обчислювального характеру.

2.5.4. Методи агентiв, якi використовують значення функцiї якостi

Єдиний нерухомий агент, який використовує значення функцiї якостi, ще

бiльш марний (з точки зору синтезу системи iдентифiкацiї), нiж один неру-

хомий агент, який використовує значення критерiю. так як в цьому випад-

ку навiть наявнiсть залежностi q(p) не дає можливостi однозначно визначити

значенняпараметра. Вiнможе сигналiзуватипро те,щовмежах τмодель була

чи не була досить адекватна об’єкту.

Наявнiсть iсторiї i можливiсть перемiщатися дають можливiсть побудува-

ти систему iдентифiкацiї i з використаннямодного агента. У якостi iсторiї мо-

жуть використовуватися, в тому числi, динамiчнi властивостi iдентифiкова-

ного об’єкта (оригiнальний метод адаптивно-пошукової iдентифiкацiї [123,

123]). Також можуть бути застосованi елементи агента iдентифiкацiї, яки ре-

алiзують усереднення (синхронний детектор та iншi). Застосування методiв з

однiєю моделлю вимагає певного механiзму збереження iсторiї процесу по-

шуку, в межах одного пошукового “перiоду”. Це сильно обмежує дiапазон за-
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стосовностi даних методiв, в першу чергу — через значних часових витрат на

пошук, що повторюється у однiєї областi.

Пара агентiв, що взаємодiє мiж собою, здатна оцiнити градiєнт функцiї

якостi, i, отже, забезпечити змiщення в потрiбному напрямку. Застосування

пари моделей [125] (в цьому випадку має сенс говорити про одного пошу-

ковому агента) дозволяє з меншими часовими витратами оцiнити градiєнт

функцiї якостi, i, як наслiдок — визначити значення параметра. Також зна-

чною перевагою такого пiдходу є менша швидкiсть змiни параметрiв моде-

лей. Це особливо важно для об’єктiв з високою чутливiстю до параметричних

збурень.

З урахуванням глобальної iнформацiї можлива адаптацiя параметрiв па-

ри. У своючергу, iнформацiя, отримана вiд париможе використовуватися для

уточнення глобальних параметрiв.

Кожен пошуковий агент, визначаючи величину qi(t), i отримуючи qo(t),

обчислює безрозмiрну функцiю якостi iдентифiкацiї F(qo, qi). Як варiант,

агент (або навiть вся керована частина системи iдентифiкацiї) не має

безпосереднього доступу до критерiю, i отримує тiльки значення F.

Три сусiднiх агента, якi взаємодiють мiж собою, здатнi не тiльки оцiни-

ти градiєнт функцiї якостi у власному околi, а й визначити наявнiсть там

максимуму.

На вiдмiну вiд методiв, якi використовують значення критерiю безпосере-

дньо, в цьому випадкунемаєможливостi обробляти кожну зпар точок (pl, pc) i

(pc, pr) незалежно. З трьох точок поблизуMi функцiя F(p) апроксимується па-

раболою, i абсциса її вершини задає шукане значення параметра. Змiстимо

початок координат в точку (pc,Fc). Тодi

p̃c = 0, p̃l = pl − pc, p̃r = pr − pc.

F̃c = 0, F̃l = Fl −Fc, F̃r = Fr −Fc. a2 p̃2
l +a1 p̃l = F̃l

a2 p̃2
r +a1 p̃r = F̃r

.



77

a1 =
F̃r p̃2

l − F̃l p̃2
r

p̃2
l p̃r − p̃l p̃2

r
.

a2 =− F̃r p̃l − F̃l p̃r

p̃2
l p̃r − p̃l p̃2

r
.

p̃e =− a1

2a2
; pe = pc − a1

2a2
. (2.39)

При цьому, якщо a2 Ê 0, то ця ситуацiя аналогiчна випадку 2C метода

peql (см. стр. 70), що потребує обмеження pe та корекцiї величин csu та cdist.

Визначення pe по (2.39) будемо позначати як peFq.

Розглянемо роботу цього методу при тих же умовах, при яких iлюстрував-

ся метод peql. Перш за все проiлюструємо варiант, коли центральна точка —

найгiрша (рис. 2.13).

Рис. 2.13 — Визначення точки pe методомpeFq в найгiршому випадку

Як видно з графiка, в цьому випадку апроксимацiя залежностi F(p) пара-

болою Fap(p) досить точна, але позитивна визначенiсть величини a2 показує,

що знайдений екстремум вiдповiдає мiнiмуму, що абсолютно не допомагає

у визначеннi pe. У той же час, дiя методу в цьому випадку — вибiр однiєї з

граничних точок правильно вказує напрямок.

Протилежний випадок, коли центральна точка — найкраща, але все ж

недостатньо, представлений на рис. 2.14.

На вiдмiну вiд методу peql, для розглянутого методу цей випадок не є осо-

бливим. Знайдене значення pe досить добре вiдповiдає точцi, в якiй q(p) ма-
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Рис. 2.14 — Визначення точки pe методом peFq в разi, коли центральна точка
— найкраща, але немає перетину q(p) з qo

ксимально наближається до qo. Це цiлком розумна поведiнка, з урахуванням

того,щопринаближеннi до цiєї точки, за уточненимиданимиможе бути зна-

йдено те q(p)= qo. З iншого боку, це може бути локальний екстремум, який не

вiдповiдає згаданої значенням po, як i представлено в цьому прикладi.

Приклад невизначеного випадку, коли на робочому iнтервалi є два

перетину q(p) з qo, представлений на рис. 2.15.

Рис. 2.15 — Визначення точки pe методом peFq в разi двох перетинiв q(p) з qo

Невизначенiсть умови не дозволяє вибрати будь-яку певну i найкращу

в будь-якому випадку поведiнку системи. В даному конкретному випадку

був обраний варiант, що веде значення pe у бiк вiд вихiдного po. Бiльш то-
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го, на вiдмiну вiд методу peql, алгоритмiчно даний випадок видiлити немо-

жливо, спираючись лише на значення функцiї якостi. Як результат — немає

можливостi зазначити цей випадок зниженням величини S.

Розглянемо бiльш певний випадок, для якого метод peql отримував оцiнку

pe шляхом екстраполяцiї (рис. 2.16).

Рис. 2.16 — Визначення точки pe методом peFq при екстраполяцiї за межi
[pl, pr]

Тут спостерiгаються суттєвi вiдмiнностi вiд методу peql. Перш за все, по-

ведiнка попереднього методу в цьому, досить простому випадку, була досить

однозначною. Досить було за заданими правилами зменшувати величину S

при видаленнi вiд робочого iнтервалу, для вiдображення зменшення ступеня

впевненостi в отриманому значеннi.

Данийметод, як видно на представлених графiках, в схiдних випадках мо-

же давати абсолютно рiзнi результати. Перший графiк, вiдповiдний po = 0.33,

демонструє не тiльки значну похибку iдентифiкацiї, а й той факт, що не-

має можливостi вiдокремити цей випадок вiд найбiльш сприятливого, при

po ∈ [pl, pr]. Другий графiк (po = 0.9), хоча вихiднi умови принципово не вiдрi-

зняються вiд першого, реалiзує умови a2 Ê 0, тобто неможливiсть визначити

pe за рахунок апроксимацiї другого порядку, i отже, змушує як наближення

використовувати pr.

Метод в найбiльш сприятливому випадку, при po ∈ [pl, pr], представлено

на рис. 2.17.
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Рис. 2.17 — Визначення точки pe методом peFq при po ∈ [pl, pr]

Як i слiд було очiкувати, оцiнка pe в цьому випадку цiлком спроможна, не

дивлячись на те,що вподiбних умовах спостерiгається рiзнийрiвеньпохибки

iдентифiкацiї.

Розглянемо вплив на працездатнiсть даного методу чутливостi функцiї

якостi, яка визначається величиною qγ. Початкове значення цiєї величини

(qγ = 0.2) для тестового завдання було пiдiбрано експериментально [76]. Роз-

глянемо змiну результатiв роботи методу в при po ∈ [pl, pr] в умовах сильно

завищеною чутливостi qγ = 0.05 (рис. 2.18).

Рис. 2.18 — Визначення точки pe методом peFq при пiдвищенiй чутливостi
функцiї якостi

Цийметод демонструє суттєву чутливiсть до значення qγ. Зайва чутливiсть

призводить до того, що функцiя якостi є вiдмiнною вiд нуля в дуже вузь-

кому дiапазонi значень параметра, що призводить до практичної марностi

апроксимацiї i неадекватним результатам iдентифiкацiї.
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Iстотно iншi результати показує метод в умовах недостатньої чутливостi,

що вiдповiдає вiдносно великим значенням qγ (рис. 2.19).

Рис. 2.19 — Визначення точки pe методом peFq при недостатнiй чутливостi
функцiї якостi

Досить дивним є той факт, що при значному зменшеннi чутливостi похиб-

ка iдентифiкацiї росте дуже слабо. В першу чергу це пов’язано з тим, що в цих

умовах сама апроксимацiя кривої F параболою стає бiльш точною. Для iнших

видiв функцiї якостi це не так. Бiльш того, наведенi приклади розраховува-

лися за умови вiдсутностi помилок вимiрювання. Принедостатнiй чутливостi

Fl ≈ Fc ≈ Fr ≈ 1, i малi змiни F приведуть до значної похибки iдентифiкацiї.

В цiлому, на пiдставi отриманих результатiв, даний метод демонструє

дещо гiршi результати, нiж peql.

Найбiльш серйозним недолiком слiд вважати неможливiсть в цьому ви-

падку адекватним чином визначити величину S, яка на рiвнi координато-

ра пошуку дозволяє вибрати найбiльш значущих агентiв, а на рiвнi агента —

уникнути надмiрної динамiки далеко вiд po. Другим за важливiстю недолi-

ком є необхiднiсть коректної настройки величини qγ, нехай i в досить ши-

роких межах. Серед переваг методу слiд вiдзначити бiльш просту алгоритмi-

чну органiзацiю, що може бути iстотно при реалiзацiї системи iдентифiкацiї

в умовах з обмеженим обчислювальними ресурсами.

Визначення pe методом COG за значеннями функцiї якостi в 3 то-

чках. Досить простим i маловитратними з точки зору обчислень є метод



82
оцiнювання pe методомCOG (CenterOfGravity) за значеннямифункцiї якостi:

pe = plFl + pcFc + prFr

Fr +Fc +Fr
. (2.40)

Умова обмеженостi оцiнки pe ∈ [pl; pr] в цьому випадку виконується авто-

матично. Єдина складнiсть— обробка особливого випадку для тих видiв F(q),

якi звертаються в нуль на видаленнi вiд центральної точки. В цьому випадку

знаменник (2.40) звертається в нуль, а в якостi pe має сенс вибрати pc. Для тих

видiв функцiй якостi, якi не приймають строго нульових значень, формаль-

но такої проблеми немає. Але в заданих умовах цей метод занадто сильно

пiддається впливу перешкод вимiрювання.

Для цього способу не представляється можливим досить корисним спосо-

бом визначити величину S, тому, для збереження однаковостi покладемо

S = 1.

Визначення pe по (2.40) в подальшому будемо позначати peFc.

2.5.5. Оцiнка працездатностi та ефективностi методiв оцiнювання

iдентифiкованого параметра одним пошуковим агентом

Для визначення працездатностi i властивостей рiзних методiв оцiнюван-

ня pe в контрольованих умовах без урахування динамiки агентiв була обра-

на наступна тестова задача: залежнiсть q(p) визначалася по (2.27), pmin = 20,

pmax = 60, q00 = 7, clin = −4.0. Початкове розташування агентiв рiвномiрне i

штучно зафiксоване: pl = 30, pc = 40, pr = 50.

Значення коефiцiєнтiв cs1, cs2, cs20 вибиралися по одному з трьох наборiв:

cs1 = 0.2, cs2 =−0.4, cs20 = 0.02, (2.41)

cs1 = 0, cs2 = 0, cs20 = 0.02, (2.42)

cs1 = cs2 = cs20 = 0. (2.43)

При цьому набiр параметрiв (2.41) дозволяє дослiджувати поведiнку по-

хибки iдентифiкацiї при впливi як низькочастотних, так i високочастотних
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нелiнiйних компонент, (2.42) — тiльки високочастотних, а (2.43) реалiзує

простий лiнiйний випадок.

Рис. 2.20 — Вид тестової функцiї qdem(p): a — умови (2.41), b — умови (2.42), c
— умови (2.43)

У першiй серiї обчислювальних експериментiв значення параметра об’є-

кта po змiнювалося в дiапазонi [pmin; pmax] при фiксованiй вiдстанi мiж аген-

тами A = pc − pl = pr − pc. Це дозволило оцiнити як iнтерполяцiйнi (при po ∈
[pl, pr]), так i екстраполяцiйнi можливостi методiв. Так як частина методiв

при визначеннi pe використовує значення функцiї якостi, то при проведеннi

експериментiв величина qγ також варiювалася.

Для методу peql безпосереднiй залежностi вiд цiєї величини немає, але для

однаковостi представлених результатiв усi графiки наведенi як залежностi вiд

po i qγ. Всi представленi графiки, для зручностi порiвняння, виконанi в одно-

му масштабi i однiєї i тiєї ж проекцiї. Масштаб по осi Z, що використовується

для представлення модуля похибки iдентифiкацiї, був обраний Zmax = A/2= 5

для наочного порiвняння з вiдстанню мiж агентами, при цьому величини,

бiльшi нiж A/2 вiдповiдають невиправдано великий похибцi, i знаходяться за

межами графiка.
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На рис. 2.21 поданi залежностi помилок iдентифiкацiї для тестового зав-

дання (2.27) при повному комплектi нелiнiйних членiв трьома нерухомими

агентами трьома розглянутим методами визначення pe.

a b c
Рис. 2.21 — Залежностi e(po, qγ) для методiв peql (a), peFq (b), pqFc (c) за умов
(2.41)

Метод peql демонструє досить обмежену похибку iдентифiкацiї при po ∈
[pl; pr], i досить швидке, але лiнiйно обмежене зростання похибки за межами

цього робочого дiапазону.Метод peFq має iстотну залежнiсть вiд величини qγ:

малi значення призводять до суттєвого зростання похибки, а з подальшим

зростанням рiвень похибки в межах робочого дiапазону приблизно одного

порядку з похибкою в методi peql. При цьому, за межами робочого дiапазо-

ну спостерiгається бiльш суттєве зростання похибки. Метод pqFc демонструє

задовiльнi результати тiльки в дуже вузькому дiапазонi значень qγ, що ста-

вить пiд серйозний сумнiв можливiсть застосування цього методу для реаль-

них задач, оскiльки при цьому немає можливостi передбачити таке значення

цього параметра, при якому метод буде працездатний.

На рис. 2.22 представленi аналогiчнi залежностi помилок iдентифiкацiї,

але з нелiнiйних членiв залишений самий високочастотний (2.42).

a b c
Рис. 2.22 — Залежностi e(po, qγ) для методiв peql (a), peFq (b), pqFc (c) за умов
(2.42)
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У цих умовах метод peql демонструє результати, близькi до iдеальних, дрi-

бнi “брижi” на поверхнi похибки вiдповiдають малим перiодичним збурен-

ням q(p), а в цiлому навiть екстраполяцiя не приводить до зростання похиб-

ки. В якiйсь мiрi це обумовлено тим, що на робочий дiапазон доводиться цi-

ле число перiодiв збурення. Залежнiсть похибки для методу peFq проявляє

менше значення помилок для тих дiлянок, де i спостерiгався невеликий рi-

вень помилок для попереднього випадку, i практично незмiнний — за межа-

ми цiєї областi. Принципової рiзницi в поведiнцi методу pqFc в порiвняннi з

попереднiм випадком немає.

На рис. 2.23 представленi тi ж залежностi, але в тривiальному випадку

(2.43), коли залежнiсть q(p) лiнiйна.

a b c
Рис. 2.23 — Залежностi e(po, qγ) для методiв peql (a), peFq (b), pqFc (c) за умов
(2.43)

Як i слiд було очiкувати, метод peql демонструє iдеальнi результати. Гра-

фiк залежностi для методу peFq окреслює його дiапазон застосовностi — не-

зважаючи на лiнiйнiсть q(p)метод стає непрацездатним при надмiрно чутли-

вої функцiї якостi. I нарештi, поверхня графiку для методу peFc, що виглядає

практично однаково для всiх розглянутих варiантiв, пiдтверджує його слабку

придатнiсть.

На рис. 2.24 поданi залежностi S(po, qγ) при тих же умовах, при яких бу-

ло отримано рис. 2.21. Використовувалося визначення (2.26), як потенцiйно

бiльш адекватне похибцi iдентифiкацiї.

Для методу peql близькi до одиницi значення S, як i планувалося, спостерi-

гаються в тихже областях, де i низькийрiвень похибки iдентифiкацiї, в першу

чергу — всерединi робочого дiапазону. При цьому, ця величина не є прямим

вiдображення рiвня похибки, оскiльки це неможливо визначити за трьома
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a b c
Рис. 2.24 — Залежностi S(po, qγ) для методiв peql (a), peFq (b), pqFc(c) за умов
(2.41)

точкам. Метод peFq також характеризується досить коректним видом цiєї за-

лежностi, включаючи низький рiвень впевненостi при пiдвищенiй чутливо-

стi функцiї якостi. Навпаки, для методу peFc графiк показує, що для нього це

визначення S не має сенсу.

На рис. 2.25 представленi аналогiчнi залежностi, але з нелiнiйних членiв

залишений самий високочастотний (2.42).

a b c
Рис. 2.25 — Залежностi S(po, qγ) для методiв peql (a), peFq (b), pqFc (c) за умов
(2.42)

У порiвняннi з попереднiм випадком, графiк для методу peql має набага-

то бiльший радiус дiї, при збереженнi загальної форми. Це пов’язано з тим,

що для даного випадку kl = 1, дiапазон впевненого визначення pe вiдповiдно

розширюється, що навiть надмiрно пiдтверджується не зростаючим рiвнем

похибок. Змiни для методу pqFq не такi помiтнi, так як для нього не врахову-

ється оцiнка рiвня лiнiйностi. Для методу peFc зберiгається майже безглузда

залежнiсть.

На рис. 2.26 представленi тi ж залежностi, але в лiнiйному випадку (2.43).
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a b c
Рис. 2.26 — Залежностi S(po, qγ) для методiв peql (a), peFq (b), pqFc (c) за умов
(2.43)

Принципової рiзницi з попереднiми графiками немає, так як вiдмiни в

умовах проявляється на вiдносно дрiбному масштабi, i не впливає на досить

грубу оцiнку S.

На рис. 2.27, 2.28, 2.29, представленi залежностi W(po, qγ) для всiх

розглянутих варiантiв.

a b c
Рис. 2.27 — Залежностi W(po, qγ) для методiв peql (a), peFq (b), pqFc (c) за умов
(2.41)

a b c
Рис. 2.28 — Залежностi W(po, qγ) для методiв peql (a), peFq (b), pqFc (c) за умов
(2.42)

Найбiльш помiтна вiдмiннiсть вiд залежностей S(po, qγ) спостерiгається

для методу peql — починає грати роль “штраф” за надмiрну чутливiсть фун-

кцiї якостi, яка в самому методi практично не використовується. Однак, для
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a b c
Рис. 2.29 — Залежностi W(po, qγ) для методiв peql (a), peFq (b), pqFc (c) за умов
(2.43)

розглянутої областi, поблизу робочого дiапазону, вiдмiннiсть W вiд S не

має особливого значення. Основне призначення W — обмежувати динамiку

агентiв, що знаходяться далеко вiд шуканого значення po.

У другiй серiї обчислювальних експериментiв значення параметра об’єкта

було фiксованим po = 39, а вiдстань мiж агентами A змiнювалося вiд 0.1 до

20. При цьому, при A < 1 точка po перебувала за межами iнтервалу [pl, pr],

i положення pe визначалося за допомогою екстраполяцiї. Значна частина

цих графiкiв вiдображає протилежний випадок — pO ∈ [pl, pr], i значення pe

визначається iнтерполяцiєю на розширеннi (з ростом A) дiапазонi.

На рис. 2.30 поданi поверхнi залежностей помилок iдентифiкацiї при

наявностi всiх нелiнiйних членiв.

a b c
Рис. 2.30 — Залежностi e(A, qγ) для методiв peql (a), peFq (b), pqFc (c) за умов
(2.41)

Для методу peql форма цього графiка досить передбачувана — немає зале-

жностi вiд qγ, на дiлянцi екстраполяцiї величина похибки лiнiйно падає при

A → pc − po. При подальшому зростаннi A похибка помiрно зростає, причо-

му в цьому зростаннi можна видiлити двi дiлянки. Перша характеризується
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вiдносно рiзким зростанням похибки, що пов’язано зi збiльшенням впливу

високочастотних нелiнiйних членiв, друга — досить плавним пiдйомом.

Графiк, вiдповiдний методу peFq виявляє явну залежнiсть похибки вiд qγ.

Для широкого дiапазону величини A iснує досить вузька область значень

qγ, при яких похибка мiнiмальна. Як надмiрна, так i недостатня чутливiсть

функцiї якостi призводить до зростання похибки.

На жаль, навiть для найпростiших випадкiв, подiбних тому, що розгляда-

ється, отримання аналiтичної залежностi у цiй галузi утруднено. Також цей

графiк вiдрiзняється меншою похибкою в режимi екстраполяцiї, але в цiлому

цей метод програє попередньому.

Графiк похибки для методу peFc пiдкреслює обмежену придатнiсть цього

методу. Аналогiчно до попереднього методу, iснує область найбiльш спри-

ятливих для проведення iдентифiкацiї значень qγ. Однак, рiвень похибки

практично не падає при pl → po, тобто цей метод не виграє в точностi при

концентрацiї агентiв в околi po.

Графiки (рис. 2.31), побудованi з використанням тiльки високочастотних

нелiнiйних членiв, пiдтверджують викладенi вище припущення про вплив

нелiнiйностей рiзного частотного масштабу на похибку iдентифiкацiї.

Рис. 2.31 — Залежностi e(A, qγ) для методiв peql, peFq, pqFc за умов (2.42)

При цьому метод peql характеризується практичною вiдсутнiстю зростан-

ня похибки як в режимi екстраполяцiї, так i при значному зростаннi A. Метод

peFq також характеризується iстотно меншим зростанням похибки, за виня-

тком областi надмiрної чутливостi. Вид графiка дляметоду peFc практично не

змiнився.
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В iдеальному випадку, при лiнiйної залежностi qdem(p) (рис. 2.32), метод

peql демонструє iдеальнi результати. Слiд зазначити, що в данiй тестовiй

задачi вiдсутнi похибки вимiрювання.

Метод peFq дозволяє досягти малою, але не нульовий похибки всюди,

за винятком областi екстраполяцiї i пiдвищеної чутливостi. При цьому, рi-

вень помилок навiть у несприятливих областях вiдносномалий. Навпаки, ме-

тод peFc, навiть в iдеальних умовах продовжує показувати тiльки задовiльнi

результати.

Рис. 2.32 — Залежностi e(A, qγ) для методiв peql, peFq, pqFc за умов (2.43)

Таким чином, на пiдставi результатiв моделювання можна зробити

висновки про можливiсть застосування розглянутих методiв:

— Метод peFc має гранично обмежену придатнiсть, єдинi переваги —

простота реалiзацiї, вiдсутнiсть особливих випадкiв i природна обме-

женiсть pe не повнiстю компенсують недолiки, тому в подальших

дослiдженнях в данiй цей метод застосовуватися не буде.

— При нормальномуфункцiонуваннi метод peql забезпечує найкращi ре-

зультати. При цьому вiн складнiше у реалiзацiї, вимагає обробки ряду

особливих випадкiв.

— Метод peFq демонструє результати, якi можна порiвняти з методом

peql, при цьому вiн простiший у реалiзацiї. У тих випадках, коли ве-

личина критерiю самому агенту безпосередньо не вiдома, цей ме-

тод, на вiдмiну вiд методiв, заснованих на апроксимацiї q(p), зберiгає

працездатнiсть. Недолiком є iстотна залежнiсть вiд величини qγ.
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Проте, навiть методи, якi не використовують функцiю якостi на рiв-

нi агента, все одно застосовують її на рiвнi координатора пошуку, i

завдання вибору адекватної величини qγ все одно залишається.

— Методи peql i pqFq дозволяють досягти меншої похибки iдентифiка-

цiї при зближеннi пошукових агентiв до po, за умови po ∈ [pl, pr]. От-

же, для пiдвищення точностi iдентифiкацiї необхiдно або реалiзовува-

ти пошукову динамiку об’єкта, або ж нарощувати кiлькiсть нерухомих

агентiв, що може бути недосяжно в умовах обмеженостi ресурсiв.

2.5.6. Динамiка пошукових агентiв

Значення pe, отримане пошуковим агентом, може використовуватися без-

посередньо i миттєво в якостi значення параметрiв для керованих моделей

тiльки в тому випадку, якщо об’єкт, i отже моделi, не виявляють власної ди-

намiки, тобто є статичними. Iдентифiкацiя статичних об’єктiв не є цiллю цiєї

роботи.

При моделюваннi довiльної нелiнiйної динамiчної системи, а особли-

во хаотичних систем, немає можливостi строго визначити допустиму дина-

мiку змiни параметрiв в процесi iдентифiкацiї. Бiльш того, iснують навiть

лiнiйнi системи, для яких малi, але спецiальним чином пiдiбранi параме-

тричнi впливи призводять до необмеженого росту значень, що вiдобража-

ють стан системи. Одним з найвiдомiших прикладiв такої поведiнки є па-

раметричний резонанс [115]. Для систем динамiчного хаосу бiльш вiдомим

явищем є сигнальна синхронiзацiя систем, однак, можливiсть аналогiчних

параметричних впливiв досить очевидна.

Проте, якщо виключити досить рiдкiснi особливi випадки, можна оцiни-

ти допустиму динамiку змiни параметрiв. Перш за все, в процесi синтезу

критерiю iдентифiкацiї одним з етапiв є визначення коректного значення τq

(або aq). Найчастiше, ця величина неявно задає i допустиму швидкiсть змiни

параметрiв моделей в процесi iдентифiкацiї.

При моделюваннi динамiки тiла без урахування обертання в механiцi до-

сить задати всi сили, що дiють на це тiло. Аналогiчно, визначаючи пошукову

динамiку агента потрiбно визначити еквiвалент “сил”, що викликають зсув
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параметрiв моделей, контрольованих агентом. При цьому задачу визначен-

ня динамiки можна спростити, роздiливши “сили” на двi групи. До першої

входять сили, що призводять до “руху”. У другу входять сили опору, i, замiсть

розгляду самих сил, досить визначитиправила динамiки, прицьомуможливе

використання правил, якi немають прямого вiдображення на реальнi фiзичнi

системи. Такийподiл дозволяє дозволяє бiльшпростимчиномкласифiкувати

способи завдання пошукової динамiки.

2.5.6.1. Визначення сил, що використовуються при описi динамi-

ки пошукового агента. Розглянемо способи визначення основних дiючих

сил.

fe — “сила тяжiння” до локальної оцiнки pe, забезпечує змiщення аген-

та в напрямку цiєї точки, i, отже, збiльшення “щiльностi” агентiв в околi po.

Розглянемо можливi способи визначення.

Найпростiшим, очевидним, з прозорим фiзичним змiстом є наступне

визначення:

fe(t)=−ke (pc(t)− pe(t)) , (2.44)

де ke — коефiцiєнт пропорцiйностi, що вiдповiдає коефiцiєнту жорсткостi

умовної “пружини”, що деформується при видаленнi pc вiд pe. Це визначе-

ння досить унiверсальне i має сенс при реалiзацiї багатьох пошукових та-

ктик. Проте, це визначення не позбавлене недолiкiв. Перш за все, потенцiй-

на яма, яка формується силою виду (2.44), має параболiчну форму, i якщо

агент знаходиться на днi цiєї ями, малi зовнiшнi сили легко виводять агента

з центру даної ями, що, в свою чергу, може призводити до зниження точностi

iдентифiкацiї.

Вищезгаданого недолiку позбавлене наступне визначення:

fe(t)=−ke sign(pc(t)− pe(t)) , (2.45)

при цьому сила утворює трикутну потенцiйну яму. Але, усунення одного не-

долiку призводить до появи декiлькох iнших. Перш за все, наявнiсть розриву

цiєї функцiї вимагає прийняття спецiальних заходiв щодо забезпечення об-

числювальної стiйкостi алгоритмiв при чисельному моделюваннi. З iншого
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боку, постiйне значення цiєї функцiї при вiддаленнi pc вiд pe може приве-

сти до зниження швидкостi пошуку. В першу чергу до цього недолiку будуть

схильнi методи iдентифiкацiї з одним агентом.

Промiжний спосiб визначення розглянутої “сили” дає наступне визначе-

ння:

fe(t)=−ke ·


1 pc(t)− pe(t)> psat

pc(t)−pe(t)
psat

|pc(t)− pe(t)| É psat

−1 pc(t)− pe(t)<−psat

, (2.46)

де psat — мала в порiвняннi з областю пошуку величина. Це визначення в

якiйсь мiрi поєднує переваги i недолiки двох попереднiх. Немає розриву в ну-

лi, малi зовнiшнi обуренняпризводять додосить обмеженимзсувiв, але обме-

женiсть цiєї залежностi, як i попередньої, робить незручним використання

цього визначення для систем з одним агентом.

Загальним недолiком визначення сили fe за виразом (2.44) є той факт, що

сила визначається тiльки по локальним параметрами в околi агента. Бiльш

того, iгнорується навiть локальне значення впевненостi агента в оцiнцi pe.

Для агентiв, що знаходяться в безпосереднiй близькостi до po, таке визна-

чення сили виправдано. Всi iншi агенти в разi правильного визначення на-

прямку, будуть цiєю силою притискатися до краю своєї смуги, якщо вона є,

або ж виявляти тенденцiю до сильного скупчування в iншому випадку. Бiльш

того, для агентiв,що знаходяться далеко вiдшуканого значення, вплив поми-

лок вимiрювання призводить до постiйної змiни оцiнки напрямки до po, i як

наслiдок — до сильного “рисканню” таких агентiв. Отже, необхiдне обмеже-

ння цiєї сили, на пiдставi локальних, глобальних, або ж i тих i iнших оцiнок.

наприклад:

fe(t)=−keS(t) (pc(t)− pe(t)) , (2.47)

fe(t)=−keFc(t) (pc(t)− pe(t)) , (2.48)

fe(t)=−keW(t) (pc(t)− pe(t)) , (2.49)
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Наявнiсть тiльки сили fe призводить до того, що поведiнка агентiв буде

практично незалежною, i для реалiзацiї властивостей “ансамблю” агентiв не-

обхiдне введення сил,що регламентують колективну поведiнку. В першу чер-

гу, слiд визначити силу fn, яка визначає взаємодiю агента з найближчими

сусiдами. У досить загальному випадку цю силу можна визначити як

fn(pr, pc, pl)= fnr(pr − pc)+ fnl(pc − pl). (2.50)

У разi лiнiйностi i однакових визначень функцiй fnr i fnl ця залежнiсть

набуває вигляду

fn = kn(pr −2pc + pl), (2.51)

де kn — масштабний коефiцiєнт, що вiдповiдає коефiцiєнту жорсткостi “пру-

жин”, що з’єднують агентiв. При цьому слiд зазначити, що ця функцiя буде

приймати нульовi значення при будь-якому рiвномiрному розподiлi агентiв.

I, вiдповiдно, буде протидiяти впливам, що призводять до нерiвномiрного

розподiлу. При цьому немає поняття “природної вiдстанi” мiж об’єктами, на

якому вони знаходяться в станi стiйкої рiвноваги при fe = 0.

При певних спiввiдношеннях мiж ke i kn можлива ситуацiя, коли траєкто-

рiї двох агентiв перетинаються. Для деяких типiв агентiв, наприклад peFc це

не викликає особливих проблем. Для бiльшостi iнших наявнiсть таких пе-

ретинiв є випадком, коли методи визначення pe дають принципово невiр-

нi, в тому числi невизначенi результати. Одним iз способiв недопущення

подiбних станiв є призначення агентам робочих дiапазонiв (“смуг”), якi не

перетинаються.

Другим — використання нелiнiйної функцiї fn, яка забезпечую сильне,

навiть нескiнченне вiдтискування агентiв при зближеннi, наприклад:

fn = kn

(
log

(
pr − pc

pd0

)
− log

(
pc − pl

pd0

))
, (2.52)

де pd0 — базова вiдстань мiж агентами, що зазвичай дорiвнює початкової

вiдстанi: pd0 = ∆p
N−1 .

Наявнiсть функцiї fn забезпечує певнi аспекти колективної поведiнки

агентiв, протидiючи невиправданої скупченостi агентiв. Тем неменше, наяв-
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ностi цiєї функцiї в багатьох задачах недостатньо для побудови працездатної

системи iдентифiкацiї. В першу чергу, базовий вид цiєї функцiї не перешко-

джає рiвномiрному стиску або розтягу, протидiю викликає лише нерiвномiр-

нiсть цих процесiв. Бiльш того, “пилкоподiбна” залежнiсть параметра об’є-

кта вiд часу може призводити до ситуацiї, коли значення параметра агента

вiдстежуватимуть послiдовно рiзнi агенти, i як наслiдок, весь ансамбль аген-

тiв буде послiдовно змiщуватися в одну сторону. Таким чином, потрiбна як

мiнiмум ще одна сила, яка буде перешкоджати таким небажаним ефектам.

Має сенс використовувати fc — “силу тяжiння” до початкового значе-

ння параметра (pc(0)) для даної моделi. У лiнiйнiй постановцi ця сила

визначається як

fc =−kc(pc − pc(0)), (2.53)

де kc — коефiцiєнт, що вiдповiдає жорсткостi “пружини”, що зв’язує аген-

та з його початковим положенням. Добре зарекомендували себе як нелiнiй-

нi “бар’єри”, так i алгоритмiчнi методи, якi утримують агента бiльш-менш

жорстко у видiленому йому дiапазонi параметра.

Iснування сил fn i fc не дає всiм моделям прийняти одне i те ж значен-

ня параметра поблизу екстремуму, i, отже, припинити процес пошуку. Це та-

кож дозволяє швидко переключитися на iншу модель в разi швидкої змiни

параметра об’єкта.

Результати моделювання показали, що в може мати сенс введення

додаткових сил “бар’єрного” виду, для виключення перетину траєкторiй

пошукових агентiв, або ж їх вiдходу з робочого дiапазону.

Системи iдентифiкацiї з одним агентом не вимагають опису динамiки ко-

лективної поведiнки, i для них сили fn i fc розумно вважати нульовими. Про-

те, в цьому випадку постановка задачi може вимагати обмеження значень

параметра моделi. Цього можна досягти як введенням додаткових функцiй

“бар’єрного” виду на границi областi, так i алгоритмiчними обмеженнями.

Зважаючи на вищезазначене, визначимо суму всiх “сил”, що дiють на

пошукового агента:

f t = fc + fn + fe. (2.54)
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2.5.6.2. Способи визначення пошукової динамiки агента при заданiй

силi.

Метод “важкої кульки”. У цьому випадку пошукова динамка задається

наступним чином:

mp̈c +ν ṗc = f t(t), (2.55)

де m — еквiвалент маси кульки, ν — коефiцiєнт умовної в’язкостi. Застосу-

вання цього пiдходу виправдано, в першу чергу, при використаннi систе-

ми iдентифiкацiї з одним пошуковим агентом. В цьому випадку послаблю-

ються вимоги на монотоннiсть залежностi q(p), або ж iснування лише одного

екстремуму F(p). До недолiкiв даного пiдходу слiд вiднести вiдносно великi

обчислювальнi витрати, i пiдвищенi вимоги до стiйкостi пошуку.

Метод “динамiки тiла у в’язкiй рiдинi”. Такожможе використовувати-

ся наближення динамiки тiла у в’язкiй рiдинi, коли вплив iнерцiї дуже малий

в порiвняннi з в’язкiстю, при цьому змiни параметрiв моделей (пошукових

агентiв) задаються наступним чином:

dpc

dt
= v f f t(t), (2.56)

де f t — сума всiх дiючих “сил”, v f = 1/ν — коефiцiєнт пропорцiйностi. Да-

ний пiдхiд, в порiвняннi з попереднiм, вимагає менших обчислювальних ви-

трат, i проявляє бiльшу стiйкiсть. Бiльш слабкi пошуковi здiбностi компен-

суються застосуванням множини агентiв. Тому, в подальшому викладi для

багатомодельних систем буде застосовуватись саме цей пiдхiд.

Спецiальнi пiдходи. Iснуютьметоди адаптивно-пошукової iдентифiка-

цiї, що визначають свої правила опису пошукової динамiки. При цьому, мо-

жуть не вводиться поняття pe, f t i iншi. Проте, в цiлому, цi спецiальнi способи

визначення динамiки можна звести до використовуваної термiнологiї.

Так, наприклад, оригiнальний адаптивно-пошуковий метод використо-

вує пошуковi коливання i для визначення швидкостi зсуву, i для реалiзацiї

змiщення як такого. При цьому, пiсля усереднення на iнтервалi пошукового

перiоду, динамiка пошуку може бути описана виразом (2.56).
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Метод з двома моделями i двома КГПК також задає пошукову динамiку

спецiальним чином. На вiдмiну вiд попереднього випадку, для визначення

швидкостi зсуву параметрiв використовується пара моделей, i змiщення реа-

лiзується за рахунок рiзницi спрацьовування двох КГПК. Проте, i в цьоиу разi,

пiсля усереднення, динамiка може бути описана виразом (2.56).

2.6. Методи, параметри i алгоритми роботи пошукових

координаторiв

2.6.1. Методи визначення значення iдентифiкованого параметра

координатором пошуку

Розглянемо набiр пiдходiв визначення пошуковим координатором то-

чки максимуму функцiї якостi, а отже — значення iдентифiкованого

параметра [12, 11, 13].

З усього списку вихiдних сигналiв пошукових агентiв координатор вико-

ристовує тiльки необхiдну йому пiдмножину. У будь-якому випадку, йому не-

обхiднi координати агентiв в просторi параметрiв, а також величини, що ви-

значають рiвень важливостi даних даного агента для визначення pid. У якостi

координати може використовуватися як pc, так i pe. У якостi рiвня важли-

востi може використовуватися F, S, W. Можливi й бiльш складнi методи, якi

використовують бiльшу кiлькiсть вихiдних сигналiв агента.

В якостi першого наближення pid можна використовувати значення pc тiєї

моделi, для якої функцiя якостi максимальна:

pbcF = pc,i; i : Fi =maxF j, j = 0 . . . N −1. (2.57)

Аналогiчно визначаються залежностi pbcS та pbcW . Застосування величи-

ни pbcS здається досить сумнiвною, оскiльки величина S визначається ко-

жним агентом тiльки на пiдставi локальних даних, i агенти можуть бути пов-

нiстю “впевненi” в своїй оцiнцi po, навiть в тому випадку, якщо вони знаходя-

ться досить далеко вiд значення F ≈ 1, але за рахунок перешкод вимiнювання

отримали цiлком правдоподiбну апроксимацiю q(p) або F(p).
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Єдиною перевагою даного методу є простота реалiзацiї. При цьому, нiяк

не використовуються апроксимуючи здатностi агентiв. Бiльш того, залежно-

стi pbcA(t) схильнi до стрибкоподiбних змiн в момент перемикання з однiєї

моделi на iншу.

Слiд зазначити, що для методiв, якi використовують одну модель, це

практично єдиний метод визначення pid(t).

Для того,щоб використовувати апроксимуючиможливостi кожного агента

у визначеннi (2.57) замiсть pc можна використовувати pe. Вiдповiднi методи

отримають позначення pbeS, pbeS i pbeW .

Такi визначення, на вiдмiну вiд (2.57), дозволяють, при досить хо-

рошiй апроксимацiї q(p) принаймнi одним кращим агентом, реалiзувати

iдентифiкацiю для будь-якого po ∈ [pmin, pmax] при нерухомих агентах.

Природно, при цьому точнiсть iдентифiкацiї буде падати, особливо при

вираженiй нелiнiйностi q(p), але значення pid не будуть обмеженим набором

точок pi,0. При цьому слiд зазначити, що значення pe параметра не вiдповiд-

ає жодної моделi, отже, значення як функцiї якостi F, так i похiдною вiд неї

величиниW для цiєї точки невiдомо. Для тих методiв оцiнки pe, якi дозволя-

ють апроксимувати значення Fe, надiйнiсть цiєї оцiнки може бути сумнiвна.

Проте, похибки, що виникають при такiй замiнi, повиннi мiнiмiзуватися в

процесi пошуку при pe,i → po.

Наступний метод — реалiзацiя методу COG (Center of gravity, Такагi-

Сугено) [72, 10, 66], який використовується придефазифiкацiї системнечiткої

логiки для всього ансамблю:

pgcF =

N−1∑
i=0

Fi pci

N−1∑
i=0

Fi

. (2.58)

Аналогiчно визначаються методи pgcS, pgcW , pgeF , pgeS та pgeW .

Наступний пiдхiд має призначення зменшити залежнiсть попереднього

вiд впливу локальних екстремумiв i границь. В цьому випадку визначається

модель Mim (Mc) з максимальним значенням F, а в оцiнцi використовується
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тiльки найближчий окiл цiєї моделi:

plcF = Fi−1 pc,i−1+Fi pc,i +Fi+1 pc,i+1

Fi−1+Fi +Fi+1
; i : Fi =maxF j, j = 0 . . . N −1. (2.59)

або, з урахуванням введених локальних позначень при i = c:

pleF = Fl pl +Fc pc +Fr pr

Fl +Fc +Fr
. (2.60)

Аналогiчно визначаються методи plcS, plcW , pleF , pleS та pleW .

Так само в околi кращого агента можна використовувати iнтерполяцiю

по F, аналогiчно (2.39). В позначеннi таких методiв будемо використовувати

перший символ “q”, наприклад pqeF .

Похибки iдентифiкацiї в просторi параметрiв для розглянутих пiдходiв

позначимо вiдповiдно:

egcF = pgcF − po, e leF = pleF − po, . . . e leW = pleW − po. (2.61)

Якщонемає необхiдностi вказувати конкретно F, S абоW, то останнiй символ

в iндексi будемо опускати, або замiнювати на “A”.

2.7. Класифiкацiя i позначення систем iдентифiкацiї

У данiй роботi розглядається набiр методiв iдентифiкацiї нелiнiйних ди-

намiчних систем. При цьому, бiльшiсть з них мають загальнi властивостi, i

система iдентифiкацiї в цiлому складається з “набору” модулiв i алгоритмiв,

комбiнацiя яких дозволяє вибрати конкретнийметод,щопiдходить для даної

задачi.

Отже, виникає питання коректного i несуперечливого позначення вико-

ристовуваного методу. Зважаючи на значну кiлькiсть методiв, отриманих

шляхом комбiнацiї їх елементiв, не має сенсу давати кожному окрему назву.

Виникає потреба в унiфiкацiї позначень методiв, i вiдповiдно, введення пев-

ної класифiкацiї. Окремi елементи класифiкацiї вже використовувалася при

визначеннi методiв роботи агентiв i пошукових координаторiв.

Пропонується до використання наступна система позначень, яка послi-

довно визначає компоненти системи iдентифiкацiї, починаючи з агентiв.
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1. Перший символ (“F”, “q”, “x”) визначає, яка величина використовує-

ться кожним агентом для визначення pe.

Для позначення методiв, для яких в якостi критерiю використовує-

ться безпосередньо виходимоделей i об’єктiв, буде використовуватися

символ “x”. При необхiдностi, при появi нових пiдходiв, можуть бути

призначенi додатковi символи.

2. Другий символ задає спосiб визначення величини pe одним агентом.

l — “linear” — використовується лiнiйна апроксимацiя, можливо

кусочно-лiнiйна;

q — “quadratic” — використовується апроксимацiя другого порядку;

с — “COG” — метод “Center of Gravity” по околу агента;

i —“implicit”— pe не задається, динамiка агента задається в неявному

виглядi;

s — “special” — спосiб визначення обраний на пiдставi особливих

апрiорних вiдомостей про вид залежностi q(p);

3. Третiй символ визначає локальну пошукову геометрiю, найчастiше —

кiлькiсть агентiв в в пошуковiй групi, наприклад: “2” — пошукова па-

ра, “3” — триплет. При застосуваннi методiв, якi використовують тiль-

ки один пошуковий агент, цей елемент класифiкацiї вказує кiлькiсть

моделей, керованих цим агентом.

4. Четвертий символ описує поведiнку додатковихмоделей, якi розташо-

ванi на границi:

z — “zero” — реальна модель не використовується, функцiя якостi F

для неї вважається нульовою;

r — “real” — використовується реальна модель, але без можливостi її

зсуву;

а — “approximate” — значення критерiю i функцiї якостi якимось

чином апроксимуюся;

n — “none” — додатковi моделi не використовуються;

5. П’ятий символ позначає обрану залежнiсть для величини fe (або

аналогiчної величини, якщо fe безпосередньо не використовується):
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c — “const” — величина fe не бере участi в описi динамiки пошукового

агента;

l — “linear” — величина fe лiнiйно залежить вiд pe (2.44);

s — “sign” — використовується залежнiсть виду (2.45);

u — “saturate” — використовується залежнiсть виду (2.46);

6. Шостий символ визначає множник, що використовується для величи-

ни fe при визначеннi динамiки об’єкта:

o — “one” — додатковий множник не використовується (=1);

F — використовується значення функцiї якостi;

S — використовується значення “впевненостi” агента;

W — використовується значення “гiдностi”.

7. Сьомий символ вказує, яким чином величина f t (або її еквiвалент)

впливає на динамiку агента:

z — “zero” — агент нерухомий;

v — “viscous” — використовується модель в’язкої динамiки (2.56);

b — “ball” — використовується пiдхiд “важкої кульки” (2.55);

s — “special” — особливий вид, задається методом безпосередньо.

8. Восьмий символ дозволяє вказати, який додатковий пошуковий рух

реалiзує агент:

n —“none”—додатковепошуковийрухне використовується, прицьо-

му, якщоне виникаєнеоднозначностi в класифiкацiї, даний символ

можна упустити;

t — “triangle” — використовується пилкоподiбний пошуковий рух,

наприклад, що реалiзовується за допомогою КГПК;

d — “dual” — використовується пошуковий рух, що реалiзовується,

наприклад, парою КГПК;

s — “sin” — використовується гармонiйний пошуковий рух, що

застосовується, наприклад, методом синхронного детектора;

r — “random” — використовується випадковий пошуковий рух (рiзнi

варiанти випадкового пошуку).

9. Дев’ятий символ задає спосiб визначення iдентифiкованого параме-

тра по всьому ансамблю:
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b — “best” — вибирається найкращий агент без подальшої обробки;

g — “global COG” — метод “Center of Gravity” по усьому ансам-

блю (2.58);

l — “local COG” — метод “Center of Gravity” по околу кращого

агента (2.59);

q — iнтерполяцiя другого порядку в околi кращого агента (2.39);

У разi, якщо замiсть ансамблю використовується 1–2 агента, то для

визначеностi буде використаний символ “b”.

10. Десятий символ визначає, який з вихiдних сигналiв пошукового агента

використовується:

с — використовується pc;

e — використовується pe.

11. Одинадцятий символ вказує, яка величина використовується для

визначення ваги кожного агента:

F — використовується Fc;

S — використовується S, без додаткового уточнення — S3 (2.26);

W — використовуєтьсяW.

Якщо виникає потреба вказати конкретний вид критерiю, то в кiнець да-

ного позначення, через точку, додається позначення критерiю. Для позначе-

ння пiдмножинметодiв замiсть позначення елемента використовується сим-

вол “A”— “any”. Цимже символом будемо позначати ситуацiю, коли вибiр для

даного компонента класифiкацiї не має сенсу.

Додатковi компоненти додаються в кiнець пiсля двокрапки. При необ-

хiдностi, додатково може бути вказана група символiв, що позначає кiль-

кiсть i розташування активних агентiв. В одновимiрному випадку це або

просто число, або символ “N”, якщо конкретна кiлькiсть несуттєва. У дво-

вимiрному випадку використовуються варiанти “NxM” для сiткового розта-

шування агентiв, i “NpM ’— для конфiгурацiї “хрест”. У разi бiльшої роз-

мiрностi простору параметрiв можна використовувати аналогiчнi позначе-

ння, але, при необхiдностi, з додатковими iндексами, наприклад: “10x10p5”,

“N1pN2xN3pN4”.
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Приклади позначень: “Fc3zlovngcW.qx2” —метод, агенти якого для оцiню-

вання величини pe використовують функцiю якостi i квадратичну апрокси-

мацiю за даними кожних трьох сусiднiх агентiв, 2 псевдомоделi на границi,

залежнiсть fe(pe−pc)—лiнiйна, “в’язка” динамiка, одиничний коефiцiєнт при

цiй силi, “global COG” для результуючого значення параметра по значенням

pc iW, критерiй “qx2”.

“ql3ruWvnAeF”— група методiв, для оцiнювання величини pe використо-

вується критерiй i лiнiйна апроксимацiю на триплетах агентiв, 2 справжнi

моделi на границях, залежнiсть fe вiд pe — з насиченням i множником W,

“в’язка” динамiка, використовуються всi доступнi методи для визначення

результуючого значення параметра за значеннями pe i Fc.

“xi1nlostbcA” — оригiнальний адаптивно-пошуковий метод.

“xl2nlosdlcA” — адаптивно-пошуковий метод з двома моделями i двома

КГПК iз загальнимскиданням i безпосереднiмвикористаннямвиходiв об’єкта

i моделей.

“Fl2nlosdlcA.qx2” — Адаптивно-пошуковий метод з двома моделями i дво-

ма КГПК iз загальним скиданням, що використовує функцiю якостi стосовно

критерiю qx2.

2.8. Якiсть iдентифiкацiї

Серед безлiчi способiв оцiнювання якостi iдентифiкацiї можна видiлити

двi групи. До першої групи належать тi, якi виробляють оцiнювання тiльки на

основi критерiю iдентифiкацiї, або, що в якiйсь мiрi еквiвалентно, по функцiї

якостi iдентифiкацiї. В реальних задачах, коли немає можливостi визначити

реальнi значення параметрiв об’єкта, це практично єдиний варiант. При цьо-

му мається на увазi, що як критерiй iдентифiкацiї, так i функцiя якостi обранi

коректно.

У процесi синтезу нових критерiїв i методiв iдентифiкацiї такий пiдхiд,

з одного боку, занадто суворий, з iншого — не дає перевiрити коректнiсть

отриманого результату, так як в цьому випадку нi близькiсть критерiїв мо-

делi i об’єкта, нi, тим бiльше, близьке до одиницi значення функцiї якостi не
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означає працездатнiсть системи iдентифiкацiї. Отже, при аналiзi працезда-

тностi, якi проводяться як на модельних задачах, так i на реальних фiзичних

об’єктах в контрольованих умовах, необхiдно використовувати методи з дру-

гої групи, заснованi на порiвняннi власне параметрiв моделi i об’єкта, тобто

на оцiнюваннi параметричної похибки iдентифiкацiї e(t)= po(t)− pid(t).

У роботах [152, 147, 58, 106] були запропонованi iнформацiйнi методи

оцiнювання якостi iдентифiкацiї. Вони вiдрiзняються унiверсальнiстю, i вiд-

ображають успiшнiсть вирiшення однiєї з основних задач iдентифiкацiї —

отримання iнформацiї вiд об’єктiв. Однак, для побудови iнформацiйних оцi-

нок потрiбно значно бiльше ресурсiв, нiж для проведення власне iденти-

фiкацiї. У деяких випадках, наприклад, при отриманнi даних з реального

обладнання, це може бути просто неможливо.

За таких умов, якiсть iдентифiкацiї для процесу в цiлому задається мiрою:

e =µ(po(t), pid(t)), t ∈ [0;T].

Конкретний вид мiри визначається задачею. Якщо в конкретнiй поста-

новцi важливо знати максимальне вiдхилення iдентифiкованого параме-

тра моделi вiд об’єкта, то має сенс вибрати мiру C[0;T] [108] або ж Rn∞ для

дискретного представлення:

ec(po(t), pid(t))=max
∣∣po(t)− pid(t)

∣∣, t ∈ [0;T]. (2.62)

Бiльш поширеним є випадок, коли iнтерес становить не максимальне

значення |e(t)|, а якийсь варiант усереднення цiєї величини, наприклад

e2(po(t), pid(t))=

√√√√√ 1
T

T∫
0

(
po(t)− pid(t)

)2 dt, (2.63)

або

e1(po(t), pid(t))= 1
T

T∫
0

∣∣po(t)− pid(t)
∣∣dt. (2.64)

Цей пiдхiд особливо виправданий в тих випадках, коли значення параме-

тра об’єкта зазнає рiзкi змiни. При цьому, нiяка система iдентифiкацiї не

встигатиме за такими змiнами, особливо з урахуванням часу, необхiдно-
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го для оцiнювання критерiю. Отже, якщо оцiнювати в таких умовах якiсть

iдентифiкацiї, використовуючи 2.62, то в якостi результату отримаємо всьо-

го лише величину стрибкiв параметра, а не будь-якi характеристики процесу

iдентифiкацiї.

У тих, досить рiдкiсних випадках, коли з апрiорної iнформацiї про систему

вiдомо, що po(t) = const, має сенс у виразах (2.62)–(2.64) обмежити дiапазони

для часу, наприклад [T −τp,T], де τp — час, достатнiй для вимiрювання кри-

терiю iдентифiкацiї з необхiдною точнiстю. Це дозволить уникнути впливу

перехiдних процесiв iдентифiкацiї на iнтегральну оцiнку похибки. В iнших

випадках, представляє iнтерес саме реакцiя на змiни параметра, тому в данiй

роботi переважно використовуватиметься вираз (2.63).

Саме значення як похибки iдентифiкацiї, так i вiдповiдної мiри — вели-

чина розмiрна i, в такому виглядi, не придатна для незалежного вiд конкре-

тної ситуацiї оцiнювання якостi роботи методу. Розглянемо можливi величи-

ни, що дають можливiсть привести похибку iдентифiкацiї до безрозмiрного

вигляду.

В першу чергу, припустимо,що взагалi не проводимо нiякої iдентифiкацiї,

а в якостi значення параметра використовуємо або геометричний центр p00

множиниP , або, якщо це з будь-якої причини вiдомо, точку з максимальним

значенням щiльностi ймовiрностi. Тодi позначимо

e00 = e(po(t), p00) (2.65)

Вiдноснi похибки для вiдповiдних абсолютних (2.61) тодi будуть визначенi

у такий спосiб:

erbcF = ebcF

e00
, erleS = eleS

e00
, ergeW = egeW

e00
, . . . erqeF = eqeF

e00
. (2.66)

Близькiсть цих величин до одиницi свiдчить про те, що даний метод iден-

тифiкацiї в розглянутих умовах марний. Бiльш того, при серйозних поруше-

ннях в процесi пошуку, наприклад при втратi стiйкостi, цi величини можуть

i перевищувати одиницю.

Незважаючи на очевидну користь, такий спосiб приведення до безрозмiр-

ного вигляду помилок має ряд недолiкiв. По-перше, не враховується можли-
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ва мультиагентна структура системи iдентифiкацiї, для якої оцiнка (2.65) бу-

де занадто грубою. З iншого боку, не враховуються властивостi самої систе-

ми.Наприклад, можлива така ситуацiя, колипараметр об’єкта змiнюється на-

стiлькишвидко (по вiдношеннюдо часу оцiнювання критерiю),що будь-який

метод iдентифiкацiї буде марний.

Для оцiнювання якостi роботи системи iдентифiкацiї з рахунком множи-

ни моделей, можна скористатися кiлькома прийомами. Перший — нехай все

агенти нерухомi, а як pid(t) використовується pc тiєї моделi, функцiя якостi

для якої максимальна. У термiнах застосовуваної термiнологiї отримане та-

ким чином значення параметра позначається pbc(t) (“best central point”), вiд-

повiдну йому усереднену похибку як ebc. При цьому безрозмiрнi величини

позначимо як egebc, elebc, . . . . Близькiсть цих величин до одиницi, при одно-

часнiй малостi er∗, свiдчить про те, що пересування агентiв практично марнi,

i працездатнiсть системи iдентифiкацiї досягається практично тiльки за ра-

хунок перемикання мiж агентами. Однiєю з причин такої поведiнки, за умо-

ви вiдсутностi помилок в налаштовуваннi системи, може бути висока чутли-

вiсть об’єкта до динамiцi змiни параметра, наприклад при параметричному

резонансi.

Аналогiчний спосiб, але з урахуванням можливостей агентiв до апро-

ксимацiї — pid(t) визначаться як pe(t) для кращого агента. Вiдповiдна ве-

личина для у безрозмiрному виглядi позначається ebe. Вiдношення ebc/ebe

характеризує здатнiсть агентiв до апроксимацiї.

2.9. Дослiдження працездатностi та властивостей методiв на

тестових завданнях

2.9.1. Постановка тестових завдань

Для оцiнювання можливостей системи iдентифiкацiї вiдстежувати як

гладкi, так i стрибкоподiбнi змiни параметрiв, пропонується для кожної

тестової системи, якщо це можливо, проводити моделювання процесiв
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iдентифiкацiї за умовами:

po(t)= p0+Up signsin(ωpt), (2.67)

po(t)= p0+Up sin(ωpt). (2.68)

po(t)= p0+Up
t
T

. (2.69)

При цьому, використання залежностi виду (2.67) дозволяє визначити як

реакцiю системи на стрибкоподiбнi змiни параметра, так i перевiрити стiй-

кiсть процесу пошуку. Використання залежностi (2.68) дозволяє перевiрити

якiсть “супроводу” системою iдентифiкацiї параметра, що плавно змiнює-

ться, i, як правило, в цьому випадку похибка iдентифiкацiї повинна бутимен-

ше. Залежнiсть (2.69), завдяки лiнiйної залежностi po(t) корисна для визначе-

ння рiвномiрностi роботи методу на рiзних дiлянках [pmin, pmax], а також для

iлюстрацiї динамiки ансамблю пошукових агентiв.

2.9.2. Рiвноважнi стани пошукових агентiв на текстовiй завданню

Розглянемо конфiгурацiї рiвноважного стану пошукових агентiв при за-

стосуваннi рiзних пошукових тактик з числа розглянутих. Для даного завдан-

ня немає необхiдностi розглядати поведiнку координатора пошуку, тому три

правих символу класифiкацiї тут значення не мають. Використовувалося 5

пошукових агентiв: A0 . . . A4, початковi координати яких (pci,0) були розподi-

ленi по пошуковому дiапазону рiвномiрно. Залежнiсть po(t) задана як (2.69),

при цьому величини po i Up обранi таки чином, щоб покрити весь робочий

дiапазон: p0 = pc0,0 = 20,Up = pc4,0− pc0,0 = 40.

Так як в цiй задачi дослiджуються рiвноважнi стани, то необхiдно забез-

печити квазiрiвноважнiсть системи. Це було досягнуто за рахунок того, що в

значення q(p) не було внесено додаткової затримки, а загальний час спосте-

реження T було вибрано значно бiльшим, нiж характерний час перехiдних

процесiв.
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При аналiзi рiвноважних станiв конфiгурацiй pci(t), якi в силу квазiстацiо-

нарностi i обраної залежностi po(t) еквiвалентнi конфiгурацiй pci(po), в пер-

шу чергу зверталася увага на поведiнку агентiв поблизу po: потрiбна наяв-

нiсть як мiнiмум двох агентiв в цьому околi, допустима наявнiсть трьох, на-

явнiсть бiльшої кiлькостi представляється нерацiональною. Наступною ва-

жливою властивiстю є вiдсутнiсть коливань, якi би свiдчили про нестiйкiсть

системи iдентифiкацiї в цiлому. Також розглядалася поведiнка далеких по

вiдношенню до po агентiв, так як надмiрне їх змiщення може негативно

позначатися на динамiчних характеристиках методу.

Нарис. 2.33наведенi результатимоделюванняпривикористаннi групиме-

тодiв “Fq3rlovnAAF”. Слiд зазначити, що практично у всьому дiапазонi об’-

єкт “супроводжується” двома агентами, i тiльки в областi “передачi” насту-

пнiй групi це число зростає до трьох. Слiд зазначити вiдсутнiсть коливань.

До негативних явищ можна буде вiднести те, що вiддаленi агенти притиска-

ються до границi видiленої їм областi, що обумовлено використанням оди-

ничного множника у визначеннi fe. Також необхiдно вiдзначити збiльшення

“дистанцiї супроводу” в околi точки po = 40, t = 10.

Рис. 2.33 — Рiвноважнi конфiгурацiї агентiв при використаннi групи методiв
Fq3rlovnAAF
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На рис. 2.34 наведенi результати моделювання при використаннi групи

методiв Fq3rlFvnAAF. Основна вiдмiннiсть вiд попереднього випадку поля-

гає в використаннi коефiцiєнта S в визначеннi fe. Як результат, найдаль-

шi агенти змiщуються на меншу вiдстань. У той же час, поведiнка агентiв,

“супроводжуючих” po, залишається практично без змiн.

Рис. 2.34 — Рiвноважнi конфiгурацiї агентiв при використаннi групи методiв
Fq3rlFvnAAF

Нарис. 2.35наведенi результатимоделюванняпривикористаннi групиме-

тодiв Fq3rlSvnAAF. Тут в якостi множника при визначеннi сили fe використо-

вується величина S, яка не визначається досить коректно для використовува-

ного методу оцiнки peFq. Як результат, поведiнка агентiв стає не цiлком аде-

кватною. “Супровiд” як таке залишився, однак, зросла дистанцiя,щоповинно

привести до збiльшення похибки iдентифiкацiї. Поведiнка iнших агентiв, хоч

i має сенс, не сприяє проведенню iдентифiкацiї.

На рис. 2.36 наведенi результати моделювання при використаннi групи

методiв Fq3rlWvnAAF. У цьому випадку в якостi множника використовується

величина W, у визначеннi якої використовується вже розглянута в попере-

дньому випадку величина S. В результатi вийшла картина слабо вiдрiзняється
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Рис. 2.35 — Рiвноважнi конфiгурацiї агентiв при використаннi групи методiв
Fq3rlSvnAAF

вiд попереднього випадку, хоча певна ненульова працездатнiсть все-таки

присутня.

Рис. 2.36 — Рiвноважнi конфiгурацiї агентiв при використаннi групи методiв
Fq3rlWvnAAF



111
Наступна група методiв вiдрiзняється вiд попередньої тим, що для оцiн-

ки величини pe використовується метод peql, який показав в цiлому кращi

результати при використаннi триплету нерухомих агентiв. На рис. 2.37 наве-

денi результатимоделюванняпри використаннiметоду ql3rlovnAAF, який ха-

рактеризується одиничниммножником у визначеннi fe. Основна вiдмiннiсть

вiд аналогiчного методу Fq3rlovnAAF полягає в тому, що в околi точки t = 10

вiдстань мiж “супроводжуючими” агентами не росте, отже, не слiд очiкува-

ти i зростання похибки iдентифiкацiї в околi цiєї точки. Поведiнка “далеких”

агентiв залишається аналогiчною.

Рис. 2.37 — Рiвноважнi конфiгурацiї агентiв при використаннi групи методiв
ql3rlovnAAF

Цiлком очiкуванi результати отриманi при застосуваннi групи методiв

ql3rlFvnAAF, якi iлюструє рис. 2.38. Введення коефiцiєнта F призводить до

меншого зсуву “далеких” агентiв, i, потенцiйно — також може скоротити

тривалiсть перемикання при стрибкоподiбному змiнi po.

Iстотна вiдмiннiсть в рiвноважної конфiгурацiї агентiв спостерiгається

при переходi вiд способу оцiнки pe вiд peFc до peql, наприклад, при викори-

станнi групи методiв ql3rlSvnAAF (рис. 2.39). Так як в цьому випадку застосо-
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Рис. 2.38 — Рiвноважнi конфiгурацiї агентiв при використаннi групи методiв
ql3rlFvnAAF

вується значно бiльш коректне визначення величини S, то i розподiл агентiв

потенцiйно є бiльш сприятливим для проведення iдентифiкацiї.

Рис. 2.39 — Рiвноважнi конфiгурацiї агентiв при використаннi групи методiв
ql3rlSvnAAF
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У цих умовах використання як множника величини W не призво-

дить до кардинальної змiни поведiнки агентiв (рис. 2.40) — група мето-

дiв ql3rlWvnAAF. Вiдмiннiсть проявляється в меншому змiщеннi вiддалених

агентiв, що, без iстотної змiни точностi повинно призводити до зменшення

часу реакцiї системи на стрибкоподiбну змiну параметра.

Рис. 2.40 — Рiвноважнi конфiгурацiї агентiв при використаннi групи методiв
ql3rlWvnAAF

Таким чином, встановлено, що в тих випадках, коли для оцiнювання pe

використовується метод peFq, то немає сенсу в якостi множника при fe ви-

користовувати S або W. Найкращим вибором в цих умовах буде використа-

ння значення функцiї якостi F. До того ж, що пiдтверджується i результата-

ми дослiдження якостi апроксимацiї q(p), використання методiв, якi викори-

стовують кусково-лiнiйну апроксимацiю, найбiльш прийнятно. У цих умовах

стає виправданим в якостi вищезгаданого множника використовувати S iW,

причому останнiй варiант видається бiльш виправданим.
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2.9.3. Похибки iдентифiкацiї в квазiстацiонарному випадку на

тестовiй задачi

Рiвноважнi конфiгурацiї агентiв, якi булипредставленi вище, дають iнфор-

мацiю тiльки про потенцiйнi властивостi систем iдентифiкацiї. Так як якiсть

визначається похибкою iдентифiкацiї, в першу чергу слiд дослiджувати її за-

лежностi для квазiстацiонарного випадку. При цьому, слiд перевiряти як на-

явнiсть самого стацiонарного режиму, так i залежнiсть похибки вiд po. Для

грубого порiвняння досить використовувати середньоквадратичне значення

похибки на всьому робочому дiапазонi параметра, вiзуально контролюючи

форму залежностi e(po).

В якостi тестової задачi використовується (2.27) з усiма нелiнiйними чле-

нами (2.41). При цьому для кожного методу проводилася серiя обчислю-

вальних експериментiв з рiзним значенням po. Iншi параметри як системи

iдентифiкацiї, так i умови експериментiв вибиралися таким чином, щоб з

одного боку, забезпечити квазiстацiонарнiсть в кiнцi експерименту, а з iн-

шого — досягти хорошої швидкостi iдентифiкацiї, для надання можливостi

дослiджувати динамiчнi властивостi без переналаштовування параметрiв.

Представлення отриманих результатiв ускладнюється тим, що з ураху-

ванням тiльки основних розглянутих елементiв в класифiкацiї, виходить

192 можливих метода. Для бiльшої компактностi представлення результа-

тiв скористаємося тим фактом, що в розглянутих методах координатор по-

шуку не налаштовує параметри агентiв. Тому на одному графiку можна вiд-

образити залежностi для восьми методiв, що вiдповiдає повному перебо-

ру двох передостаннiх символiв в класифiкацiї, якi для позначення групи

методiв будуть вказанi як “AA”, а конкретне значення цих символiв буде

вказано в легендi графiка. Наприклад, крива, позначена як “ege” для гру-

пи методiв “Fq3rlovnAAW” буде описувати похибку iдентифiкацiї для методу

“Fq3rlovngeW”. Таким чином результати можна представити на 24 графiках,

що також видається дещо надмiрним.

В першу чергу розглянемо методи, якi давали недостатньо адекватнi ре-

зультати при дослiдженнi рiвноважних конфiгурацiй агентiв, а саме — мето-
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ди, якi для апроксимацiї pe використовують метод pqFc, i при цьому в якостi

множника в визначеннi fe використовують величини S або W. Як приклад

розглянемо групу методiв “Fq3rlWvnAAF”, залежнiсть e(po) для якої наведено

на рис. 2.41.

Рис. 2.41— Залежностi e(po) для групиметодiв Fq3rlWvnAAF в квазiстацiонар-
ному режимi

Аналiз отриманих залежностей дозволяє зробити наступнi висновки. По-

перше, незважаючи на недостатньо адекватнi рiвноважнi конфiгурацiї са-

мих агентiв, методи iдентифiкацiї в цiлому не втратили працездатностi.

При цьому жоден з методiв роботи координатора пошуку не дає помi-

тно видiляються результатiв. Кращi результати продемонстрували методи

“Fq3rlWvnqeF” i “Fq3rlWvnbeF”. Аналогiчнi результати були отриманi для усiх

методiв груп “Fq3rlSvnAAA” i “Fq3rlWvnAAA”, конкретний “кращий” метод

мiг змiнюватися, але в цiлому картина залишалася такою ж.

Як бiльш вдалий приклад розглянемо групу методiв “Fq3rlFvnAAF”

(рис. 2.42).

При загальному меншому рiвнi похибки iдентифiкацiї, серед рiзних пiд-

ходiв до реалiзацiї методiв роботи пошукових координаторiв з’явилися явнi

лiдери i вираженi залежностi. Першза все, методи, якi використовують значе-
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Рис. 2.42 — Залежностi e(po) для групи методiв Fq3rlFvnAAF в квазiстацiонар-
ному режимi

ння pe кожного агента, показують меншу похибку, порiвняно а аналогiчними

методами, але використовують pc. Це свiдчить про те, що використання пiд-

крiплених вiдповiдним вимiряним значенням Fc величин гiрше, нiж викори-

стання значень pe отриманих у результатi апроксимацiї, для яких вiдповiдне

значення функцiї якостi невiдомо. Методи, якi використовують глобальний

“COG”, в цiлому дають гiршi результати, нiж використовують рiзнi локальнi

оцiнки. Кращi результати показали методи “Fq3rlFvnqeF” i “Fq3rlFvnbeF”.

Використання при оцiнцi значимостi агента величини S замiсть F дає у

деякий мiрi суперечливi результати (рис. 2.43).

Якщо значимiсть агента оцiнюється тiльки по його локальної “самооцiн-

цi”, то гiршi методи показують дещо кращi результати, а кращi — нав-

паки, дещо гiршi. При цьому слiд пам’ятати, що величина S для мето-

дiв “Fq3. . . ” не має достатньо коректного подання. Групу лiдерiв складають

методи “Fq3rlFvnleS”, “Fq3rlFvnqeS” i “Fq3rlFvnbeS”.

Використання при оцiнцi значимостi агента величиниW, не дивлячись на

те, що її визначеннi бере участь вже розглянута величина F дає промiжнi

результати (рис. 2.44).

Незважаючи не кiлька гiршi результати, показанi кращими методами, в
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Рис. 2.43 — Залежностi e(po) для групи методiв Fq3rlFvnAAS в квазiстацiонар-
ному режимi

Рис. 2.44— Залежностi e(po) для групиметодiв Fq3rlFvnAAWв квазiстацiонар-
ному режимi

цiлому всi методи цiєї групи показують досить непоганi результати. Немає

нi значних стрибкiв для “bc”, нi розмаху “ge”. У цiй групi методiв кращi

результати показують “Fq3rlFvnqeS” i “Fq3rlFvnbeS”.

Розглянемо, якi змiни вiдбудуться, якщо використовувати одиничний
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множник у визначеннi fe на прикладi групи методiв “Fq3rlovnAAW”

(рис. 2.45).

Рис. 2.45— Залежностi e(po) для групиметодiв Fq3rlovnAAWв квазiстацiонар-
ному режимi

Незважаючи на помiтну рiзницю в рiвноважної конфiгурацiї агентiв для

методiв “Fq3rlFvnAAW” i “Fq3rlovnAAW”, рiзниця в похибцi iдентифiкацiї

практично не помiтна. Це пов’язано з тим, що агенти, положення яких

змiнилося, вносять несуттєвий внесок в отримане значення pid. Однак, це

справедливо тiльки для квазiстацiонарного випадку. Тим не менш, це дає

можливiсть скоротити кiлькiсть методiв для аналiзу на даному етапi.

Зведенi результати середньоквадратичних помилок iдентифiкацiї, для

методiв “Fq3r. . . ” наведенi в таблицi 2.1.

Нижня половина цiєї таблицi вiдповiдаєметодам, якi показали своюобме-

жену придатнiсть, i в подальшому не розглядатимуться, принаймнi до тих

пiр, поки для них не з’явиться досить коректне визначення величини S. Пер-

шаполовина таблицi дозволяє узагальнити висновкипро те,що глобальнiме-

тоди координаторiв показують гiршi результати, нiж локальнi, використання

pe краще pc, i кращi результати демонструють методи “. . .qeA” i “. . .beA”.
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Табл. 2.1

Похибки iдентифiкацiї в квазiстацiонарному режимi при
апроксимацiї pe методом peFq

Method gc lc qc bc ge le qe be
Fq3rlovnAAF 2.020 0.778 0.135 0.332 0.750 0.547 0.135 0.135
Fq3rlovnAAS 0.733 0.797 0.959 1.033 0.385 0.319 0.321 0.318
Fq3rlovnAAW 0.679 0.554 0.530 0.521 0.364 0.296 0.247 0.245
Fq3rlFvnAAF 1.980 0.778 0.136 0.334 0.761 0.546 0.136 0.136
Fq3rlFvnAAS 0.734 0.798 0.960 1.036 0.386 0.321 0.323 0.320
Fq3rlFvnAAW 0.680 0.555 0.530 0.524 0.366 0.297 0.249 0.247
Fq3rlSvnAAF 2.520 2.082 1.180 1.352 1.569 1.575 1.160 1.164
Fq3rlSvnAAS 1.585 1.521 1.441 2.077 1.248 1.164 1.203 1.204
Fq3rlSvnAAW 1.540 1.322 0.985 1.390 1.233 1.152 1.156 1.162
Fq3rlWvnAAF 2.541 2.092 1.208 1.368 1.568 1.573 1.187 1.192
Fq3rlWvnAAS 1.608 1.548 1.458 2.095 1.272 1.189 1.230 1.232
Fq3rlWvnAAW 1.562 1.355 1.002 1.406 1.259 1.180 1.184 1.191

Розглянемо аналогiчнi залежностi для методiв, агенти в яких використо-

вують для апроксимацiї pe метод peql. Для цих методiв, на вiдмiну вiд розгля-

нутих вище, є можливiсть коректного визначення величин S iW. Отже, немає

необхiдностi прибирати частину методiв з числа розглянутих.

Почнемо аналiз з групи методiв “ql3rlFvnAAF” (рис. 2.46), для спроще-

ння порiвняння з ранiше описаними методами, для яких першим роз-

глянутим нормально працюючим був “Fq3rlFvnAAF”. Розглянемо застосу-

вання одиничного множника у визначеннi fe на прикладi групи методiв

“Fq3rlovnAAW”.

У представлених залежностях, про порiвняннi з методами “Fq3. . . ”, спо-

стерiгаються як загальнi характеристики, так i новi властивостi. В першу чер-

гу, використання методу координатора “ge” дає гiршi результати, i спостерi-

гається аналогiчна форма залежностi. Цiлком аналогiчно, методи з викори-

станням величин pe агентiв дають кращi результати, нiж методи, якi вико-

ристовують pc. Також близький до аналогiчного набiр кращих методiв з гру-

пи:“ql3rlFvnleF”, “ql3rlFvnqeF” i “ql3rlFvnbeF”. Значною вiдмiннiстю є iстотно

менший рiвень похибки iдентифiкацiї для цих методiв, при цьому рiзниця

мiж “le”, “qe” i “be” мала.
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Рис. 2.46 — Залежностi e(po) для групи методiв ql3rlFvnAAF в квазiстацiонар-
ному режимi

Використання при цих же умовах на рiвнi координатора пошуку величи-

ни S (група методiв “ql3rlFvnAAS”, рис. 2.47) помiтно змiнює картину тiльки

для “глобальних” методiв, причому трохи в кращу сторону. Зi списку кра-

щих випав метод, який використовує “le”, для двох, що залишилися змiна

похибки зневажливо мала. З негативних явищ варто вiдзначити збiльшення

стрибкоподiбних змiн похибки для деяких з методiв.

При використаннi для тiєї ж мети величини W (група методiв

“ql3rlFvnAAW”, рис. 2.48), дозволяє досягти кращих результатiв для

“глобальних методiв”, зберiгаючи високу точнiсть для тiєї ж трiйки кращих.

За iнших рiвних замiна величини F як множника у визначеннi fe на оди-

ницю, S, або жW (наприклад, група методiв “ql3rlWvnAAW”, рис. 2.49), в ква-

зiстацiонарному режимi призводить до дуже незначних вiдмiнностей, тому

на даному етапi досить було розглянути 4 групи по 8 методiв.

Iстотною вiдмiннiстю методiв “ql3r. . . ” є менший загальний рiвень похи-

бок, а також вiдсутнiсть нахиленої дiлянки залежностi e(po)при po ≈ 40. В око-

лi цiєї точки похiдна приймає близьке до нуля значення, i методи “Fq3r. . . ” не

забезпечують належної чутливостi в цiй областi, що призводить до зростання

похибки iдентифiкацiї.
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Рис. 2.47 — Залежностi e(po) для групи методiв ql3rlFvnAAS в квазiстацiонар-
ному режимi

Рис. 2.48 — Залежностi e(po) для методiв ql3rlFvnAAW в квазiстацiонарному
режимi

Зведенi результати середньоквадратичних помилок iдентифiкацiї, для

методiв “ql3r. . . ” наведенi в таблицi 2.2.

Аналiз значень в цiй таблицi дозволяє зробити наступнi висновки. Части-

на висновкiв, наприклад, про перевагу методiв з використанням pe, гiрших
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Рис. 2.49—Залежностi e(po) для групиметодiв ql3rlWvnAAWв квазiстацiонар-
ному режимi

Табл. 2.2
Похибки iдентифiкацiї в квазiстацiонарному режимi при

апроксимацiї pe методом peql

Method gc lc qc bc ge le qe be
ql3rlovnAAF 1.936 0.707 0.177 0.259 0.132 0.031 0.030 0.030
ql3rlovnAAS 1.747 1.488 0.311 0.538 0.117 0.057 0.030 0.030
ql3rlovnAAW 0.983 0.632 0.185 0.259 0.074 0.031 0.030 0.030
ql3rlFvnAAF 1.891 0.705 0.181 0.260 0.144 0.031 0.031 0.031
ql3rlFvnAAS 1.770 1.512 0.318 0.563 0.116 0.057 0.031 0.031
ql3rlFvnAAW 0.976 0.630 0.186 0.260 0.074 0.031 0.031 0.031
ql3rlSvnAAF 1.799 0.717 0.180 0.268 0.165 0.033 0.032 0.032
ql3rlSvnAAS 1.782 1.552 0.312 0.577 0.117 0.060 0.032 0.032
ql3rlSvnAAW 0.978 0.639 0.183 0.268 0.075 0.033 0.032 0.032
ql3rlWvnAAF 1.693 0.716 0.184 0.269 0.163 0.033 0.033 0.033
ql3rlWvnAAS 2.024 1.549 0.319 0.589 0.097 0.061 0.033 0.033
ql3rlWvnAAW 0.984 0.638 0.184 0.269 0.075 0.033 0.033 0.033

результати для “gc” i “ge” повнiстю аналогiчнi попередньому випадку. Вiд-

мiннiстю є вiдсутнiсть групметодiв, що демонструють недостатньо адекватнi

результати.

Також важливою вiдмiннiстю є практичний збiг результатiв, представле-

них в шпальтах “qe” i “be”, а при виключеннi методiв, назви яких закiнчу-
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ються на “AAS”, i стовпцiв “le”. Цi стовпцi представленi локальними оцiнка-

ми pid на пiдставi величин pe агентiв. При цьому, для визначення величин в

стовпцi “be” потрiбнi мiнiмальнi обчислювальнi витрати— досить визначити

кращого агента i взяти його значення pe.

Таким чином, в квазiстацiонарному випадку iснує достатнiй набiр праце-

здатних методiв. При наявностi можливостi, слiд використовувати методи,

якi використовують величину критерiю, на рiвнi координатора — pe, i, на-

приклад,W. Вибiр iнших елементiв класифiкацiї повинен проводитися вихо-

дячи з iнших умов, наприклад, вимог до динамiчних характеристик системи

iдентифiкацiї.

2.9.4. Динамiка агентiв i пошукових координаторiв на тестовiй

задачi

Розглянутi тестовi завдання в квазiстацiонарної постановцi дозволяють

оцiнити точнiсть методiв в сталому режимi. Однак, в таких умовах всю си-

стему iдентифiкацiї можна було б замiнити однiєю моделлю, параметр якої

повiльно змiщується в межах робочої областi. Однiєю з основних задач, по-

ставлених в процесi створення мультиагентних методiв iдентифiкацiї, було

збiльшення швидкостi визначення параметра без шкоди для точностi. При

цьому слiд врахувати, що максимальна досяжна швидкiсть iдентифiкацiї ви-

значається часовими характеристиками iнтегрального критерiю, якi, в свою

чергу, обмежуються властивостями самого об’єкта.

Для дослiдження динамiчних властивостей розглянутих методiв iденти-

фiкацiї без прив’язки до конкретного об’єкта будемо вважати, що для тесто-

вої задачi характернийчас стабiлiзацiї критерiю значноменшийхарактерних

часiв процесiв пошуку. Для реальних задач виконання цiєї вимоги призведе

до значного збiльшення часу iдентифiкацiї, но для тестової задачi це прийня-

те допущення. Таким чином, будемо розглядати тестове завдання (2.27), за-

данийповнийнабiр коефiцiєнтiв (2.41), а динамiка параметра описуєтьсяме-

андром (2.67). При цьому для аналiзу буде використовуватися тiльки один

фронт po(t).
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Для аналiзу динамiчних властивостей методiв немає необхiдностi пере-

бирати всю їх множину. Як уже згадувалося, пошуковий координатор в роз-

глянутих методах не впливає на динамiку моделей. Тому досить розглянути

тiльки одну групу методiв роботи координатора. Був обрана група “. . .AAW”,

як показала стабiльно хорошi результати на попереднiх етапах. В таких умо-

вах динамiка агентiв визначається в першу чергу методом апроксимацiї pe i

видом функцiї fe(pc, pe). Для пiдмножини розглянутих методiв вид цiєї фун-

кцiї однаковий, але змiнюється коефiцiєнт в при її визначеннi. Таким чином

отримуємо 8 методiв для агентiв, 8 для координатора — разом 64 випадки.

Як i при дослiдженнi похибки iдентифiкацiї в квазiстацiонарному режимi,

на одному графiку будемо розмiщувати результати для восьми методiв ро-

боти координатора. Для кожного випадку також буде представлений графiк

динамiки агентiв.

Для оцiнки динамiчних властивостей методiв iдентифiкацiї необхiдна

природна одиниця часу, яка визначається самою системою iдентифiкацiї.

В якостi такої одиницi пропонується використовувати час, за яке агент пе-

ретинає всю свою робочу смугу, за умови, що fe зберiгає максимальне мо-

жливе значення пiд час руху, iншими силами нехтуємо. Визначимо цей час

наступним чином:

tua = pr − pl

v f ke(pr − pl)
= 1

v f ke
. (2.70)

У розглянутих прикладах tua = 0.01.

Динамiка агентiв i значень iдентифiкованих параметрiв для групиметодiв

“Fq3rlovnAAW” i вищевказаних умовах приведена на рис. 2.50.

Ця група методiв характеризується одиничним множником у визначеннi

fe, що, з одного боку, дає можливiсть агентам змiщуватися з максимальною

швидкiстю, з iншого — призводить до того, що “далекi” агенти змiщуються

сильно, займаючи мiсце поблизу границi свого робочого дiапазону. Як наслi-

док—пiсля стрибкапараметрапоблизуположення, вiдповiдногоновому зна-

ченню, немає досить близько розташованого агента, що збiльшує час реакцiї

системи.
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a b
Рис. 2.50 — Динамiка реакцiї агентiв (a) та pid (b) на стрибок параметру для
групи методiв “Fq3rlovnAAW”

З першого графiка на представленому малюнку видно, що агенти прийня-

линове положення за час близький tua. У тойже час, динамiка величин pid для

рiзнихметодiв роботи координаторiв рiзниться. В першу чергу слiд вiдзначи-

ти, що застосування будь-якого з розглянутих методiв роботи координаторiв

призводить i тому,щовеличина pid змiщується в область po практичномиттє-

во. В реальних задачах — за час стабiлiзацiї критерiю. Динамiка систем iден-

тифiкацiї пiсля цього швидкого змiщення рiзна. Величини pgc, plc, pqc плав-

но зменшують похибку за час перебудови агентiв. Величина pbc поводиться

аналогiчно, але похибка iдентифiкацiї залишається досить великою.

Методи, якi використовують величини pe агентiв, виявляють дещо iншу

динамiку. Початкове швидке змiщення призводить величину pid в окiл po

з похибкою, характерною для сталого режиму. Пiсля цього за час близько

tua вiдбувається вiдхилення вiд цього значення з подальшим поверненням.

Це пов’язано з тим, що незважаючи на початкове вiдсутнiсть агента в око-

лi po, екстраполяцiйнi можливостi агентiв для тестового завдання дають не-

погане наближення, проте, пiд час перебудови положення агентiв точнiсть

апроксимацiї тимчасово падає.

Якщо ж в в визначеннi fe за iнших рiвних (група методiв “Fq3rlFvnAAW”)

використовується величина F, то спостерiгається дещо iнша динамiка

(рис. 2.51).

Перш за все, через ефективного зменшення fe час перебудови конфiгура-

цiї агентiв збiльшується в 1.5–2 рази. В принципi, для даної групи методiв це
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a b
Рис. 2.51 — Динамiка реакцiї агентiв (a) та pid (b) на стрибок параметру для
групи методiв “Fq3rlFvnAAW”

можна компенсувати збiльшенням ke без втрати стiйкостi. При цьому, через

менше вихiдне змiщення “далеких” агентiв пiсля стрибка параметра в околi

po виявляється один агент. Це призводить до того, що для всiх методiв цi-

єї групи дослiджених похибка вiдразу пiсля стрибка невисока. Час стабiлiза-

цiї трохи затягується, метод pbc демонструє коливання при перемиканнi мiж

кращими агентами, але в цiлому, динамiчнi характеристики цiєї групи мето-

дiв краще, нiж попереднiй, при практично однаковим рiвнем похибки пiсля

стабiлiзацiї.

Застосування у визначеннi fe множника S показало досить поганi резуль-

тати в квазiстацiонарних умовах. Проте, динамiчнi властивостi групиметодiв

“Fq3rlSvnAAW” (рис. 2.52) представляють певний iнтерес.

a b
Рис. 2.52 — Динамiка реакцiї агентiв (a) та pid (b) на стрибок параметру для
групи методiв “Fq3rlSvnAAW”

Початковий розподiл агентiв агентiв в цьому випадку досить рiвномiр-

ний, i реакцiя на стрибкоподiбне змiна параметра об’єкта вiдбуваєтьсяшвид-
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ко. Однак, фiнальне розташування агентiв не сприяє зменшенню похибки

iдентифiкацiї.

Аналогiчно квазiстацiонарним умовам, використання величини W (група

методiв “Fq3rlWvnAAW”) не призводить до помiтного полiпшення процесу

iдентифiкацiї (рис. 2.53).

a b
Рис. 2.53 — Динамiка реакцiї агентiв (a) та pid (b) на стрибок параметру для
групи методiв “Fq3rlWvnAAW”

Точно так само як початковий, так i кiнцевий розподiл агентiв не спри-

яє зниженню похибки iдентифiкацiї. При цьому час реакцiї на стрибок зали-

шається близьким до мiнiмально можливого. З позитивних змiн в порiвнян-

нi з попередньою групою методiв можна вiдзначити меншу кiлькiсть стриб-

кiв при використаннi pbc, але сам по собi цей метод практичного iнтересу не

представляє.

Розглянемо аналогiчнi залежностi для методiв, агенти в яких для апрокси-

мацiї pe використовують метод peql. Групи методiв будемо розглядати в тому

ж порядку, якому вони розглядалися для методiв, якi використовують peFq.

Результати для групи методiв “ql3rlovnAAW”, з одиничним множником у

визначеннi fe наведенi на рис. 2.54.

Час встановлення нової конфiгурацiї агентiв в цьому випадку трохи бiль-

ший, близько 2tua. Поведiнка методiв, якi використовують величину pc аген-

тiв, аналогiчна — швидкий стрибок в окiл po, потiм — повiльне зменшен-

ня похибки iдентифiкацiї разом з формуванням нової конфiгурацiї агентiв,

i змiщення хоча б одного до величини po. Динамiка методiв, якi використо-

вують здiбностi агентiв до апроксимацiї, тобто величину pe, помiтно вiдрi-



128

a b
Рис. 2.54 — Динамiка реакцiї агентiв (a) та pid (b) на стрибок параметру для
групи методiв “ql3rlovnAAW”

зняється — пiсля початкового стрибка немає зони стабiлiзацiї. Це, в першу

чергу, пояснюється кращими апроксимуючими, в тому числi властивостями

до екстраполяцiї агентiв, якi використовують метод peql. В реальних задачах,

якi проявляють бiльше нелiнiйних властивостей, це буде не так помiтно, але

загальна тенденцiя має залишитися.

Як вже було зазначено, використання у визначеннi fe значення функцiї

якостi F (група методiв “ql3rlFvnAAW”), не дозволяє “вiддаленим” агентам

змiщуватися занадто сильно (рис. 2.55).

a b
Рис. 2.55 — Динамiка реакцiї агентiв (a) та pid (b) на стрибок параметру для
групи методiв “ql3rlFvnAAW”

Така вiдмiннiсть призводить до того, що всi розглянутi методи дужешвид-

ко (у порiвняннi з tua) стабiлiзуються в околi свого кiнцевого значення. Вiд-

мiннiсть проявляється лише в тому, яке це значення. Методи, якi викори-

стовують значення pc агента, характеризуються дещо бiльшими похибками

iдентифiкацiї, нiж в попереднiй групi експериментiв, особливо pgc i pbc. Це
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пояснюється помiтним урахуванням даних з “вiддалених” агентiв, якi для

цiєї групи методiв розташованi далi вiд po. З iншого боку, методи, якi ви-

користовують pe агентiв, характеризуються практично однаковою низькою

похибкою iдентифiкацiї.

Застосування величини S при формуваннi fe для методiв, якi використо-

вують peql (група методiв “ql3rlSvnAAW”) не призводить до некоректного

розподiлу агентiв (рис. 2.56).

a b
Рис. 2.56 — Динамiка реакцiї агентiв (a) та pid (b) на стрибок параметру для
групи методiв “ql3rlSvnAAW”

Спостерiгаються незначнi вiдмiнностi вiд динамiки групи методiв

“ql3rlFvnAAW”. Динамiка самих агентiв проявляє велику нелiнiйнiсть,

“глобальнi” методи демонструють дещо кращi результати, кращi методи —

практично такi ж.

I нарештi, використання величини W як множника в fe (група методiв

“ql3rlWvnAAW”), призводить до в якiйсь мiрi промiжної динамiцi (рис. 2.57).

Для даної тестової задачi принципових вiдмiнностеймiж групамиметодiв

“ql3rlFvnAAW”, “ql3rlSvnAAW” i “ql3rlWvnAAW”не спостерiгається. Для реаль-

них завдань iдентифiкацiї вiдмiнностi можуть бути бiльш iстотними. В першу

чергу, рiзнi види нелiнiйностi по-рiзному апроксимуюся використовуваними

пошуковимиагентами.По-друге, зневага динамiчнимихарактеристикамияк

об’єкта, так i критерiю iдентифiкацiї, прийнята у тестовiй задачi, при iденти-

фiкацiї систем зi складноюнелiнiйноюдинамiкою, а тим бiльше—хаотичних

систем, не є виправданою.
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a b
Рис. 2.57 — Динамiка реакцiї агентiв (a) та pid (b) на стрибок параметру для
групи методiв “ql3rlWvnAAW”

2.10. Висновки по роздiлу 2

На пiдставi вищевикладеного можна зробити наступнi висновки:

— Для вирiшення завдання iдентифiкацiї необхiдно iснування критерiю,

що вiдображає схожiсть динамiки об’єкта i моделей.

— У тих випадках, коли утруднено формування критерiю на пiдста-

вi чiтких фiзичних принципiв, має сенс вид критерiю отримати пе-

ребором, заснованому на обмеженiй множинi уявлень iнтегральних

величин.

— Саме поняття iнтегрального критерiю має на увазi певний вид усе-

реднення, що в певнiй мiрi вiдповiдає застосуванню низькочастотної

фiльтрацiї.

— Застосування функцiй якостi iдентифiкацiї необхiдно для визначення

досягнення мети iдентифiкацiї, отримання значення iдентифiковано-

го параметра координаторомпошуку. Деякi методи роботи пошукових

агентiв вимагають значень цих функцiй в якостi вхiдного сигналу.

— Встановлено основнi вимоги до властивостей функцiй якостi iденти-

фiкацiї, розглянутi основнi способи визначення.

— Визначено набiр структур систем iдентифiкацiї, заснованих на взає-

модiї пошукових агентiв i координаторiв пошуку. Визначено пiдклас

системи iдентифiкацiї, що використовують при своїй роботi динамiку

ансамблю пошукових агентiв.
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— Визначено методи локальної оцiнки значення iдентифiкованого па-

раметра як для пошукових агентiв, якi використовують значення як

критерiю, так i функцiї якостi.

— Визначено способи завдання динамiки пошукових агентiв.

— Визначено методи отримання значення iдентифiкованого параметра

координатором пошуку.

— Створена класифiкацiя ансамблевих пошукових систем, що дозволяє

коротким i однозначним чином визначити структуру i динамiку, а

також створювати новi методи, за умови визначення правил роботи

елементiв пошукових агентiв i координаторiв пошуку.

— На простих не динамiчних тестових завданнях дослiджено базовi вла-

стивостi як окремих елементiв ансамблевих систем iдентифiкацiї, так

i систем в цiлому.

Список використаних джерел у даному роздiлi наведено у повному списку

використаних джерел пiд номерами [68], [70], [93], [61], [62], [66], [86], [76], [82],

[79], [72], [15], [125], [10], [9], [27], [65], [81], [11], [91], [58], [14], [13], [89], [12],

[153], [137], [156], [55], [152], [106], [108], [115], [123], [129], [135], [131], [141],

[144], [147], [48].
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3. ПРОГРАМНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛIНIЙНИХ

ДИНАМIЧНИХ СИСТЕМ “QONTROL”

3.1. Аналiз iснуючих систем

Matlab, simulink. Цейкомерцiйнийпродукт є стандартомде-факто вдо-

слiдницьких роботах в задачах моделювання динамiчних систем, а також ба-

гатьох iнших областях. Серед позитивних особливостей слiд вiдзначитинаяв-

нiсть великої кiлькостi пакетiв для вирiшення рiзноманiтних задач, розвине-

ну, хоч i трохи обмежену мову програмування, пiдтримка множини обчислю-

вальних платформ. З недолiкiв слiд зазначити помiтне нав’язування дослi-

днику методiв i прийомiв роботи, приховування вiд користувача деталей за-

стосовуваних алгоритмiв, непомiрну вартiсть, обмеженi можливостi роботи з

обладнанням.

Scilab, octave. Є Open-source аналогами Matlab, мають практично сумi-

снумовупрограмування, набiр базовихможливостей i пакетiв. Вiдрiзняються

помiтно меншою кiлькiстю доступних пакетiв, що досить добре перекриває-

ться вiдкритiстю платформи, що дозволяє з меншими зусиллями реалiзову-

вати свої розширення. Безкоштовнiсть, вiдкритiсть i вiльна лiцензiя (CeCI-

LL, GPLv3+) представляють серйознi переваги для дослiдника. Проте, сумi-

снiсть зMatlabмає i зворотну сторону, а самеобмеженiстьмови i нав’язування

прийомiв роботи.

Multisim. Спецiальний комерцiйний продукт, призначений для моде-

лювання, проектування та аналiзу переважно електронних схем. Завдяки ве-

ликiй базi електронних компонентiв i застосування спецiальних алгоритмiв

помiтно спрощує розробку i моделювання саме електронних пристроїв. На-

явнiсть набору “iдеальних” елементiв, що застосовуються в теорiї управлiн-

ня, дозволяє в якiйсь мiрi розширити коло задач за межi електронного моде-

лювання. Проте, цей продукт залишається вузькоспецiалiзованим засобом.

Бiльш того, закритiсть i обмеженiсть засобiв настройки застосовуваних ал-
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горитмiв моделювання не дає в окремих випадках нi отримати адекватний

результат, нi визначити точно причину такої поведiнки.

LabView. Ще один комерцiйний продукт, який вживається переважно

для моделювання та аналiзу електронних схем. Вiдмiнною особливiстю дано-

гопродукту є розвиненi засобивзаємодiї з реальнимивимiрювальнимприла-

дами та виконавчими механiзмами. При цьому, список таких зовнiшнiх при-

строїв визначається обмеженим набором виробникiв, i застосування власних

розробок в цьому пакетi можливо, якщо створюється пристрiй, який симу-

лює один зi стандартних. Це iстотно знижує можливiсть застосування даного

пакета при взаємодiї з нестандартним обладнанням.

Висновки. Таким чином, для проведення дослiджень, пов’язаних з ви-

рiшенням поставлених проблем, потрiбна розробка як спецiального про-

грамного забезпечення, так i взаємодiючих з ним апаратних вимiрювальних

засобiв.

3.2. Основи побудови програмного середовища

Для розробки комплексу “qoubtol” [71, 15] в якостi базової мови було

обрано C++, який забезпечує поєднання гнучкостi i можливостей розробки

з необхiдною швидкiстю обчислень. Також, дана мова є цiлком прийнятною

для програмування мiкроконтролерiв класу STM32, що входять до складу

апаратної частини комплексу.

Проте, для реалiзацiї можливостей автоматизацiї всерединi самої програ-

ми, потрiбне застосування мови, що не потребує попередньої компiляцiї, до-

сить поширеної, вiдносно швидкої, яка пiдтримує об’єктну модель. Як якостi

такої мови був обраний ECMAScript, вiдомий також як JavaScript.

3.2.1. Реалiзацiя iнтроспекцiї i об’єктної моделi

Для реалiзацiї задач гнучкого пiдходу до моделювання, автоматизацiї та

автоматичної побудови iнтерфейсних елементiв потрiбне отримання iнфор-

мацiї про об’єкти системи моделювання в процесi роботи програми (iнтро-

спекцiї). У самiй мовi C++ в даний момент немає вбудованих засобiв реалiза-
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цiї iнтроспекцiї. Бiблiотека Qt, яка використовується в розробцi, надає базовi

можливостi iнтроспекцiї, за рахунок використання метакомпiлятора “moc”.

Для того, щоб скористатися iнтроспекцiєю за допомогою засобiв Qt, не-

обхiдно реалiзовувати власнi класи у виглядi вiдкритих спадкоємцiв класу

QObject, та додати спецiальне ключове слово “Q_OBJECT” в опис класу. Пiсля

цього з’являється можливiсть замiсть звичайних членiв даних класу створю-

вати “властивостi” (property), використовуючи ключове слово метакомпiля-

тора “Q_PROPERTY”, наприклад:

Q_PROPERTY( double omega READ getOmega WRITE setOmega );

Пiсля цього можна з програми отримати iмена i типи заданих таким чи-

номвластивостей, отримати значення за допомогоюфункцiї “property”, вста-

новити значення за допомогою функцiї “setProperty”, отримати доступ як

до властивостi об’єкта вбудованої мови JavaScript. Функцiї-члени стають

видимими для програм на JavaScript пiсля використання ключового слова

“Q_INVOKABLE”. Увесь необхiдний для цього програмний код генерується

метакомпiлятором автоматично.

Проте, безпосереднє використання даного виду iнтроспекцiї не є зручним

при вирiшеннi задачi моделювання складних динамiчних систем. В першу

чергу, доступ до властивостей за допомогоюфункцiй “property”, “setProperty”

значно повiльнiше, нiж безпосереднiй доступ або ж доступ за допомогою

покажчика або посилання. В процесi моделювання доступ до властивостей

потрiбен постiйно, i з урахуванням кiлькостi iтерацiй, що досягає десяткiв

мiльйонiв, швидкiсть доступу має вирiшальне значення.

Iснує також ще один важливий недолiк пiдходу до визначення властиво-

стей в Qt. До властивостi не можна приєднувати довiльнi данi користувача. У

свою чергу, цi данi необхiднi для опису властивостей параметрiв динамiчних

елементiв, наприклад, мiнiмальне i максимальне значення, особливостi вiд-

ображення (або ж приховування) значення параметра елементами iнтерфей-

су, необхiднiсть збереження цього параметра пiд час запису в файл i так далi.

З iншого боку, реалiзацiя доступу до функцiй-членiв реалiзована коректно,

додатковi можливостi не потрiбнi.
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Тому, для реалiзацiї всiх вимог, для членiв даних був реалiзований окре-

мий пiдхiд до iнтроспекцiї. Для цього використовувалися можливостi як мо-

ви C ++, так i препроцесору. В якостi базового класу для подання власти-

востей створений клас “HolderData”. Вiн є вiдкритим спадкоємцем класу

“QAbstractItemModel”. Це дозволяє для доступу до елементiв використовува-

ти стандартний для Qt пiдхiд з використанням технологiї “Model–View”. Для

класу створено множину спадкоємцiв (HolderInt, HolderDouble, HolderString,

HolderFont, HolderDoubleArray . . . ), призначених для зберiгання рiзноманi-

тних типiв даних. Для кожного такого класу реалiзований набiр функцiй i

операторiв перетворення таким чином, що б забезпечити прямий доступ до

даних з функцiй класу без накладних витрат, як з боку користувача, так i з

боку компiлятора. Також реалiзованi функцiї перетворення в найбiльш часто

використовуванi типи.

Для того, щоб забезпечити оголошення властивостей практично таким же

способом, як i оголошення звичайних членiв даних, створено набiр макросiв.

При цьому, можна задати довiльну кiлькiсть додаткових даних. Приклад:

PRM_DOUBLE( omega, efRO | efNoSave, "\\omega",

"Angular frequency", "sep=col\nmin=0\nmax=1e7");

PRM_DOUBLE_ARR( t_int, efNRC, "t_{i}", "Time intervals",

"N=16\ndef=0\ndefs=1 1 1 1 1 0"

"\nmin=0\nsep=tab\ntabname=Arrays" );

Для реалiзацiї можливостi серiализацiї i десерiалiзацiї даних реалiзованi

функцiї-члени “toDom” i “fromDom”, що перетворюють елемент i його вла-

стивостi в DOM-уявлення (Document ObjectModel) i назад. За допомогоюцьо-

го iнтерфейсу реалiзовано збереження системивфайлформатуXML, читання

з такого файлу, дiї з буфером обмiну, перемiщення, копiювання i клонування

об’єктiв.

3.2.2. Базовi об’єкти системи i структура моделi

Класи HolderDouble, HolderInt i їм подiбнi призначенi для зберiгання i

обробки неструктурованих даних. Моделi динамiчних систем являють со-
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бою складну iєрархiчну структуру, яку необхiдно вiдображати вiдповiдною

структурою об’єктiв в програмi. Основнi задачi щодо зв’язування об’єктiв в

структури покладено на екземпляри класи TDataSet, вiдкритого спадкоєм-

ця HolderData. Сам по собi такий об’єкт не мiстить власних властивостей,

але реалiзує механiзми для додавання, видалення, iнших необхiдних дiй над

вкладеними властивостями i об’єктами. Всi iншi структурнi елементи є його

прямими або непрямими вiдкритими спадкоємцями.

При вiдновленнi структури моделi з потоку, додаваннi нових елементiв в

модель необхiдно iснування механiзму динамiчного створення нових об’є-

ктiв по вказаному iменi типу. У розробленiй програмi це реалiзовано за допо-

могою шаблону програмування “фабрика об’єктiв”. При цьому наявнi в про-

грамi класи, якi є рiзновидом “HolderData”, автоматично реєструють себе i

свої властивостi в цiй фабрицi. Важливою властивiстю кожного типу є список

типiв, об’єкти яких можуть бути для нього вкладеними. Це дозволяє пiдтри-

мувати коректну деревоподiбну структуру всiєї моделi. Спроба додати об’єкт

невiдповiдного типу, в залежностi вiд контексту, або призводить до помилки,

або iгнорується.

Iншою важливою задачею, у виконаннi якої бере участь TDataSet, є авто-

матична побудова користувальницького iнтерфейсу для редагування як па-

раметрiв, так i структури елементiв моделi. Безпосередньо за створення iн-

терфейсу вiдповiдають екземпляри класу DataDialog, якi за допомогою сво-

єї фабрики об’єктiв створюють елементи iнтерфейсу, якi, в свою чергу, є ек-

земплярами спадкоємцiв класу DataWidget. Самi об’єкти, якi представляють

собою рiзновид TDataSet, тiльки забезпечують наявнiсть iнформацiї про не-

обхiднi можливостi редагування, бажаних параметрах вiдображення (рядки,

стовпцi, вкладки). При створеннi кожного интерфейсного елементу екзем-

пляр DataDialog вибирає зi списку зареєстрованих найбiльш пiдходящий за

списком можливостей. Якщо досить точно вiдповiдного елемента на вияв-

лено, то будь-який елемент без внутрiшньої структури має уявлення у ви-

глядi тексту, а тi, що мають її — отримують iнтерфейсний елемент у виглядi

кнопки, при натисканнi на яку вiдкривається окреме дiалогової вiкно.

Якщо структурний елемент, який редагується, дозволяє додавання або
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видалення вкладених елементiв, то з’являється ряд кнопок, що дозволяє

реалiзувати цi дiї.

При створеннi такого дiалогового вiкна зберiгаються вихiднi значення всiх

редагованих параметрiв. Це дозволяє проводити скасування редагування як

локально, в межах одного iнтерфейсного елемента, так i глобально, для всьо-

го редагованого об’єкта. При цьому, мiтки змiнених елементiв пiдсвiчуються

iншим кольором.

Приклад дiалогового вiкна, автоматично створеного для редагування

параметрiв об’єкта типу “TQSearcher”, якi реалiзують методи пошуку для

агентiв, представлений на рис. 3.1.

Рис. 3.1 — Дiалогове вiкно з елементами iнтерфейсу, автоматично створени-
ми для об’єкта “TQSearcher”

Для забезпечення сигнального i параметричного зв’язку мiж елементами

системи, що моделюється, створено класи LinkedObj, InputAbstract, InputSi-

mple, InputLogic, ParamDouble. Клас LinkedObj дозволяє реалiзовувати зв’я-

зок мiж елементами в момент виконання, причому з мiнiмальними накла-

дними витратами, на рiвнi доступу за покажчиком. Будь-який клас, що мо-

же бути джерелом даних, повинен бути його вiдкритим спадкоємцем. При

цьому автоматично враховується iєрархiчна структура i доступ до вкладених

елементiв.
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У якостi структурного елементу, який є приймачем даних, може виступати

спадкоємець InputAbstract. Об’єкти типу InputSimple реалiзують простий си-

гнальний зв’язок. Джерелом може бути будь-який елемент схеми, параметр

моделi в цiлому, поточної задачi моделювання, просто константа. При цьому

кожен такий вхiд має незалежний множник i змiщення, а також параметри

вiдображення на схемi моделi (рис. 3.2).

Рис. 3.2 — Дiалогове вiкно для редагування елемента типу InputSimple, для
визначення параметрiв сигнального зв’язку мiж об’єктами

Для тих елементiв, якi потребують наявностi змiнної кiлькостi входiв, на-

приклад, координатора пошуку, важливими параметрами входiв є “channel”

i “subchannel”, що задають вiдповiдно номер вхiдного каналу i субканалу.

Для координатора пошуку номер каналу задає номер вiдповiдного агента, а

номер субканалу — величини pe i F вiдповiдно.

Деякi зв’язки являють собою логiчнi величини, наприклад, сигнали дозво-

лу роботи елемента, вхiднi сигнали для лiчильникiв, тригерiв i подiбних. Для

їх обробки створено окремий клас — InputLogic. Примiрники цього класу ви-

конують тi ж дiї, що i InputSimple, при цьому сигнал приводиться до логiчно-

го виду за заданими правилами. Крiм простого подiлу по порогу, реалiзованi

можливостi використання тригера Шмiдта i детектора фронтiв.

Для реалiзацiї параметричних входiв використовуються екземпляри класу

ParamDouble. Вiдмiннiсть їх поведiнки вiд поведiнки сигнальних входiв поля-

гає в тому,щопри змiнi значення параметра, вiдповiдним елементомможуть

бути зробленi певнi дiї. Якщо ж значенням параметра є константа, або ж зна-
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чення параметра зафiксовано при початку процесу моделювання, то отри-

мання даних вiдбувається тiльки в момент початку моделювання, що iстотно

зменшує обчислювальнi витрати на чисельне моделювання.

Базовим класом для всiх елементiв, якi можуть бути присутнiми в схемi

моделi, є TMiso. Вiн доповнює можливостi, що надаються своїм базовим кла-

сом, LinkedObj, дiями, якi виконуються безпосередньо в процесi моделюва-

ння, перед одним запуском моделювання, перед групою запускiв моделю-

вання, а також пiсля завершення цих процесiв. Всього у класу TMiso близь-

ко 50 спадкоємцiв, починаючи вiд простих суматорiв, логiчних елементiв,

i закiнчуючи складними елементами для реалiзацiї алгоритмiв пошукових

агентiв.

З усiх спадкоємцiв TMiso слiд зазначити елемент TSubScheme. Вiд дозво-

ляє в якостi елемента поточної схеми використовувати iншу схему. Iнша схе-

ма може бути як частиною моделi, що зараз використовується, так i заванта-

жуватися з бiблiотек схем. Бiблiотеки схем — це звичайнi файли моделей, якi

мiстять iменованi схеми.

Для отримання даних iз зовнiшнiх джерел призначено два класи: TFi-

leSource i TFileSimple. Обидва дозволяють отримувати данi як з файлу, в тому

числi спецiального, що вiдображає операцiї введення - виведення на зовнi-

шнiйпристрiй абож iншийпроцес операцiйної системи.Першийзних, цiною

додаткових обчислювальних витрат дозволяє проводити передискретизацiю

сигналу у часовiй областi. Другий, за рахунок менших накладних витрат, є

бiльш пiдходящим при моделюваннi в реальному масштабi часу.

Об’єкти типу “Scheme” призначенi для об’єднання елементiв моделi, при

цьому вони самi об’єднанi у контейнер схем “schems” типу “ContScheme”.

Гарантується наявнiсть як мiнiмум однiєї схеми, у якiй зарезервоване iм’я

“main_s”. Ця схема є основною при моделюваннi, iншi призначенi для

створення вкладених схем за допомогою об’єктiв типу “TSubScheme”.

Для збору i обробки даних при моделюваннi призначенi об’єкти типу

“TOutArr”, розташованi в контейнерi “outs” типу “ContOut”. Кожен з них мо-

же збирати данi з будь-якого елементу моделi, включаючи параметри моде-

лi, задач моделювання або ж iнших таких же об’єктiв. При цьому можна за-
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дати шпарування та час отримання даних, метод отримання та iншi пара-

метри. Також об’єкти цього типу можуть використовуватися як сховища да-

них для рiзних алгоритмiв, наприклад статистичного, регресiйного або Фур’є

аналiзу. Базовi статистичнi операцiї, такi як обчислення дiапазону, середньо-

го, дисперсiї вiдбуваються автоматично. Данi можуть бути експортованi, але

основне призначення — служити основою для побудови графiкiв.

Для побудови графiкiв використовуються об’єкти типу TGraph, розташо-

ванi в контейнерi “plots” типу “ContOut”. У кожному з них мiститься об’єкт

типу “SchemeData”, що мiстить загальну iнформацiю про графiк, таку як роз-

мiр, колiрна палiтра, правила i обмеження при побудовi осей координат, ле-

генди та iнше. Данi, за якими будуються графiки, визначаються елементами

типу “GraphElem”. Кожен з них задає джерело даних, а також визначає, як цi

данi будуть використовуватися: як данi для осей координат, двовимiрних або

тривимiрних графiкiв рiзних типiв, задають колiр або прозорiсть. Одночасно

можуть бути створенi декiлька графiкiв рiзних типiв, але з осями координат,

що збiгаються. Вiдображенням графiкiв можна управляти як за допомогою

iнтерфейсу користувача, так i за допомогою скриптiв.

Крiм графiкiв, на зображеннi можуть бути розташованi мiтки (PlotLabel)

i найпростiшi графiчнi примiтиви (PlotFlippery), причому координати i тих i

iнших можуть задаватися на пiдставi будь-яких числових параметрiв моделi.

Текст мiток також може визначатися даними моделi, при цьому є можливiсть

задавати формат даних, що виводяться. Для виведення спецiальних матема-

тичних символiв, букв грецького алфавiту використовується пiдмножина ма-

тематичних команд LATEX-а. Крiм вiдображенняна графiках, мiткиможуть ви-

користовуватися як частина шаблону iменi файлу при експортi зображення,

а також зберiгатися в якостi метаiнформацiї файлу.

Для вiдображення графiкiв використовується Mathgl — кроссплатформен-

ная бiблiотека для пiдготовки високоякiсних наукових iлюстрацiй. Крiм вiд-

ображення графiкiв, вiдповiднi вiкна надають набiр простих iнструментiв для

аналiзу [11] (рис. 3.3).

Параметри моделювання (симуляцiї) задаються об’єктами типу “Simulati-

on”, розташованими в контейнерi “sims” типу “ContSimul”. Завжди iснує об’-
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Рис. 3.3 — Вiкно, призначене для вiдображення графiкiв у програмi “qontrol”

єкт з iм’ям “sim0”, що визначає симуляцiю за замовчуванням. Параметри цих

об’єктiв задають тип моделювання (просте моделювання, одне i двох пара-

метрична iтерацiя), повний час i крок моделювання, iмена функцiй скриптiв,

що викликаються на рiзних стадiях, а також довiльний набiр параметрiв, ти-

пи, iмена i значення яких задає користувач (рис. 3.4). Модель може мiсти-

ти довiльну кiлькiсть стимуляцiй, але одночасно виконуватися може тiльки

одна.

Центральний об’єкт, який об’єднує всю iєрархiю моделi, називається

“model” i має тип “TModel”. Крiм уже згаданих контейнерiв “schems”, “outs”,

“sims”, “schems”, цей об’єкт мiстить свiй довiльний набiр параметрiв. При

моделюваннi, параметри симуляцiї мають прiоритет над параметрами мо-

делi, що дозволяє гнучко управляти наборами параметрiв при проведеннi

обчислювальних експериментiв.

Об’єкт “model” також мiстить елемент “script”, який може мiстити викори-

стовуванi в процесi моделювання скрипти в виглядi функцiй на мовi JavaScri-

pt. При моделюваннi всi об’єкти, якi беруть участь в процесi, iмпортуються в

поточну область видимостi пiд своїми iменами (рис. 3.5).
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Рис. 3.4 — Дiалогове вiкно, призначене для завдання параметрiв моделюва-
ння (Simulation)

Рис. 3.5 — Приклад скриптiв програми “qontrol”
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3.3. Iнтерфейс користувача програмного комплексу

Iнтерфейс програми “qontrol” був створений за допомогою засобiв, що на-

даються бiблiотекою Qt. Використовується класичний MDI iнтерфейс, тоб-

то для кожної моделi створюється окреме вiкно, яке вiдображає структуру

моделi, i дозволяє її змiнювати (рис. 3.6). Крiм основного вiкна, для кожної

моделi може бути вiдкрити довiльне число вiкон вiдображення графiкiв i

редагування субсхем.

Рис. 3.6 — Загальний вигляд iнтерфейсу користувача програми “qontrol”

Центральну частину вiкна займає редактор основної схеми моделi. Пiсля

моделювання там також можуть бути вiдображенi довiльнi данi, пов’язанi з

елементами моделi.

У правiй частинi вiкна розташованi списки об’єктiв збору даних, графiкiв,

параметрiв моделювання i схем. Нижню частину вiкна займає область ви-
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ведення, в яку надходять повiдомлення про помилки, зауваження, а також

стандартний потiк виводу скриптiв.

Файли моделей зберiгаються в XML форматi з суфiксом “.qol”, що дає мо-

жливiсть їх редагувати замежамипрограмияк за допомогою звичайних текс-

тових редакторiв, так i з використанням спецiальних засобiв для обробки

структурованих XML документiв.

Програма може бути запущена i без графiчного iнтерфейсу. При цьому

обов’язкова вказiвка в командному рядку iменi моделi. Додатково вказує-

ться iм’я симуляцiї, задаються параметри моделювання, i, при необхiдностi,

вказiвки про те, куди i як зберiгати отриманi данi i створенi графiки.

3.4. Висновки по роздiлу 3

Створено програмне середовище “qontrol”, що призначено для моделюва-

ннянелiнiйних динамiчних систем,має набiр якостей, якi суттєво спрощують

процес моделювання, створення нових систем iдентифiкацiї та управлiння.

До характеристик програми слiд вiднести:

— Унiверсальнiсть, що дозволяє створювати моделi складних динамi-

чних систем, з можливiстю комбiнування i угруповання елементiв

системи.

— Розвиненi засоби обробки i представлення даних.

— Зручний iнтерфейс користувача.

— Висока швидкiсть моделювання.

— Можливiсть запускати програму в командному режимi, без графiчного

iнтерфейсу для проведення моделювання в пакетному режимi.

— Автоматична побудова iнтерфейсу користувача на основi даних, що

подаються елементом.

— Можливiсть реалiзацiї складних задач моделювання, якi не вписую-

ться в набiр базових дiй, за рахунок застосування вбудованої мови

програмування, заснованої на JavaScript, з можливiстю доступу до

функцiй програмного середовища.
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— Широкi можливостi по вiдображенню iнформацiї в графiчному вигля-

дi.

— Можливiсть взаємодiї з iншими програмними i

апаратно-програмними комплексами.

— Вiдкритий вихiдний код, що дає можливiсть як застосовувати елемен-

ти створеної програми в своїх розробках, так i доповнювати програму

своїми елементами.

— Open-source лiцензiя i вiльне поширення, що дозволяє без iсто-

тних витрат використовувати програмне середовище при проведеннi

дослiджень i в навчальному процесi.

Список використаних джерел у даному роздiлi наведено у повному списку

використаних джерел пiд номерами [71], [71], [11]
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4. АНАЛIЗ ТА IДЕНТИФIКАЦIЯ ТЕСТОВИХ ХАОТИЧНИХ СИСТЕМ

4.1. Система Лоренца

4.1.1. Визначення системи та аналiз її динамiки

У якостi першої iдентифiкованої хаотичної системи розглянемо класичну

систему Лоренца, динамiка якої описується системою рiвнянь: [129, 42, 154,

44]: 
ẋ =σ(y− x),

ẏ= x(r− z)− y,

ż = xy−bz.

(4.1)

Найцiннiшим з точки зору iдентифiкацiї є параметр r, що визначає як

енергетичний стан системи, так i вид динамiки системи. Це пiдтверджують i

фiзичнi обґрунтування. Для визначеностi задамо iншi параметри наступним

класичним чином: b = 8/3, σ= 10, якщо не буде явно зазначено протилежне.

При малих значеннях параметра r система демонструє затухаючi колива-

ння (рис. 4.1).

a b
Рис. 4.1 — Аттрактор (a) i динамiка змiнних стану (b) системи Лоренца (4.1) в
режимi затухаючих коливань (r = 22)
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Далi, вширокомудiапазонi значенняпараметра r системапроявляє хаоти-

чну динамiку. Крiм цього, спектр даної системи в хаотичному режимi досить

широкий (рис. 4.2) i немає домiнуючих частот,щоне характерно для багатьох

систем динамiчного хаосу.

a b
Рис. 4.2 — Аттрактор (a) i спектр (b) системи Лоренца (4.1) в хаотичному
режимi (r = 28)

При подальшому зростаннi параметра r динамiка системи стає складно-

перiодичною, з явно вираженим лiнiйчатим спектром (рис. 4.3).

a b
Рис. 4.3 — Аттрактор (a) i спектр (b) системи Лоренца (4.1) в складно-
перiодичному режимi (r = 200)

Динамiчна система Лоренца є однiєю з найбiльш дослiджених хаотичних

систем [130]. При цьому, iснує множина фiзичних систем, для опису яких

може бути застосована модель Лоренца. Це дає певнi пiдстави припускати,
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що синтез критерiю iдентифiкацiї, заснованого на фiзичних принципах, для

даної системи буде успiшним.

Для синтезу критерiю iдентифiкацiї параметра r системи (4.1), розгляне-

мо набiр фiзичних систем, для моделювання яких застосовується система

Лоренца.

Iсторично першою такою системою є задача про теплову конвекцiю рiди-

ни в плоскому шарi. Початкова система рiвнянь гiдродинамiки має вигляд:



∂~v
∂t + (~v∇)~v =−∇p

ρ
+ν∆~v+~g,

∂ρ
∂t +∇(ρ~v)= 0,

∂T
∂t +∇(T~v)= χ∆T,

ρ = ρ0
(
1−γ(T −T0)

)
.

(4.2)

де ~v — поле швидкостей, T — поле температури, T0 i T0 +∆T — температу-

ри на верхнiй i нижнiй межi вiдповiдно, ρ i p — поля щiльностi i тиску, g —

прискорення вiльного падiння, ν, χ, γ— коефiцiєнти кiнематичної в’язкостi,

температуропроводностi i теплового розширення вiдповiдно.

Змiннi i параметри системи (4.2) при приведеннi к виду (4.1) визначаються

наступним чином: x задає швидкiсть обертання валiв течiї, y, z — вiдповiда-

ють розподiлу температури по горизонталi i вертикалi. σ — число Прандтля

(вiдношення коефiцiєнтiв кiнематичної в’язкостi i температуропроводностi).

Параметр b визначає вiдношення розмiрiв осередку, r — (iдентифiкований

параметр) — приведене число Релея, що визначає енергетичнi параметри

конвективної течiї.

З трьох змiнних стану найпростiшому спостереженню пiддається змiнна

x. З iншого боку, оскiльки параметр r визначає енергетичнi спiввiдношення

в системi, то i критерiй якостi повинен являти собою квадратичну форму вiд

x, причому усереднену на iнтервалi часу, значно бiльшому, нiж характерний

час обороту рiдинного вала.

Iншою системою, для моделювання якої застосовується система Лорен-

ца — це модель одномодового лазеру [38]. У цiй моделi змiнної x вiдповiдає

амплiтуда поля в резонаторi, y — поляризацiї, z — iнверсiї заселеностi кван-



149
тових рiвнiв активного середовища. Параметри σ i b визначаються вiдноси-

нами коефiцiєнтiв релаксацiї, а шуканий параметр r визначається питомою

потужнiстю накачування.

Як i в разi гiдродинамiчної системи, найбiльш просто спостережуваним

параметром є x — саме вiн визначає вихiдну iнтенсивнiсть. I знову ж та-

ки, за аналогiєю — iдентифiкований параметр r визначає енергетику систе-

ми. При переходi вiд амплiтуди до потужностi абсолютно аналогiчно слiд

використовувати квадратичну залежнiсть.

Також система (4.1) може бути застосована для моделювання конве-

кцiї рiдини в замкнутому пiдiгрiвається петлi, динамiки водяного колеса,

осцилятора з тертям та iнших [113, 146].

4.1.2. Аналiз i вибiр критерiїв

Виходячи з вищевикладеного, в першу чергу слiд перевiрити придатнiсть

критерiю виду qx2 [85]. Проте перевiримо всi критерiї даного виду, застосовнi

до даної системи. На рис. 4.4 наведенi залежностi q∗(r), якi були дослiдженi.

На рис. 4.4 наведенi дослiджуванi залежностi q(r), отриманi шляхом мо-

делювання динамiки системи (4.1) для рiзних значень параметра r, при

усередненнi на значному часовому iнтервалi τq = 500.

Рис. 4.4 — Розглянутi критерiї для системи Лоренца
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З аналiзу графiкiв зроблено висновок, що практично всi розглянутi види

критерiїв повиннi дозволяти побудувати працездатну систему iдентифiкацiї.

При цьому, велика частина графiкiв, в тому числi i з самого початку запропо-

нований qx2, втрачають монотоннiсть при переходi вiд режиму загасаючих

коливань до хаотичного, що може перешкодити процесу iдентифiкацiї по-

близу цiєї точки. Проте, режим згасаючих коливань не представляє практи-

чного iнтересу, i цим недолiком можна знехтувати. Цього недолiку позбавле-

ний критерiй qy2, проте, в даних фiзичних задачах значення y(t) спостерiгати

складнiше. Критерiй qz2 має явно виражену параболiчну форму, а критерiї qzr

i q|z| також є потенцiйними кандидатами в застосовнi критерiї. Критерiї виду

qxy, qxz i qyz мало придатнi через високий рiвень коливань.

Спектри сигналiв x(t), y(t) i z(t) мають практично однакову структуру. У

подальших дослiдженнях використовувалися критерiї qx2 та qy2.

Наступна залежнiсть, необхiдна для синтезу системи iдентифiкацiї —

σq(τq) або ж σq(aq) — спiввiдношення мiж часом оцiнювання τq i середньо-

квадратичної похибкою вимiрювання критерiю. Для моделювання безпо-

середнiх похибок вимiрювання величин x(t) i y(t) використовувався шум з

нормальним розподiлом i параметрами σw = 0.5 i τw = 0.05 [71].

Для оцiнювання необхiдної залежностi, для кожного значення τq з задано-

го дiапазону проводилосяN = 200 процесiв моделювання динамiки системи, i

в випадковий момент (досить далеко вiддалений вiд точки t = 0 для виключе-

ння крайових ефектiв) проводилося вимiрювання i запам’ятовування значе-

ння обраного критерiю. При цьому, для усереднення величини q використо-

вувалося 2 метода: експоненцiйне згладжування, виду (2.13), i ковзне сере-

днє (2.12). Отриманi залежностi, позначенi вiдповiдно σql i σqa, представленi

на рис. 4.5 i 4.6.

Аналiз отриманих залежностей дозволяє зробити кiлька висновкiв. Перш

за все, для даної системи результат усереднення за допомогою значно бiльше

витратного в реалiзацiї методу змiнного середнього практично скрiзь посту-

пається бiльш простому методу. Таким чином, при реалiзацiї методiв iден-

тифiкацiї в умовах з обмеженим ресурсами, наприклад на микроконтролер-

ної платформi в реальному часi, немає сенсу реалiзовувати витратне ковзне
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a b
Рис. 4.5 — Залежностi σq(aq) (a) i σq(τq) (b) для системи Лоренца, критерiй qy2

a b
Рис. 4.6 — Залежностi σq(aq) (a) i σq(τq) (b) для системи Лоренца, критерiй qx2

середнє. Далi, сам вид залежностi виявився досить простим: σq ∼ qaq або ж
σqτq

q ≈ const.

4.1.3. Тестова задача iдентифiкацiї для системи Лоренца

Вiдповiдно до отриманих даних, i використовуючи визначення (2.67)

i (2.68), визначимо тестовi завдання наступним чином:

p(t) ∈ [20,60],

ro(t)= po(t)= p0+Up signsin(ωpt), (4.3)
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ro(t)= po(t)= p0+Up sin(ωpt), (4.4)

де: p0 = 37,Up = 12, ωp = 0.09.

В якостi точки вiдлiку розглянемо застосування вже розглянуто в ро-

ботi [58] метода, який використовує два КГПК i iнтегратор для визначен-

ня динамiки одного агента, який керує двома моделями, але з використа-

нням критерiю, а не вихiдних сигналiв моделi та об’єкту. Для можливостi

застосування даного методу до системи динамiчного хаосу як об’єкт, так

i моделi були доповненi блоками оцiнювання критерiю qx2. Таким чином,

згiдно з класифiкацiї, що була запропонована, метод отримує позначення

“Fl2nlosdlcA.qx2”.

Перш за все, розглянемо процеси iдентифiкацiї параметра r систе-

ми Лоренца даним методом. Типовi результати моделювання наведенi на

рис. (4.7).

a b
Рис. 4.7 — Процес iдентифiкацiї параметра “r” системи Лоренца групою
методiв Fl2nlosdlcA.qx2 за умов (4.3) (a) i (4.4) (b)

Як видно з графiкiв процесiв iдентифiкацiї, при заданих умовах i при до-

сить плавнiй змiнi параметрiв (4.4) процес iдентифiкацiї призводить до по-

зитивного результату. Якщо ж значення параметра змiнюються стрибкопо-

дiбно (4.3), то процес пошуку порушується — система просто не встигає вiд-

реагувати на такi змiни. Спроби зменшити час реакцiї за рахунок змiни вiд-

повiдних параметрiв (aq, kω, ki) призводять до повного порушення процесу
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пошуку. З iншого боку, зменшення чутливостi (збiльшення qγ) даєможливiсть

вiдновити працездатнiсть процесу iдентифiкацiї цiною значного збiльшення

похибки.

Для перевiрки тези про те, що в даному випадку грає роль саме динамiка

змiни po(t), знизимо частоту ωp до 0.03 i проведемо моделювання при тих же

значеннях всiх iнших параметрiв. Результати наведенi на рис. 4.8.

a b
Рис. 4.8 — Процес iдентифiкацiї параметра “r” системи Лоренца групою
методiв Fl2nlosdlcA.qx2 при ωp = 0.03 за умов (4.3) (a) i (4.4) (b)

Як i слiд було очiкувати, при меншому значеннi ωp обидва графiка

пiдтверджують працездатнiсть системи iдентифiкацiї.

Для оцiнювання меж застосування методу з одним агентом i двома

моделями побудуємо залежностi erge(ωp) (рис. 4.9).

Цiлком очевидно, що розглянута система iдентифiкацiї має дуже обме-

жений дiапазон застосовностi за умови (4.3). Умова (4.4) не накладає та-

ких жорстких обмежень. Однак, розглянувши цю ж залежнiсть в iншому

масштабi (рис. 4.10), ми побачимо, що обмеження все ж таки присутнi.

Так як основним недолiком розглянутого методу є обмежена реакцiя на

рiзку змiну параметра, то має сенс висунути припущення, що використа-

ння в системi iдентифiкацiї декiлькох агентiв, розподiлених на просторi

параметрiв, може компенсувати цей недолiк.

Для порiвняння були обранi три групимультимодельнiх методiв iдентифi-

кацiї [80, 71]: ql3ruonAAF.qx2, ql3ruonAAF.qy2 та Fq3zlovnAAF.qx2. Символи “A”
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a b
Рис. 4.9 — Залежностi erge(ωp) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв Fl2nlosdlcA.qx2 за умов (4.3) (a) i (4.4) (b)

Рис. 4.10 — Залежнiсть erge(ωp) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв Fl2nlosdlcA.qx2

в кожному з позначень (див. стор. 99) означають, що перевiряється декiлька

способiв визначення pid. Кiлькiсть агентiв i спосiб їх угруповання (5.3) були

обранi однаковими для коректного порiвняння рiзних походiв.

На рис. 4.11 представленi результати iдентифiкацiї групою методiв

ql3ruonAAF.qx2, при цьому на лiвому графiку зображено динамiку перемi-

щення кожної з рухливих моделей, а на правому — 4 способи визначення

pid(t): pgc, plc, pge i ple. В першучергу, слiд зазначити загальнупрацездатнiсть

методiв, i правильну динамiку кожної з моделей.

Порiвнюючи результати рiзних способiв визначення pid як вiзуально, так

i чисельно, можна зробити висновок, що гiршi результати демонструє pgc.
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Цього i слiд було очiкувати, так як це пiдхiд, в першу чергу, був призначе-

ний для методiв iдентифiкацiї користувачiв послуги якостi для визначення

pe. Також, абсолютно очiкувано, кращi результати продемонстрував пiдхiд

pqe. Також, при штучних обмеження v f = 0 i qγ = 0.1 були отриманi величи-

ни, що характеризують якiсть iдентифiкацiї для нерухомих агентiв: ebc = 9.85

i ebe = 7.09, що свiдчить про виправданiсть як перемiщення агентiв, так i

використаннi величин pe для визначення pid.

a b
Рис. 4.11 — Процес iдентифiкацiї параметра “r” системи Лоренца групою
методiв ql3ruonAAF.qx2 за умови (4.3): динамiка агентiв (a) та pid (b)

На рис. 4.12 представленi аналогiчнi результати, але за умови плавної змi-

ни значення параметра об’єкта. Як i слiд було очiкувати, як абсолютнi, так i

вiдноснi значення помилок iдентифiкацiї в даному випадку помiтно менше,

при збереженнi загальної картини. При цьому ebc = 7.80 i ebe = 5.24.

На рис. 4.13 представленi результати отриманi групою методiв

ql3ruonAAF.qy2, що вiдрiзняється вiд попереднього тiльки видом

використаного критерiю. При цьому ebc = 10.85 та ebe = 7.73.

На рис. 4.14 представленi аналогiчнi результати, тiльки за умови (4.4). При

цьому ebc = 8.09 та ebe = 5.46.

Також важливим результатом є той факт, що, в порiвняннi з методом з

одним агентом, система iдентифiкацiї не втрачає працездатностi при рiзких

змiнах параметра. Залежностi erge(ωp) для даної групи методiв наведенi на

рис. 4.15.
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a b
Рис. 4.12 — Процес iдентифiкацiї параметра “r” системи Лоренца групою
методiв ql3ruonAAF.qx2 за умови (4.4): динамiка агентiв (a) та pid (b)

a b
Рис. 4.13 — Процес iдентифiкацiї параметра “r” системи Лоренца групою
методiв ql3ruonAAF.qy2 за умови (4.3): динамiка агентiв (a) та pid (b)

Порiвнюючи отриманi залежностi з аналогiчними для одноагентого ме-

тоду (рис. 4.9), можна з упевненiстю констатувати, що застосування мульти-

агентного пiдходу тут повнiстю виправдано. По-перше, допустимийдiапазон

ωp розширюється як мiнiмум на порядок. З iншого боку, в цьому випадку не-

має принципової рiзницi мiж умовами (4.3) i (4.4), що також є безперечною

перевагою.

Порiвнюючи результати, представленi на рис. 4.11–4.14 можна зробити

наступнi висновки:
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a b
Рис. 4.14 — Процес iдентифiкацiї параметра “r” системи Лоренца групою
методiв ql3ruonAAF.qx2 за умови (4.4): динамiка агентiв (a) та pid (b)

a b
Рис. 4.15 — Залежностi erge(ωp) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв ql3ruonAAF.qx2: при (4.3) (a) i (4.4) (b)

— Динамiка систем iдентифiкацiї при використаннi критерiїв qx2 i qy2

практично збiгається.

— Застосування критерiю qy2 в даному конкретному випадку дозво-

ляє меншу похибку iдентифiкацiї, але на настiльки, щоб можна було

говорити про iстотну рiзницю.

— У всiх розглянутих випадках виправданими були i застосування де-

кiлькох агентiв, i їх змiщення в процесi пошуку, i визначення за

допомогою pe кожного з агентiв.

Розглянемо процес iдентифiкацiї цiєї ж системи, при тих же умовах,
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але сiмейством методiв, заснованих на застосуваннi функцiї якостi, а саме

Fq3zlovnAAF.qx2

Процес iдентифiкацiї за умови (4.3) представлений на рис. 4.16. В першу

чергу слiд вiдзначити велику рухливiсть агентiв, аж до штучного обмеження

рухливостi здебiльшого моделей. З одного боку, це дещо зменшуєшвидкодiю

системипри рiзких змiнах параметра, з iншого— забезпечує достатнє змiще-

ння “вiддалених” агентiв, що, в якiйсь мiрi, компенсує можливi похибки в на-

лаштовуваннi системи. Величина ebc = 10.84 має приблизно таке ж значення,

як i попереднiх випадках, а ebe в даних умовах не може бути застосована.

a b
Рис. 4.16 — Процес iдентифiкацiї параметра “r” системи Лоренца групою
методiв Fq3zlovnAAF.qx2 за умови (4.3): динамiка агентiв (a) та pid (b)

На рис. 4.17 представлено процес iдентифiкацiї за умови (4.4). Величи-

на ebc = 7.95 не вибивається iз загального ряду, i загальна картина має

очiкуваний вид.

Також слiд зазначити, що даний метод, аналогiчно попередньому, про-

являє працездатнiсть при рiзких змiнах параметра. Побудуємо залежностi

erge(ωp) (рис. 4.18).

Вид цих залежностей аналогiчний таким для попереднього методу, хоча

робочий дiапазон по ωp незначно менший. Таким чином, застосування муль-

тiмодельногопiдходу виправдано, принаймнi зцiєї точки зору, незалежновiд

того, яку величину, q або F використовують агенти для визначення pe.
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a b
Рис. 4.17 — Процес iдентифiкацiї параметра “r” системи Лоренца групою
методiв Fq3zlovnAAF.qx2 за умови (4.4): динамiка агентiв (a) та pid (b)

a b
Рис. 4.18 — Залежностi erge(ωp) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв Fq3zlovnAAF.qx2: при (4.3) (a) i (4.4) (b)

4.1.4. Вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на похибку iдентифi-

кацiї для системи Лоренца

Розглянемо вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на процес iдентифi-

кацiї i, отже, на її якiсть [87]. Для цього будемо варiювати кожен з iстотних

параметрiв i будувати залежно e для кожного з розглянутих методiв.

В першу чергу розглянемо вплив параметра aq, що визначає характерний

час усереднення.

На рис. 4.19 представленi залежностi усереднених помилок iдентифiкацiї

системиЛоренца вiд aq при використаннi методу ql3ruonAAF.qx2. Досить оче-
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видно, що форма кривих з явним екстремумiв обумовлена впливами проти-

борчих факторiв. При великих значеннях aq, i, отже, малий час усереднення

τq, занадто сильний вплив хаотичної динамiки, що б можна було б прово-

дити успiшну iдентифiкацiю. З iншого боку, при занадто малих значеннях

aq, час оцiнювання критерiю настiльки збiльшується, що система iдентифi-

кацiї не встигає вiдслiдковувати змiну параметра. Ця теза пiдтверджується

тим фактом, що при бiльш плавнiй змiнi параметра (4.4) мiнiмум помилок

досягається при менших значеннях aq.

a b
Рис. 4.19 — Залежностi er∗(aq) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв ql3ruonAAF.qx2 при (4.3) (a) i (4.4) (b)

На рис. 4.20 представленi залежностi усереднених помилок iдентифiкацiї

системи Лоренца при використаннi групи методiв ql3ruonAAF.qy2. Тут ситу-

ацiя iстотно змiнюється але порiвняно з попереднiм випадком. Положення

екстремумiв практично не змiнилися, але при великих значеннях aq почи-

нає спостерiгатися повне порушення процесу пошуку. Таким чином, незва-

жаючи на те, що в найкращих умовах критерiй qy2 забезпечує меншу похиб-

ку iдентифiкацiї, дiапазон його застосування менше. З урахуванням цього,

момент порушення пошуку залежить i вiд форми po(t), а вона в реальних

задачах заздалегiдь не вiдома, використання цього критерiю може не бути

виправданим.

На рис. 4.21 представленi залежностi усереднених помилок iдентифiкацiї

системи Лоренца при використаннi методу Fq3zlovnAAF.qx2. Як характер за-



161

a b
Рис. 4.20 — Залежностi er∗(aq) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв ql3ruonAAF.qy2 при (4.3) (a) i (4.4) (b)

лежностей, так i положення екстремумiв аналогiчнi ситуацiї при використан-

нi методу ql3ruonAAF.qx2, хоча певнi вiдмiнностi спостерiгаються. Проте, мо-

жна зробити висновок, що як оптимальнi значення величини aq, так i дiапа-

зон застосовностi в першу чергу визначається критерiєм i динамiкою змiни

параметра, i вже в другу чергу — конкретним методом.

a b
Рис. 4.21 — Залежностi er∗(aq) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв Fq3zlovnAAF.qx2 при (4.3) (a) i (4.4) (b)

Наступний важливий параметр—масштаб функцiї якостi qγ. В першу чер-

гу вiн повинен впливати на методи, якi використовують величину F в про-

цесi пошуку. З iншого боку, методи, якi використовують тiльки критерiй для

визначення pe, теж використовують qγ в процесi визначення pid.
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На рис. 4.22 представленi залежностi усереднених помилок iдентифiкацiї

системи Лоренца вiд qγ при використаннi методу ql3ruonAAF. qx2. Як i перед-

бачалося, залежностi досить слабкi, за винятком erge, для якої великi величи-

ни масштабу позначають малу чутливiсть, i отже, надмiрний вплив агентiв,

розташованих далеко вiд шуканого значення параметра. Самi стiйко хорошi

результати демонструє pqe.

a b
Рис. 4.22 — Залежностi er∗(qγ) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв ql3ruonAAF.qx2 при (4.3) (a) i (4.4) (b)

На рис. 4.23 представленi залежностi усереднених помилок iдентифiкацiї

системи Лоренца вiд qγ при використаннi методу ql3ruonAAF.qy2. Тут резуль-

тати аналогiчнi попередньому випадку. Однак, даний пiдхiд виявився бiльш

чутливим до занижених значень qγ.

На рис. 4.24 представленi залежностi усереднених помилок iдентифiкацiї

системи Лоренца вiд qγ при використаннi методу Fq3zlovnAAF.qx2. У цьому

випадку залежнiсть сильно вiдрiзняються вiд двох попереднiх випадкiв. Так

як цей метод безпосередньо використовуює функцiю якостi для визначення

pe кожним агентом, то залежнiсть має явний екстремальний характер. При

малих значеннях qγ чутливiсть надлишкова, i процес пошуку порушується.

При великих — недостатня, i крiм надлишкового впливу “вiддалених” аген-

тiв також знижується швидкiсть i точнiсть пошуку. Вплив “вiддалених” аген-

тiв iгнорується при використаннi ple i pqe, проте, в цих методах зменшується

точнiсть при перемиканнi мiж кращими агентами.
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a b
Рис. 4.23 — Залежностi er∗(qγ) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв ql3ruonAAF.qy2 при (4.3) (a) i (4.4) (b)

a b
Рис. 4.24 — Залежностi er∗(qγ) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв Fq3zlovnAAF.qx2 при (4.3) (a) i (4.4) (b)

Ще один важливий параметр, що впливає на динамiчний властивостi си-

стеми iдентифiкацiї — v f , який визначає швидкiсть зсуву агента до обрано-

му значенням при постiйнiй силi. При нульовому значеннi цього коефiцiєн-

та агенти нерухомi, i можна визначити величину ebe, а якщо ще гранично

зменшити qγ — ebb.

На рис. 4.25 представленi залежностi усереднених помилок iдентифiка-

цiї системи Лоренца вiд v f при використаннi методу ql3ruonAAF.qx2. За ви-

нятком початкового дiлянки, де рухливiсть агентiв мiнiмальна, залежнiсть

вiд v f досить слабка. У мiру збiльшення v f трохи полiпшуються динамiчнi
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властивостi, але зростаюча швидкiсть перемiщення агентiв дещо нiвелює

цей ефект. При плавнiй змiнi параметра, негативний ефект вiд надлишкової

рухливостi агентiв переважає.

a b
Рис. 4.25 — Залежностi er∗(v f ) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв ql3ruonAAF.qx2 при (4.3) (a) i (4.4) (b)

Абсолютно аналогiчна картина (рис. 4.26) спостерiгається при викори-

станнi критерiю qy2. При цьому слiд зазначити, що при надмiрнiй рухливо-

стi менше значення похибки демонструє пiдхiд, заснованi на глобальному

оцiнюваннi pid.

a b
Рис. 4.26 — Залежностi er∗(v f ) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв ql3ruonAAF.qy2 при (4.3) (a) i (4.4) (b)

Дещо iнша картина спостерiгається при використаннi методу

Fq3zlovnAAF.qx2 (рис. 4.27). У досить широкому дiапазонi залежнiсть до-
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сить слабка, а велика швидкiсть призводить до порушення процесу пошуку,

що спостерiгається в правiй частинi обох графiкiв.

a b
Рис. 4.27 — Залежностi er∗(v f ) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв Fq3zlovnAAF.qx2 при (4.3) (a) i (4.4) (b)

Останнiй з параметрiв, який заслуговують пильну увагу — ke, задає баланс

сил при змiщеннi агентiв. Слiд зазначити, що в розглянутих прикладах йо-

го вплив рiзний — в ql3ruonAAF.qx2 та ql3ruonAAF.qy2 залежнiсть fe(pc − pe) с

насиченням, а у Fq3zlovnAAF.qx2 ця залежнiсть линiйна.

На рис. 4.28 представленi залежностi усереднених помилок iдентифiкацiї

системи Лоренца вiд ke при використаннi методу ql3ruonAAF.qx2. Малi зна-

чення цього коефiцiєнта призводять до тих же наслiдкiв, що i малi значення

v f — агенти стають практично нерухомими.

Порушення процесу пошуку при використаннi критерiю qy2 рис. 4.29 вiд-

бувається помiтно ранiше, нiж при використаннi qy2. Це ще раз пiдтверджує

менший дiапазон придатностi qy2.

На рис. 4.30 представленi аналогiчнi залежностi для методу

Fq3zlovnAAF.qx2. При загальнiй подiбнiй структурi залежностi спосте-

рiгається порушення пошуку i при вдвiчi бiльшому значеннi даного

коефiцiєнта.
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a b
Рис. 4.28 — Залежностi er∗(ke) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв ql3ruonAAF.qx2 при (4.3) (a) i (4.4) (b)

a b
Рис. 4.29 — Залежностi er∗(ke) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв ql3ruonAAF.qy2 при (4.3) (a) i (4.4) (b)

4.1.5. Вплив виду функцiї якостi на процес iдентифiкацiї

Розглянемо вплив типу функцiї якостi на властивостi системи iдентифi-

кацiї. Для цього розглянемо сiмейство залежностей e(qγ) для рiзних видiв

F(q) (2.20) — (2.24). Для даного дослiдження обрано метод Fq3zlovnAAF.qx2,

як той, що безпосередньо використовує функцiю якостi при апроксимацiї pe.

З усiх видiв залежностей вибрана саме цi, так як qγ безпосередньо входить у

визначення функцiї якостi.

На рис. 4.31 представленi erge(qγ) при використаннi методу

Fq3zlovnAAF.qx2. Слiд зазначити, що в цьому випадку функцiя якостi ви-
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a b
Рис. 4.30 — Залежностi er∗(ke) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою
методiв Fq3zlovnAAF.qx2 при (4.3) (a) i (4.4) (b)

користовується два рази: перший раз в кожному агентi при визначеннi pe,

другий — при визначеннi глобального pge. Саме цей вплив пояснює плавне

зростання похибки iдентифiкацiї при зростаннi qγ, i отже, зменшення чу-

тливостi в правiй частинi графiкiв. У лiвiй частинi графiкiв спостерiгаються

iстотнi вiдмiнностi при використаннi рiзних видiв функцiй якостi. Застосу-

вання параболiчної, трикутної i логарифмiчною залежностей призводить

до рiзкого зростання похибки при збiльшеннi чутливостi. Гiперболiчна i

гауссова залежностi залишаються застосовнi i при пiдвищенiй чутливостi

функцiї якостi.

a b
Рис. 4.31 — Сiмейства залежностей erge(qγ) для рiзних видiв функцiй яко-
стi при iдентифiкацiї системи Лоренца групою методiв Fq3zlovnAAF.qx2

при (4.3) (a) i (4.4) (b)
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На рис. 4.32 представленi залежностi erge(qγ) при використаннi мето-

ду Fq3zlovnAAF.qx2. Результати в цiлому схожi з попереднiми, список ви-

дiв функцiй якостi, що забезпечують бiльш широкий дiапазон застосовностi

не змiнився. Проте, з огляду на те, що в даному випадку використовується

тiльки локальна оцiнка, зростання qγ в розумних межах не призводить до

збiльшення похибки iдентифiкацiї.

a b
Рис. 4.32 — Сiмейства залежностей eree(qγ) для рiзних видiв функцiй яко-
стi при iдентифiкацiї системи Лоренца групою методiв Fq3zlovnAAF.qx2

при (4.3) (a) i (4.4) (b)

Таким чином, результати моделювання при використаннi функцiй яко-

стi видiв (2.20)–(2.24) показують, що при порiвняно однакових результатах

в широкому дiапазонi qγ, кращi результати в цiлому демонструють функцiї

(2.23) i (2.20), за рахунок кращої роботи в областi високої чутливостi. А так як

в цiлому застосування гiперболiчної залежностi призводить нехай до несут-

тєво, але бiльшої похибки iдентифiкацiї в цiлому, то в подальшому будемо

застосовувати функцiю якостi у виглядi (2.20).

4.1.6. Вплив кiлькостi пошукових агентiв на процес iдентифiкацiї

Розглянемо вплив кiлькостi пошукових агентiв на якiсть iдентифiкацiї на

прикладi сiмейства методiв Fq3zlovnAAF.qx2. Структура зв’язкiв пошукових

агентiв визначає їх мiнiмальну кiлькiсть N = 3, не рахуючи двох нерухомих

моделей на границi. Розглянемо випадки N = 3,5,7,9.

В першу чергу вiдзначимо, що з усiх параметрiв даної системи iденти-

фiкацiї найтiснiший i безпосереднiй зв’язок з кiлькiстю агентiв має пара-
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метр qγ. Це повинно пояснюється тим, що чим бiльше агентiв на P , тим

менше мiж ними вiдстань в просторi параметрiв, i отже, значення крите-

рiїв iдентифiкацiї розрiзняються менше, що, в свою чергу, вимагає бiльшої

чутливостi.

Розглянемо отриманi залежностi. На рис. 4.33 представленi залежностi

erge(qγ) для рiзних N. Тут отриманi, на перший погляд, парадоксальнi резуль-

тати. В обох випадках, при вiдносно великих значеннях qγ, система iденти-

фiкацiї з трьома моделями показує кращi результати. Насправдi, нiякого па-

радоксу в отриманих даних немає. При визначеннi pge, а отже, а erge врахову-

ється внесок всiх моделей, в тому числi i розташованих далеко вiд po. При ве-

ликих значеннях qγ, i отже, при низькiй чутливостi, внесок “вiддалених” мо-

делей зростає, i, чим бiльше моделей, тим бiльше цей внесок. При нормаль-

нiй чутливостi (лiва частина графiкiв), цей ефект практично зникає. Проте,

для даних умов, використання кiлькостi моделей N > 5 недоцiльно.

a b
Рис. 4.33 — Сiмейства залежностей erge(qγ) для рiзних значень N при iден-
тифiкацiї системи Лоренца групою методiв Fq3zlovnAAF.qx2 при (4.3) (a) i
(4.4) (b)

Застосування локальних методiв оцiнювання pid, з обмеженою кiлькiстю

використовуваних моделей, не повинно суттєво потерпати вiд цього яви-

ща. Для перевiрки цiєї тези розглянемо залежностi eree(qγ) представленi на

рис. 4.34 для того ж набору N.

В цьому випадку при великих значеннях qγ всi розглянутi похибки iденти-

фiкацiї практично збiгаються, i проявляють досить слабку залежнiсть. У лiвiй
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a b
Рис. 4.34 — Сiмейства залежностей eree(qγ) для рiзних значень N при iден-
тифiкацiї системи Лоренца групою методiв Fq3zlovnAAF.qx2 при (4.3) (a) i
(4.4) (b)

частинi графiкiв, система з N = 3 помiтно програє системi з N = 5, а iншi не

перевершують останню.

4.1.7. Залежностi значень критерiїв iдентифiкацiї при змiнi двох

параметрiв системи Лоренца

Для оцiнки можливостi одночасної iдентифiкацiї декiлькох параметрiв

розглянуто графiки залежностей критерiїв за умови змiни двох параметрiв

попарно: (r, σ) i (r, b). При цьому скористається структурою системи (4.1) i

введемо ще один додатковий критерiй: q(x−y)2.

На рис. 4.35 приведена залежнiсть qx2(r,b). Аналiз виду цiєї поверхнi до-

зволяє зробити висновок, що одного цього критерiю недостатньо для одно-

часної iдентифiкацiї параметрiв r i b. Явно виражений “яр” на графiку вiдпо-

вiдає переходу з режиму загасання в хаотичний, отже, не має принципового

значення.

На рис. 4.36 приведена залежнiсть qy2(r,b). Вид цiєї поверхнi практи-

чно не вiдрiзняється вiд попередньої. При цьому абсолютно не спостерiгає-

ться нiяких очевидних причин виявленого в попереднiх дослiдженнях бiльш

вузькому дiапазону застосовностi даного критерiю.

На рис. 4.37 приведена залежнiсть qz2(r,b). Вид цiєї залежностi iстотно вiд-

рiзняється вiд двох попереднiх. Близька до квадратичної залежнiсть вiд па-
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Рис. 4.35 — Залежнiсть qx2(r,b) для системи Лоренца

Рис. 4.36 — Залежнiсть qy2(r,b) для системи Лоренца

раметра r не представляє особливих проблем. Корисним є той факт, що для

даного критерiю залежнiсть вiд параметра b досить мала. Отже, при двопара-

метричной iдентифiкацiї даний критерiй має сенс використовувати для (оцi-

ночної) iдентифiкацiї параметра r, i сукупнiсть даного критерiю разом з, на-

приклад, qx2 дозволить iдентифiкувати обидва параметри без використання

надмiрної кiлькостi моделей.

На рис. 4.38 приведена залежнiсть q(x−y)2(r,b). Очевидно, що для iдентифi-

кацiї даний критерiй практично непридатний, проте, вiн вiдмiнний вiд ну-

ля тiльки там, де система не знаходиться в режимi загасання, що може бути

корисно для швидкого визначення режиму роботи.

На рис. 4.39 приведена залежнiсть qx2(r,σ). Поведiнка цього критерiю на

парi параметрiв (r,σ) iстотно вiдрiзняється вiд його ж поведiнки на парi (r,b).
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Рис. 4.37 — Залежнiсть qz2(r,b) для системи Лоренца

Рис. 4.38 — Залежнiсть q(x−y)2(r,b) для системи Лоренца

За винятком вузького “яру”, залежнiсть вiд параметраσмала,що дає пiдстави

для незалежної iдентифiкацiї параметра r.

Рис. 4.39 — Залежнiсть qx2(r,σ) для системи Лоренца
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На рис. 4.40 приведена залежнiсть qy2(r,σ). Ця залежнiсть в цiлому схожа

на попередню, проте, на мiсцi “яру” спостерiгається “хребет”.

Рис. 4.40 — Залежнiсть qy2(r,σ) для системи Лоренца

На рис. 4.41 приведена залежнiсть qz2(r,σ). На вiдмiну вiд застосування да-

ного критерiю на парi (r,b), не спостерiгається принципової рiзницi мiж да-

ним критерiєм, i критерiєм qx2. Вiдсутнiсть суттєвої рiзницi не дає достатнiх

пiдстав для одночасної iдентифiкацiї пари параметрiв (r,σ) iз застосуванням

тiльки цих двох критерiїв.

Рис. 4.41 — Залежнiсть qz2(r,σ) для системи Лоренца

На рис. 4.42 приведена залежнiсть q(x−y)2(r,σ). Ця залежнiсть принципово

не вiдрiзняється вiд представленої на рис. (4.38), за винятком того, що iснує

“хребет”.
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Рис. 4.42 — Залежнiсть q(x−y)2(r,σ) для системи Лоренца

4.1.8. Висновки

Результати моделювання як власне динамiки системи Лоренца, так i про-

цесiв iдентифiкацiї параметра “r” дозволяють в цiлому зробити наступнi

висновки:

— Для синтезу працездатною системи iдентифiкацiї параметра “r” си-

стеми Лоренца можуть застосовуватися практично все розглянутi

критерiї. При цьому, бiльший дiапазон застосовностi— у критерiю qx2.

— Система мультиагентної iдентифiкацiї може бути реалiзована як з

агентами, якi здiйснюють пошук як з використанням критерiю, так

i з використанням функцiї якостi. При цьому, похибка iдентифiкацiї

визначається в основному не конкретним методом, а динамiчними

властивостями самого iдентифiкованого об’єкта i використовуваним

часом усереднення критерiю.

— Для розглянутого типу об’єктiв бiльшiсть параметрiв системи iден-

тифiкацiї дозволяють змiни в досить широкому дiапазонi без втрати

працездатностi, що спрощує застосування системи iдентифiкацiї у ви-

падках, коли немає можливостi проводити широкий набiр попереднiх

вимiрювань. Винятком є параметр aq, при цьому його допустимий

дiапазон визначається динамiчним властивостями об’єкта.

— Застосування функцiї якостi у виглядi (2.20) дозволяє в цiлому

отримати кращi результати iдентифiкацiї.
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— Iснує певна кiлькiсть агентiв, перевищення якого не збiльшує якiсть

iдентифiкацiї, а в деяких випадках, наприклад, при використаннi гло-

бальних методiв оцiнювання pid i низької чутливостi, призводить до

погiршення властивостей системи iдентифiкацiї.

— Можлива одночасна iдентифiкацiя параметрiв r i b, за умови спiльного

застосування критерiїв qx2 i qz2.

4.2. Система Sprott A

4.2.1. Визначення системи та аналiз її динамiки

У своїх роботах J.C. Sprott розглянув цiле сiмейство динамiчних систем,

що реалiзують хаотичну поведiнку, визначивши їх латинськими буквами вiд

“A” до “S” [31, 32]. Особливе мiсце серед них займає система, що позначає-

ться як “Sprott A”. Вiдмiнноюособливiстюцiєї системи є вiдсутнiсть положень

рiвноваги, що унеможливлює застосування багатьох вiдомих методiв аналi-

зу, заснованих на будь-якому розкладi в околi точок рiвноваги. Вiдповiдна їй

система рiвнянь має вигляд: 
ẋ = y,

ẏ=−x+ yz,

ż = 1− y2.

(4.5)

У початковому виглядi система (4.5) має фiксованi значення параметрiв.

Не змiнюючи структури системи, можна ввести 5 параметрiв, що впливають

на її динамку. Оскiльки метою даної роботи є визначення можливостi за-

стосування рiзних критерiїв iдентифiкацiї параметрiв хаотичних об’єктiв, а

також властивостей методiв iдентифiкацiї, то для даної системи розглянемо

тiльки один параметр — cxy. Система приймає наступний вигляд:
ẋ = cxy y,

ẏ=−x+ yz,

ż = 1− y2.

(4.6)
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У такому виглядi система, при змiнi cxy в досить широкому дiапазонi

демонструє як складно-перiодичну (рис. 4.43), так i переважно хаотичну

поведiнку (рис. 4.44).

a b
Рис. 4.43 — Аттрактор (a) та спектр (b) системи (4.6) при cxy = 0.372

При цьому, в дiапазонi cxy ∈ [0.1;0.7] спостерiгаються перебудови структу-

ри аттрактора, а при вiдносно великих значеннях цього параметра аттрактор

являє собою порожнистий тор.

a b
Рис. 4.44 — Аттрактор (a) та спектр (b) системи (4.6) при cxy = 0.610

Важливою особливiстю поведiнки цiєї системи є те, що при cxy Ê 1 в спе-

ктрi системи є дуже обмеженi дiлянки суцiльного спектра (рис. 4.45). Прицьо-

му, як i для отримання коректного спектра, так i для виявлення “розбiган-

ня” траєкторiй необхiдно моделювання системи протягом досить тривалого

(в порiвняннi з багатьма подiбними системами) модельного часу.
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a b
Рис. 4.45 — Аттрактор (a) та спектр (b) системи (4.6) при cxy = 1.0

4.2.2. Аналiз i вибiр критерiїв

Впершучергу, на аналогiї з системоюЛоренца, перевiримоможливiсть за-

стосування енергетичних критерiїв, так як iснують реальнi фiзичнi системи,

для моделювання яких застосовується система (4.5).

Розглянемо залежностi q∗(cxy) (рис. 4.46) для системи (4.6). Аналiз цих за-

лежностей дає практично однозначну вiдповiдь про можливi виглядi крите-

рiю — qx2. Другий кандидат — qx — має меншу лiнiйнiсть. Також слiд зазна-

чити, що значення критерiїв, в якi не входить x, практично не залежать вiд

cxy, а вид критерiїв qxy i qxz нiчим не краще, нiж у qx. Таким чином, систему

iдентифiкацiї будемо будувати, використовуючи критерiй qx2 [84].

Не можна не вiдзначити, що в початковiй областi qx2(cxy), а саме там, де

вiдбуваються постiйнi перебудови структури аттрактора, жоден з розгляну-

тих критерiїв не має достатньої монотонностi, що не дає гарантiї побудови

працездатною системи iдентифiкацiї. Для роботи в цiй областi, швидше за

все, потрiбно синтез спецiальних критерiїв.

В околi точки cxy = 1.775 аттрактор також рiзко змiнює свою структуру.

Оскiльки це досить вузький окiл, то можна припустити, що мультиагентна

система iдентифiкацiї не опиниться непрацездатною в цiй областi, лише

виросте похибка iдентифiкацiї.

Для проведення iдентифiкацiї було вибрано два сiмейства методiв:

ql3rlWvnAAW.qx2 та Fq3rlFvnAAF.qx2.
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Рис. 4.46 — Залежностi q∗(cxy) для системи (4.6)

Розглянемо залежностi, що визначають необхiднi iнтервали усереднення

критерiїв iдентифiкацiї — σq(τq) або ж σq(aq) — спiввiдношення мiж часом

оцiнювання τq i середньоквадратичної похибкою вимiрювання критерiю.

Для моделювання безпосереднiх похибок вимiрювання величини x(t) ви-

користовувався шум з нормальним розподiлом i параметрами σw = 0.1 i τw =
0.05. Для оцiнювання необхiдної залежностi, для кожного значення τq з за-

даного дiапазону проводилося N = 200 процесiв моделювання динамiки си-

стеми, i в випадковий момент (досить далеко вiддалений вiд точки t = 0 для

виключення крайових ефектiв) проводилося вимiрювання i запам’ятовуван-

ня обраного критерiю. Так само, як для системи Лоренца, для усереднення

величини q використовувалося 2 методу: експоненцiального згладжування,

виду (2.13), i ковзне середнє. Отриманi залежностi представленi на рис. 4.47.

Вид цих залежностей практично не вiдрiзняється вiд аналогiчних для си-

стеми Лоренца (рис. 4.6). Цiлком аналогiчно, ковзне середнє в даних умовах

не дає нiяких переваг i не буде використовуватися далi.
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a b
Рис. 4.47 — Залежностi σq(aq) (a) i σq(τq) (b) для системи Sprott A, критерiй qx2

4.2.3. Тестова задача iдентифiкацiї для системи Sprott A

Вiдповiдно до отриманих даних, i використовуючи пропозицiї (2.67)

i (2.68), визначимо тестове завдання наступним чином:

cxy(t)≡ po(t) ∈ (0,5],

po(t)= p0+Up signsin(ωpt), (4.7)

po(t)= p0+Up sin(ωpt), (4.8)

де: p0 = 2.8,Up = 1.9, ωp =π/300.

На рис. 4.48 представленi результати моделювання процесу iдентифiка-

цiї групою методiв ql3rlWvnAAW.qx2. Аналогiчно системi Лоренца, на лiвому

графiку зображено динамiку перемiщення кожної з рухливих моделей, а на

правому — 8 способiв визначення pid(t).

В першу чергу, слiд зазначити вiдмiннiсть мiж процесами iдентифiкацiї

цим методом даної системи i системи Лоренца. Залежнiсть pgc(t), в даному

випадку демонструє високий рiвень коливань, i, отже, гiршi результати пошу-

ку. При цьому, iншi пiдходи до визначення pid демонструють схожi мiж собою

результати. Також слiд зазначити, що на третьому напiвперiодi рiвень коли-

вань помiтно вище, нiж на першому. Аналiз значень критерiю показує, що це
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a b
Рис. 4.48 — Процес iдентифiкацiї параметра “cxy” системи Sprott A групою
методiв ql3rlWvnAAW.qx2 за умови (4.7): динамiка агентiв (a) та pid (b)

обумовлено реакцiєю об’єкта на стрибкоподiбне змiна параметра.

На рис. 4.49 представленi аналогiчнi результати, але за умови плавної змi-

ни значення po(t). Також очевидно, що як абсолютнi, так i вiдноснi значен-

ня помилок iдентифiкацiї в даному випадку трохи менше, при збереженнi

загальної картини.

a b
Рис. 4.49 — Процес iдентифiкацiї параметра “cxy” системи Sprott A групою
методiв ql3rlWvnAAW.qx2 за умови (4.8): динамiка агентiв (a) та pid (b)

Для перевiрки рiвномiрностi похибки iдентифiкацiї на всьому робочому

дiапазонi параметра була проведена iдентифiкацiя, при якiй значення пара-

метра плавно пробiгало весь дiапазон, тобто використовувалася умова (2.69).

Результатимоделюваннянаведенi на рис. 4.50.Цi результатидозволяють зро-

бити висновок про те, що у верхнiй частинi дiапазону спостерiгається плавне

зростання похибки iдентифiкацiї, що можна було би передбачити з виду кри-
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терiю. Однак, вiдмiченi локальнi збурення критерiю не привели до помiтних

вiдхилень.

a b
Рис. 4.50 — Процес iдентифiкацiї параметра “cxy” системи Sprott A групою
методiв ql3rlWvnAAW.qx2 за умови (2.69): динамiка агентiв (a) та pid (b)

На рис. 4.51 представленi результати iдентифiкацiї групою методiв

Fq3rlFvnAAF.qx2. Рiвень помилок iдентифiкацiї має практично однаковi зна-

чення в порiвняннi з групою методiв ql3rlWvnAAW. При цьому помiтно бiль-

ший рiвень похибки спостерiгається при використаннi методу pgc в процесi

роботи координатора пошуку.

a b
Рис. 4.51 — Процес iдентифiкацiї параметра “cxy” системи Sprott A групою
методiв Fq3rlFvnAAF.qx2 за умови (4.7)

На рис. 4.52 представленi аналогiчнi результати, але за умови плавної

змiни значення параметра об’єкта. Очевидно, що як абсолютнi, так i вiдно-

снi значення помилок iдентифiкацiї в даному випадку помiтно менше, при

збереженнi загальної картини.
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a b
Рис. 4.52 — Процес iдентифiкацiї параметра “cxy” системи Sprott A групою
методiв Fq3rlFvnAAF.qx2 за умови (4.8): динамiка агентiв (a) та pid (b)

Результати перевiрки рiвномiрностi похибки iдентифiкацiї на всьому

робочому дiапазонi параметра наведенi на рис. 4.53.

a b
Рис. 4.53 — Процес iдентифiкацiї параметра “cxy” системи Sprott A групою
методiв Fq3rlFvnAAF.qx2 за умови (2.69): динамiка агентiв (a) та pid (b)

Загальний рiвень коливань на цьому графiку не дає можливостi досить

коректно оцiнити рiвномiрнiсть рiвня похибки при змiнi значення параме-

тра. Однак, в даному обчислювальному експериментi зберiгається працезда-

тнiсть системи iдентифiкацiї, а група методiв Fq3rlFvnAAF в цiлому трохи

поступається групi ql3rlWvnAAW.
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4.2.4. Вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на похибку iдентифi-

кацiї для системи Sprott A

Розглянемо вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на похибки iденти-

фiкацiї.

Перший параметр — aq, який визначає характерний час усереднення

критерiю.

На рис. 4.54 представленi залежностi e(aq) при застосуваннi методу

ql3rlWvnAAW.qx2. Вид залежностей аналогiчний тим, що були отриманi при

iдентифiкацiї системи Лоренца [77], i визначається вiн тими ж фактора-

ми, тобто положення екстремуму визначається балансом мiж динамiчними

властивостями самої системи i динамiкою змiни параметра.

a b
Рис. 4.54 — Залежностi e(aq) при iдентифiкацiї системи Sprott A групою
методiв ql3rlWvnAAW.qx2 при (4.7) (a) i (4.8) (b)

На рис. 4.55 представленi залежностi e(aq) при застосуваннi групи мето-

дiв Fq3rlFvnAAF.qx2. I в цьому випадку отриманi результати, якi не вибива-

ються iз загального ряду. Мiнiмальнi значення помилок iдентифiкацiї пра-

ктично збiгаються з такими при застосуваннi попереднього методу, а необ-

хiдний час усереднення критерiю дещо бiльше. Незважаючи на це, за iнших

рiвних даний метод забезпечує дещо бiльший рiвень коливання pid в процесi

пошуку.

Наступний параметр — qγ повинен чинити бiльший вплив на процеси

iдентифiкацiї, що використовують для оцiнки pe функцiю якостi.
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a b
Рис. 4.55 — Залежностi e(aq) при iдентифiкацiї системи Sprott A групою
методiв Fq3rlFvnAAF.qx2 при (4.7) (a) i (4.8) (b)

На рис. 4.56 представленi залежностi e(qγ) при застосуваннi групи мето-

дiв ql3rlWvnAAW.qx2. Зростання помилок iдентифiкацiї при зростаннi qγ < 2

прогнозуємо, при цьому рiзнi способи оцiнювання pid дають результати, якi

практично неможливо розрiзнити.

a b
Рис. 4.56 — Залежностi e(qγ) при iдентифiкацiї системи Sprott A групою
методiв ql3rlWvnAAW.qx2 при (4.7) (a) i (4.8) (b)

На рис. 4.57 представленi залежностi e(qγ) при застосуваннi методiв

Fq3rlFvnAAF.qx2. Знову ж таки, спостерiгається повна аналогiя. Вiдмiннiсть

вiд системиЛоренца спостерiгається тiльки в лiвiй частинi графiка, де зроста-

ння помилок при малих значеннях qγ замаскований великим загальним рiв-

нем похибки iдентифiкацiї. Для даної системи розглянутий дiапазон недо-
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статнiй для спостереження цього ефекту, i зростання похибки iдентифiкацiї

спостерiгається тiльки при досить малих його значеннях.

a b
Рис. 4.57 — Залежностi e(qγ) при iдентифiкацiї системи Sprott A групою
методiв Fq3rlFvnAAF.x2 при (4.7) (a) i (4.8) (b)

В цiлому, для даної системи залежностi e(qγ) свiдчать про досить слабкий

вплив цього параметра на динамiку системи iдентифiкацiї. Виявляються ро-

бастнi властивостi пошукових агентiв, i для групи методiв ql3rlWvnAAW цi

властивостi проявляються сильнiше.

Розглянемо вплив параметра v f , що визначає динамiку пошукових

агентiв.

На рис. 4.58 представленi залежностi e(v f ) при застосуваннi групи мето-

дiв ql3rlWvnAAW.qx2. Залежностi практично вiдсутнi. Це свiдчить про те, що

змiщення пошукових агентiв в процесi пошуку для даної системи не має пра-

ктичнонiякого сенсу.Швидше за все, це пов’язано з тим,що вданiйпостанов-

цi час реакцiї системи на стрибкоподiбнi змiни параметра має той же поря-

док,що i необхiдний час оцiнювання параметра,що робить пошук практично

марним. Зростання помилок iдентифiкацiї на правому графiку обумовлене

надлишковою динамiкою пошукових агентiв.

На рис. 4.59 представленi залежностi e(v f ) при застосуваннi методiв

Fq3rlFvnAAF.qx2. Данi графiки проявляють нехай незначне, але все ж помiтну

вiдмiннiсть вiд попереднiх. Дляцьогометоду iснує слабо виражениймiнiмум,

причому для нього v f 6= 0, що дозволяє виправдати застосування пошукового

методу.
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a b
Рис. 4.58 — Залежностi e(v f ) при iдентифiкацiї системи Sprott A групою
методiв ql3rlWvnAAW.qx2 при (4.7) (a) i (4.8) (b)

a b
Рис. 4.59 — Залежностi e(v f ) при iдентифiкацiї системи Sprott A групою
методiв Fq3rlFvnAAF.qx2 при (4.7) (a) i (4.8) (b)

Параметр ke, який визначає спiввiдношення сил, що дiють на пошуковий

агент, для даної системи не повинен мати iстотного впливу на процес пошу-

ку. Слабка залежнiсть вiд v f практично автоматично означає i слабку зале-

жнiсть вiд ke, так як обидва цi параметра входять у визначення однiєї i тiєї ж

“сили”, що визначає змiщення пошукових агентiв, а з аналiзу впливу попе-

реднього параметра було встановлено, що в даних конкретних умовах пошук

практично не покращує результати.

На рис. 4.60 представленi залежностi e(ke) при застосуваннi методу

ql3rlWvnAAW.qx2. Перемiщення агентiв в процесi пошуку дозволяє зменшити

похибку iдентифiкацiї на 10-20%.
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a b
Рис. 4.60 — Залежностi e(ke) при iдентифiкацiї системи Sprott A групою
методiв ql3rlWvnAAW.qx2 при (4.7) (a) i (4.8) (b)

На рис. 4.61 представленi залежностi e(ke) при застосуваннi методiв

Fq3rlFvnAAF.qx2. У цьому випадку спостерiгається зростання похибки iден-

тифiкацiї при зростаннi ke за умови (4.8). Динамiка агентiв при цьому стає

надлишковою в порiвняннi з динамiкою iдентифiкованого параметра.

a b
Рис. 4.61 — Залежностi e(ke) при iдентифiкацiї системи Sprott A групою
методiв Fq3rlFvnAAF.qx2 при (4.7) (a) i (4.8) (b)

Як i очiкувалося, залежностi e(ke) досить слабкi, i аналогiчно залежно-

стям e(v f ), тiльки для методу Fq3rlFvnAAF. qx2 можна стверджувати про

необхiднiсть пошуку.
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4.2.5. Альтернативнi критерiї для системи Sprott A

Представленi системи iдентифiкацiї були заснованi на критерiї, який бу-

ли обранийшляхом перебору найбiльш простих i очевидних кандидатiв. При

цьому вдалося досягти працездатностi систем, однак, похибки iдентифiкацiї

були досить високi. Отже, має сенс створити i використовувати iншi критерiї,

використовуючи бiльше iнформацiї про систему.

В першу чергу, порiвнюючи залежностi qx2(cxy) i qy2(cxy) (рис. 4.46), можна

помiтити, що пiки i провали цих залежностей близькi, а qy2(cxy) в цiлому пра-

ктично не залежить вiд cxy. Таким чином, можна використовувати критерiй

виду

qx2Oy2 =
qx2

qy2
.

Далi, виходячи з виду першого з рiвнянь системи (4.6) можна зробити

висновок про те, що величина

qdxOy =
ẋy

ẋ2
(4.9)

може бути використана в якостi критерiю з широким робочим дiапазоном.

Пiд знаком усереднення мається на увазi або ковзне середнє, або ж експонен-

цiальне згладжування. Iстотним недолiком даного критерiю є використання

похiдних, якi як через наявнiсть реальних помилок вимiрювання x(t), похиб-

ки оцiнювання похiдною схильнi до стрибкiв великий амплiтуди. Це обме-

жує застосовнiсть даного критерiю значними iнтервалами оцiнювання, тобто

малими величинами aq.

Вид залежностей для критерiїв qx2Oy2 i qdxOy, в порiвняннi з критерiями

qx2 i qy2 представленi на рис. 4.62.

Аналiз цих залежностей дозволяє зробити висновок про те, що критерiй

qx2Oy2 характеризується значно меншими збуреннями, чим початковий qx2,

проте цi збурення все ж присутнi. При цьому зберiгається початкова дiлянка

з сильним порушенням монотонностi. Критерiй qdxOy навпаки, не дивлячись

на збурення, характеризується залежнiстю, ближчою до лiнiйної, при цьо-

му вона зберiгається як на початковiй дiлянцi, так i в областях iмпульсних

збурень iнших критерiїв. Отже, цей критерiй має сенс використовувати при
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Рис. 4.62 — Залежностi альтернативних критерiїв q(cxy) для системи (4.6)

створеннi системи iдентифiкацiї.

Розглянемо процес iдентифiкацiї за умов (4.7) при використаннi групи

методiв ql3rlWvnAAW.qdxOy. Результати моделювання наведенi на рис. 4.63.

a b
Рис. 4.63 — Процес iдентифiкацiї параметра “cxy” системи Sprott A групою
методiв ql3rlWvnAAW.qdxOy за умови (4.7): динамiка агентiв (a) та pid (b)

Порiвнюючи цi результатiв з тими, що були наведенi на рис. 4.48, можна

вiдзначити, що незважаючи на збереженi високочастотнi коливання, рiвень

похибки iдентифiкацiї iстотно зменшився.

Результати моделювання для цього ж методу, але за умови (4.8) наведенi

на рис. 4.64. На вiдмiну вiд методiв iз застосуванням критерiю qx2, тут пе-

рехiд до плавної змiни iдентифiкованого параметра призводить до значного

зниження рiвня похибки. Не тiльки зменшився розмах коливань, але i систе-
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матичнi похибки стали значно менше. Також iстотно знизився час реакцiї на

змiну параметра.

a b
Рис. 4.64 — Процес iдентифiкацiї параметра “cxy” системи Sprott A групою
методiв ql3rlWvnAAW.qdxOy за умови (4.8): динамiка агентiв (a) та pid (b)

Для перевiрки рiвномiрностi iдентифiкацiї вiд значення параметра

розглянемо процес iдентифiкацiї за умови (2.69) (рис. 4.65).

a b
Рис. 4.65 — Процес iдентифiкацiї параметра “cxy” системи Sprott A групою
методiв ql3rlWvnAAW.qdxOy за умови (2.69): динамiка агентiв (a) та pid (b)

При порiвняннi з результатами, наведеними на рис. 4.50, можна зробити

висновок про те, що у всьому дiапазонi змiни параметра не спостерiгається

помiтних вiдхилень pid вiд po, якщо не враховувати високочастотнi збурен-

ня. Вихiд на робочий режим також потребує меншого часу. Однак, iмпульснi

збурення все одно присутнi, хоча i в меншiй мiрi.

На рис. 4.66 представленi залежностi e(aq) при застосуваннi методу

ql3rlWvnAAW.qdxOy. Спостерiгається як загальне iстотне зниження рiвня по-
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хибки iдентифiкацiї, так обґрунтований подiл цього рiвня вiд методу ко-

ординатора пошуку за умови (4.8). Помилка при використаннi методу pgc

обмежена знизу через вплив агентiв, розташованих у видаленнi вiд po.

a b
Рис. 4.66 — Залежностi e(aq) при iдентифiкацiї системи Sprott A групою
методiв ql3rlWvnAAW.qdxOy при (4.7) (a) i (4.8) (b)

На рис. 4.67 представленi залежностi e(qγ) при застосуваннi групи методiв

ql3rlWvnAAW.qdxOy.

a b
Рис. 4.67 — Залежностi e(qγ) при iдентифiкацiї системи Sprott A групою
методiв ql3rlWvnAAW.qdxOy при (4.7) (a) i (4.8) (b)

Iстотно менший рiвень помилок iдентифiкацiї, про порiвняннi з результа-

тами, наведениминарис. 4.57 дозволяє бiльшчiтко виявити впливпараметра

qγ. Явно виражений зростання похибки для всiх методiв координатора при
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надмiрнiй чутливостi, а також слабку залежнiсть для бiльшостi методiв за ме-

жами цiєї зони. Виняток становить метод pgc, який i повинен бути найбiльш

чутливими до впливу недостатню чутливiсть функцiї якостi.

На рис. 4.68 представленi залежностi e(v f ) при застосуваннi групи мето-

дiв ql3rlWvnAAW. qdxOy. Якщо при використаннi критерiю qx2 залежнiсть була

здебiльшого умовною, то в даному випадку, особливо за умови (4.8), динамiка

агентiв дає iстотний внесок, зменшуючи похибку iдентифiкацiї в 2–3 рази.

a b
Рис. 4.68 — Залежностi e(v f ) при iдентифiкацiї системи Sprott A групою
методiв ql3rlWvnAAW.qdxOy при (4.7) (a) i (4.8) (b)

Таким чином, використання критерiю qdxOy дозволяє пiдвищити точнiсть

iдентифiкацiї при всiх розглянутих умовах. Недолiком є великi обчислюваль-

нi витрати на обчислення даного критерiю, але в бiльшостi випадкiв це не є

проблемою.

4.2.6. Висновки

В цiлому, результати моделювання процесiв iдентифiкацiї системи

“Sprott A”, i порiвняння цих результатiв, з даними, отриманими для системи

Лоренца, дозволяють зробити наступнi висновки:

— Спроба створити i критерiй iдентифiкацiї i працездатну систему iден-

тифiкацiї на пiдставi енергетичного критерiю виду qx2 виявилася успi-

шною. Однак рiвень помилок iдентифiкацiї при цьому не дозволяє
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помiтно полiпшити якiсть iдентифiкацiї за рахунок налаштування її

параметрiв.

— Використання критерiю qdxOy дає iстотно кращi результати, i з’являє-

ться можливiсть успiшно налаштовувати систему iдентифiкацiї.

— Всi розглянутi критерiї схильнi до iмпульсних збурень, що приводь до

високочастотним коливанням значення pid.

— В цiлому, використання методу ql3rlWvnleW.qx2 для даної системи i

початкових умов найбiльш виправдано.

4.3. Система Чуа

4.3.1. Визначення системи та аналiз її динамiки

Однiєю з вiдомих хаотичних систем, легко реалiзованих як аналiтично,

(4.10), так i схемотехнiчно (рис. 4.69), є нелiнiйна система Чуа [129, 47, 21, 19]:

L

IL

R

RcC2 V2 C1 V1

Рис. 4.69 — Умовна електричний ланцюг, що реалiзує хаотичну систему Чуа


C1V̇1 = 1

R (V2−V1)− g(V1),

C2V̇2 = 1
R (V1−V2)+ IL,

İL =− 1
LV2.

(4.10)

Єдиним нелiнiйним елементом в цiй системi є “дiод Чуа” (позначений на

схемi як Rc) з характеристикою g(V ) (рис. 4.70), характеризується рiзними

вiд’ємними нахилами (m0 i m1) на рiзних дiлянках, i тим самим виступає у
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ролi керованого джерела енергiї.

g(V )=


m1V = (m0+m2)V , |V | <U0,

m0V , |V | ÊU0.
(4.11)

U

I

U0

α1 : tan(α1)= m1

α0

Рис. 4.70 — Характеристика I = g(V ) дiода Чуа

При цьому параметр m0 визначає надходження енергiї в систему при ве-

ликих амплiтудах V1, i, в цiлому, характеризує енергетичнi можливостi дже-

рела. Аналогiчно, параметр m1 характеризує надходження енергiї при малих

коливаннях, зокрема, визначає, чи буде система переходити в коливальний

стан при малих початкових збурень, i якою буде режим цих коливань. З iн-

шого боку, оскiльки параметр m1 є сумою “глобального параметра” m0 i “до-

важку”, що визначає додатковий внесок при малих амплiтудах, то має сенс

перейти вiд параметра m1 до параметру m2 = m1−m0, який i визначає в цiло-

му нелiнiйнiсть системи. При m2 = 0 система стає лiнiйною i не представляє

особливого iнтересу. У данiй роботi як параметр, що пiдлягає iдентифiкацiї,

обрано саме m2.

Вiдомо, що в залежностi вiд величини параметра m2, система може пе-

реходити в режими загасання, перiодичного i складно-перiодичного ру-

ху, а також в режим хаотичних коливань [42, 120, 5]. При цьому складно-

перiодичний i хаотичний рух чергуються зi змiною величини m2.

Класично параметри системи Чуа задаються наступним чином [47]: C1 =
1/9, C2 = 1, L = 1/7, R = 1/0.7, m0 =−0.5, m2 ∈ [−0.15;−0.7].
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Введемо позначення:

a11 = 1
RC1

; a13 = 1
C1

; a21 = 1
RC2

; a23 = 1
C2

; a31 =− 1
L

; ag =−m0

C1
; µ=−m2

C1
.

Тодi: 
V̇1 =−a11V1+a11V2+ g1(V1),

V̇2 =+a21V1−a21V2+a23IL,

İL = a31V2.

(4.12)

g1(V )=


(ag +µ)V , |V | <U0,

agV , |V | ÊU0.
(4.13)

При цьому перелiченi класичнi значення параметрiв будуть представленi

таким чином: a11 = 6.5, a21 = 0.7, a23 = −7, ag = 4.5, µ ∈ [1.29;5.6]. Вiдповiдно,

в цих позначеннях iдентифiкований параметр є µ. Вiн задає вид динамiки

системи.

a b
Рис. 4.71 — Аттрактор системи Чуа (4.12) при рiзних значеннях µ: 2.74 (a) i
4.5 (b)

4.3.2. Аналiз i вибiр критерiїв

Для визначення виду критерiю розглянемо залежностi q∗(µ) (iндексом

“*” будемо позначати застосування будь-якого з iндексiв, що позначають

вихiдний сигнал для критерiю i спосiб усереднення), отриманi шляхом

моделювання для системи Чуа (рис. 4.72):
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a b
Рис. 4.72 — Залежностi q∗(µ) для системи Чуа (4.12)

З аналiзу графiкiв зроблено висновок, що величина qV1(µ) є найкращим

кандидатом в критерiї, з огляду на близьку до лiнiйної залежностi в робочому

дiапазонi [60].

Наступнимважливимпараметром, необхiднимдля ефективної роботи си-

стеми iдентифiкацiї, є характерний час оцiнювання τ (2.13), або ж зворотна

йому величина aq.

Для попереднього оцiнювання величини aq розглянемо спектри системи

при рiзних µ (рис. 4.73). Як випливає з графiкiв, спектр системи досить обме-

жений зверху, проте, в хаотичному режимi є суцiльнимпрактично до нуля. Це

не дає можливостi безпосередньо визначити aq виходячи iз спектру, однак,

першi суттєвi пiки спостерiгаються при ω ≈ 0.3, отже, первинне значення aq

можна оцiнити як aq ≈ 0.3/π≈ 0.1 .

a b c
Рис. 4.73—Спектри системиЧуа (4.12) при рiзних значеннях µ: 2.0 (a), 2.74 (b),
4.5 (c)

Наступний спосiб оцiнити aq — дослiдити отриману в результатi моде-

лювання залежнiсть середньоквадратичного вiдхилення eq оцiнки величи-
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ни q, нормованої на саму величину q в стацiонарному випадку. Отримана

залежнiсть представлена на рис. 4.74.

Рис. 4.74 — Типова залежнiсть eq/q(aq) для системи (4.12)

З цього графiка можна зробити висновок, що первiсна оцiнка aq була

зроблена коректно.

4.3.3. Тестова задача iдентифiкацiї для системи Чуа

Вiдповiдно до отриманих даних, i використовуючи пропозицiї (2.67)

i (2.68), визначимо тестове завдання наступним чином:

µo(t)= p0+Up signsin(ωpt) (4.14)

µo(t)= p0+Up sin(ωpt). (4.15)

де: p0 = 3.25,Up = 0.6, ωp =π/300.

При моделюваннi процесiв iдентифiкацiї було виявлено наступне явище:

якщо динамiка параметра µ задана (4.14), то iснують такi значення p0 i Up,

при яких система повнiстю втрачає стiйкiсть. Для схемотехнiчних реалiза-

цiй системи Чуа таких явищ не спостерiгається, так як реальнi системи ма-

ють обмеженi можливостi з пiдтримки вiд’ємного опору. Для таких випад-

кiв подання дiода Чуа у виглядi (4.11) не є адекватним [83]. Точнiше, з огляду

на той факт, що схемотехнiчнi реалiзацiї з’явилися пiсля аналiтичного дослi-

дження, бiльш правильним буде твердження про те, що реалiзацiї недоста-

тньо адекватно реалiзують аналiтичну залежнiсть для дiода Чуа. Бiльш аде-
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кватна реалiзацiя вимагає наявностi необмеженого джерела енергiї. З ураху-

ванням вищезазначеного, множина тестових систем для даної задачi є бiльш

обмеженою.

На рис. 4.75 представленi результати моделювання процесу iдентифiкацiї

групою методiв ql3rlWvnAAW за умови (4.14).

a b
Рис. 4.75 — Процес iдентифiкацiї параметра “µ” системи Чуа групою методiв
ql3rlWvnAAW за умови (4.14): динамiка агентiв (a) та pid (b)

При заданих умовах система цiлком працездатна, рiвень коливань

iдентифiкованого параметра цiлком вiдповiдає задачi.

На рис. 4.76 представленi результати моделювання процесу iдентифiкацiї

групою методiв ql3rlWvnAAW за умови (4.15).

a b
Рис. 4.76 — Процес iдентифiкацiї параметра “µ” системи Чуа групою методiв
ql3rlWvnAAW за умови (4.15): динамiка агентiв (a) та pid (b)
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Як загальний рiвень похибки, так i розмах коливань значення параметра

в цьому випадку помiтно менше, аналогiчно процесам iдентифiкацiї iнших

розглянутих хаотичних систем.

Процес iдентифiкацiї в умовах, коли параметр µ повiльно i лiнiйно “про-

бiгає” увесь робочий дiапазон, що пiдлягає аналiзу, проiлюстрований на

рис. 4.77.

a b
Рис. 4.77 — Процес iдентифiкацiї параметра “µ” системи Чуа групою методiв
ql3rlWvnAAW за умови (2.69): динамiка агентiв (a) та pid (b)

Залежностi на графiках свiдчать про те, що з урахуванням рiвня похиб-

ки, iдентифiкацiя на всьому дiапазонi вiдбувається без будь-яких iстотних

порушень.

4.3.4. Вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на похибку iдентифi-

кацiї для системи Чуа

Для бiльш точного налаштування параметрiв самої системи iдентифiка-

цiї розглянемо залежностi помилок iдентифiкацiї вiд основних параметрiв

системи iдентифiкацiї.

Для перевiрки коректностi вибору величини aq були побудованi залежно-

стi помилок iдентифiкацiї (рис. 4.78) вiд цього параметра.

Як видно з результатiв моделювання, первiсна оцiнка “коректного” значе-

ння величини aq була зроблена досить точно. При цьому, при синусоїдальнiй

змiнi параметра об’єкта менша похибка iдентифiкацiї спостерiгається при

менших значеннях aq, що пов’язано з тим, в даному випадку немає необ-
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a b
Рис. 4.78 — Залежностi e(aq) для системи (4.12) при умовах (4.14) (a) i (4.15) (b)

хiдностi в стеженнi за параметром, величина якого стрибкоподiбно змiнює-

ться, i, отже, припустим бiльший час оцiнювання. Навпаки, в разi (4.14) збiль-

шення часу оцiнювання призводить до помiтного зниження iнтегральної

точностi iдентифiкацiї.

Одним з найважливiших параметрiв є qγ—масштабфункцiї якостi ((2.20)–

(2.24)). Залежностi для цього параметра наведенi на рис. 4.79.

a b
Рис. 4.79 — Залежностi e(qγ) для системи (4.12) при умовах (4.14) (a) i (4.15) (b)

Явно вираженого екстремуму не спостерiгається, що свiдчить про сильну

робастнiсть методу. За умов стрибкоподiбної динамiки параметра, похибки,

пов’язанi з динамiкою системи, маскують цю залежнiсть. За умов (4.15) вияв-

ляється збiльшення рiвня помилок при надмiрнiй чутливостi функцiї якостi,

i та близьке до рiвномiрного “плато” при її зниженнi.
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Залежностi похибки iдентифiкацiї вiд коефiцiєнта швидкостi пошуку v f

наведенi на рис. 4.80.

a b
Рис. 4.80 — Залежностi e(v f ) для системи (4.12) при умовах (4.14) (a) i (4.15) (b)

Зниження похибки iдентифiкацiї за рахунок динамiки агентiв в разi плав-

ної змiни параметра µ досягає 250%. Якщо ж динамiка агентiв задана (4.14),

то виграш iстотно нижче.

Залежностi e(ke), e(knl) та e(kcl)мають вигляд, абсолютно аналогiчнийтому,

що був отриманий для iнших систем хаотичної динамiки.

4.3.5. Висновки

Результати моделювання процесiв iдентифiкацiї параметра “µ” системи

Чуа, i порiвняння цих результатiв з даними, отриманими для iнших систем,

дозволяють зробити наступнi висновки:

— Для iдентифiкацiї параметра µ системи Чуа можна використовувати

кiлька критерiїв. При цьому критерiй qV1 дозволяє досягти кращих

результатiв.

— Використання методу ql3rlWvnleW для даної системи виправдано.

— Принципових вiдмiнностейпроцесу iдентифiкацiї вiд iнших системне

виявлено.
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4.4. Система з сухим тертям

4.4.1. Визначення системи та аналiз її динамiки

Iснують динамiчнi системи, що не демонструють хаотичну поведiнку, але

проявляють подiбнi властивостi з точки зору iдентифiкацiї. А саме, безпосе-

реднє порiвняння вихiдних сигналiв системи i моделi не дозволяє зробити нi-

яких висновкiв про спiввiдношеннямiжпараметрамимоделi i об’єкта. Одним

iз прикладiв таких систем є динамiчна система (4.16), що моделює поведiнку

тiла заданої маси пiд дiєю зовнiшньої сили i сили сухого тертя [2, 109, 46]:

mẍ+ fd f (x, ẋ, . . .)= u(t). (4.16)

деm—маса тiла, u(t)—сила, що призводить до руху, fd f (x, ẋ, . . .)—сила сухого

тертя.

Важливою особливiстю при моделюваннi сили сухого тертя є той факт, що

цю силу неможливо коректно описати аналiтично [93]. Бiльш того, її алгори-

тмiчне подання неминуче вимагатиме врахування всiх iнших сил, що дiють

на тiло, то принаймнi, для коректного подання сили тертя спокою. Ця осо-

бливiсть не дає можливостi аналiтичного аналiзу таких систем, за винятком

обмеженого набору вироджених випадкiв. При цьому, така поведiнка iсто-

тно ускладнює iдентифiкацiю, i, в певних випадках, робить її принципово

неможливою.

Основним параметром, що визначає силу сухого тертя, в найпростiшому

випадку є fdm —максимальне значення її модуля. Визначення величини fdm

i будемо вважати метою задачi iдентифiкацiї системи з сухим тертям.

У свою чергу, iстотною властивiстю даної системи є те, що в кожнiй точцi

x система може знаходиться в спокої, навiть якщо на неї дiє зовнiшня сила

(якщо вона помодулюне перевищує fdm). Якщожрозглянути пару або бiльше

подiбних систем, то отримана система має загальнi властивостi з системами

хаотичної динамiки, а саме: малi збурення вхiдного сигналу або коефiцiєн-

тiв моделi призводять до значних змiн вихiдного, причому реакцiя на збу-

рення може бути не обмежена в часi. Бiльш того, навiть якщо пiсля якогось

моменту часу параметри об’єкта i коефiцiєнти моделi повнiстю спiвпадуть,
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величина похибки по вихiдних сигналах не буде нульовою, а залишиться на

колишньому рiвнi.

На рис. 4.81 подано порiвняльний приклад динамiки трьох моделей, при

однаковому вхiдному сигналi i рiзних значеннях fdm.

Рис. 4.81 — Динамiка трьох моделей виду (4.16)

При подальшому моделюваннi, в якостi сигналу u(t) використовувався

кусочно-лiнiйнийперiодичний сигнал, в якомучергуються “плато” i рiзкi змi-

ни. Вибiр такої форми обумовлений характерними режимами роботи систем

позицiювання електромеханiчних пристроїв, для яких вплив сухого тертя є

важливим компонентом.

4.4.2. Аналiз i вибiр критерiїв

Для забезпеченняможливостi застосування методiв iдентифiкацiї, важли-

ве iснування критерiю q(x(t)), що задовольняє наступним вимогам:

— чутливiсть до динамiки моделi i об’єкта;

— властивiсть астатизму, тобто незалежнiсть вiд зсуву виходу об’єкта або

моделi: q(x(t)+a)≈ q(x(t));

— достатня стiйкiсть до шумiв вимiрювання;

— фiзична реалiзацiя.

Першi двi вимоги можуть бути досягнутi шляхом обчислення похiдної

— швидкостi змiни вихiдних сигналiв v = d x(t)/d t, i формування критерiю

iдентифiкацiї на цiєї основi.
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Однак, при цьому система стає занадто чутливою до шумiв вимiрюван-

ня. Навiть в тому випадку, коли оцiнка похiдної проводиться фiзично реалi-

зованими методами, створити працездатну систему iдентифiкацiї на основi

критерiїв подiбного виду практично неможливо.

В роботi [93] був запропонованийметод синтезу критерiю iдентифiкацiї на

основi гiстерезисноїфiльтрацiї вихiдних сигналiв, з подальшимобчисленням

похiдної. Метод показав свою працездатнiсть, однак, вiн вимагає досить то-

чної iнформацiї про рiвень i виглядшумiв— для налаштування гiстерезисно-

го фiльтру. У данiй роботi зроблено припущення, що рiвень шумiв дозволяє

створити фiльтр, який подавляє шуми за (як максимум) характерний час реа-

кцiї системи. Пiсля фiльтра дiє реальна ланка, що диференцiює. Вiдповiдний

вид критерiю позначимо як qdx (рис. 4.82).

Рис. 4.82 — Залежнiсть qdx( fdm) для системи (4.16)

Незважаючи на виражену нелiнiйнiсть в початковiй частинi графiка, цей

критерiй видається цiлком прийнятним для задачi iдентифiкацiї, з огляду на

монотоннiсть i обмежений дiапазон похiдної. При великих значеннях пара-

метра fdm сенс цього критерiю втрачається, так як вiдсутня динамiка систе-

ми. Прималих значенняхможливостi iдентифiкацiї теж сильно обмеженi, так

як динамiка системи бiльше визначаєтьсямасоюоб’єкта, нiж нехтовномалою

силою тертя.
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4.4.3. Тестова задача iдентифiкацiї

Аналогiчно вже розглянутим систем визначимо тестове завдання насту-

пним чином:

fdm(t)≡ po(t) ∈ (0.1,1.5),

po(t)= p0+Up signsin(ωpt), (4.17)

po(t)= p0+Up sin(ωpt), (4.18)

де: p0 = 0.7,Up = 0.4, ωp =π/300.

Динамiка процесiв iдентифiкацiї для системи (4.16) з використанням

групи методiв ql3rlWvnAAW.qdx за умови (4.17) представлена на рис. 4.83.

a b
Рис. 4.83 — Процес iдентифiкацiї параметра fdm системи (4.16) групою
методiв “ql3rlWvnAAW” за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

Для розглянутих умов спостерiгається низькийрiвень збурень iдентифiко-

ваного параметра. Однак, при малих значеннях fdm спостерiгається помiтна

статична похибка iдентифiкацiї. Це пов’язано з тим, що в цiй областi вплив

тертя стає малим, i критерiй втрачає свою адекватнiсть.

Слiд зазначити, що при великих значеннях ωp спостерiгається сильний

вплив вхiдного сигналу, В силу того, що коли системи нерухомi на одному

з “плато”, в цi моменти немає можливостi розрiзнити їх параметри, якой б

критерiй при цьому не використовувався.
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Результати моделювання при аналогiчних умовах, але при динамiцi

параметра, заданої (4.18), представленi на рис. 4.84.

a b
Рис. 4.84 — Процес iдентифiкацiї параметра “ fdm” системи (4.16) групою
методiв ql3rlWvnAAW.qdx за умовою (4.18): динамiка агентiв (a) та pid (b)

За винятком уже згаданої областi, в якiй критерiй перестає працювати,

спостерiгається досить низький рiвень помилок iдентифiкацiї. В першу чергу

це обумовлено тим, що дана система не є хаотичною, i проявляє тiльки деякi

подiбнi властивостi. I як наслiдок, критерiй, заснований на фiзичних власти-

востях системи, дозволяє створити систему iдентифiкацiї з низьким рiвнем

помилок.

4.4.4. Вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на похибку iдентифi-

кацiї для системи

Вiдносно низький досягнутий рiвень похибки iдентифiкацiї для даної

системи дає можливiсть докладнiше дослiдити вплив параметрiв системи

iдентифiкацiї.

Залежностi e∗(aq) (рис. 4.85) дозволяють визначити коректний час усере-

днення критерiю. Менше оптимальне (в сенсi мiнiмуму похибки) значення

для плавної змiни значення параметра є очiкуваним явищем. Вiдмiнноюосо-

бливiстю даної системи є те, що мiнiмальну похибку iдентифiкацiї дозволяє

досягти метод pge координатора пошуку, а метод ple, який зазвичай показує

кращi результати, знаходиться на другому мiсцi.
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a b
Рис. 4.85 — Залежностi e(aq) при iдентифiкацiї системи (4.16) групою методiв
ql3rlWvnAAW.qdx при (4.17) (a) i (4.18) (b)

Залежнiсть помилок iдентифiкацiї вiд величини коефiцiєнта масштабу qγ

(рис. 4.86) досить сильно вiдрiзняться вiд аналогiчних для iнших систем.

a b
Рис. 4.86 — Залежностi e(qγ) при iдентифiкацiї системи (4.16) групою методiв
ql3rlWvnAAW.qdx при (4.17) (a) i (4.18) (b)

При стрибкоподiбних змiнах параметра немає характерного зростання

похибки при надмiрнiй чутливостi (в обмежених межах). При цьому iснує

наявне роздiлення мiж результатами роботи методiв координатора пошу-

ку. Методи, якi використовують значення pe вiд пошукових агентiв, пока-

зують iстотно кращi результати. Така вiдмiннiсть досить очевидна, але са-

ме для цiєї системи i цих умов вiдмiннiсть проявляє собi настiльки iстотно.

У разi плавних змiн параметра вiдмiннiсть не настiльки iстотна, але при не-
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достатнiй чутливостi найкращi результати демонструє метод plc, що досить

несподiвано.

На рис. 4.87 представленi залежностi похибки iдентифiкацiї вiд коефiцiєн-

та швидкостi пошуку v f . Вид цих залежностей не проявляє нiяких особливо-

стей. Для плавних змiн параметра виграш вiд зсуву агентiв досягає 800%, для

стрибкоподiбних змiн — порядку 20–25%.

a b
Рис. 4.87 — Залежностi e(v f ) при iдентифiкацiї системи (4.16) групою методiв
ql3rlWvnAAW.qdx при (4.17) (a) i (4.18) (b)

Залежностi помилок iдентифiкацiї вiд коефiцiєнта ke, що визначає рiвно-

важний стан агентiв (рис. 4.88), для даної системи найбiльш яскраво вираже-

нi при плавнiй змiнi параметра, що пiдкреслює користь вiд динамiки аген-

тiв. Для стрибкоподiбної змiни параметрiв динамiка агентiв поступається

динамiцi параметра, i залежностi вираженi не настiльки iстотно.

Залежностi похибок iдентифiкацiї вiд параметра knl (рис. 4.89), який ви-

значає взаємодiю мiж агентами, при стрибкоподiбних змiнах параметра не

проявляє iстотнiй залежностi. Навпаки, якщо значення параметра плавно

змiнюється, iснує явно виражений мiнiмум, вiдповiдний балансу мiж пра-

ктично вiльною динамiкою агентiв (з урахуванням обмежень), i практично

фiксованою сiткою агентiв.
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a b
Рис. 4.88 — Залежностi e(ke) при iдентифiкацiї системи (4.16) групою методiв
ql3rlWvnAAW.qdx при (4.17) (a) i (4.18) (b)

a b
Рис. 4.89— Залежностi e(knl) при iдентифiкацiї системи (4.16) групоюметодiв
ql3rlWvnAAW.qdx при (4.17) (a) i (4.18) (b)

4.4.5. Висновки

В цiлому, результати моделювання як динамiки системи з силою сухо-

го тертя, i процесiв iдентифiкацiї параметра fdm цiєї системи, дозволяють

зробити наступнi висновки:

— Незважаючина те,що система не виявляє в розглянутих умовах хаоти-

чну динамiку, для її iдентифiкацiї потрiбне використання спецiально-

го критерiю. Це пов’язано з тим, що розглянута система має загальну

властивiсть з системами динамiчного хаосу — малi змiни параметра

або ж вхiдного сигналу можуть призводити до iстотних вiдмiнностей
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у динамiцi.

— Для даної системи енергетичнi критерiї, аналогiчнi застосованим в

попереднiх випадках, виявилися незастосовними. Критерiй, хоч i за-

снований на вимiрюваннi похiдною (пiсля фiльтрацiї), виявився пра-

цездатним. В першу чергу це пов’язано з тим, що в основi були по-

кладенi фiзичнi принципи, якi для системи з сухим тертям цiлком

очевиднi.

— Залежностi похибки iдентифiкацiї вiд параметрiв системи iдентифi-

кацiї для даної системи вираженi досить яскраво, що пов’язано з

вiдсутнiстю справжньої хаотичної динамiки.

4.5. Система Дуффiнга

4.5.1. Визначення системи та аналiз її динамiки

Розглянемо нелiнiйну динамiчну систему Дуффiнга [119, 61]:

ẍ+ c0 ẋ+αx+βx3 = u(t), (4.19)

або її ж зi збереженням фiзичних розмiрностей:

mẍ+νẋ+k1x+k3x3 = F(t), (4.20)

Тут m — маса об’єкта, x(t) — координата (вихiдний сигнал), u(t) =
Uin sin(ωint)— зовнiшня сила, k1 — коефiцiєнт лiнiйної компоненти сили, що

повертає, k3 — коефiцiєнт при нелiнiйної частини, α — безрозмiрний кое-

фiцiєнт лiнiйної компоненти сили, що повертає, при α > 0 i вiдсутностi не-

лiнiйностi визначає власну частоту: (Ω2
0 = α), ν i c0 — розмiрний i безроз-

мiрний коефiцiєнти демпфiрування, β—безрозмiрний коефiцiєнт нелiнiйної

частини.

Iдентифiкованийпараметр β визначає нелiнiйнi властивостi системи. Слiд

зазначити, що дана система проявляє хаотичнi властивостi тiльки при малих

значеннях параметра c0. При бiльшому впливi дисипативної складової си-

стема (4.19) якiсно не вiдрiзняється вiд лiнiйної коливальної системи, i для її

iдентифiкацiї застосовнi класичнi критерiї.
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На рис. 4.90 наведено розширенийфазовий портрет i спектр системи Дуф-

фiнга в режимi складно-перiодичних коливань. Слiд зазначити, що iснують

умови, при яких добавка до гармонiйного вхiдного сигналу шумоподiбної

складової може перевести систему в хаотичний режим [64].

a b
Рис. 4.90 — Розширений фазовий портрет (a) i спектр (b) системи Дуффiнга
(4.19) в режимi складно-перiодичних коливань

Малi змiни параметра β можуть перевести систему в режим хаотичних

коливань, при яких частота вхiдного сигналу вiдображається яскраво вира-

женим пiком (рис. 4.91). Також вираженi третя i п’ята гармонiка вхiдного

сигналу, а дiлянка суцiльного спектра виражена слабо.

a b
Рис. 4.91 — Розширений фазовий портрет (a) i спектр (b) системи Дуффiнга
(4.19) в режимi слабо виражених хаотичних коливань

При подальшому зростаннi параметра β вiдбувається чергування хаоти-

чного i складно-перiодичного режимiв. Iснують дiлянки, на яких стабiль-
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но спостерiгається хаотичний режим, при цьому дiлянки суцiльного спектра

вираженi значно сильнiше (рис. 4.92).

a b
Рис. 4.92 — Розширений фазовий портрет (a) i спектр (b) системи Дуффiнга
(4.19) в режимi виражених хаотичних коливань

Аналiз спектру системи в хаотичному режимi дає важливе спостереження:

дiлянка суцiльного спектра впритул примикає до осi ординат. Таким чином

немає такої частоти, нижче якої не спостерiгалося власна динамiка системи,

а виявлялися б тiльки наслiдки змiни iдентифiкованого параметра. Зазвичай

цеприводитьдопевних складнощiвпри усередненнi критерiїв iдентифiкацiї.

4.5.2. Аналiз i вибiр критерiю

Розглянемо можливостi визначення виду критерiю, ґрунтуючись на фi-

зичних принципах. Дослiджувана система через малу величину c0 дуже

близька до консервативної, i спостережуванi змiни повної енергiї системи в

основному обумовленi взаємодiєю з зовнiшнiм джерелом енергiї — вхiдним

сигналом u(t).

Перш за все зазначимо, що при незмiнних параметрах системи i вхiдного

сигналу, не дивлячись на те, що система i її оточення постiйно обмiнюються

енергiєю, середнє значення повної енергiї системи залишається постiйним.

У повну енергiю вносять свiй внесок кiнетична

Ek = m
ẋ2(t)

2
(4.21)
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i потенцiйна енергiя

Ep =
x∫

0

(k1x+k3x3)dx = k1x2

2
+ k3x4

4
. (4.22)

Як випливає з (4.22), величина β, що iдентифiкується (в розмiрному ви-

глядi їй вiдповiдає параметр k3), безпосередньо входить тiльки в вираз для

потенцiйної енергiї, причому її вплив найбiльший при максимальних зна-

ченнях x(t). Здавалося б, що в якостi величини, що визначає критерiй iден-

тифiкацiї, можна було б взяти максимальне значення вихiдного сигналу при

нульовому входi, так як при цьому кiнетична енергiя системи нульова, i ство-

рюються сприятливi умови для iдентифiкацiї. Однак, це досить рiдкiснi ви-

падки, щоб на їх основi будувати надiйно працюючу систему iдентифiкацiї, i

природно, виникає питання про точнiсть вимiрювань таких рiдкiсних подiй.

Скористаємося тим,що вплив параметра β найбiльш iстотно проявляється

при максимальних значеннях x, i, отже, в першу чергу впливає на величину

P = 1
τ

τ∫
0

x2(t)dt, (4.23)

де τ — досить великий iнтервал усереднення. У свою чергу, цю величину

просто вимiрювати, через велике значення τ (зазвичай порядку декiлькох

десяткiв перiодiв вхiдного сигналу) вплив шумiв вимiрювання мiнiмальний.

Таким чином, в якостi критерiю має сенс використовувати qx2 та q|x|. При

цьому, з огляду на близької до гiперболiчної залежностi має сенс включити

в розгляд i критерiй qx−2. Зазначенi залежностi, отриманi при моделюваннi

динамiки системи (4.19) представленi на рис. 4.93.

Аналiз графiкiв дозволяє зробити висновок, що критерiй qx−2 найбiльш

придатний для проведення iдентифiкацiї. При цьому спостерiгаються неве-

ликi порушення монотонностi, що потенцiйно має привести до зростання

похибки iдентифiкацiї в околах цих порушень.
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Рис. 4.93 — Залежностi qx2(β), q|x|(β), i qx−2(β) для системи Дуффiнга

4.5.3. Тестова задача iдентифiкацiї для системи Дуффiнга

При синтезу системи iдентифiкацiї використовувалася група методiв

“ql3rlWvnAAW” при використаннi критерiю qx−2. Значення параметрiв ви-

биралися так, що б забезпечити наявнiсть всiх видiв коливань в робочому

дiапазонi:Uin = 1.0, ωin = 0.7, β ∈ [1,4].

Розглянемо процес iдентифiкацiї в квазiстацiонарному випадку, при по-

вiльної змiнi параметра (2.69), p0 = 1, Up = 2. Динамiка агентiв i рiзних

способiв визначення pid представлена на рис. 4.94.

a b
Рис. 4.94 — Динамiка агентiв (a) i iдентифiкованого значення (b) для системи
Дуффiнга за умови (2.69)

Як i для попереднiх систем, метод iдентифiкацiї демонструє свою праце-

здатнiсть у всьому робочому дiапазонi. Але спостерiгається i суттєва вiдмiн-

нiсть. Особливостi спектра системи не дають можливостi побудувати досить
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ефективний фiльтр. Як наслiдок, у значеннях pid спостерiгаються високоча-

стотнi коливання. Найбiльш схильнi до цього явища методи координаторiв

plc i pbc.

Розглянемо реакцiю системи iдентифiкацiї на стрибкоподiбнi змiни па-

раметра, динамiка яких була задана (2.67), p0 = 2, Up = 0.8, ωin = 0.01047.

Результати представленi на рис. 4.95.

a b
Рис. 4.95 — Динамiка агентiв (a) i iдентифiкованого значення (b) для системи
Дуффiнга за умови (2.67)

Крiм вже зазначеної особливостi, що полягає в пiдвищеному рiвнi коли-

вань, звертає на себе факт збiльшення похибки iдентифiкацiї при β ≈ 3. У

цiй областi значень параметра спостерiгається стiйкий хаотичний режим, з

суцiльним спектром аж до нульової частоти.

При бiльш плавнiї динамiцi параметра (2.68), p0 = 2,Up = 0.8, ωin = 0.01047

спостерiгається аналогiчна картина (рис. 4.95), але розмах коливань iстотно

менше.

4.5.4. Вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на похибку iдентифi-

кацiї для системи Дуффiнга

На перший погляд, вiдсутнiсть обмеження на спектр системи знизу має

вiдбитися на залежностi помилок iдентифiкацiї вiд параметра усереднення

критерiю aq. Однак, цi залежностi, отриманi в результатi чисельного експери-

менту, та представленi на рис. 4.97, свiдчать про зворотне. Вид цих залежно-
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a b
Рис. 4.96 — Динамiка агентiв (a) i iдентифiкованого значення(b) для системи
Дуффiнга за умови (2.68)

стей є цiлком типовим для подiбних систем. Положення мiнiмуму похибки

визначається динамiкою iдентифiкованого параметра.

a b
Рис. 4.97— Залежностi e(aq) для системи Дуффiнга за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

Залежностi e(qγ) для системи Дуффiнга, наведенi на рис. 4.98, також не

видiляються нiчим особливим.

При слабше вираженої динамiцi параметра ефект надмiрної чутливо-

стi бiльш виражений. Для сильно вираженої динамiки спостерiгається до-

сить дивне явище — несподiвано малу похибку iдентифiкацiї забезпечує

метод pgc.

Залежностi похибки iдентифiкацiї вiд коефiцiєнта швидкостi v f представ-

ленi на рис. 4.99.
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a b
Рис. 4.98 — Залежностi e(qγ) для системи Дуффiнга за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

a b
Рис. 4.99 — Залежностi e(v f ) для системи Дуффiнга за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

Вид цих залежностей пiдкреслює меншу користь вiд зсуву агентiв при ви-

раженiй динамiцi iдентифiкованого параметра. Для синусоїдальної залежно-

стi (2.68) максимальний виграш вiд зсуву агентiв досягає 120%, для меандру

— не бiльше 10%.

Залежностi e(ke) для системи Дуффiнга (рис. 4.100) демонструють подiбну

поведiнку, при цьому цей коефiцiєнт має непрямий вплив за швидкiсть зсуву

агентiв, основний вплив вiн робить на рiвноважне їх становище.

Залежностi e(knl) для системиДуффiнга (рис. 4.101) досить слабо вираженi,

з огляду на вже згаданi властивостi системи.

Вплив коефiцiєнта kcl на похибку iдентифiкацiї, в умовах штучних обме-

жень на змiщення агентiв, продовжує залишатися незначним (рис. 4.102).
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a b
Рис. 4.100—Залежностi e(ke) для системиДуффiнга за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

a b
Рис. 4.101 — Залежностi e(knl) для системи Дуффiнга за умов (2.67) (a) i
(2.68) (b)

4.5.5. Висновки

Результати моделювання процесiв iдентифiкацiї параметра “β” системи

Дуффiнга дозволяють в зробити наступнi висновки:

— Критерiй qx−2 пiдходить для iдентифiкацiї параметра “β” системиДуф-

фiнга в широкому дiапазонi, вiдповiднi залежностi проявляють слабку

чутливiсть до перебудови динамiки системи.

— Наявнiсть суцiльного спектра системи, що примикає до нульової

частотi, ускладнює визначення коректного усереднення критерiю,

що призводить до високочастотних коливань значення pid, при їх

обмеженiй амплiтудi.
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a b
Рис. 4.102 — Залежностi e(kcl) для системи Дуффiнга за умов (2.67) (a) i
(2.68) (b)

— Група методiв ql3rlWvnAAW в черговий раз показала свою добру

працездатнiсть.

4.6. Система Ресслера

4.6.1. Визначення системи та аналiз її динамiки

Динамiчна система Ресслера (4.24) є в певнiй мiрi абстрактною модел-

лю, яка описує кiнетику коливальних i хаотичних хiмiчних процесiв [30, 130,

110, 44, 154, 136], таких як реакцiя Бiлоусова-Жаботiнського, кристалiзацiя

фосфiту свинцю та iнших реакцiй.


ẋ =−y− z,

ẏ= x+ay,

ż = b+ z · (x− c).

(4.24)

Тут x, y, z— змiннi стану системи, якi вiдповiдають концентрацiям основ-

них реагентiв в хiмiчної системi, що моделюється. Вiдповiдно a, b, c — пара-

метри,щовизначаютьдинамiку системи, якi в хiмiчної системi визначаються

константами хiмiчної рiвноваги i концентрацiями допомiжних реагентiв.

При моделюваннi даної системи покладемо a = 0.25, b = 1. У цьому випад-

ку параметр c визначає тип динамiки системи. Визначення значення даного
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параметра i буде метою задачi iдентифiкацiї.

У данiй системi немає зовнiшнього вхiдного сигналу u(t). Це пояснюється

тим, що за рахунок пiдтримки постiйних концентрацiй допомiжних компо-

нент, постiйного поповнення початкових речовин i видалення продуктiв ре-

акцiї система володiє власним джерелом енергiї, який забезпечує динамiку

системи i при вiдсутностi зовнiшнього впливу.

Як i iншi системи хаотичної динамiки, система Ресслера не дозволяє по-

будувати систему iдентифiкацiї, засновану на формуваннi критерiю якостi

iдентифiкацiї як мiри близькостi безпосереднiх значень вихiдних сигналiв

об’єкта xo(t) i моделi xm(t). Бiльш того, сам вид поведiнки даної системи може

значно змiнюватися при малих змiнах параметрiв, здiйснюючи перехiд вiд

хаотичного до складно-перiодичного i назад.

При малих значеннях параметра (c ≈ 3) система проявляє регулярну

динамiку, здiйснюючи коливальний рух навколо точки нестiйкої рiвнова-

ги (рис. 4.103).

a b
Рис. 4.103 — Аттрактор (a) i спектр (b) системи Ресслера (4.24) в режимi
регулярних коливань (c = 3.5)

При збiльшеннi значення параметра c вiдбувається подвоєння перiоду,

поведiнка системи стає все бiльш складною, i в певному дiапазонi значень

параметра система демонструє хаотичну динамiку [92] (рис. 4.104).

Простежується вiдмiна спектра системи Ресслера в хаотичному режимi вiд

спектру за аналогiчних умов для систем Лоренца. Вiдмiннiсть полягає в то-

му, що iснує яскраво виражений пiк, вiдповiдний базовiй частотi, а обла-
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a b
Рис. 4.104 — Аттрактор (a) i спектр (b) системи Ресслера (4.24) в режимi
хаотичних коливань (c = 5.88)

стi суцiльного спектра характеризуються невеликою амплiтудою. При де-

яких великих значеннях параметра c дiапазон суцiльного спектра стає бiльш

помiтним, проте загальна структура спектра залишається такою ж.

При подальшому збiльшеннi значення параметра c спостерiгаються

переходи вiд хаотичного до складно-перiодичному (рис. 4.105) i назад.

a b
Рис. 4.105 — Аттрактор (a) i спектр (b) системи Ресслера (4.24) в режимi
складно-перiодичних коливань (c = 25.0)

При цьому спостерiгається лiнiйчатий спектр. Також, при таких значен-

нях параметра може стрибкоподiбно змiняться розмiр областi, в яку вписа-

ний аттрактор. У цьому сенсi система Ресслера потенцiйно є бiльш складною

для iдентифiкацiї, нiж системи Лоренца i “Sprott A”.
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Дiлянки хаотичної динамiки перемежовуються з дiлянками складно-

перiодичних коливань. При цьому вiдбувається змiна структури атракто-

ру [34, 29]. Бiльш того, при одному i тому ж типi динамiки може змiнюватися

як структура аттрактора, так i розмiр областi, в яку вiн може бути вписаний.

4.6.2. Аналiз i вибiр критерiїв

Система Ресслера вiдрiзняється вiд уже розглянутих систем тим, що вiд-

повiдна фiзична (або хiмiчна) система знаходиться в умовах, в яких немає

сенсу використовувати закон збереження енергiї. Концентрацiї реагентiв, якi

витрачаються в реакцiї, пiдтримуються на постiйному рiвнi за рахунок зовнi-

шнiх впливiв. Також вважається, що продукти реакцiй, якi не використовую-

ться, видаляються. Такi властивостi дають пiдстави припускати, що стандар-

тний набiр критерiїв, який був застосований для систем Лоренца i системи

“Sprott A”, не буде мiстити вiдповiдного критерiю. Виходячи з форми аттра-

ктора, що мiстить близькi до кругових траєкторiї поблизу площини XY , до-

дамо критерiй qx2+y2 до списку розглянутих. Спостереження за змiною фор-

ми аттрактора при збiльшеннi параметра c дозволяють помiтити, що, в цiло-

му, максимальна аплiката також зростає. Це спостереження дозволяє додати

критерiй qzmax в число розглянутих [63, 62]. Залежностi розглянутих критерiїв

вiд параметра c наведенi на рис. 4.106.

Рис. 4.106 — Розглянутi критерiї для системи Ресслера

Як i слiд було очiкувати, велика частина критерiїв мало придатна для за-

стосування в методах iдентифiкацiї. Незважаючи на явнi загальнi тенденцiї
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в поведiнцi графiкiв, наявнiсть нерегулярних коливань не дозволяють роз-

раховувати на прийнятну точнiсть. Кращi властивостi демонструє критерiй

qzmax , графiк якого мiстить порiвняно довгi прямi дiлянки. Однак, застосува-

ння цього критерiю обмежено однiєю такою дiлянкою, межi якої залежать вiд

iнших параметрiв системи.

Для прикладу розглянемо залежностi критерiю qx2 вiд значень двох

параметрiв (рис. 4.107).

a b
Рис. 4.107 — Залежностi qx2(a, c) (a) i qx2(b, c) (b) для системи Ресслера

Складна i порiзана структура отриманих поверхонь свiдчить не тiльки про

практично неможливу iдентифiкацiю одночасно двох параметрiв, а й про те,

що досить малi похибки про визначеннi одного з них призводять до суттєвих

помилок iдентифiкацiї iншого.

Залежностi qzmax (a, c) i qzmax (b, c) (рис. 4.108) побудованi для областi пара-

метрiв, для якої не спостерiгається суттєва змiна поведiнки критерiю, пока-

зує кращi результати. Однак, навiть в цiй областi вiдбуваються рiзкi “прова-

ли” графiка. Така поведiнка може i не привести в суттєвих помилок iденти-

фiкацiї. Проте, при попаданнi однiєї з моделей в область “провалу” процес

iдентифiкацiї може бути порушений.

Спробуємо вивести бiльш придатний для задачi iдентифiкацiї критерiй,

виходячи з виду системи (4.24). Безпосередньо параметр c входить тiльки в

останнє рiвняння системи. Так як розглядаються тiльки режими, що прояв-

ляють стiйку по Пуассону динамiку, то при усередненнi на великому iнтер-

валi часу лiва частина прагне до нуля. У правiй частинi є два параметри: c i
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a b
Рис. 4.108 — Залежностi qzmax (a, c) (a) i qzmax (b, c) (b) для системи Ресслера

b. Навiть для умов усереднення немає можливостi визначити обидва, але для

iдентифiкацiї тiльки c введемо такий критерiй:

qxzOz =
xz
z

. (4.25)

При фiксованих параметрах a i b графiк qxzOz(c) має близьку до лiнiйної

залежнiсть (рис. 4.106, правий графiк, пунктирна крива). Однак, застосуван-

ня цього критерiю призводить до певних труднощiв. Перш за все, наявнiсть

дробової залежностi вимагає окремого аналiзу знаменника. З аналiзу аттра-

ктора системи вiдомо,що z > 0∀ t > 0, тобто знаменник гарантовано не є нуль.

При цьому вид залежностi z(t) характеризується рiзкими сплесками, мiж яки-

ми знаходяться областi, в яких z ≈ 0, що може привести до значних сплескiв в

значеннi критерiю.Однак, цяжвеличина z входить i в чисельник якмножник,

i якщо метод i параметри усереднення в чисельнику i знаменнику однаковi,

то збурення критерiю будуть обмеженими.

4.6.3. Тестова задача iдентифiкацiї для системи Ресслера

Для синтезу системи iдентифiкацiї була обрана група методiв

“ql3rlWvnAAW”, критерiй qxzOz. Використовуванi значення параметрiв:

a = 0.25, b = 1, c ∈ [3,40].

Перш за все, розглянемо процес iдентифiкацiї в квазiстацiонарному ви-

падки, приповiльної змiнi параметра (2.69), p0 = 10,Up = 20. Динамiка агентiв

i рiзних визначень pid представлена на рис. 4.109.
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a b
Рис. 4.109—Динамiка агентiв (a) i iдентифiкованого значення (b) для системи
Ресслера за умови (2.69)

Графiки динамiки агентiв показують, що спостерiгається коректний “су-

провiд” агентами iдентифiкованого параметра, за винятком невеликої по-

чаткової дiлянки, на якої усереднення критерiю на дає коректних результа-

тiв. Все залежностi pid мають практично однакову динамiку, що приводить

до гарного наближення iдентифiкованого параметра. При цьому спостерi-

гаються незначнi, але рiзкi “сплески”, викликанi аналогiчним явищем для

критерiю. Доброю ознакою є те, що немає помiтних областей, в яких процес

iдентифiкацiї порушується або помiтно втрачає точнiсть.

Розглянемо динамку процесу iдентифiкацiї (рис. 4.110) в тому випадку,

коли iдентифiкований параметр зазнає рiзкi скачки (2.67), p0 = 21, Up = 7,

ωin = 0.01047.

a b
Рис. 4.110—Динамiка агентiв (a) i iдентифiкованого значення (b) для системи
Ресслера за умови (2.67)
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Крiм загальної працездатностi методу iдентифiкацiї слiд зазначити, що в

даному випадку всi розглянутi способи визначення pid дають результати, якi

практично неможливо розрiзнити.

На рис. 4.111 представленi аналогiчнi результати, але в разi бiльш плавної

змiни параметра (2.68), при iнших рiвних.

a b
Рис. 4.111—Динамiка агентiв (a) i iдентифiкованого значення (b) для системи
Ресслера за умови (2.68)

Принципових вiдмiнностей не виявлено, середня похибка iдентифiкацiї в

цьому випадку нижче, що досить очевидно.

4.6.4. Вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на похибку iдентифi-

кацiї для системи Ресслера

Розглянемо вплив параметрiв системи iдентифiкацiї. Для даної системи

вибiр правильного значення aq особливо важливий, зважаючи на наявнiсть

рiзких iмпульсiв в значеннi критерiю. Характерний вид такої залежностi

представлено на рис. 4.112.

Незважаючи на наявнiсть таких iмпульсiв, загальний вид залежностi по-

хибки iдентифiкацiї залишається незмiнним (рис. 4.113). Так як бiльшiстьме-

тодiв визначення pid дають близькi результати, на на цьому i наступних гра-

фiках обмежимося п’ятьма. Зростання похибки iдентифiкацiї при aq → 0 об-

умовлено тим, що надлишковi фiльтруючi властивостi критерiю не дозволя-

ють не тiльки вiдреагувати, але й помiтити змiну динамiки системи. Зростан-
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a b
Рис. 4.112 — Характерний вид залежностей qxzOz(t) для системи Ресслера за
умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

ня в правiй частинi графiка, як i в попереднiх тестових завданнях, обумовленi

недостатнiм часом усереднення критерiю.

a b
Рис. 4.113— Залежностi e(aq) для системи Ресслера за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

Наступний параметр, що впливає на властивостi системи iдентифiкацiї —

qγ. Для сiмейства методiв “ql3rlWvnAAW” вiн застосовується двiчi. Перший

раз, в складi значення W, вiн визначає динамiку одного агента. Другий раз

— задає рiвень впливу агента на рiвнi координатора. На вiдмiну вiд методiв

“Fq. . . ” цей параметр не використовується при визначеннi агентом величини

pe. Отриманi залежностi e(qγ) представленi на рис. 4.114.

Обидва графiка демонструють збiльшення похибки iдентифiкацiї при на-

дмiрнiй чутливостi, тобто при qγ → 0. Однак в подальшому поведiнку графi-

кiв розрiзняються. Якщо параметр змiнюється рiзко, що похибки iдентифiка-

цiї, пов’язанi з недостатньою чутливiстю, стають малими, в порiвняннi з по-
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a b
Рис. 4.114— Залежностi e(qγ) для системи Ресслера за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

хибками, зумовленими обмеженою швидкiстю змiни критерiю, i залежнiсть

вiд qγ практично вiдсутня. При менш яскраво вираженої динамiки змiни па-

раметра, з’являється як збiльшення похибки через недостатню чутливiсть,

так i вiдмiннiсть мiж застосовуваними пошуковими координаторами мето-

дiв. В першу чергу зростає похибка iдентифiкацiї у методiв, якi використо-

вують pc, в другу — у методiв, якi використовують “глобальнi” оцiнки. Але

в цiлому, якщо виключити область надмiрної чутливостi, вплив цього пара-

метра незначний, що зумовлено адаптацiйними властивостями методу. Ме-

тод ql3rlWvnleW менш за iнших схильний втрачати точнiсть при зростаннi

чутливостi.

Вплив параметра v f для методiв, якi використовують ансамбль агентiв,

перш за все зумовлює динамiку точної настройки параметра, а не швид-

кiсть реакцiї на рiзкi змiни параметра. Тому правий графiк вiдповiдних

залежностей (рис. 4.115), показує бiльш значний вплив цього параметра.

Лiвий графiк свiдчить про те, що при стрибкоподiбному змiнi параметра

виправданою стає велика швидкiсть перемiщення агентiв, незважаючи на

зменшення точностi через надмiрне пересування агентiв. Слiд зазначити, що

в даному прикладi перемiщення агентiв обмеженi. Без цього обмеження при

зростаннi v f спостерiгається порушення стiйкостi пошуку.

Вплив коефiцiєнта ke (рис. 4.116) в якiйсь мiрi має спiльнi риси з впли-

вом коефiцiєнта v f . Вiдмiннiсть полягає в тому, що ke впливає не тiльки на
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a b
Рис. 4.115— Залежностi e(v f ) для системи Ресслера за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

швидкiсть перемiщення агентiв, але на їх рiвноважну конфiгурацiю.

a b
Рис. 4.116— Залежностi e(ke) для системи Ресслера за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

Як i для попереднього параметра, вплив цього коефiцiєнта проявляється

значнiше при плавнiй змiнi параметра. I знову ж таки, без штучного обме-

ження рухливостi агентiв високi величини ke призводять до втрати стiйкостi

пошуку.

Вплив параметра knl (рис. 4.117) вiдображає властивостi множини агентiв

як ансамблю.

Малi значення величини knl призводять до того, що рух агентiв стає

практично незалежним, при цьому конфiгурацiя агентiв поблизу шукано-

го значення далека вiд оптимальної. I навпаки, збiльшення knl перетворює

ансамбль в сiтку, з неминучим зростанням похибки iдентифiкацiї.
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a b
Рис. 4.117—Залежностi e(knl) для системиРесслера за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

Наявнiстьштучних обмежень на перемiщення агентiв призводить до того,

що вплив коефiцiєнта kcl стає мiнiмальним (рис. 4.118).

a b
Рис. 4.118—Залежностi e(kcl) для системиРесслера за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

Бiльш того, при плавнiй змiнi параметра його введення лише погiршує

якiсть iдентифiкацiї, створюючи додаткову нерiвномiрнiсть в розподiлi аген-

тiв. При стрибкоподiбному змiнi iдентифiкованого параметра несуттєве по-

кращення пов’язано зi збiльшенням вiдстанi мiж агентами, i бiльш швидкою

реакцiєю на стрибок параметра.

4.6.5. Висновки

Результати моделювання процесiв iдентифiкацiї параметра “c” системи

Ресслера, дозволяють в зробити наступнi висновки:
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— Стандартний набiр критерiїв має для цiєї системи досить обмежене

застосування.

— Використання критерiю qxzOz дозволяє побудувати працездатну си-

стему iдентифiкацiї.

— Група методiв ql3rlWvnAAW показала свою добру працездатнiсть,

а швидкiсть iдентифiкацiї при цьому в першу чергу визначається

динамiкою критерiю.

— Параметри самої системи iдентифiкацiї можуть змiнюватися в досить

широких межах без iстотного збiльшення похибки iдентифiкацiї.

4.7. Система Ван-дер-Поля

4.7.1. Визначення системи та аналiз її динамiки

Модель нелiнiйної автоколивальнiй системи Ван-Дер-Поля (4.26) широко

використовується при дослiдженнi динамiки коливальних систем, в яких вiд-

бувається поповнення енергiї системи з зовнiшнього джерела [7, 42, 119, 66,

88, 154]:

ẍ−ε(1− x2)ẋ+Ω2
0x = u(t). (4.26)

де x(t)—координата коливань, ε—параметр, що визначає отримання енергiї

системою, Ω0 — власна частота при ε= 0, u(t) — зовнiшнє вплив, що збурює.

При ε > 0 i u(t) = 0 розглянута система реалiзує режим автоколивань з

постiйною частотою, яка залежить вiд ε:

Ω≈Ω0

√
1−

(
ε

2Ω0

)2
. (4.27)

При цьому амплiтуда коливань залишається майже незмiнною, а сама

форма коливань приймає все бiльш нелiнiйний характер.

Пiд впливом вхiдного гармонiйного сигналу u(t) = Uin sin(ωint) си-

стема (4.26) може проявляти регулярну, складно-перiодичну i хаотичну

динамiку [59, 69, 36, 43, 149, 6].

Iдентифiкований параметр ε характеризує надходження енергiї у систему.

При x ≈ 0 членом з x2 можна знехтувати, i нелiнiйнiсть вироджується в “нега-
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тивне тертя”. При великих амплiтудах коливань член з x2 починає переважа-

ти, там самим обмежуючи зростання амплiтуди. Iснує також система, яка має

назву Ван-дер-Поля-Дуффiнга [114], та об’єднує властивостi даної системи i

системи Дуффiнга.

При аналiзi чисельного моделювання системи (4.26) слiд обережно стави-

ться до висновкiв про тип динамiки, якi можна зробити, виходячи з фазового

або розширеного фазового портрета. Наприклад, на рис. 4.119, за умов ε =
1.50, Uin = 0.3, ωin = 0.27 на лiвому графiку фазова траєкторiя виходить щiль-

ною, однак спектр свiдчить про регулярну динамiку з обмеженим набором

частот.

a b
Рис. 4.119 — Розширений фазовий портрет (a) i спектр (b) системи Ван-дер-
Поля (4.26) в режимi регулярних коливань

Безпосередньо хаотичнi коливання цiєї системи часто характеризуються

менш вираженою щiльнiстю аттрактора. Проте, дiлянки складного спектра

(рис. 4.120) свiдчать на користь хаосу. Дана iлюстрацiя вiдповiдає умовам ε=
2.65,Uin = 1.2,ωin = 0.27. При цьомумалi змiни параметрiв, наприклад зниже-

ння величини ε до 2.5 призводить до реалiзацiї режиму простих регулярних

коливань.

Аналiз спектру системи Ван-дер-Поля, як i багатьох iнших систем дина-

мiчного хаосу, слiд проводити, враховуючи спектральну роздiльну здатнiсть.

Наприклад, на рис. 4.121 представленi результати моделювання системи при

ε = 4.8, Uin = 0.7, ωin = 0.7. В спектрi системи спостерiгаються дiлянки з дуже

близько розташованимипiками. Принедостатнiй роздiльної здатностi цюдi-
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a b
Рис. 4.120 — Розширений фазовий портрет (a) i спектр (b) системи Ван-дер-
Поля (4.26) в режимi хаотичних коливань

лянку буде прийнято за зону суцiльного спектру. Цеможепривести допомил-

кового висновку про хаотичнiсть системи, особливо з врахуванням структури

аттрактора.

a b
Рис. 4.121 — Розширений фазовий портрет (a) i спектр (b) системи Ван-дер-
Поля (4.26) в режимi складних регулярних коливань

При аналiзi фiзичних систем немає можливостi довiльним чином задава-

ти час вимiрювання для отримання спектра з необхiдною роздiльною зда-

тнiстю. Бiльш того, з урахуванням обмеженої точностi вимiрiв немає можли-

востi точно визначити показники Ляпунова. Таким чином, цiлком можливе

iснування систем, якi не вiдрiзняються вiд хаотичних при проведеннi вимi-

рювань, але не є хаотичними в строгому розумiннi. Проте, з точки зору задачi
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iдентифiкацiї, цей випадок практично не вiдрiзняється вiд реального хаосу, i

вимагає застосування вiдповiдних методiв i критерiїв.

4.7.2. Аналiз i вибiр критерiїв

На вiдмiну вiд систем Лоренца, Ресслера та їм подiбних, у системи Ван-

дер-Поля є тiльки одна величина, що спостерiгається: x(t). Це вiдразу сильно

обмежує коло критерiїв, якi потребують аналiзу.

На перший погляд, якщо доступний сигнал x(t), то можна обчислити си-

гнали ẋ(t) i ẍ(t). Пiсля цього, пiдставивши отриманi залежностi в (4.26), мо-

жна отримати значення iдентифiкованого параметра. Насправдi, це можли-

во тiльки в разi практично повної вiдсутностi перешкод. Навiть невели-

кий (0.001%) рiвень помилок вимiрювання при обчисленнi похiдних, особли-

во другої, призводить до абсолютно довiльним результатам. Таким чином,

для цiєї системи без застосування iнтегральних критерiїв немає можливостi

створити працездатну систему iдентифiкацiї.

Критерiї qx2, qrx i q|x| вiдрiзняються для цього завдання не принципо-

во. Незважаючи на те, що цi величини в даному конкретному разi не вiд-

ображають будь-якої закон збереження, їх застосування може бути виправ-

даним [73]. При зростаннi параметра ε система все бiльше виявляє нелiнiйнi

властивостi. Це виражається в тому, що при однаковiй амплiтудi сигналу за-

лежнiсть x(t) бiльшу частину часу проводить у районi амплiтудних значень,

що призводить до зростання цих критерiїв. Для визначеностi в подальшому

будемо використовувати qx2.

Також має сенс розглянути досить очевидний для коливальних систем

критерiй qT , що полягає у вимiрюваннi “перiоду” [66]. Очевидно, що поня-

ття перiоду для хаотичних систем не можна застосовувати. Однак, можна

прийняти за поточне значення перiоду iнтервал часу мiж двома послiдов-

ними спрацьовуваннями коректно налаштованого тригера Шмiдта, на вхiд

якого подається сигнал x(t). Цей пiдхiд використовується при побудовi вхi-

дних ланцюгiв частотометрiв. При цьому автоматично вiдбувається усере-

дненняна iнтервалахпорядкуцього “перiоду”.Однак, для систем iдентифiка-

цiї таке усереднення швидше за все буде недостатнiм, особливо в хаотичних
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i складно-перiодичних режимах. Отже, має сенс використовувати додаткове

усереднення, наприклад (2.13).

Розглянемо характернi залежностi розглянутих критерiїв, отриманi в ре-

зультатi моделювання динамiки системи (4.26). На рис. 4.122 представлений

вид цих залежностей для рiзних умов.

a b
Рис. 4.122 — Залежностi qx2(ε) i qT(ε) системи Ван-дер-Поля за умов Uin =
0.3,ωin = 0.27 (a) iUin = 1.2,ωin = 0.628 (b)

Лiвий графiк вiдповiдає такому набору параметрiв, при якому спостерi-

гається перiодичний i складно-перiодичний рух. При цьому обидва крите-

рiї пiдходять для синтезу системи iдентифiкацiї, а критерiй qT виявляє мен-

шу нелiнiйнiсть. Правий графiк вiдображає випадок, коли змiна параметра

ε призводить до iстотної змiни поведiнки. При ε < 7 вiдбувається “захопле-

ння частоти”, тобто сигнал u(t) “нав’язує” свою частоту системi, що призво-

дить до простої динамiцi i вiдсутностi залежностi qT вiд ε. Iдентифiкацiя на

данiй дiлянцi неможлива, зважаючи на вiдсутнiсть впливу параметра на “пе-

рiод”. Права частина цього графiка вiдображає постiйнi переходи вiд скла-

дних коливань до хаосу i назад. На залежностi qT(ε) з’являються злами, що

потенцiйно має привести до зниження точностi iдентифiкацiї на тлi загаль-

ної працездатностi. Графiк залежностi qx2(ε)має екстремальний характер, що

дозволяє використовувати цей критерiй тiльки на тих дiапазонах ε, на яких

спостерiгається монотоннiсть.

Розглянемо залежностi qT(ε,Uin) i qx2(ε,Uin) для рiзних значень ωin. На

рис. 4.123 представленi цi залежностi при ωin = 0.27.
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a b
Рис. 4.123 — Залежностi qT(ε,Uin) (a) та qx2(ε,Uin) (b) при ωin = 0.27

При високих значенняхUin вiдбувається захоплення частоти, графiк зале-

жностi qT(ε,Uin) в цiй областi є плоску поверхню, що свiдчить про неприда-

тнiсть критерiю в цих умовах. При малих значення Uin, навпаки, спостерi-

гається досить близька до лiнiйної залежнiсть. У промiжку мiж двома цими

областями можливостi iдентифiкацiї з використанням даного критерiю iсну-

ють, але обмеженi. Критерiй qx2 при цихже умовахмає дещо iншi обмеження.

Iдентифiкацiя утруднена в областi “яру”, який вiдповiдає перехiдному режи-

му на попередньому графiку. Як в областi низьких, так i в областi високих

значеньUin iдентифiкацiя можлива.

На рис. 4.124 представленi поверхнi критерiїв при ωin = 1.2.

a b
Рис. 4.124 — Залежностi qT(ε,Uin) (a) та qx2(ε,Uin) (b) при ωin = 1.2

На залежностi qT(ε,Uin) в цьому випадку також видно плоску дiлянку, що



237
вiдповiдає режиму захоплення частоти. Але бiльша частина цiєї залежностi

свiдчить про те, що iдентифiкацiя можлива, i при цьому швидше за все бу-

де спостерiгатися збiльшення похибки iдентифiкацiї через нерiвномiрнiсть

графiка. Навпаки, залежнiсть qT(ε,Uin) проявляє мультимодальний характер,

що дозволяє проводити iдентифiкацiю тiльки у вузьких дiапазонах.

Таким чином, встановлено, що жоден з розглянутих критерiїв не забезпе-

чує можливiсть iдентифiкацiї при будь-яких значеннях параметрiв. Однак,

найбiльший дiапазон працездатностi продемонстрував критерiй qT . Вiн i

буде використаний в подальших дослiдженнях. При цьому при постановцi

завдання будемо уникати режимiв, на яких вiдбувається захоплення частоти.

4.7.3. Тестова задача iдентифiкацiї для системи Ван-дер-Поля

При синтезу системи iдентифiкацiї використовувалася група методiв

“ql3rlWvnAAW”. З урахуванням вибору критерiю qT при постановцi задачi

iдентифiкацiї параметри вибиралися з урахуванням дiапазону працездатно-

стi цього критерiю. Перша група значень параметрiв: Uin = 0.3, ωin = 0.27,

ε ∈ [1,4].

Розглянемо процес iдентифiкацiї в квазiстацiонарному випадку, при по-

вiльної змiнi параметра (2.69), p0 = 1, Up = 2. Динамiка агентiв i рiзних

способiв завдання pid представлена на рис. 4.125.

a b
Рис. 4.125—Динамiка агентiв (a) i iдентифiкованого значення (b) для системи
Ван-дер-Поля за умови (2.69)
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За винятком початкової дiлянки, на якої вiдбувається стабiлiзацiя стану

самої системи iдентифiкацiї, агенти демонструють коректну поведiнку, су-

проводжуючи значення параметра ε, яке повiльно змiнюється. Як наслiдок,

всi методи визначення pid дозволяють досить точно провести iдентифiкацiю.

Невеликi коливання обумовленi тим, що насправдi система не в повнiй мiрi

може бути названа квазiстацiонарною, через великий час усереднення кри-

терiю. Дiлянок, на яких порушувався б процес iдентифiкацiї, або ж iстотно

зросла похибка, не спостерiгається.

Розглянемо динамку процесу iдентифiкацiї (рис. 4.126) при умовах (2.67),

p0 = 2,Up = 0.8, ωin = 0.01047.

a b
Рис. 4.126—Динамiка агентiв (a) i iдентифiкованого значення (b) для системи
Ван-дер-Поля за умови (2.67)

Як вже спостерiгалося, усi методи визначення pid на рiвнi координатора

пошуку дають схожi результати. Слiд зазначити помiтнi коливання на першiй

половинi перiоду змiни параметра, в порiвняннi з третiм. Надмiрнi коливан-

ням на початковому етапi можна зменшити шляхом попередньої настройки

елементiв усереднення критерiю. Однак, для такого налаштування необхiдна

додаткова iнформацiя, яка невiдома a priori.

На рис. 4.127 представленi аналогiчнi результати, але в разi плавної змiни

параметра (2.68).

Помилка iдентифiкацiї в цьому випадку iстотно менше, також зберiгаю-

ться коливання на початковому етапi.
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a b
Рис. 4.127—Динамiка агентiв (a) i iдентифiкованого значення (b) для системи
Ван-дер-Поля за умови (2.68)

4.7.4. Вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на похибку iдентифi-

кацiї для системи Ван-дер-Поля

При iдентифiкацiї системи Ван-дер-Поля з використанням критерiю qT

вплив параметра aq представляє особливий iнтерес, зважаючи на наявнiсть

двох рiвнiв усереднення. Залежностi усереднених помилок iдентифiкацiї вiд

цього параметра представленi на рис. 4.128.

a b
Рис. 4.128 — Залежностi e(aq) для системи Ван-дер-Поля за умов (2.67) (a) i
(2.68) (b)

Виходячи з характерних значень “перiоду” можна було б очiкувати змiну

характеру цих залежностей при aq ≈ 0.1. Однак, нiяких iстотних змiн на гра-

фiках не виявлено. Сам вигляд цих залежностей практично нiчим, крiм мас-

штабу, не вiдрiзняється вiд таких для вже розглянутих систем. Таким чином
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отримала пiдтвердження теза про необхiднiсть додаткового усереднення на

цьому етапi.

Розглянемо вплив ще одного параметра системи iдентифiкацiї — qγ.

Вiдповiднi залежностi наведенi на рис. 4.129.

a b
Рис. 4.129 — Залежностi e(qγ) для системи Ван-дер-Поля за умов (2.67) (a) i
(2.68) (b)

Використовувана група методiв “ql3rlWvnAAW” характеризується праце-

здатнiстю для широкого дiапазону величини qγ, за винятком областi надмiр-

ної чутливостi, у якої пошук все ж можливий, але його дiапазон обмежується

малим околом агентiв. Представленi графiки повнiстю це пiдтверджують. За-

стосування рiзних методiв визначення pid по рiзному себе проявляє в областi

заниженої чутливостi, але ця рiзниця мала.

Залежностi e(v f ) отриманi при iдентифiкацiї системи Ван-дер-Поля

(рис. 4.130), демонструють iстотну рiзницю при рiзних способах завдання

нестацiонарностi параметра.

Якщо в динамiцi iдентифiкованого параметра немає рiзких змiн (правий

графiк), то залежностi мають класичний вигляд, тобто iснує таке значення

v f , при якому спостерiгається мiнiмум похибки. У тому ж випадку, коли за-

лежнiсть являє собою залежнiсть з розривами (2.67), то вплив стає слабким

i неоднозначним. Це пов’язано з тим, що перебудова положень агентiв хоч i

вiдбувається, але не призводить до зменшення похибки з огляду на те, що час

реакцiї критерiю стає одного порядку з часом реакцiї на змiну параметра.
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a b
Рис. 4.130 — Залежностi e(v f ) для системи Ван-дер-Поля за умов (2.67) (a) i
(2.68) (b)

Вплив коефiцiєнта ke (рис. 4.131) для даної системи також iстотно зале-

жить вiд динамiки параметра, i з тiєї ж причини. Якщо динамiка параме-

тра задана як (2.68), то iснує екстремум, що вiдповiдає оптимальному розпо-

дiлу агентiв. При стрибкоподiбних змiнах параметра екстремум практично

непомiтний на загальному рiвнi.

a b
Рис. 4.131 — Залежностi e(ke) для системи Ван-дер-Поля за умов (2.67) (a) i
(2.68) (b)

Вплив параметра knl (рис. 4.132) вiдображає властивостi множини аген-

тiв як ансамблю. На вiдмiну вiд двох попереднiх залежностей, мiнiмум по-

хибки iдентифiкацiї спостерiгається для двох способiв визначення динамiки

параметрiв, тобто коректна взаємодiя мiж агентами необхiдна для отрима-
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ння результату навiть в тих випадках, коли власне перемiщення агентiв не

виправдано.

a b
Рис. 4.132 — Залежностi e(knl) для системи Ван-дер-Поля за умов (2.67) (a) i
(2.68) (b)

Як i в попередньому випадку, штучнi обмеження на перемiщення агентiв

практично нiвелює вплив коефiцiєнта kcl (рис. 4.133). У цих умовах силу fc

має сенс взагалi не визначати.

a b
Рис. 4.133 — Залежностi e(kcl) для системи Ван-дер-Поля за умов (2.67) (a) i
(2.68) (b)

На рис. 4.134представлена залежнiсть похибки iдентифiкацiї вiд величини

самого параметра ε в умовах, коли постiйно чергуються хаотичнi i складно-

перiодичнi режими. У цих умовах похибка iдентифiкацiї зростає, але сама

система iдентифiкацiї залишається працездатною.
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Рис. 4.134 — Залежностi e(ε) для системи Ван-дер-Поля за умов чергування
режимiв коливань

4.7.5. Висновки

Результати моделювання процесiв iдентифiкацiї параметра “ε” системи

Ван-дер-Поля дозволяють зробити наступнi висновки:

— Найбiльший дiапазон зразковостi для цiєї системи демонструє крите-

рiй qT з наступним усередненням.

— Не виявлено критерiю, який би був працездатний у всiй областi визна-

чення параметрiв, в зв’язку з рiзноманiтнiстю динамiки, яку проявляє

система.

— Група методiв ql3rlWvnAAW показала свою хорошу працездатнiсть,

навiть в умовах чергування режимiв коливань.

— Параметри самої системи iдентифiкацiї можуть змiнюватися в досить

широких межах без iстотного збiльшення похибки iдентифiкацiї.

4.8. Коливальна система з гiстерезисом в силi, що повертає

4.8.1. Визначення системи та аналiз її динамiки

Коливальнi системи з рiзними видами нелiнiйних залежностей як в силi,

що повертає, так i у членi при першiй похiднiй, часто розглядаються як по-

тенцiйнi кандидати в хаотичнi системи. Особливий iнтерес представляють

системи, нелiнiйнi компоненти яких вiдображають реальнi елементи систем
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управлiння [8, 90, 75]. Одним з таких iстотно нелiнiйних елементiв є гiстере-

зис [111, 132, 99, 1, 127]. Розглянемо спочатку нестiйку систему, яка стабiлi-

зується релейно-пропорцiйним стабiлiзуючим впливом. Така система стабi-

лiзацiї активується при заданому вiдхиленнi величини, що спостерiгається, а

вимикається при меншому. Така неоднозначнiсть в поведiнцi систем стабiлi-

зацiї призводить до рiзноманiтних коливальних явищ поблизу точки стабiлi-

зацiї, а всi спроби лiнеаризацiї розглянутих нелiнiйностей, в даному випадку,

призводять до принципових помилок в моделюваннi.

Наявнiсть точки нестiйкої рiвноваги, що вимагає стабiлiзуючого впливу в

бiльшому масштабi, явною, а часто i прихованої нелiнiйностi елементiв си-

стеми, апрiорна параметрична невизначенiсть зовнiшнiх впливiв — все це

створює передумови для появи у систем складної коливальної динамiки, в

тому числi i хаотичної. Розглянемо рiвняння,що задає динамiку цiєї системи:

ẍ+ co ẋ+ r(x, . . .)= u(t), (4.28)

де x(t) — координата (вихiдний сигнал), c0 — безрозмiрний коефiцiєнт дем-

пфiрування, u(t) = Uin sin(ωint) — зовнiшня сила, r(x, . . .) — сила, що повер-

тає, яка включає лiнiйну складову (ax,a < 0), що зумовлює нестiйкiсть при

малих вiдхиленнях, i гiстерезисну компоненту, яка задається алгоритмiчно.

Характерний вид сили, що повертає, наведено на рис. 4.135.

Рис. 4.135 — Гiстерезисна сила, що повертає

Параметрами цiєї залежностi, крiм уже згаданого коефiцiєнта a, є sx —
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центральна точка включення i виключення стабiлiзуючого впливу, x0—поло-

винаширини гiстерезису.Ширина петлi гiстерезису для даної системи визна-

чає енергiю, яку отримує система вiд системи стабiлiзацiї в процесi роботи.

Саме це величина i буде iдентифiкованим параметром.

На вiдмiну вiд системи Дуффiнга, розглянута система має власну дина-

мiку при вiдсутностi впливу, що збурює. При малих значеннях x0 вiдбуваю-

ться нелiнiйнi, але досить простi коливання по одну сторону вiд точки x =
0 (рис. 4.136), причому сторона визначається початковими умовами. Спектр

коливань досить бiдний.

a b
Рис. 4.136 — Розширений фазовий портрет (a) i спектр (b) системи (4.28) при
Uin = 0 i x0 = 0.12

При зростаннi параметра x0 динамiка системи стає складнiшою

(рис. 4.137), однак спектр системи залишається простим лiнiйчатим. Та-

ка поведiнка зберiгається аж до природного обмеження xo < sx, при цьому

фазовий портрет наближається до кола.

При наявностi ненульового зовнiшнього впливу u(t) картина помiтно

ускладнюється. Спостерiгаються такi значення параметра x0, при яких

спостерiгається складний аттрактор, характерний для хаотичної динамi-

ки (рис. 4.138) i дiлянки суцiльного спектра.

Загальною властивiстю цiєї системи i системи Дуффiнга є те, що дiлян-

ка суцiльного спектра примикає до точки нульової частоти, що ускладнює

процес усереднення критерiю.
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a b
Рис. 4.137 — Розширений фазовий портрет (a) i спектр(b) системи (4.28) при
Uin = 0 i x0 = 0.15

a b
Рис. 4.138 — Розширений фазовий портрет (a) i спектр (b) системи (4.28) при
Uin = 0.2 i x0 = 0.05

Також спостерiгаються такi дiапазони x0, в яких спостерiгаються регулярнi

коливання (рис. 4.139).

Крiм регулярних коливань, спостерiгаються режими складно-перiодичної

динамiки, з складним аттрактором i спектром, в якому спостерiгається ряд

близько розташованих пiкiв (рис. 4.140).

Таку поведiнка складно, а в разi нестацiонарного значення параметра

може бути i неможливо вiдрiзнити вiд хаотичної поведiнки.

Таким чином, так як система в робочому дiапазонi параметра x0 демон-

струє рiзнi види динамiк, в тому числi хаотичну, то для iдентифiкацiї має сенс

розглянути набiр методiв, що розглядаються в данiй роботi.
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a b
Рис. 4.139 — Розширений фазовий портрет (a) i спектр (b) системи (4.28) при
Uin = 0.2 i x0 = 0.40

a b
Рис. 4.140 — Розширений фазовий портрет (a) i спектр (b) системи (4.28) при
Uin = 0.2 i x0 = 0.70

4.8.2. Аналiз i вибiр критерiю

При синтезi критерiю для нелiнiйної коливальної системи, якщо немає

можливостi використовувати будь-якої явний i очевидний критерiй, в пер-

шу чергу слiд розглянути критерiї виду qx2, qrx i qT . Так як гiстерезисна си-

ла, що повертає, не дає можливостi використовувати аналiтичний пiдхiд,

то розглянемо залежностi qrx i qT (рис. 4.141), отриманi шляхом чисельного

моделювання.

Аналiз залежностей дозволяє зробити висновок про те, що критерiй qT

непридатний для iдентифiкацiї параметра x0 даної системи, з огляду на те,
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Рис. 4.141 — Залежностi qrx(x0) i qT(x0) для системи (4.28)

що залежнiсть вiд параметра, якщо не брати до уваги коливання, практично

вiдсутня.

Застосування критерiю qrx досить суперечливо. З одного боку, в цiлому

спостерiгається близька до лiнiйної залежнiсть, що знижує вимоги до тон-

кої настройки системи iдентифiкацiї. З iншого боку, на тих дiлянках, де спо-

стерiгаються переходи вiд складно-перiодичних коливань до хаотичних, мо-

нотоннiсть залежностi порушується. Однак, амплiтуда цих збурень невелика,

що дає можливiсть побудови працездатної системи iдентифiкацiї, але з iсто-

тними обмеженнями на досяжну точнiсть. Таким чином, на брак кращого,

будемо використовувати цей критерiй.

4.8.3. Тестова задача iдентифiкацiї

Для iдентифiкацiї параметра x0 коливальнi системи з гiстерезисної силою,

що повертає, була використана група методiв “ql3rlWvnAAW”. Використан-

ня критерiю qrx для даної системи, з урахуванням наявностi дiлянок вiдсу-

тностi монотонностi вимагає окремої перевiрки працездатностi, так як ви-

користовуваний ранiше пiдхiд з повiльно змiнюючимся параметром (2.69) не

дозволяє вiдокремити похибку, пов’язану з встановленням режиму системи

iдентифiкацiї вiд похибки, викликаної не цiлком адекватним критерiєм.

Для визначення похибки iдентифiкацiї без впливу перехiдних процесiв,

була проведена серiя обчислювальних експериментiв. На кожному з них зна-

чення параметра x0 було фiксовано. Дiапазон змiни цього параметра було
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обрано [0,2;0.6]. Попередньо була зроблена перевiрка, що за повний час iден-

тифiкацiї T = 1000 всi перехiднi процеси дiйсно завершилися. Залежнiсть

отриманої похибки iдентифiкацiї вiд значення параметра x0 для рiзних

способiв оцiнювання pid представлена на рис. 4.142.

Рис. 4.142—Залежностi e(x0) для коливальної системи з гiстерезисною силою,
що повертає

Аналiз отриманих залежностейпоказує,що в тих областях, де порушується

монотоннiсть критерiю, похибка iдентифiкацiї значно зростає. Однак, рiвень

цiєї похибки, за винятком однiєї вузької областi, не перевищує вихiдної вiд-

станi мiж агентами,що дозволяє зробити висновок,що система iдентифiкацiї

виявляється працездатною i в цьому несприятливому випадку.

Розглянемо динамiку агентiв i iдентифiкованого значення (рис. 4.143) в

разi iстотно нестацiонарного параметра. При цьому динамiка величини x0(t)

задається (2.67), p0 = 0.4,Up = 0.14, ωp =π/300.

У розглянутих умовах на величину похибки iдентифiкацiї негативно впли-

вають два фактори: те, що дiлянка суцiльного спектра примикає до нульо-

вої частотi, а також вiдсутнiсть монотонностi критерiю в областi мiнiмаль-

ного значення параметра. Це призводить до значних похибок в процесi

iдентифiкацiї, при збереженнi працездатностi методу.

На рис. 4.144 наведенi аналогiчнi залежностi, але за умови (2.67).
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a b
Рис. 4.143—Динамiка агентiв (a) i iдентифiкованого значення (b) для системи
коливальнi системи з гiстерезисною силою, що повертає, за умови (2.67)

a b
Рис. 4.144—Динамiка агентiв (a) i iдентифiкованого значення (b) для системи
коливальнi системи з гiстерезисною силою, що повертає, за умови (2.68)

Бiльш плавна змiна параметра, як i в попереднiх випадках, призводить

до зменшення похибки iдентифiкацiї. Однак, вид критерiю не дозволяє

отримати досить малу похибку iдентифiкацiї.

4.8.4. Вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на похибку iдентифi-

кацiї

Вплив параметра aq на похибку iдентифiкацiї для коливальної системи з

гiстерезисною силою, що повертає, має вигляд, типовий для систем зi спе-

ктром, що прилягає до нульової частотi (рис. 4.145). Немає явно вираженого

мiнiмуму, що свiдчить про обмеженiсть фiльтруючих властивостей пiдходу

до усереднення критерiю.
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a b
Рис. 4.145—Залежностi ē(aq)для коливальної системи з гiстерезисноюсилою,
що повертає за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

На тлi вiдносно високої похибки iдентифiкацiї, яка визначається власти-

востями критерiю, залежнiсть вiд масштабу функцiї якостi (рис. 4.146) до-

сить мала, якщо, звичайно, параметр qγ системи iдентифiкацiї знаходиться

в розумних межах.

a b
Рис. 4.146—Залежностi ē(qγ)для коливальної системи з гiстерезисноюсилою,
що повертає за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

Властивостi критерiю qrx для даної системи також обумовлюють слабку

залежнiсть похибки iдентифiкацiї вiд параметра v f (рис. 4.147). Для швидко

мiнливого параметра перемiщення агентiв може бути не доцiльним.

Абсолютно аналогiчна картина спостерiгається для параметра

ke (рис. 4.148).
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a b
Рис. 4.147—Залежностi ē(v f ) для коливальної системи з гiстерезисною силою,
що повертає

a b
Рис. 4.148—Залежностi ē(ke) для коливальної системи з гiстерезисною силою,
що повертає за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

Вид залежностi ē(knl) для даної системи має певнi вiдмiнностi (рис. 4.149).

Слабо виражений, але всежпомiтниймiнiмум спостерiгається при значеннях

knl, який практично збiгається з використовуваним значенням ke. Це можна

пояснити тим, що бiльша квазiрiвноважна вiдстань мiж агентами дозволяє в

якiйсь мiрi нiвелювати збурення критерiю невеликої амплiтуди.

Використання неоднозначного критерiю, в сукупностi з обмеженнями

на перемiщення агентiв робить залежнiсть ē(kcl) (рис. 4.133) практично

вiдсутньою.
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a b
Рис. 4.149 — Залежностi ē(knl) для коливальної системи з гiстерезисною
силою, що повертає за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

a b
Рис. 4.150 — Залежностi ē(kcl) для коливальної системи з гiстерезисною
силою, що повертає за умов (2.67) (a) i (2.68) (b)

4.8.5. Висновки

Результати моделювання як динамiки системи (4.28) так i процесiв

iдентифiкацiї її параметра x0 дозволяють зробити наступнi висновки:

— Коливальна система з гiстерезисною силою, що повертає, пiд впливом

зовнiшньої гармонiйного збурення може демонструвати рiзнi види

динамiк, в тому числi складно-перiодичну i хаотичну.

— Критерiй qrx пiдходить для iдентифiкацiї параметра “x0” коливаль-

ної системи з гiстерезисною силою, що повертає, але характери-

зується порушеннями монотонностi, що iстотно збiльшує похибку
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iдентифiкацiї.

— Наявнiсть суцiльного спектра системи, що примикає до нульової

частотi, ускладнює завдання коректного усереднення критерiю.

— Група методiв ql3rlWvnAAW показала свою хорошу працездатнiсть

навiть в умовах використання критерiю з обмеженимиможливостями.

4.9. Висновки по роздiлу 4

Результати моделювання динамiки розглянутих тестових систем, а та-

кож процесiв iдентифiкацiї їх параметрiв [78], дозволяють зробити наступнi

висновки:

— Для всiх розглянутих систем створено критерiй iдентифiкацiї, прида-

тний для побудови завдання iдентифiкацiї.

— Для однiєї групи систем для побудови критерiю (системи Лоренца,

Чуа, Дуффiнга, Ван-дер-Поля, система з гiстерезисом в повертає си-

лi) було досить перебору найбiльшймовiрних кандидатiв у iнтегральнi

критерiї. Коректному використанню перебору сприяє аналiз фiзичних

властивостей величин, що входять в критерiї.

— Для iншої групи систем для побудови критерiю (системи Sprott A, си-

стеми з сухим тертям, Ресслера) критерiї, отриманi в результатi пере-

бору або ж зовсiм не застосовнi, або мають дуже посереднi характе-

ристики. Працездатнi критерiї були створенi як в результатi аналiзу

фiзичних властивостей системи, та i на пiдставi виду системи рiвнянь

математичної моделi.

— Встановлено, що в певних умовах, з точки зору задачи iдентифiка-

цiї, система з сухим тертям проявляє властивостi систем хаотичної

динамiки, що вимагає застосування запропонованих в данiй роботi

методiв.

— Групи методiв ql3rlWvnAAW i Fq3rlFvnAAF, якi були застосованi для

iдентифiкацiї тестових систем, показали досить близький рiвень по-

милок iдентифiкацiї. При цьому, в разi хорошого критерiю кращу
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якiсть демонструє група ql3rlWvnAAW. Також, методи цiєї групи менш

чутливi до недостатньої чутливостi функцiї якостi.

— Найбiльш значимий параметр системи iдентифiкацiї — aq, при цьому

оптимальне (в сенсi похибки iдентифiкацiї) його значення визнача-

ється, в першу чергу, динамiкою iдентифiкованого параметра. Нала-

штування iнших параметрiв системи iдентифiкацiї, в цiлому, не на-

стiльки критичне — ансамблевi систем iдентифiкацiї демонструють

хорошу робастнiсть.

Список використаних джерел у даному роздiлi наведено у повному списку

використаних джерел пiд номерами [38], [1], [42], [60], [85], [68], [146], [93], [61],

[62], [64], [66], [73], [75], [67], [71], [78], [69], [63], [90], [87], [80], [59], [83], [77], [77],

[84], [84], [58], [92], [88], [8], [43], [2], [44], [46], [47], [34], [5], [154], [95], [36], [7],

[151], [132], [99], [21], [20], [19], [110], [113], [149], [114], [120], [119], [127], [6],

[129], [130], [109], [136], [29], [30], [31], [32], [111].
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5. АНАЛIЗ ТА IДЕНТИФIКАЦIЯ ФIЗИЧНОЇ РЕАЛIЗАЦIЇ СИСТЕМИ

КОЛПIТЦА

5.1. Визначення системи

У рядi радiоелектронних пристроїв використовуються генератори сигна-

лiв, здатнi генерувати рiзноманiтнi види сигналiв, в тому числi складно-

перiодичнi та хаотичнi [95]. Зокрема, генератор Колпiтца [20, 67, 17], який, в

залежностi вiд умов, може генерувати коливання, як близькi до гармонiйних,

так i проявляти хаотичну динамiку в широкому спектральному дiапазонi.

Iдентифiкацiя параметрiв розглянутого генератора необхiдна, з одного бо-

ку, для забезпечення необхiдних режимiв роботи. З iншого боку, iнформацiя

про параметри системи необхiдна при проведеннi контролю працездатностi

в процесi експлуатацiї пристрою [68].

Iснує множина фiзичних реалiзацiй генератора Колпiтца. Iсторично пер-

шими були схеми на електронних лампах. У теперiшнiй час роль активно-

го нелiнiйного елемента в генераторi найчастiше виконує бiполярний або

польовий транзистор [23]. Частина сучасних робiт присвяченi дослiджен-

ню генератора Колпiтца на основi мемрiстора [35]. Iснують загальнi явища,

характернi як для генератора Колпiтца, так i для системи Чуа [18].

На рис. 5.1 приставлена одна з електричних схем, що реалiзують генера-

тор Колпiтца на бiполярному транзисторi. З множини схем, дана була обрана

через наявнiсть одного джерела напруги i простоти схемотехнiчної реалiзацiї

генератора.

При створеннi моделi генератора Колпiтца систему рiвнянь можна зазда-

легiдь спростити, якщо помiтити, що дiльник на резисторах R1, R2, разом з

конденсаторомC0 забезпечують сталiсть потенцiалу базиVb =VCC
R1

R1+R2
, тому

з подальшого розгляду данi елементи можна виключити.
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Q1
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C2 V2

C1 V1

Рис. 5.1—Електрична схема генератораКолпiтцана бiполярному транзисторi

Розглянувши процеси заряду конденсаторiв i змiна струму через котушку

iндуктивностi [97], отримаємо наступну систему рiвнянь:

C1
dV1

dt
= IL − ICE,

L
dIL

dt
=VCC −V1−V2− ILRC,

C2
dV2

dt
= IL − V2

Re
.

(5.1)

де VCC — напруга живлення, V1, V2 — рiзниця потенцiалiв мiж виводами

конденсаторiв C1 i C2 вiдповiдно, IL, ICE — струми котушки iндуктивностi

i транзистора (колектор-емiтер).

Перейдемо до безрозмiрних величин. При переходi до безрозмiрного ви-

гляду слiд визначити, якi фiзичнi параметри визначають безрозмiрнi ве-

личини. Це необхiдно для синтезу критерiю iдентифiкацiї. Для спрощення

розгляду, не знижуючи спiльностi, будемо вважати C1 = C2 = C.

Перш за все, скористаємося тим, що система мiстить тiльки один актив-

ний нелiнiйний компонент — транзистор. Отже, саме цей елемент визначає

масштаб по напрузi. У простiй моделi транзистора такої масштабної величи-

ною може служити Vje — падiння напруги на переходi база–емiтер в актив-

ному режимi. Отже, все рiзницi потенцiалiв в схемi можна нормувати на цю

величину.
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Динамiчнi властивостi (в тому числi умови початку генерацiї i переходу

в хаотичний режим) визначаються спiввiдношенням активних i реактивних

властивостей системи. При цьому величина ρ =p
L/C має розмiрнiсть опору i

визначає величину реактивного опору. Цю величинуможна використовувати

для приведення активних опорiв до безрозмiрного вигляду.

Для приведення струмiв до безрозмiрного вигляду, з урахуванням вже

обраних величин, слiд використовувати величину Vje/ρ.

Виходячи з усього перерахованого вище, позначимо:

x = V1

Vje
; y= ρIL

Vje
; z = V2

Vje
, ice = ρIce

Vje
, c = VCC

Vje
, e = Vb

Vje
.

b = Rc

ρ
; d = ρ

Re
.

Система рiвнянь набуває вигляду:

dx
dt

= 1
ρC

y− 1
ρC

ice,

dy
dt

= ρ

L
c− ρ

L
rc y− ρ

L
x− ρ

L
z,

dz
dt

= 1
ρC

y− 1
ρC

1
re

z.

(5.2)

Загальний множник 1
ρC = ρ

L =
√

1
LC в правих частинах рiвнянь природним

чином задає масштаб за часом. Це пiдкреслює, що частотнi характеристики

розглянутого генератора, на вiдмiну, наприклад, вiд релаксацiйного, визна-

чаються ємнiстю i iндуктивнiстю, тому масштаб часу задаємо так: Ts =
p

LC.

Тодi безрозмiрний час ts i вiдповiднi похiднi будуть визначатися як:

ts = t
Ts

; d t = Tsd ts;
d
dt

= 1
Ts

d
dts

;
dx
dts

≡ ẋ = Ts
dx
dt

.

Для оцiнки параметрiв генератора Колпiтца також використовується ме-

тод синхронiзацiї хаотичних коливань [28, 133, 33], але в данiй роботi акцент

зроблений на iншi методи.
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5.2. Класична модель генератора Колпiтца

Поведiнка величини Ice (надалi просто Ic) досить добре описує модель

Еберса-Молла [151]. На жаль, при моделюваннi генератора Колпiтца в лiтера-

турi, присвяченiй хаотичної динамiцi, використовують найпростiшу модель

транзистора, вважаючи, що перехiд база–емiтер вiдкривається при VBE =Vje,

Ic À Ib, а струм колектора

Ic =


α(Vb −Ve −Vje), Vb −Ve >Vje

0 otherwise.
(5.3)

Для оцiнки адекватностi моделювання, в також придатностi такої класи-

чної спрощеної моделi, в першу чергу розглянемо модель системи з нелiнiй-

ної частиною виду (5.3). З урахуванням усього вищевикладеного отримуємо

наступну систему рiвнянь: 
ẋ = y−aF(z),

ẏ= c− x−by− z,

ż = y−dz.

(5.4)

При цьому параметр b характеризує спiввiдношення активного i реактив-

ного опору, i, отже, режим роботи генератора. Величиною цього параме-

тра найпростiше управляти, змiнюючи Rc. Метою задачi iдентифiкацiї буде

визначення значення цього параметра.

5.3. Фiзична реалiзацiя генератора Колпiтца

Для попередньої перевiрки адекватностi даної моделi був створений

фiзичний генератор Колпiтца.

На рис. 5.2 представлена електрична схема реалiзацiї генератораКолпiтца,

яка була використана в данiй роботi. Вiдмiнностi вiд схеми, представленої на

рис. 5.1, не принциповi з точки зору моделi, i призначенi як для спрощення

пiдключення вимiрювальних пристроїв, так i для забезпечення стабiльностi

певних потенцiалiв схеми.
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Рис. 5.2 — Електрична схема генератора Колпiтца, яка була використана у
роботi

Для стабiлiзацiї потенцiалiв Vcc i Vb в широкому дiапазонi частот вико-

ристовувалися пари конденсаторiв, вiдповiдно C3, C4 i C5, C6. Конденсатор

бiльшої ємностi був електролiтичний, меншою — з керамiчним дiелектри-

ком. Безпосередньо в моделi такої змiна схеми вiдображення не знаходить.

Навпаки, цi змiни дозволяють з меншими припущеннями вважати в моделi

вищезгаданi потенцiали постiйними.

Резистор з базової схеми Rc, в реальнiй схемi представлений двома змiн-

ними резисторами Rcv1 i Rcv2. Це дозволяє отримати як широкий дiапазон

значень Rc, так i можливiсть тонкої настройки. Слiд зазначити, що в повний

опiр Rc входить i активний опiр котушки iндуктивностi L1.

Роз’єми P1, Pgnd i PVcc призначенi для забезпечення електричним живле-

нням як самого генератора, так i iнших приладiв, якi беруть участь у вимi-

рi. Роз’єм P4 призначений для отримання сигналу Ve(t). Роз’єм P2 дозволяє

контролювати стабiльнiсть потенцiалу Vb, проте, в процесi вимiрювання цей

сигнал не записувався. Роз’єм з набором перемичок Jp2, в першу чергу, ви-
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користовується для отримання сигналу Vc. Крiм цього, вiн дозволяє вiдклю-

чити вiд схеми конденсатор C1, тим самим припинити генерацiю i вивчати

поведiнку схеми в стацiонарному станi для уточнення параметрiв.

Роз’єм з набором перемичок Jp1 також виконує кiлька функцiй. Прибрав-

ши з нього перемичку, можна вимiряти повне опiр Rc, що дає можливiсть

порiвняти результат iдентифiкацiї з реальним значенням. Також важливою

властивiстю є можливiсть за допомогою цього роз’єму замiнити пару Rc, L1

на iншу, що розширює можливостi експерименту.

Роз’єм P3, з одного боку, дозволяє ввести паралельне опiр до Rcv1 i Rcv2, що

необхiдно для дослiдження динамiчних властивостей системи iдентифiкацiї.

З iншого боку, вимiр падiння напруги на змiненому опорi Rcv1+Rcv2 дозволяє

оцiнити величину Ic(t), яка еквiвалентна безрозмiрнiй величинi y(t) . У цьо-

му випадку не можна говорити про iдентифiкацiю, але даний сигнал може

бути корисний при побудовi аттрактора по даними, що будуть отриманi при

експериментi.

Принципову схему i друковану плану було спроектовано в програмно-

му комплексi “kicad”. Друкована плата виготовлена з використанням нега-

тивного фоторезисту. Зовнiшнiй вигляд зiбраної схеми на друкованiй платi

представлений на рис. 6.7.

Рис. 5.3 — Друкована плата генератора Колпiтца
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Параметри всiх елементiв, iстотних для функцiонування системи, було

вимiряно до їх установки на друковану плату.

5.4. Моделювання динамiки класичної моделi системи Колпiтца i

порiвняння з реальним генератором

Для оцiнки адекватностi даної моделi були проведенi серiї як обчислю-

вальних, так i натурних фiзичних експериментiв. Моделювання проводило-

ся в програмi “qontrol”. Для отримання даних з реального генератора був

використаний цифровий осцилограф Rigol DS1052E. З його допомогою бу-

ли отриманi як вiзуальнi уявлення аттракторов, так i оцифрованi значен-

ня сигналiв Ve(t) i Vc(t). На попередньому етапi були визначенi областi про-

стих i складно-перiодичних коливань, а також область чергування хаотичних

i складно-перiодичних коливань.

При фiзичному моделюваннi, проведеному в рамках даної роботи вико-

ристовувалися наступнi елементи з вiдповiдними параметрами:

Vcc = 12.06V, R1 = R2 = 2.2kΩ, Re = 430Ω,

C1 = C2 = 1.03µF, L = 6.22mH, T = 305K,

Q: 2N2222A, h f e = 285, Vf = 0.677V, Is = 9.61×10−14 A, α≈ 1.

Тодi безрозмiрнi коефiцiєнти приймають значення:

a = 77, c = 18.08, d = 0.19, e = 9.07.

F(z)=


le−1− z, z É e−1

0, z > e−1
.

Дiапазон змiни iдентифiкованого параметра b ∈ [0.02;4.2] визначається,

з одного боку, власним опором котушки iндуктивностi, з iншого — зривом

генерацiї.

На рис. 5.4–5.8 представленi як результати реального експерименту, так i

данi, отриманi в результатi чисельного моделювання динамiки системи (5.4).

Представленi проекцiї аттракторов на площину (x+ z, z) (природний вигляд
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для осцилографа), тривимiрний вигляд аттракторов, i спектри. На кожному

малюнку представлено три режими:звичайний, момент першого подвоєння

перiоду та хаотичний режим.

Рис. 5.4 — Проекцiї аттракторов реальної системи Колпiтца на площину (x+
z, z) для трьох режимiв

Слiд зазначити, що при проведеннi вимiрювань осцилограф змiг визначи-

ти частоту коливань тiльки для режиму простих коливань.

Рис. 5.5 — Проекцiї аттракторов моделi (5.4) системи Колпiтца на площину
(x+ z, z) для трьох режимiв

Рис. 5.6 — Аттрактори моделi (5.4) системи Колпiтца для трьох режимiв

Порiвняння результатiв фiзичного та чисельного моделювання дозволяє

зробити висновок про якiсну схожiсть поведiнки реальної системи i моде-

лi. Проте, величини параметра b, при яких отриманi розглядаються режи-

ми, збiгаються тiльки приблизно. Для реальної системи значення параметра:
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Рис. 5.7 — Спектри реальної системи Колпiтца для трьох режимiв

Рис. 5.8 — Спектри моделi (5.4) системи Колпiтца для трьох режимiв

b = 1.06, 0.94, 0.90, в той час як для моделi: b = 1.70, 1.34, 0.99. Розбiжнiсть зна-

чень, швидше за все, пов’язана з грубiстю модельного уявлення (5.3) тран-

зистора. Питання застосовностi рiзних моделей бiполярного транзистора в

рамках даної системи вимагає подальшого дослiдження. З iншого боку, обме-

жений набiр даних, одержуваних з осцилографа (8192 вiдлiку) не дозволяють

отримати досить докладний спектр реальної системи. Роздiльна здатнiсть у

спектральної областi становила ≈ 190Hz.

5.5. Критерiї iдентифiкацiї для класичної моделi системи Колпiтца

Незважаючи на лише якiсну подобу моделi (5.4) i реальної системи, побу-

дуємо систему iдентифiкацiї з використанням моделей даного виду. Це до-

зволить визначитиможливiсть iдентифiкацiї дляшироко використовуваного

в лiтературi наближення.

Для визначення критерiю iдентифiкацiї розглянемо залежностi q(b), отри-

манi шляхом моделювання для системи Колпiтца (рис. 5.9). При цьому слiд

врахувати, що найбiльш просто вимiрюваними величинами є x i z, вiдповiднi

напругам V1 i V2. Перший набiр залежностей дає два основнi кандидати— qx2

i qz2. При цьому перший з них показує бiльш рiвномiрну залежнiсть. У той же
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час, бiльшiсть з розглянутих залежностей мають явно виражений гiперболi-

чний характер, особливо при малих значеннях b. Отже, в список кандидатiв

слiд додати qx−2 i qz−2.

Рис. 5.9 — Залежностi q(b) для системи Колпiтца (5.4)

З графiкiв очевидно, що зворотнi залежностi не дають помiтного виграшу,

тому виберемо величину qx2(b) як критерiй.

5.6. Моделювання процесiв iдентифiкацiї для класичної моделi

генератора Колпiтца

В якостi системи iдентифiкацiї була використана система з п’ятьма пошу-

ковими агентами i двома нерухомими моделями. Згiдно введеної класифi-

кацiї, метод позначається як Fq3rlovngcF.qx2:5. Аналогiчно попереднiм си-

стемам, для дослiдження динамiчних властивостей системи iдентифiкацiї

залежностi параметра bo вiд часу були визначенi як:

bo(t)= p0+Up signsin(ωpt), (5.5)

bo(t)= p0+Up sin(ωpt). (5.6)

Динамiка процесiв iдентифiкацiї для системи Колпiтца представлена на

рис. 5.10.

Аналiз отриманих графiкiв дозволяє зробити висновок, що система iден-

тифiкацiї вийшла цiлком працездатною. Звертає на себе увагу зростання
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a b
Рис. 5.10 — Процес iдентифiкацiї параметру b системи (5.4) за умов (5.5) (a) i
(5.6) (b)

похибки iдентифiкацiї при малих значення параметра b. Проте, з урахува-

нням тiльки якiсного подiбностi даної моделi цим явищем цiлком можна

знехтувати.

5.7. Вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на похибку

iдентифiкацiї для класичної моделi системи Колпiтца

Залежностi e(aq) (рис. 5.11) дозволяють коректно визначити час усередне-

ння. При цьому слiд зазначити, що отриманi результати добре узгоджуються

з спектрами системи.

a b
Рис. 5.11 — Залежностi e(aq) для системи (5.4) за умов (5.5) (a) i (5.6) (b)

Аналогiчно, залежно середньоквадратичних похибок iдентифiкацiї вiд ве-

личини qγ (рис. 5.12) дає iнформацiю про правильного налаштування цього

параметра системи iдентифiкацiї.
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a b
Рис. 5.12 — Залежностi e(qγ) для системи (5.4) за умов (5.5) (a) i (5.6) (b)

Докладнiший аналiз залежностей для даної системи практично не має

сенсу, зважаючи на обмеженiсть моделi.

5.8. Уточнена модель генератора Колпiтца

Яквжебуло зазначено, розглянутамодель генератораКолпiтца, незважаю-

чи на її широке використання при дослiдженнях, пов’язаних з хаотичною ди-

намiкою, має суттєвi вiдмiнностi вiд реального генератора. Переважна бiль-

шiсть елементiв досить добре описуються лiнiйним наближенням. Однак, є

два елементи, застосуваннялiнiйноїмоделi для яких абожвзагалi неможливо

(транзистор), або ж допустимо при певних умовах (iндуктивнiсть).

Як уже було згадано, бiльш точною моделлю транзистора є представлення

Еберса-Молла [151]:

Ic = Is

(
exp

Vbe

Ut
−1

)
, (5.7)

де Is—струмнасичення (паспортна або отримана експериментально величи-

на),Ut = kT/q, q = 1.6×10−19 C—заряд електрону, k = 1.38×10−23 J/K–постiйна

Больцмана. Необхiдно врахувати, що в режимi вiдсiчення (Vb < Ve) струм ко-

лектора дужемалий, а в режимi насичення визначається iншими елементами

схеми.

Iснують i бiльш складнi моделi, наприклад, модель Гуммеля-Пуна [16, 96]

часто використовують програми длямоделювання електронних схем, напри-

клад “Spice” абож її сучаснi аналоги, такi як “ngspice”. У документацiї до бiпо-

лярнимтранзисторамприйнято вказувати їх характеристики саме в термiнах
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цiєї моделi. У цiй моделi враховують як значну кiлькiсть нелiнiйних ефектiв,

так i явища, якi вiдбуваються при високих частотах.

При розробцi фiзичної реалiзацiї генератора Колпiтца його параметри ви-

биралися так, що б змiстити робочий дiапазон частот в область одиниць

i десяткiв кiлогерц. В першу чергу це було зроблено з метою забезпечити

працездатнiсть наявних i створених засобiв вимiрювання. При цьому, стає

можливим знехтувати високочастотними явищами, i тим самим, спростити

модель.

Сучаснi бiполярнi транзистори характеризуються, як правило, високим

значенням параметра h f e. З урахуванням цього факту, а також особливостi

генератора Колпiтца, вираженої в пiдтримцi постiйного потенцiалу бази, мо-

жна знехтувати як струмом бази Ib, так i вiдмiннiстю струму колектора Ic

вiд струму емiтера Ie. При цьому, основним завданням моделювання тран-

зистора як частини генератора Колпiтца є визначення Ic, за умови, що заданi

значення потенцiалiв Ve, Vc i Vb. Тодi отримуємо:

Ic = Is

(
exp

Vbe

UtN f
−1

)
·
(
1+ Vce

Vaf

)
, (5.8)

деN f —коефiцiєнт неiдеальностi припрямому включеннi,Vaf —напруга Ерлi

в прямому включеннi.

Пiсля визначення Ic можна зробити один крок в чисельному рiшеннi рiв-

няння (5.1). При цьому, перехiд до безрозмiрних величин в цiй постановцi не

дає помiтних переваг, i не буде застосовуватися.

Як показала практика застосування чисельного рiшення рiвняння (5.1),

безпосереднє застосування рiвняння (5.8) дуже легко призводить до обчи-

слювальної нестiйкостi в режимi насичення i близьких донього. Це обумовле-

но експоненцiальним ростом Ic. Як правило, в цьому випадку застосовують

зменшення кроку за часом. Для набору використовуваних параметрiв стiй-

кiсть розрахункiв досягалася при кроцi за часом близько 1×10−9 s, що робить

процес розрахунку досить витратним.

З метою зменшити обчислювальнi витрати при моделюваннi, був засто-

сований наступний пiдхiд. Пiсля отримання значення Ic, воно обмежувало-

ся зверху величиною 5Ic,st, де Ic,st = Vcc
Rc,min+Re

— максимальний струм через
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систему при вiдсутностi коливань. Далi, розраховувалася величина

Rce,eff =
Vce

Ic
+Rce0,

яка визначає ефективнийопiр транзистора з урахуваннямомiчного опорупе-

реходiв i контактiвRce0. Результуюче значення струму колектора визначалося

так:

Ic = Vce

Rce,eff
.

Цей пiдхiд дозволив досягти стiйкостi моделювання при кроцi за ча-

сом близько 5×10−7 s без помiтного вiдмiнностi як вiд прямого моделюва-

ння з дрiбним кроком, так i вiд об’єкта. При подальшому моделюваннi був

зроблений певний запас, i використовувався крок 2×10−7 s.

5.9. Дослiдження динамiки фiзичної реалiзацiї генератора Колпiтца

Як уже зазначалося, використання в якостi реєстратора даних цифрового

осцилографа класу Rigol DS1052E, незважаючи на гарну роздiльну здатнiсть в

часовiй областi (10ns), швидкiсть i простоту отримання посвiдки аттрактора,

має ряд iстотних недолiкiв.

В першу чергу, за винятком режиму граничної частоти дискретизацiї, не-

має можливостi отримати досить довгу вибiрку, що сильно обмежує можли-

востi спектрального аналiзу.Прианалiзi сигналiв хаотичних i близькихдоних

систем особливо важливим є спектральна роздiльна здатнiсть, яка визнача-

ється кiлькiстю спостережень при заданiй частотi дискретизацiї. При недо-

статньої здатностi немає способу вiдрiзнити дiлянку суцiльного спектра вiд

лiнiйного.

Також, обмежена розряднiсть вхiдних АЦП (8 бiт) призводить до вiдносно

високого рiвня шумiв квантування. При цьому, наявнiсть тiльки двох кана-

лiв вимiрювання не дозволяє отримати вид аттрактора для системи з трьома

координатами.

Для усунення цих недолiкiв був створений вимiрювальний комплекс на

основi мiкроконтролера STM32F746. У якостi ядра системи було використа-

но плату Waveshare STM32F746. Крiм власне контролера, на нiй встановлена
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пам’ять SDRAM 8MB, що дозволило зберiгати в сумi до 4 мiльйонiв вiдлiкiв.

Використовувалося до чотирьох каналiв 12-ти АЦП з роздiльною здатнiстю

12 бiт. Використання зовнiшнiх АЦП з бiльшою розряднiстю [98] для даного

завдання видається дещо надмiрним. З урахуванням обмеження 2 · 106 вiд-

лiкiв в секунду (з використанням DMA для пересилання отриманих даних в

пам’ять i таймера як сигналу для початку вимiрювань), максимальна досяжна

частота дискретизацiї в цих умовах досягає 500kHz, що для дослiджуваної си-

стеми надлишкове, але дозволяє переконатися у тому, що не була втрачена

частина спектру.

Для управлiння мiкроконтролером була створена програма на мовi C++.

Так як для даного вимiрювання потрiбно як квазi-одночасне, так i повнiстю

одночасне виконання рiзних дiй, то була використана мiнiатюрна операцiй-

на система реального часу для мiкроконтролерiв FreeRTOS. Управлiння про-

грамою здiйснювалося в режимi термiналу з використання протоколу UART.

Реалiзована в програмi система команд дозволяє налаштовувати параметри

вимiрювання, проводити саме вимiрювання, i зберiгати результат.

В якостi основного способу збереження результату використовувалася

SDHCкарта, пiдключенапопротоколу SDIO з однiєюлiнiєюданих. Слiд зазна-

чити, що при проведеннi вимiрювання обов’язковою умовою є вiдключення

SDIO пiдсистеми контролера. В iншому випадку рiвень шумiв вимiрювання

не дозволяє отримати значущi результати. Альтернативним способом збере-

ження даних є використання того ж каналу, який використовується для пере-

дачi команд i прийому вiдповiдi на них — UART. Для збереження результатiв

в файл застосовуються засоби використовуваної програми емуляцiї термiна-

лу. Однак, вiдносно низька швидкiсть такого способу передачi даних вимагає

тривалого часу для збереження результатiв.

Важливою умовою отримання даних є узгодження рiвнiв сигналiв в дослi-

джуванiй системi з допустимими вхiдними рiвнями АЦП. Амплiтудне значе-

ння сигналiв в данiй системi досягало 15V, в той час як вхiдна напруга АЦП

не повинно перевищувати 3V. Використання для узгодження резистивного

дiльника для даної схемине виправдано.Малийповний опiр подiльника спо-

творює динамiку дослiджуваної системи, особливо в умовах хаотичних коли-
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вань. Вищi значення призводять до зростання шумiв вимiрювання i немо-

жливостi використання захисних засобiв, наприклад, пар дiодiв для захисту

вхiдних ланцюгiв контролера.

Тому, для узгодження використовувалася мiкросхема TL074, що об’єднує

в одному корпусi 4 операцiйних пiдсилювача, якi характеризуються висо-

ким вхiдним опором (≈ 1×1012Ω), низьким рiвнем нелiнiйних спотворень

(≈ 0.003%), вiдповiдним для даного завдання частотним дiапазоном i допу-

стимими вхiдними напругами. Кожен з пiдсилювачiв включався в режимi

повторювача [151], i на його вихiд був пiдключений резистивний дiльник з

пiдiбраними опорами i два захисних дiода.

Перед кожною серiєю експериментiв проводилося калiбрування вимi-

рювального комплексу на набiр заданих значень напруг. Пiсля вимiрю-

вань проводилася перевiрка на стабiльнiсть параметрiв, i в разi негативного

результату данi вiдкидалися.

У першiй серiї експериментiв значення параметра Rc було для кожного

експерименту фiксованим, та було встановлено перед кожним експеримен-

том. Використовувався нерiвномiрний ряд значень параметра в дiапазонi

[25.3;100]Ω. У тих областях, де спостерiгалася складна поведiнка, вiдстаньмiж

точками була меншою.

Система реєстрацiї даних працювала з використанням чотирьох каналiв

вимiрювання. Вимiрювалися сигнали: Ve(t) = V1(t), Vc(t) = V1(t)+V2(t), Vca(t) —

потенцiал на контактi 1 роз’єму P3, Vcc(t). Сигнал V2(t) визначався як Vc(t)−
Ve(t). Струм через котушку iндуктивностi оцiнювався як IL = Vcc(t)−Vca(t)

Rcv1+Rcv2
. Си-

гнал Vcc(t) використовувався для контролю калiбрування системи реєстрацiї,

а також для перевiрки вiдсутностi пульсацiй напруги живлення.

При вiдносно високих значення параметра Rc спостерiгається регулярна

динамiка i лiнiйчатий спектр (рис. 5.13).

При зменшеннi значення Rc вiдбувається подвоєння перiоду, що вiдобра-

жається у виглядi другої петлi аттрактора i появою приблизно вдвiчi менших

частот в спектрi (рис. 5.14).

Подальше зменшення значення параметра, через каскад бiфуркацiй,

призводить до появи дивного аттрактора i суцiльного спектра (рис. 5.15).
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a b
Рис. 5.13 — Аттрактор (a) i спектр (b) реального генератора Колпiтца при Rc =
50Ω

a b
Рис. 5.14 — Аттрактор (a) i спектр (b) реального генератора Колпiтца при Rc =
40Ω

a b
Рис. 5.15 — Аттрактор (a) i спектр (b) реального генератора Колпiтца при Rc =
30Ω
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При цьому, на вiдмiну вiд системи Лоренца, при подальшiй змiнi пара-

метра вiдбувається чергування хаотичного i складно-перiодичного режимiв

(рис. 5.16).

a b
Рис. 5.16 — Аттрактор (a) i спектр (b) реального генератора Колпiтца при Rc =
29Ω

На вiдмiну вiд системи збору даних, що була заснована на цифрово-

му осцилографi, роздiльна здатнiсть в спектральної областi склала 1Hz, що

дозволило впевнено вiдрiзняти спектри хаотичної i складно-перiодичної

динамiки.

5.10. Аналiз i вибiр критерiїв

При iдентифiкацiї класичної моделi генератора Колпiтца був використа-

ний критерiй qx2. Замiна моделi на нову вимагає провести аналiз критерiїв

повторно. На рис. 5.17 представленi залежностi дослiджуваних критерiїв вiд

значення Rc, для нової моделi.

Iстотне порушення монотонностi як для ранiше використовуваного кри-

терiю qx2, так i для iншого кандидата — qz2, особливо в областях, де спосте-

рiгається хаотична динамiка, не сприяє успiшному процесу iдентифiкацiї. З

iншого боку, критерiй qxz проявляє монотонну залежнiсть, принаймнi для

моделi.

Розглянемо залежностi цих же критерiїв, але для реального генератора,

отриманi на пiдставi даних з попередньої серiї експериментiв з фiксованим

значенням параметра. Отриманi залежностi представленi на рис. 5.18.
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Рис. 5.17 — Залежностi значень критерiїв iдентифiкацiї для моделi системи
Колпiтца

Рис. 5.18 — Залежностi значень критерiїв iдентифiкацiї qx2, qz2 i qxz для
реального генератора Колпiтца

Для реального генератора спостерiгається картина, яка практично збiга-

ється з результатами, отриманими для моделi. Таким чином, критерiй qxz

потенцiйно є найкращим серед розглянутих.
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Для успiшної iдентифiкацiї необхiдна не тiльки схожiсть залежностей кри-

терiювiд параметра длямоделi i об’єкта, а й близькiсть їх значень.На рис. 5.19

наведено залежностi qxz(Rc) як для об’єкта, так i для моделi.

Рис. 5.19 — Порiвняння залежностей значень критерiю iдентифiкацiї qxz
реального генератора Колпiтца з моделлю

Спостерiгається хороший рiвень збiгу, що свiдчить не тiльки про правиль-

нiсть вибору критерiю, а й про адекватнiсть нової моделi в цiлому. Графiк за-

лежностi для реального об’єкта має меншу область визначення, що пов’язано

з фiзичними обмеженнями конкретного об’єкта.

Незважаючи на достатню для працездатностi iдентифiкацiї близькiсть

графiкiв, слiд зазначити i певнi недолiки даного критерiю. Перш за все, спо-

стерiгається практично однакова вiдстань мiж графiками при Rc > 40Ω, тоб-

то в тих областях, де спостерiгається регулярна динамiка. На пiдставi наяв-

них даних немає можливостi визначити, чим конкретно викликана ця розбi-

жнiсть, однак, слiд припускати помiтну статичну похибку iдентифiкацiї в цiй

областi. Також, в межах робочої областi значення критерiю змiнюється слабо.

Як наслiдок, очiкується пiдвищена чутливiсть iдентифiкацiї до перешкод при

вимiрюваннi.
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5.11. Синтез i аналiз системи iдентифiкацiї

Для перевiрки працездатностi системи iдентифiкацiї в умовах нестацiо-

нарного параметра, а також для аналiзу характеристик цiєї системи, не-

обхiдно забезпечити контрольовану змiну значення параметра. Становище

ускладнюється тим, що необхiднi значення змiни опору досить малi, поряд-

ку одиниць i десяткiв Ом, що виключає застосування цифрових потенцiоме-

трiв. Для реалiзацiї можливостi змiнювати значення параметра були зробле-

нi наступнi кроки. До роз’єму P3 була пiдключена додаткова схема з незале-

жнимживленням,що складається з послiдовно включених змiнного резисто-

ра i MOSFET транзистора логiчного рiвня з малим опором у вiдкритому станi.

Значення опору змiнного резистора в кожному експериментi пiдбиралось та-

ки чином, щоб його опiр з урахуванням паралельного включення з резисто-

рами Rcv1 i Rcv2 забезпечувало необхiдне значення меншого опору, а тiльки

Rcv1+Rcv2 — бiльшого.

Для керування включенням MOSFET транзистора використовувалося два

пiдходи. У першому транзистором керував окремий генератор на таймерi

555. Цей пiдхiд досить простий в реалiзацiї, однак його застосування ускла-

днює завдання синхронiзацiї при визначеннi похибки iдентифiкацiї. Тому

кращим виявився другий пiдхiд, при якому включенням керував сам кон-

тролер через оптичну розв’язку. Таким чином, перемикання вiдбувалися в

заданi моменти часу, прив’язанi до моменту запуску АЦП, що значно спро-

щує аналiз помилок iдентифiкацiї. Загальний вигляд установки для проведе-

ння iдентифiкацiї призведе на рис. 5.20. Частина елементiв, наприклад SDHC

накопичувач, знаходиться пiд iншими частинами установки.

Природним недолiком такого пiдходу є те, що так можна забезпечити

тiльки стрибкоподiбну динамiку змiни параметра. Однак, це не є принципо-

вим недолiком, тому що якщо система iдентифiкацiї є працездатною в таких

умовах, то вона збереже працездатнiсть i в разi плавної змiни параметра.

Для процесiв параметричної iдентифiкацiї генератора Колпiтца пред-

ставленi результати чотирьох експериментiв, проведених в схожих умовах.

Використовувалася група методiв iдентифiкацiї “ql3rlWvnAAW”.
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Рис. 5.20 — Загальний вигляд установки для iдентифiкацiї нестацiонарного
параметра Rc реального генератора Колпiтца

Параметри першого експерименту для генератора Колпiтца

Rc,min = 27.0Ω; Rc,max = 50.0Ω; TRc = 200ms;

Rc(t)= 28.5Ω+11.5Ω ·signsin
(
πt

TRc

) (5.9)

були пiдiбранi таки чином, що б змiна значення параметра приводила до

переходу вiд хаотичного режиму до перiодичного.

Як видно з графiкiв, що вiдображають процес iдентифiкацiї (рис. 5.21),

система iдентифiкацiї виявилася цiлком працездатною.

a b
Рис. 5.21 — Процес iдентифiкацiї параметра Rc реального генератора
Колпiтца за умов (5.9): динамiка агентiв (a) та pid (b)

При цьому слiд зазначити значну похибку iдентифiкацiї при Rc = 50Ω. Її

появу слiд було очiкувати, ураховуючи вже згадану рiзницю в значеннях кри-

терiю для об’єкта i моделi. При цьому спостерiгається досить рiдкiсне яви-

ще — одну з найменших помилок iдентифiкацiї показав метод координато-

ра пошуку pgc. Це пов’язано з тим, що цей метод характеризується змiщен-
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ням iдентифiкованого значення до центру робочої областi в випадках, коли

це значення знаходиться поблизу краю цiй областi. Таким чином, одна по-

хибка компенсувала iншу. Однак, це досить рiдкiсний окремий випадок, i не

варто розглядати отриманий результат як перевагу методу pgc.

Параметри другого експерименту для генератора Колпiтца

Rc,min = 29.5Ω; Rc,max = 35.0Ω; TRc = 200ms;

Rc(t)= 32.25Ω+2.75Ω ·signsin
(
πt

TRc

) (5.10)

вiдповiдають перемиканням динамiки системи мiж хаотичним i складно-

перiодичним режимами.

Результати моделювання процесiв iдентифiкацiї, представленi на

рис. 5.22, вiдображають не тiльки збереження працездатностi, але i зменше-

ння похибки iдентифiкацiї через роботу на тiй дiлянцi критерiю, на якому

вiдмiннiсть мiж об’єктом i моделлю мiнiмально.

a b
Рис. 5.22 — Процес iдентифiкацiї параметра Rc реального генератора
Колпiтца за умов (5.10): динамiка агентiв (a) та pid (b)

Параметри третього експерименту для генератора Колпiтца

Rc,min = 32.0Ω; Rc,max = 40.0Ω; TRc = 200ms;

Rc(t)= 36.0Ω+4.0Ω ·signsin
(
πt

TRc

) (5.11)

вiдповiдаютьпереходумiждвома складно-перiодичнимирежимамизрiзною

кiлькiстю петель в аттракторi.
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При цьому процес iдентифiкацiї (рис. 5.23) виявився схильним до тiєї ж

похибки, яка спостерiгалася в першому експериментi, хоча в цiлому процес

iдентифiкацiї вiдбувається нормально.

a b
Рис. 5.23 — Процес iдентифiкацiї параметра Rc реального генератора
Колпiтца за умов (5.11): динамiка агентiв (a) та pid (b)

Параметри четвертого експерименту для генератора Колпiтца

Rc,min = 28.0Ω; Rc,max = 37.0Ω; TRc = 200ms;

Rc(t)= 32.5Ω+4.5Ω ·signsin
(
πt

TRc

)
.

(5.12)

в якiйсь мiрi аналогiчнi параметрам з другого експерименту. Вiдбувається

переключення з хаотичного режиму в складно-перiодичний, але амплiтуда

змiни параметра дещо бiльше.

Так як в даному експериментi (рис. 5.24) не вiдбувається потрапляння в

область, де залежностi критерiю для моделi i об’єкта помiтно вiдрiзняються,

то i похибка iдентифiкацiї менше, нiж в першому i третьому експериментi.

Таким чином, для всiх чотирьох експериментiв система iдентифiкацiї з

використанням групи методiв “ql3rlWvnAAW” i критерiю qxz показала свою

працездатнiсть. Похибки iдентифiкацiї при цьому в першу чергу обумовленi

iснуючої рiзницею в динамiцi об’єкта i моделей, а не недолiками методу.
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a b
Рис. 5.24 — Процес iдентифiкацiї параметра Rc реального генератора
Колпiтца за умов (5.12): динамiка агентiв (a) та pid (b)

5.12. Вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на похибку

iдентифiкацiї для реального генератора Колпiтца

Розглянемо залежностi помилок iдентифiкацiї вiд параметрiв самої си-

стеми iдентифiкацiї. Параметр aq, що задає фiльтруючi здатностi критерiю

iдентифiкацiї, повинен розглядатися в першу чергу. На рис. 5.25 представ-

ленi отриманi залежностi для процесiв iдентифiкацiї параметра Rc генера-

тора Колпiтца. Тут i далi наведено результати, заснованi на даних першого

експерименту. Iншi проведенi експерименти дають аналогiчнi результати.

Рис. 5.25 — Залежностi e(aq) при iдентифiкацiї параметра Rc генератора
Колпiтца за умов 5.9

Вид цих залежностей цiлком звичний для розглянутих систем iдентифiка-

цiї, i положеннямiнiмумупохибкицiлком узгоджується з спектрами системи,
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що спостерiгалися.

На рис. 5.26 вiдображенi отриманi залежностi eqγ для процесiв iдентифiка-

цiї параметра Rc генератора Колпiтца.

Рис. 5.26 — Залежностi e(qγ) при iдентифiкацiї параметра Rc генератора
Колпiтца за умов 5.9

Отриманi залежностi мають досить дивний вигляд. Початкова дiлянка,

на якої зазвичай спостерiгається зростання похибки iдентифiкацiї через на-

дмiрну чутливiсть, замаскований iстотним рiвнем статичної похибки iденти-

фiкацiї. Подальша слабка залежнiсть аналогiчна отриманим залежностям для

iнших систем.

З урахуванням цих причин залежнiсть ev f , представлена на рис. 5.27, ви-

являється цiлком очiкуваною. Динамiка агентiв призводить до їх змiщення

в точку, в якiй збiгаються значення критерiїв моделi i об’єкта, що, в даних

умовах, призводить до зростання похибки iдентифiкацiї.

Залежнiсть eke , що представлена на рис. 5.28, абсолютно аналогiчна

попереднiй, i з тих же самих причин.

Залежнiсть eknl , що представлена рис. 5.29, вiдображає те, що обмеження

iндивiдуальної динамiки агентiв на користь динамiки ансамблю як цiлого, в

даному випадку трохи знижує похибку iдентифiкацiї.

В цiлому, наявнiсть статичної похибки iдентифiкацiї, зумовленою не

повнiстю адекватним моделюванням, нiвелює, в розумних межах, бiльшу

частину з розглянутих залежностей.
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Рис. 5.27 — Залежностi e(v f ) при iдентифiкацiї параметра Rc генератора
Колпiтца за умов (5.9)

Рис. 5.28 — Залежностi e(ke) при iдентифiкацiї параметра Rc генератора
Колпiтца за умов (5.9)

Рис. 5.29 — Залежностi e(knl) при iдентифiкацiї параметра Rc генератора
Колпiтца за умов (5.9)



283
5.13. Висновки по роздiлу 5

Результати натурних експериментiв, моделювання систем, що описують

динамiку генератора Колпiтца, процесiв iдентифiкацiї параметра Rc, що

визначає вид цiєї динамiки, дозволяють зробити наступнi висновки:

— Застосування для опису поведiнки генератора Колпiтца класичної мо-

делi виду (5.4) дозволяє отримати тiльки якiсну подобу. Ця модель вiд-

ображає наявнiсть режимiв, що спостерiгаються у реальної системи, i

переходiв мiж ними. Однак, i форма коливань, i параметри переходу

дотримуються дуже приблизно.

— Для класичної моделi можлива побудова системи iдентифiкацiї

параметра b з використанням ансамблю агентiв i критерiю qx2.

— Використання уточненої моделi генератора Колпiтца, iз застосу-

ванням опису транзистора виду (5.8) дозволяє точнiше описати

динамiку.

— На вiдмiну вiд класичної моделi, при iдентифiкацiї уточненої має

сенс застосовувати критерiй qxz замiсть qx2. При цьому спостерiгає-

ться вiдмiннiсть мiж значеннями цього критерiю для моделi та об’єкту

близько 5%.

— Метод iдентифiкацiї параметра Rc реального об’єкта ансамблевимме-

тодом з використанням критерiю qxz виявився працездатним. При

цей основний внесок в похибку iдентифiкацiї вносить вiдмiннiсть мiж

значеннями критерiю реального об’єкта i вiдповiдної йому моделi.

— Наявнiсть помiтною статичної похибки iдентифiкацiї робить настрой-

ку параметрiв системи iдентифiкацiї менш виправданою.

В цiлому синтез критерiю iдентифiкацiї та побудова працездатною систе-

ми iдентифiкацiї для системи генератора Колпiтца не вимагає нiяких спе-

цiальних пiдходiв i введення додаткових заходiв оцiнювання взаємозв’язкiв

параметрiв генератора.

Список використаних джерел у даному роздiлi наведено у повному списку

використаних джерел пiд номерами [68], [98], [35], [95], [23], [16], [96], [151],

[20], [67], [17], [18], [28], [133], [33], [97].
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6. МОДЕЛЮВАННЯ ТА IДЕНТИФIКАЦIЯ ФIЗИЧНОЇ СИСТЕМИ

ПОВ’ЯЗАНИХ РЕЛАКСАЦIЙНИХ ГЕНЕРАТОРIВ

6.1. Релаксацiйнi генератори: застосування i моделi

Релаксацiйнi генератори, прямо або побiчно, набули широкого поширен-

ня в схемотехнiцi. В першу чергу — як генератори сигналiв, в першу чергу

пилкоподiбної форми [151, 128]. Деякi пiдсистеми електричних схем, хоч i

не належать безпосередньо до релаксацiйних генераторiв, проявляють схо-

жу динамiку. В першу чергу це iмпульснi системи живлення, такi як су-

часнi блоки живлення електронної технiки, DC/DC перетворювачi, системи

позицiювання [116].

Основними компонентами релаксацiйного генератора (рис. 6.1) є нако-

пичувальний елемент, найчастiше конденсатор C, ланцюги заряду i розряду

(в загальному випадку нелiнiйнi), представленi на умовнiй схемi позначен-

нями Rch i Rdis вiдповiдно, i нелiнiйний (гiстерезисний) елемент (CTRL), що

перемикає генератор з режиму зарядки в режим розрядки i навпаки. Як та-

кий елемент може використовуватися динистор, газорозрядна лампа, тригер

Шмiдта, iншi електроннi елементи.

Рис. 6.1 — Умовнi схеми релаксацiйних генераторiв
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Представленi на рис. 6.1 основнi види релаксацiйних генераторiв вiдрi-

зняються тим, як перемикаючий елемент (CTRL) пiдключає ланцюги заря-

ду i розряду. У схемi (a) одночасно пiдключено тiльки один з цих ланцюгiв.

Таке схемотехнiчне рiшення використовується досить рiдко. Схема (b) хара-

ктеризується тим, що ланцюг розряду пiдключено постiйно, а ланцюг розря-

ду включаться при досягненнi певного умови. Таке пiдключення характер-

но для схем iмпульсних перетворювачiв i стабiлiзаторiв напруги. У схемi (c)

навпаки, процес заряду вiдбувається постiйно, а розряд — за умови задано-

му елементом, що перемикає. Таке включення характерно для генераторiв

пилкоподiбних та iнших сигналiв. У данiй роботi в основному будуть розгля-

нутi системи i їх моделi, заснованi на схемi (с). Принципової рiзницi при ви-

користаннi i моделюваннi iнших подiбних схем не спостерiгається. Iснують i

iншi схеми, що використовують принцип роботи релаксацiйного генератора,

наприклад мультивiбратори, але дослiдження їх моделей виходить за рамки

даної роботи.

Основними параметрами схем з релаксацiйним генераторами є напруги

включення Von i виключення Voff елемента, що перемикає (CTRL), напруга

живлення Vcc, ємнiсть конденсатора C, опори ланцюгiв зарядки Rch i розряд-

ки Rdis. У данiй роботi, для кращого прояву хаотичних режимiв, будемо вва-

жати, що часи зарядки i розрядки iстотно вiдрiзняються [74]. Не знижуючи

спiльностi, вважаємо, що Rch À Rdis. При попередньому аналiзi можна вважа-

ти Rdis = 0. Проте, для забезпечення коректностi чисельного моделювання, а

також забезпечення адекватностi моделi потрiбне застосування ненульового

значення Rdis. Змiнними стану є напруга на конденсаторi Vc i стан елемента,

щоперемикаєOn(). У разi використання декiлькох релаксацiйних генераторiв

цi величини будемо позначати вiдповiдно як Vi i Oni(). При цьому Oni(Vc, . . .)

—релейний гiстерезисний елемент,щомає пам’ять i задається алгоритмiчно.

У цих умовах приймемо для визначеностi (а в бiльшостi схемотехнiчних

реалiзацiй це так i є), що ланцюг зарядки включено постiйно, а ланцюг

розрядки включається при Vc >Von i вимикається при Vc <Voff.
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З урахуванням цих позначень динамiка релаксацiйного релаксацiйного

генератора визначається наступним чином:

C
dVc

dt
= Vcc−Vc

Rch
− Vc

Rdis
·On(). (6.1)

У разi одного релаксацiйного генератора рiвняння (6.1) можна привести

до безрозмiрного вигляду, використовуючи набiр очевидних перетворень. В

першу чергу, величина CRch визначає постiйну часу процесу заряду, а про-

цес розряду за умови Rch À Rdis будемо вважати, що вiдбувається практично

миттєво. Позначимо:

tu = t
RdisC

. (6.2)

Далi, так як напруга не опускається нижче Voff, то має сенс прийняти це

значення як нульовий потенцiал, з вiдповiдним коригуванням залишилися

величин. При подальшому приведеннi напруг до безрозмiрного вигляду мо-

жна зробити двома способами: прийняти за одиницю або скориговану на-

пругу живлення Vcc−Voff, або ж скориговану напругу включення Von−Voff. Для

одного релаксацiйного генератора вибiр способу практично нi нащоне впли-

ває, але при використаннi декiлькох— зручнiшим стає перший спосiб. Таким

чином, позначимо:

v(t)= V (t)−Voff

Vcc−Voff
, von = Von−Voff

Vcc−Voff
, von ∈ (0;1). (6.3)

З урахуванням цих позначень, рiвняння, що описує процес однiєї зарядки

набуває вигляду:

dv
dtu

= 1−v(tu), v(tu)< von, v(0)= 0. (6.4)

Рiшенням (6.4) є

v(tu)= 1−exp(−tu), v(tu)< von. (6.5)

Безрозмiрний час перемикання Tu, при нехтуваннi часом розрядки,

визначає безрозмiрний перiод:

von = 1−exp(−Tu), Tu =− ln(1−von). (6.6)
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Таким чином, в лiнiйному наближеннi, i зневажаючи часом розрядки, по-

ведiнка системи визначається одним безрозмiрним параметром von, i ви-

значає iнший безрозмiрний параметр Tu. При von ¿ 1 процес зарядки є

практично лiнiйним, усереднене значення v(tu):

v(tu)= 1
Tu

Tu∫
0

dtu ≈ von

2
. (6.7)

та

Tu ≈ von. (6.8)

З iншого боку, при von → 1, Tu →∞, та v(tu)→ von.

З цих спостережень зроблено висновок, що якщо для одиночного релакса-

цiйного генератора є можливiсть спостерiгати перiод (або ж частоту) коли-

вань, то безрозмiрний параметр von визначається просто i без iстотних по-

хибок вимiрювання. I навпаки, якщо для вимiрювання доступна величина

v(tu), то при малих значеннях von складнощiв при вимiрюваннi (або ж iден-

тифiкацiї) немає, а при von ≈ 1 малi змiни v(tu) призводять до практично не

обмежених змiн tu, що не сприяє процесу iдентифiкацiї.

Проте, в разi, коли в одному генераторi використовується кiлька релакса-

цiйних елементiв, то поняття перiоду не має особливого сенсу, або ж взага-

лi не визначено в разi хаотичної поведiнки. Тому, вимiрювання усередне-

них напруг може виявитися практично єдиним способом оцiнки параметрiв

системи.

Якщо ж застосовується в однiй схемi кiлька релаксацiйних генераторiв з

рiзними параметрами, або ж розглядаються нелiнiйнi залежностi струмiв вiд

рiзниць потенцiалiв, то приведення до безрозмiрного вигляду практичного

сенсу не має, однак закономiрностi, отриманi для простого випадку, кориснi

для аналiзу можливих критерiїв iдентифiкацiї.

У попередньому аналiзi було прийнято Vcc = const. Однак, при аналiзi ди-

намiки реальних генераторiв моделi, що використовують це припущення, не

цiлком адекватно описують динамiку, так як реальнi джерела напруги ма-

ють обмеженi можливостi. При описi одного релаксацiйного елемента обме-

женiсть можливостей джерела елементарно компенсується додаванням вну-
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трiшнього опору джерела до Rdis. У разi, коли одне реальне джерело живить

множину генераторiв, такий пiдхiд стає непридатним. В цьому випадку, для

збереження умови Vcc = const вважатимемо, що ця величина описує ЕРС дже-

рела без навантаження, а всi релаксацiйнi генератори отримують вiд шини

живлення з напругою Vb(t), яке визначається як сумарним струмом спожива-

ння, так i обмеженим можливостями шини живлення, якi, в першому набли-

женнi, описуються ефективним опором Rb, який визначається як внутрiшнiм

опором джерела, так i опором самої шини, тобто

Vb(t)=Vcc−Rb

n−1∑
i=0

I i(t), (6.9)

де i — порядковий номер релаксацiйного елемента, I i(t) — струм, який вiн

споживає.

6.2. Властивостi i моделi елемента, що перемикає на парi

бiполярних транзисторiв

Як вже було зазначено, для реалiзацiї елемента, що перемикає, iснує ши-

рокий спектр можливостей. Проте, в рамках даної роботи не ставляться зав-

дання нi аналiзу роботи якогось певного елемента, анi огляду всiх iснуючих.

Оскiльки основним завданням даного роздiлу є синтез системи iдентифiка-

цiї для реального генератора, а також аналiз можливостi цiєї системи, то в

якостi перемикаючих елементiв релаксацiйних генераторiв має сенс вибира-

ти тi, властивостi яких дозволяють як з мiнiмальними зусиллями, так i мiнi-

мальними перешкодами сполучати дослiджуваний генератор з вимiрюваль-

ної системою, реалiзованої на основi мiкроконтролера. Отже, з розгляду ви-

ключено газорозряднi лампи, динистори, i подiбнi елементи, що вимагають

високої напруги живлення.

Одним з можливих способiв реалiзацiї елемента, що перемикає, є схе-

ма з двох комплементарних бiполярних транзисторiв, яка була застосована

A.S. Elwakil i M.P. Kennedy [22] для створення низьковольтного, малопотужно-

го хаотичного генератора. Розглянута в згаданiй роботi схема хаотичного ге-

нератора вельми цiкава, але включає iндуктивний елемент, що ускладнює
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створення точних, i в той же час простих моделей через складнi гiстерези-

снi явища в феромагнiтному осердi. При цьому вiдносно високий частотний

дiапазон ускладнює процес вимiрювання. Тому, в даному дослiдженнi з цiєї

роботи буде використовуватися тiльки елемент, що перемикає, (рис. 6.2).

Рис. 6.2 — Схема елемента, що перемикає, на комплiментарних бiполярних
транзисторах

Результати чисельного моделювання роботи даної схеми, отриманi за

допомогою програми моделювання “ngspice” 26 представленi на рис. 6.3.

Початкова схема була розширена керованим джерелом живлення i опо-

ром навантаження Rn. Це дозволило отримати сiмейство вольт-амперних

характеристик при рiзних значеннях R f b.

Все вольт-ампернi характеристики, отриманi шляхом моделювання, ма-

ють S-подiбну форму, характерну для бiстабiльних елементiв, таких як дини-

стори, газорозряднi лампи i т.д. Дiлянки характеристик, вiдповiднi до вiд’єм-

ного диференцiального опору, є нестiйкими, i в реальних схемах не реалiзу-

ються. Тому реальнi данi для цих дiлянок не представленi. Те, що цi значен-

ня були отриманi в програмi моделювання, свiдчить про недостатню адеква-

тнiсть застосовуваних моделей. Ще одним пiдтвердженням обмеженою аде-

кватностi моделей, що використовуються в програмах для моделювання, за-

снованих на “spice”, є той факт, що в розглянутих програмах з цього сiмей-

ства не вдалося досягти працездатностi моделi релаксацiйного генератора iз

зазначеним елементом, що перемикає.
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Рис. 6.3 — Сiмейство розрахункових вольт-амперних характеристик еле-
мента, що перемикає, на комплiментарних бiполярних транзисторах, в
порiвняннi з реальними даними

Складна нелiнiйна вольт-амперна характеристика розглянутого елемента,

що перемикає, тим не менш, в широкому дiапазонi параметрiв, не служить

серйозною перешкодою для моделювання релаксацiйного генератора в цiло-

му. Як випливає з представлених графiкiв, струм до моменту перемикання

не перевищує 2×10−6 A, а на значнiй частинi робочої дiлянки не перевищує

1×10−8 A, що для багатьох (але не для всiх) умов може розглядатися як просто

вимкнений стан, Idis = 0.

З iншого боку, пiсля перемикання ефективний опiр цього елемента до-

сить малий, Rdis ≈ 20Ω, що для аналiтичної оцiнки практично еквiвалентно

миттєвому розряду, а для чисельного моделювання як похибки у визначеннi

Rdis практично на порядок, так i нелiнiйна залежнiсть iстотної ролi не гра-

ють. Тому, при використовуваних дiапазонах параметрiв, для моделювання

даний елемент можна представити у виглядi функцiї On(V ). Параметри цiєї

функцiї — Von i Voff можна визначити експериментально. Експериментально

отримана залежнiсть для Von(R f b) представлена на (рис. 6.4), а величина Voff

виявилася практично не залежною вiд R f b.

Як i для багатьох електронних схем, якi використовують властивостi p-n

переходiв, для даної схеми характерна сильна, практично експоненцiальна

залежнiсть струму вiд температури. У данiй роботi при проведеннi експе-
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Рис. 6.4—Експериментальна залежнiстьVon(R f b)для елемента,щоперемикає
на двох комплементарних бiполярних транзисторах

риментiв розкид температури не перевищував 5K, що дозволило уникнути

зайвого ускладнення моделi.

Слiд зазначити i певнi обмеження при використаннi простої Onv моделi

елемента, що перемикає. Для пояснення причини цього обмеження розгля-

немо дiлянки вольт-амперних характеристик, що безпосередньо передують

переключенню (рис. 6.5).

Рис. 6.5 — Дiлянки вольт-амперних характеристик елемента, що перемикає,
що безпосередньо передують переключенню
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У цих умовах графiки схожi на характеристики елементiв або ж схем, при-

значених для стабiлiзацiї напруги, тобто у цих умовах суттєвi змiни струму

вiдповiдають малим змiнам падiння напруги. Якщо в схемi релаксацiйного

генератора опiр Rch буде настiльки великим, що струм не перевищить ма-

ксимального струму “стабiлiзацiї”, то напруга Von нiколи не буде досягнута,

i генерацiї коливань не буде. Бiльш того, при наближеннi до цього режиму

адекватнiсть моделi буде все бiльш сумнiвною. Один iз способiв протисто-

яння погiршення адекватностi полягає в облiку iстотно нелiнiйної залежно-

стi струму витоку. Однак, як показали результати моделювання, полiпшення

адекватностi хоч i спостерiгаються, але застосовувати таке ускладнення мо-

делi має сенс тiльки в досить вузькому дiапазонi параметрiв, що не робить

iстотного впливу на досягнення основних цiлей даної роботи.

Таким чином, релаксацiйний генератор з елементом, що перемикає на

парi комплiментарних бiполярних транзисторiв може використовуватися

при побудовi системи пов’язаних генераторiв, а його поведiнка може бути

описано досить простою моделлю в широкому дiапазонi параметрiв.

6.3. Система з трьох пов’язаних релаксацiйних генераторiв на парi

комплiментарних транзисторiв

Пропонований хаотичний генератор являє собою систему з трьох релакса-

цiйних генераторiв, елемент, що перемикає в кожному з них реалiзований на

парi комплiментарних транзисторiв [57] (рис. 6.6).

При створеннi даної схеми переслiдувалися наступнi завдання:

— працездатнiсть схеми при малої напрузi живлення Vcc, бажана можли-

вiсть використання загального живлення з мiкроконтролером — при

цьому не потрiбнi додатковi елементи погоджування мiж генератором

i АЦП мiкроконтролера — отже, менше елементiв, якi можуть вносити

спотворення при вимiрюваннi;

— вiдносно низькi робочi частоти релаксацiйних генераторiв — для

зменшення впливу iндуктивностей i взаємних зв’язкiв, якi не опису-
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Рис. 6.6 — Електрична схема системи з трьох пов’язаних релаксацiйних
генераторiв на парi комплiментарних транзисторiв

ються моделлю, зменшення шумiв вимiрювання, викликаних спотво-

реннями високочастотних сигналiв;

— можливiсть оперативно змiнювати параметри схеми, як вiдключаючи

окремi генератори, так i вводячи додатковi елементи.

Зовнiшнiй вигляд зiбраної електричної схеми на макетної платi представ-

лений на рис. 6.7.

Дану схемотехнiчну реалiзацiю в подальшому будемо позначати як

“relax3d”.

Можливiсть роботи при низькiй напрузi живлення в данiй схемi забезпе-

чується застосуванням елемента, що перемикає з параметрами Von ≈ 1.0V,

Voff ≈ 0.6V. При цьому, напруга живлення Vcc ≈ 3V забезпечує достатнiй дiа-

пазон для змiни параметрiв генератора. Будь-яка з вимiрюваних напруг Vb,

V1 — V3 нiколи не перевершує Vcc, що дозволяє використовувати безпосере-

днiй зв’язок мiж елементами схеми i АЦП мiкроконтролера. Вхiдной опiр ка-
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Рис. 6.7 — Схема (рис. 6.6), зiбрана на макетної платi

налiв АЦП Rmeasure ≈ 10×107Ω i ємнiсть Cmeasure ≈ 10pF не вносять помiтних

спотворень в роботу генератора.

Щодонизькi (десятки i сотнi Герц) робочi частоти релаксацiйних елементiв

були отриманi шляхом вибору вiдповiдних ємностей: C1 — C3 = 1.0µF, i опо-

рiв: Rv1 — Rv3 = 1100kΩ. Кожен iз зазначених резисторiв був резистором пiд-

лаштування, для забезпечення настройки параметрiв кожного з генераторiв.

Також використовувався резистор пiдлаштування Rb = 1−100kΩ.

Обранi параметри генераторiв визначають невеликий струм споживан-

ня схеми, порядку одиниць мiлiампер, що практично не впливає на робо-

ту системи стабiлiзацiї напруги живлення мiкроконтролера. Проте, iмпуль-

сний характер енергоспоживання релаксацiйних генераторiв може привести

до локальних збурень Vcc, що як негативно позначається на точностi вимi-

рювань, так i знижує адекватнiсть моделей, що використовують константне

значення Vcc. Для запобiгання цим явищам шини живлення на платi гене-

ратора шунтується паралельно з’єднаними конденсаторами C4 i C5, вiдпо-

вiдно електролiтичним i керамiчним, а високочастотнi завади по шинi жив-

лення блокуються феритовими намистинками безпосередньо на сполучних

проводах.

Роз’єми P1 — P3 на кожному релаксацiйнiм елементi виконують по двi

функцiї. По-перше, вони забезпечують точку для пiдключення вимiрюваль-

ного обладнання при вимiрюваннi величин V1 — V3. По-друге, вони дозво-
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ляють оперативно пiдключати та вiдключати елементи, як для цiлей пере-

вiрки працездатностi частин генератора, так i для забезпечення перевiрки

адекватностi моделювання окремого релаксацiйного елемента.

Роз’єми P4 — P6 також виконують по двi функцiї. По-перше, вони дозво-

ляють управляти опором розрядки Rdis, вводячи додатковi опори R4 — R6.

По-друге, з їх допомогою можна ввести додатковi, в тому числi нелiнiйнi

елементи в ланцюзi розряду.

Роз’єм P7 призначений для введення додаткового, в тому числi автомати-

чно керованого опору в ланцюг шини живлення.

Для визначення робочого дiапазону значень параметра Rb, а також для

отримання загальної картинидинамiки розглянутої системибули обранi (або

використанi) наступнi значення параметрiв: C1 = C2 = C3 = 1.0µF, RV1 =
21.7kΩ, RV2 = 30.2kΩ, RV3 = 26.5kΩ, Vcc = 3.03V, Rb ∈ [0;50] kΩ. Всi постiйнi ре-

зистори вибиралися з серiй з 1%-нимдопуском, омметри повiрялися на рези-

сторах з 0.1%-ним допуском. Вольтметри i вхiднi канали АЦП повiрялися на

джерелi опорної напруги (ДОН) REF5025 (Texas Instruments), що забезпечує

стабiльну напругу 2.5V±0.1%. Прицьому контрольний замiр вихiдної напруги

з ДОН проводився як до, так i пiсля кожної з серiй вимiрювань.

При кожному вимiрi проводився запис величин Vb, V1 — V3. Частота дис-

кретизацiї становила 100kHz, що кiлька надлишкове для вимiрювання в да-

ному дiапазонi. Як показали подальшi вимiрювання, всi значущi в даних екс-

периментах сигнали не мають частот вище 1kHz, i представленi спектри бу-

дуть обмеженi цiєю частотою. Проте, при моделюваннi релаксацiйних про-

цесiв потрiбно забезпечити вимоги до стiйкостi самого процесу моделюван-

ня, i стрибкоподiбний характер залежностей Vi(t) вимагає зменшення кроку

моделювання, i для даної системи частота 100kHz виявилася достатньою.

Для виключення необхiдностi передискретизацiї при порiвняннi резуль-

татiвмоделювання i експерименту була обрана саме така частота дискретиза-

цiї. Час як вимiрювання, так i моделювання становив 5s, що становить 500000

вiдлiкiв по кожному з каналiв. Цi параметри вимiрювання дозволяють отри-

мати досить коливань для побудови аттракторов системи. При цьому роз-

дiльна здатнiсть в спектральної областi становить 0.2Hz, що з урахуванням
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похибок вимiрювань, досить для подiлу суцiльного i лiнiйного спектрiв.

Розглянемо ряд прикладiв динамiки системи при рiзних значеннях

параметра Rb.

При малих (вiдносно RV1 — RV3) значеннях Rb коливання кожного з

релаксацiйних генераторiв вiдбуваються практично незалежно (рис. 6.8).

Рис. 6.8 — Залежностi Vb(t), Vi(t) для системи “relax3d” при Rb = 5.0kΩ

У цих умовах спектр Vb(t) практично являє собою лiнiйну комбiнацiю спе-

ктрiв (з вiдповiднимикоефiцiєнтами) окремихрелаксацiйних елементiв, тоб-

то набiр окремих частот (рис. 6.9, a). Аттрактор системи при цьому має ви-

гляд досить нетиповий для систем, якi не демонструють хаотичну динамi-

ку (рис. 6.9, b). Якщо вiдношення частот релаксацiйних елементiв не є ра-

цiональним числом, то аттрактор є кубом, щiльно заповненим по кожнiй

координатi в дiапазонi [Voff;Von].

При збiльшеннiRb зв’язокмiж релаксацiйним елементами стає сильнiшим

(рис. 6.10), i при цьомуможлива ситуацiя, коли процес заряду одного елемен-

та настiльки уповiльнює момент перемикання iншого, що це уповiльнення

впливає на всi елементи. Виникає стан “перегонiв”, коли перший переклю-

чився елемент iстотно сповiльнює перемикання другого. Таким чином, ви-

никає точка бiфуркацiї, коли малi змiни в початковому станi системи при-

зводять до iстотних змiн в подальшiй динамiцi. При сприятливих умовах це

може призводити до хаотичної поведiнки.
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a b
Рис. 6.9—СпектрVb(t) (a), i аттрактор (b) для системи “relax3d” приRb = 5.0kΩ

Рис. 6.10 — Залежностi Vb(t), Vi(t) для системи “relax3d” при Rb = 34.0kΩ

При цьому спектр системи має суцiльнi дiлянки, пiдтверджуючи хаоти-

чнiсть поведiнки (рис. 6.11, a). Аттрактор ж системи (рис. 6.11, b), навпаки,

менш щiльно заповнює доступний простiр.

Однак, сильний зв’язок мiж релаксацiйним елементами зовсiм не обо-

в’язково призводить до хаотичної поведiнки. При певних умовах можли-

ва самосинхронiзацiя елементiв генератора, тобто створюються умови, еквi-

валентнi рацiональному ставленню частот окремих генераторiв. Напри-

клад, при подальшому збiльшеннi Rb, знову виникає складно-перiодичне

поведiнка (рис. 6.12).
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a b
Рис. 6.11 — Спектр Vb(t) (a), i аттрактор (b) для системи “relax3d” при Rb =
34.0kΩ

Рис. 6.12 — Залежностi Vb(t), Vi(t) для системи “relax3d” при Rb = 36.0kΩ

Спектр системи стає лiнiйчатим (рис. 6.13, a), при цьому часто спосте-

рiгається рiвнi вiдстанi мiж пiками частот. Аттрактор стає бiльш виродже-

ним (рис. 6.13, b).

З подальшим зростанням значення параметра Rb, складно-перiодичний

i хаотичний режими чергуються. Зрештою, виникає режим, коли один з ре-

лаксацiйних елементiв припиняє генерацiю (рис. 6.14). Цей момент настає

значно ранiше, нiж передбачає модель. Це пов’язано з тим, що застосований

в данiй схемi елемент, що перемикає, прималих токах починає працювати як

стабiлiзатор напруги.
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a b
Рис. 6.13 — Спектр Vb(t) (a), и аттрактор (b) для системи “relax3d” при Rb =
36.0kΩ

Рис. 6.14 — Залежностi Vb(t), Vi(t) для системи “relax3d” при Rb = 50.0kΩ

Два робочих релаксацiйних елемента забезпечують досить бiдний лi-

нiйчатий спектр (рис. 6.15, a). Аттрактор при цьому втрачає один з

вимiрiв (рис. 6.15, b), вiдповiдний виключеному зi генерацiї елементу.

Таким чином встановлено, що система “relax3d”, електрична схема якої

приведена на рис. 6.6, в iнтервалi значень параметра Rb ∈ [1;50] kΩ демон-

струє як складно-перiодичну, так i хаотичну поведiнку, причому режими

мають тенденцiю до чергування.
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a b
Рис. 6.15 — Спектр Vb(t) (a), i аттрактор (b) для системи “relax3d” при Rb =
50.0kΩ

6.4. Система з трьох пов’язаних релаксацiйних генераторiв на

основi тригерiв Шмiдта

Схемотехнiчна реалiзацiя системи пов’язаних релаксацiйних генераторiв,

розглянута в роздiлi 6.3, незважаючи на ряд переваг, має певнi недолiки. В

першу чергу, слiд вiдзначити той факт, що при вiдносно високих значеннях

величини Rb, якраз при яких зв’язок мiж окремими генераторами стає iсто-

тним, релаксацiйний елемент перемикається з коливального режиму в ре-

жим стабiлiзацiї напруги, що не вiдповiдає призначенню даної схеми. Бiльш

того, в цих умовах залежнiсть струму вiд напруги близька до експоненцiй-

ної, що ускладнює створення адекватної моделi. При цьому малi змiни пара-

метрiв, наприклад, викликанi температурною нестабiльнiстю, призводять до

значних змiн струму, що також негативно впливає на адекватнiсть. Ще один

недолiк полягає в тому, що iснуючими елементами можна змiнювати напру-

гу спрацьовування в досить вузькому дiапазонi, що ускладнює проведення

як експериментiв, так i моделювання в широкому дiапазонi параметрiв. У

свою чергу, це ставить додатковi питання про межi застосування моделi, на

якi складно вiдповiсти, спираючись на результати експерименту.

Таким чином, виникає задача синтезу схеми системи пов’язаних рела-

ксацiйних генераторiв, яка б в мiнiмальному ступенi була б схильною до

вищезгаданих недолiкiв.
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Один з досить очевидних способiв полягає в подiлi елемента, що пере-

микає, на вимiрювальну i перемикаючу частини. Як частину, що перемикає,

можна продовжити використовувати бiполярний транзистор. Використання

MOSFET транзистора може дозволити значно зменшити опiр ланцюга роз-

ряду, однак, з огляду на вимогу до низьку напругу живлення, забезпечити

повне вiдкриття такого транзистора без застосування спецiальних драйве-

рiв досить складно, а спецiальнi драйвери вимагають окремого живлення,

що вимагає певних запобiжних заходiв при пiдключеннi АЦП, i, в свою чергу,

можуть вносити додатковi спотворення сигналу.

В якостi вимiрювального елемента можна використовувати вiдповiдну за

умовами бiстабiльностi схему, чутливу донапруги, наприклад тригерШмiдта.

Якщо iснує необхiднiсть управляти значеннями величин Von, Voff, то тригер

слiд реалiзовувати, використовуючи операцiйнi пiдсилювачi [151]. При фi-

ксованих значеннях цих параметрiв, можна використовувати тригери Шмiд-

та в iнтегральному виконаннi, вибрав вiдповiдну серiю. З урахуванням ви-

щезазначених вимог, були обранi мiкросхеми серiї 74HC14N, що представ-

ляють собою 6 елементiв “NOT” з тригером Шмiдта на входi. Комбiнуючи їх

по два, отримаємо три необхiднi вимiрювальнi елемента. Отримана схема

представлена на рис. 6.16.

Принципово ця схема не вiдрiзняється вiд зображеної на рис. 6.6. Всi до-

помiжнi елементи виконують аналогiчну роль. При цьому iснують i певнi вiд-

мiнностi. Напруги спрацьовування елемента, що перемикає, у даної схеми

вiдрiзняються, i визначаються параметрами тригера. Згiдно з документацi-

єю, для зазначеної мiкросхеми при Vcc = 3V допустимi дiапазони визначаю-

ться так:Voff ∈ [0.51;1.35] V, Von ∈ [1.08;2.16] V. Дiапазони iстотно вiдрiзняються

вiд таких для попередньої схеми. Бiльш того, розкид допустимих параме-

трiв дужеширокий, i, теоретично, можливо ситуацiя, коли деякi з релаксацiй-

них елементiв не будуть працювати. Проте, при реальних вимiрах для одно-

го конкретного екземпляра розкид виявився не такий великий: Voff,1 = 1.10V,

Voff,2 = 1.05V, Voff,3 = 1.02V, Von,1 = 1.87V , Von,2 = 1.83V, Von,3 = 1.81V. Вiдмiн-

ностi, незважаючи на те, що вони помiтно менше, нiж допустимi по офiцiй-

нiй документацiї, проте iстотно бiльше, нiж в попереднiй схемi, що вимагає
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Рис. 6.16 — Електрична схема системи з трьох пов’язаних релаксацiйних
генераторiв на основi тригерiв Шмiдта

обов’язкового врахування в моделi.

Дану схемотехнiчну реалiзацiю в подальшому будемо позначати як

“relax3ds”.

Зовнiшнiй вигляд зiбраної схеми на макетної платi представлено на

рис. 6.17.

Рис. 6.17 — Схема (рис. 6.16), зiбрана на макетнiй платi

Аналогiчно попереднiй схемi, розглянемо її динамiку при змiнi Rb,

видiляючи аналогiчнi режими.
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При малих значеннях Rb абсолютно аналогiчно спостерiгаються пра-

ктично незалежнi коливання (рис. 6.18). Однак, через пiдвищення напруги

перемикання, коливання величини Vb вираженi сильнiше.

Рис. 6.18 — Залежностi Vb(t), Vi(t) для системи “relax3ds” при Rb = 5.15kΩ

Через бiльш сильний зв’язок мiж елементами, спостерiгається розширен-

ня спектральних лiнiй (рис. 6.19). Аттрактор — прямокутний паралелепiпед,

досить щiльно заповнений по кожнiй координатi в дiапазонi [Voff,i;Von,i].

a b
Рис. 6.19 — Спектр Vb(t) (a), i аттрактор (b) для системи “relax3ds” при Rb =
5.15kΩ

Посилення зв’язку призводить до вираженої хаотичного поведiнки

(рис. 6.20).

Суцiльнi дiлянки спектра (рис. 6.21, a) є хорошим iндикатором хаосу.

Аттрактор виглядає аналогiчно (рис. 6.21, b).
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Рис. 6.20 — Залежностi Vb(t), Vi(t) для системи “relax3ds” при Rb = 13.25kΩ

a b
Рис. 6.21 — Спектр Vb(t) (a), i аттрактор (b) для системи “relax3ds” при Rb =
5.15kΩ

Певнi значення Rb переводять систему в складно-перiодичний режим

(рис. 6.22).

Спектр (рис. 6.23, (a) пiдтверджує вiдсутнiсть хаосу, незважаючи на тонку

лiнiйчату структуру. Аттрактор принципово не змiнюється (рис. 6.23, (b), але

має менш щiльне заповнення.

Високi значення Rb, на вiдмiну вiд попередньої системи, не приводять до

швидкого виключення одного з релаксацiйних елементiв, при цьому може

спостерiгатися як складно-перiодичне, так i хаотична поведiнка (рис. 6.24).

Спектриможуть бути як суцiльними (рис. 6.25, a) так i лiнiйчатими. Аттра-

кторимають бiльшпросту структуру (рис. 6.25, b), при цьому реалiзовуючи як
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Рис. 6.22 — Залежностi Vb(t), Vi(t) для системи “relax3ds” при Rb = 14.72kΩ

a b
Рис. 6.23 — Спектр Vb(t) (a), i аттрактор (b) для системи “relax3ds” при Rb =
14.72kΩ

i простi еквiваленти фiгур Лiссажу, так i фiгури з щiльним заповненням.

В цiлому обидвi схеми, незважаючи на вiдмiнностi, мають подiбнi прин-

ципи поведiнки в досить широкому дiапазонi значень параметра Rb. Iсто-

тна рiзниця проявляється при високих значеннях Rb, при цьому, очевидно,

потрiбно або уточнення моделi, або ж невикористання даних режимiв, якi в

цьому контекстi не уявляють особливого iнтересу.

Порiвняння динамiки систем “relax3d” i “relax3ds” дозволяє зробити спо-

стереження, що за iнших рiвних перша з них демонструє менший рiвень

зв’язку мiж релаксацiйним елементами. Тобто для отримання аналогiчного

поведiнки для другої системи слiд задавати меншi значення Rb. Це пов’яза-
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Рис. 6.24 — Залежностi Vb(t), Vi(t) для системи “relax3ds” при Rb = 36.06kΩ

a b
Рис. 6.25 — Спектр Vb(t) (a), i аттрактор (b) для системи “relax3ds” при Rb =
36.06kΩ

но великим значенням безрозмiрною величини v для другої системи, через

вiдносно великих значень Voff, Von.
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6.5. Моделi систем з трьох пов’язаних релаксацiйних генераторiв

З урахуванням вищевикладеного, модель системи пов’язаних релаксацiй-

них генераторiв можна представити в наступному виглядi:

Vb =Vcc −Rb(I1+ I2+ I3),

C1V̇1 = Vb−V1
Rv1

− V1
R1

On1()− I1,leak(V1),

C2V̇2 = Vb−V2
Rv2

− V2
R2

On2()− I2,leak(V2),

C3V̇3 = Vb−V3
Rv3

− V3
R3

On3()− I3,leak(V3),

I i = Vb−Vi
Rvi

.

. (6.10)

де:

Rb — опiр в ланцюзi живлення (iдентифiкований параметр),

Ci — ємностi кожного з релаксацiйних генераторiв,

Rvi — опори зарядки релаксацiйних генераторiв,

Ri — опори зарядки релаксацiйних генераторiв,

I i,leak — струми витоку.

Функцiї Oni() визначають моменти спрацьовування елементiв, що пере-

микають, i з огляду на їх релейно-гiстерезисний вид задаються алгоритмiчно.

Визначальними параметрами при цьому є Von,i, Voff,i.

У загальному випадку струми витоку I i,leak описуються нелiнiйними фун-

кцiями. У найпростiших випадках витiк можна моделювати через омiчний

опiр: 

Vb =Vcc −Rb(I1+ I2+ I3),

C1V̇1 = Vb−V1
Rv1

− V1
R1

On1()− V1
R1+R1,leak

,

C2V̇2 = Vb−V2
Rv2

− V2
R2

On2()− V2
R2+R2,leak

,

C3V̇3 = Vb−V3
Rv3

− V3
R3

On3()− V3
R3+R3,leak

,

I i = Vb−Vi
Rvi

.

. (6.11)

де Ri,leak — опору витоку. При цьому досить часто виконується спiввiдно-

шення Ri ¿ Ri,leak, i величинами Ri можна знехтувати. При виконаннi умов

Vb À Vi струмами витоку можна знехтувати зовсiм, однак для хаотичних ре-

жимiв виконання цiєї умови нехарактерно, так як вона передбачає слабий
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зв’язок мiж генераторами. Конкретний вид витоку слiд вибирати, виходячи

з поведiнки системи за умови Vb ≈Vi.

Перед тим, як приступити до моделювання системи пов’язаних генерато-

рiв, необхiдно переконається, що результати чисельного моделювання пока-

зують адекватнi результати в тому випадку, коли можливо порiвняти резуль-

тати не тiльки з експериментом, але i з теоретичними розрахунками, тобто

для одного генератора. Для проведення цiєї перевiрки в системi “relax3d” бу-

ли вiдключенi другий i третiй генератори. При цьому, немає необхiдностi вiд-

стежувати сигнал Vb(t), i в цьому експериментi пiд величиною R1 буде матися

на увазi сума R1+Rb.

При проведеннi перевiрки адекватностi була проведена серiя експеримен-

тiв для одного генератора “relax1d” при рiзних значеннях R1. В першу чергу

було проведено вiзуальне порiвняння сигналiв V1o(t) i V1m(t). Результати по-

рiвняння (приклад див. рис. 6.26) з одного боку, показують, що в цiлому, фор-

ма сигналiв сигналiв досить добре збiгаються, з урахуванням рiзницi фаз, яка

в реальному експериментi нiяк не контролювалася. З iншого боку, цей гра-

фiк дозволяє визначити рiвень шумiв вимiрювання, розмах яких становить

близько 20mV, що для розглянутих умов є цiлком допустимим. Безрозмiр-

на величина von, що характеризує нелiнiйнiсть процесу (6.3), склала 0.128, що

пiдтверджується близьким до лiнiйного графiку процесу зарядки.

Отримана форма сигналу також свiдчить про те, що в цих умовах мо-

жна використовувати як поняття частоти, так i перiоду сигналу. Вид спектрiв

отриманих в результатi експерименту має набiр яскраво виражених частот

(рис. 6.27), при цьому перший пiк визначає частоту, i вiдповiдно, перiод си-

гналу. При цьому, для отримання цих значень зовсiм не обов’язково прово-

дити досить витратний Фур’є аналiз сигналу — досить вимiряти час, в яке

вкладається досить велика кiлькiсть перiодiв.

При цьому з’являється можливiсть порiвняння перiодiв не тiльки експе-

риментальних i модельних результатiв, але i отриманих теоретично (6.6) при

досить жорстких обмеженнях.

Як видно з графiкiв, (рис. 6.28) результати чисельного моделювання пра-

ктично повнiстю збiгаються з теоретично передбаченими. Вiдмiннiсть вiд
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Рис. 6.26 — Залежностi V1(t) отриманi в реальному експериментi “relax1d”, у
порiвняннi з результатами моделювання при R1 = 130kΩ

Рис. 6.27 — Спектр сигналу V1(t) отриманого в реальному експериментi
“relax1d” при R1 = 130kΩ

експерименту при цьому не перевищує 5%, що досить непогано, враховуючи

безлiч неврахованих в моделi факторiв. Таким чином, для одного генерато-

ра модель дає хороший збiг з експериментом, i може використовуватися для

подальших дослiджень.

При зростаннi R1 до величини порядку 420kΩ спостерiгався зрив генера-

цiї i перехiд в режим стабiлiзацiї. Екстраполюючи отриманi результати, мо-

жна очiкувати, що в системi з трьома такими генераторами аналогiчнi явища

повиннi спостерiгатися при Rb ≈ 100kΩ.
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Рис. 6.28 — Залежностi T(R1) в реальному експериментi “relax1d”, отриманої
в результатi моделювання, i теоретичнi (6.6)

При використаннi в якостi елемента, що перемикає, одного генератора

тригера Шмiдта (позначимо як “relax1ds”), були отриманi аналогiчнi резуль-

тати, але з певними вiдмiнностями. Форма коливань має менш лiнiйний вид,

що обумовлено дещо бiльшим значенням безрозмiрною величини von ≈ 0.3.

Рис. 6.29 — Залежностi V1(t), отриманi в реальному експериментi “relax1ds”, у
порiвняннi з результатами моделювання при R1 = 200kΩ

Спектр сигналу V1(t) має абсолютно аналогiчний вид (рис. 6.30), за виня-

тком того, що через бiльшу величину доступного значення R1, а отже, мен-

шу частоту, вiдносна роздiльна здатнiсть чисельного перетворення Фур’є ви-
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явилася менше, нiж в попередньому випадку. Проте вигляд спектра дозволяє

визначити i вимiряти перiод.

Рис. 6.30 — Спектр сигналу V1(t) отриманого в реальному експериментi
“relax1ds” при R1 = 200kΩ

Iстотною вiдмiннiстю даного генератора вiд схеми з двома бiполярними

транзисторами є той факт, що не вiдбувається зрив генерацiї при iстотному

зростаннiR1. В експериментах генерацiя спостерiгалася навiть приR1 = 9MΩ,

що практично не вiдрiзняється вiд вхiдного опору вимiрювальних ланцю-

гiв. Тому, наступний графiк представлений для iстотно бiльшого дiапазону

величини R1.

Залежностi експериментального, модельного i теоретичного перiодiв вiд

величини R1 представленi на рис. 6.31.

За винятком однiєї точки, рiзниця мiж експериментальними i модельни-

ми значеннямименше, нiж для системи “relax1d”. При цьому спостерiгається

мала, але все ж помiтна розбiжнiсть мiж теоретичними i модельними значе-

ннями. В першу чергу, це пов’язано з тим, що модель, крiм явищ, описаних

в теоретичному наближеннi, враховує також струми витоку, що стає бiльш

помiтним при зростаннi R1.

Аналогiчним способом порiвняти результати експериментiв i чисельного

моделювання для системи з трьох пов’язаних генераторiв не представляється

можливим. Навiть для складно-перiодичного режиму вiзуальне порiвняння

форми коливань не має сенсу, а складнi спектри не дають можливостi отри-
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Рис. 6.31 — Залежностi T(R1), в реальному експериментi “relax1ds”, отриманi
у результатi моделювання, i теоретичнi (6.6)

мати i порiвняти залежностi частоти вiд будь-якого параметра. Практично

єдиним виходом є використання критерiїв iдентифiкацiї, якi будуть розгля-

нутi далi. Проте, як грубої попередньої перевiрки адекватностi може служити

знову ж порiвняти той залежностi форми аттракторов вiд параметра, а також

характернi особливостi спектрiв.

Розглянемо i порiвняємо форми аттракторов для об’єкта “relax3d” i його

моделi в разi слабо-пов’язаного режиму, при Rb = 10kΩ (рис. 6.32)

a b
Рис. 6.32 — Аттрактори, отриманi для об’єкта(a) i моделi (b) при Rb = 10kΩ

Форми аттракторов в обох випадках мають однакову щiльно заповнену

форму. I у моделi, i у об’єкту генератори працюють практично незалежно, си-



313
гнали мають лiнiйчатих спектри (рис. 6.33), але бiльш складнi, нiж у незале-

жних генераторiв. Практично, цеперевiрка режиму, близького донезалежних

генераторiв, i результатимоделювання досить повно вiдображають цейфакт.

a b
Рис. 6.33 — Спектри сигналу Vb(t) об’єкта (a) i моделi (b) при Rb = 10kΩ

Для хаотичного режимудля аттракторов спостерiгається тiльки якiсна схо-

жiсть (рис. 6.34). При подальшому зростаннi значення параметра як у моделi,

так i у об’єкту спостерiгається вироджена поведiнка.

a b
Рис. 6.34 — Аттрактори, отриманi для об’єкта (a) i моделi (b) при Rb = 45.5kΩ

Спектри моделi i об’єкта в цьому режимi досить схожi саме через свою су-

цiльнiсть i нерегулярнiсть (рис. 6.35). Видiлити якусь домiнуючу частоту не

представляється можливим, хоча певнi пiки на тлi суцiльного спектра цiлком

помiтнi.
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a b
Рис. 6.35 — Спектри сигналу Vb(t) об’єкта (a) i моделi (b) при Rb = 45.5kΩ

Також слiд зазначити, що незважаючи на схожiсть аттракторов i спектрiв

об’єкта i моделi при певних значеннях параметра, моменти перемиканнямiж

режимами, i сама кiлькiсть таких перемикань дотримуються дуже прибли-

зно. Така поведiнка характерна для систем хаотичної динамiки, коли не тiль-

ки малi змiни в параметрах або початкових умовах приводять до разбiганню

траєкторiй, а й зазвичай малi вiдмiнностi в структурi моделi призводять до

аналогiчного результату.

6.6. Критерiї iдентифiкацiї систем з трьох пов’язаних

релаксацiйних генераторiв

Розглянемо можливi критерiї для системи релаксацiйних генераторiв. В

першу чергу має сенс розглянути критерiї, заснованi на фiзичних принци-

пах. Як вже було зазначено, використання в якостi критерiюперiоду коливань

не має сенсу навiть в разi складно-перiодичного режиму, не кажучи вже про

хаотичний.

Безпосереднє застосування енергетичних критерiїв для систем такого ти-

пу також не цiлком обґрунтоване — в системi таке спiввiдношення мiж мо-

жливостями джерела енергiї та споживачами (релаксацiйним елементами),

що споживання енергiї лiмiтується саме споживачами. При цьому моменти

перемикання визначаються вiдповiдними рiвнями потенцiалiв, отже, в пер-



315
шу чергу варто розглядати iнтегральнi величини, швидше за все— будь-яким

способом усередненi значення Vb, V1, V2, V3.

Розглянемо перший з кандидатiв в критерiї:

qsv =V1+V2+V3. (6.12)

Як вже було зазначено (6.7, 6.8) цi величини безпосередньо пов’язанi з не-

лiнiйнiстю залежностей Vi(t), i залежнiсть досить слабка. При цьому слiд за-

значити досить несподiваний факт — при збiльшеннi Rb, а отже погiршеннi

можливостей джерела живлення, середня напруга на релаксацiйних елемен-

тах росте (рис. 6.36, 6.37). Це пояснюється тим, що при зростаннi Rb генера-

тори все бiльшу частку часу витрачають на очiкування перед спрацюванням

елемента, що перемикає.

Таким чином, величину qsv можна використовувати в якостi критерiю,

але малий дiапазон її змiн, укупi з похибками вимiрювання, перешкоджає

створенню ефективної системи iдентифiкацiї на цiєї основi.

Наступна величина, яку має сенс використовувати в якостi критерiю,

qvb =Vb. (6.13)

має безпосереднiй зв’язок з iдентифiкованим параметром Rb, i, на перший

погляд, повинна краще пiдходити для створення системи iдентифiкацiї. Про-

те, аналiз як реальних, так i модельних залежностей (рис. 6.36, 6.37), по-

казує, що даний критерiй має переваги при малих значеннях Rb, при яких

зв’язок мiж релаксацiйним елементами мiнiмально, i хаотична поведiнка не

спостерiгається. На перший погляд, це може бути пов’язано про зворотною

залежнiстю qvb(Rb), i застосування критерiю виду

qhv =
1

Vb
. (6.14)

може виправити ситуацiю. Проте, як результати моделювання, так i натур-

ний експеримент показують, що це не так. Нелiнiйна залежнiсть середньо-

го струму через елемент вiд середнього падiння напруги не дає можливостi

ефективно використовувати критерiй qhv.
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Розглянемо комбiнований критерiй

qrv = V1+V2+V3

Vb
. (6.15)

Аналiз отриманих залежностей (рис. 6.36, 6.37) дає пiдстави вважати,

що цей критерiй — кращий серед розглянутих. Бiльш того, вiн є без-

розмiрним, що є важливою властивiстю критерiю — швидше за все, при

змiнi параметрiв системи параметри системи iдентифiкацiї не доведеться

переналаштовувати.

Рис. 6.36 — Залежностi для розглянутих критерiїв iдентифiкацiї для системи
релаксацiйних генераторiв на парi комплiментарних транзисторiв

На представлених графiках наведено залежностi розглянутих критерiїв як

для реальних фiзичних експериментiв (суцiльнi лiнiї), так i отриманi в ре-

зультатi чисельного моделювання (штриховi лiнiї). Близькiсть вiдповiдних

кривих свiдчить про достатню адекватнiсть застосовуваних моделей. Най-

бiльшi вiдмiнностi спостерiгаються в правiй частинi графiкiв, де iстотними

явищами є струми витоку, що мають нелiнiйну залежнiсть вiд рiзницi потен-

цiалiв. У цихмiсцях прогнозується зростання систематичної похибки iденти-

фiкацiї. Проте, не дивлячись на цi недолiки, загальний вигляд цих залежно-

стейдає всепiдставиприпускатиможливiстьпобудовипрацездатної системи

iдентифiкацiї.
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Рис. 6.37 — Залежностi для розглянутих критерiїв iдентифiкацiї для системи
релаксацiйних генераторiв на тригерах Шмiдта

6.7. Iдентифiкацiя параметра системи з трьох пов’язаних

релаксацiйних генераторiв

Для перевiрки працездатностi i аналiзу характеристик пропонованих

систем iдентифiкацiї були зiбранi вiдповiднi схеми.

Для забезпечення нестацiонарностi параметра Rb в якостi додатково-

го опору, пiдключеного до шини живлення через роз’єми P7 (рис. 6.6) i

P5 (рис. 6.16 ) використовувався цифровий керованийпотенцiометрCAT5171.

Даний електронний компонент являє собою керовану по протоколу I2C збiр-

ку резисторiв. Забезпечується 256 значень керованого опору, причому, згiдно

з документацiєю, гарантується достатня iнтегральна i диференцiальна лiнiй-

нiсть залежностi опору вiд переданого коду:вiдповiдно 2 i 1 молодших розря-

дiв. Температурна стабiльнiсть становить 100 ppm/◦C. З недолiкiв слiд зазна-

чити значнийрозкидповного опорущодономiналу (20%). У дослiдних завда-

ннях цей недолiк нiвелюється попереднiм калiбруванням. Час встановлення

пiсля передачi необхiдного значення становить близько 20µs, що перевищує

час передачi. У свою чергу, для даної задачi необхiдний час перемикання —

вiд сотнi мiлiсекунд до одиниць секунд.



318
Для управлiння цифровим потенцiометром в програмi мiкроконтролера

була видiлена окрема задача FreeRTOS. Для цього завдання задавалося мiнi-

мальне i максимальне значення коду опору, i необхiдний час перемикання в

мiлiсекундах. Витрати часу, необхiднi для власне перемикання, компенсува-

лися на кожнiй iтерацiї. Основна задача, що забезпечує отримання вiдлiкiв з

АЦП, синхронiзувала початок своєї роботи з моментом перемикання цифро-

вого потенцiометра. Аналiз часових витрат, як i подальша робота системи,

показали, що ресурсiв мiкропроцесора досить (з урахуванням використання

DMA) для виконання як зазначених завдань, так i службових. Пiд час запису

результатiв задача, яка керувала цифровим потенцiометром, зупинялася.

З урахуванням результатiв попереднiх дослiджень, для кожної з розгляну-

тої схемної реалiзацiї було обрано дiапазони змiни опору таким чином, що

б з одного боку, досить повно покрити робочий дiапазон змiни параметра.

З iншого — для того, що б при перемиканнi були реалiзованi рiзнi режими

роботи генератора.

В якостi методiв iдентифiкацiї для обох систем була обрана група

“Fq3zlovnAAF”. Таким чином дослiджувалися рiзнi способи оцiнювання екс-

тремуму при однiй i тiй же динамiцi агентiв ансамблю. На кожному з ма-

люнкiв, якi iлюструють процес iдентифiкацiї, лiвий графiк показує динамi-

ку агентiв, а правий — отриманi значення iдентифiкованого параметра для

рiзних способiв:pge, ple, pqe. При моделюваннi процесу iдентифiкацiї в про-

грамi “qontrol” (рис. 6.38) в якостi даних з об’єкта використовувалися реальнi

данi, записанi в файли, якi служили джерелом даних.

Для системи “relax3d” представленi результати трьох експериментiв, ко-

жен з яких полягав в отриманнi даних (вiдлiкiв Vb(t), V1(t), V2(t), V3(t)) з ре-

ального генератора, з подальшим моделюванням процесу iдентифiкацiї в

програмi “qontrol”.

Параметри першого експерименту для системи “relax3d”:

Rb,min = 30.0kΩ; Rb,max = 45.0kΩ; TRb = 1.000s;

Rb(t)= 37.5kΩ+7.5kΩ ·sin(π(t+5.47)).
(6.16)
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Рис. 6.38—Модель системи iдентифiкацiї для генератора “relax3d” впрограмi
“qontrol” з використанням даних фiзичного експерименту

a b
Рис. 6.39 — Процес iдентифiкацiї системи “relax3d” за умов 6.16 (перший
експеримент): динамiка агентiв (a) та pid (b)

Результати моделювання процесу iдентифiкацiї в першому експеримен-

тi (рис. 6.39) показують, що запропонована система iдентифiкацiї виявилася

працездатною. При цьому слiд зазначити, що в першому експериментi вико-

ристовувалася максимальна амплiтуда змiни параметра, отже основний вне-

сок вносять “крайнi” агенти, найбiльш схильнi до впливу границь робочої
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областi, проте, були отриманi цiлком задовiльнi результати. Вiзуально най-

кращi результати були отриманi при використаннi pge i ple, при використаннi

яких були отриманi практично збiгаються результати. Використання pqe при-

водить бiльшою статичної похибку iдентифiкацiї на верхнiй межi. Проте, се-

реднi вiдноснi похибки iдентифiкацiї досить близькi. Бiльш того, ця похибку

мiнiмальна саме при використаннi pqe.

Параметри другого експерименту для системи “relax3d”:

Rb,min = 30.0kΩ; Rb,max = 42.0kΩ; TRb = 1.000s;

Rb(t)= 36.0kΩ+6.0kΩ ·sin(π(t+1.33)).
(6.17)

a b
Рис. 6.40 — Процес iдентифiкацiї системи “relax3d” за умов 6.17 (другий
експеримент): динамiка агентiв (a) та pid (b)

Другий експеримент вiдрiзняється меншою амплiтудою змiни параметра.

При цьому в цiлому були отриманi трохи гiршi результати (рис. 6.40), нiж

в попередньому експериментi, що проявилися в помiтнiй статичної похиб-

ку iдентифiкацiї як на верхньому, так i на нижньому межах. Це дещо див-

но, якщо врахувати той факт, що нижнi межi в цих експериментах збiгаю-

ться. Швидше за все, це було пов’язано з неконтрольованими перешкодами в

процесi вимiрювання. Проте, в цiлому результати цiлком задовiльнi.

Параметри третього експерименту для системи “relax3d”:

Rb,min = 30.0kΩ; Rb,max = 40.0kΩ; TRb = 1.000s;

Rb(t)= 35.0kΩ+5.0kΩ ·sin(π(t+4.33)).
(6.18)
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a b
Рис. 6.41 — Процес iдентифiкацiї системи “relax3d” за умов 6.18 (третiй
експеримент): динамiка агентiв (a) та pid (b)

Третiй експеримент характеризувався мiнiмальної амплiтудою змiни па-

раметра, i продемонстрував вiзуально кращi результати (рис. 6.41). Великi

чисельнi значення вiдносної похибки викликанi саме меншою амплiтудою

змiни параметра, тобто абсолютна похибка нормувалося на меншу величину.

Для системи “relax3ds” представленi результати чотирьох експериментiв,

проведених в аналогiчних умовах.

Параметри першого експерименту для системи “relax3ds”:

Rb,min = 5.15kΩ; Rb,max = 24.84kΩ; TRb = 1.000s;

Rb(t)= 15.00kΩ+9.84kΩ ·sin(π(t+1)).
(6.19)

Умови цього експерименту були обранi так, що б перевiрити працезда-

тнiсть на близькiй до максимальної амплiтуди змiни параметра. Результа-

ти моделювання показують (рис. 6.42), що всi три пiдходи до визначення pe

дозволяють в цих умовах отримати працездатну систему iдентифiкацiї. Час

реакцiї на перемикання становить 0.3–0.4 s. При цьому виявляється вiдмiн-

нiсть методiв на верхньому i нижньому межах: pge i ple забезпечують макси-

мальну точнiсть iдентифiкацiї на нижнiймежi, а pqe—наверхньому. Сумарно

похибки iдентифiкацiї для всiх трьох методiв практично iдентичнi.

Параметри другого експерименту для системи “relax3ds”:

Rb,min = 9.94kΩ; Rb,max = 23.00kΩ; TRb = 1.000s;

Rb(t)= 16.47kΩ+6.53kΩ ·sin(π(t+1)).
(6.20)
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a b
Рис. 6.42 — Процес iдентифiкацiї системи “relax3ds” за умов 6.19 (перший
експеримент): динамiка агентiв (a) та pid (b)

a b
Рис. 6.43 — Процес iдентифiкацiї системи “relax3ds” за умов 6.20 (другий
експеримент): динамiка агентiв (a) та pid (b)

Другий експеримент, з меншою амплiтудою змiни параметра, при збере-

женнi працездатностi, i, в цiлому, трохи меншими похибками iдентифiкацiї,

проявляє дещо iншу картину (рис. 6.43):верхня межа впевнено визначається

всiма методами, а нижнiй краще iдентифiкується при використаннi pqe.

Параметри третього експерименту для системи “relax3ds”:

Rb,min = 13.06kΩ; Rb,max = 27.97kΩ; TRb = 1.000s;

Rb(t)= 20.51kΩ+7.45kΩ ·sin(π(t+1)).
(6.21)

В даному експериментi середнє значення iдентифiкованого параметра

зрушено в бiк бiльших значень. I, як наслiдок, при iдентифiкацiї на верх-
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a b
Рис. 6.44 — Процес iдентифiкацiї системи “relax3ds” за умов 6.21 (третiй
експеримент): динамiка агентiв (a) та pid (b)

нiй межi похибка максимальна (рис. 6.44). В першу чергу, це пов’язано з

тим, що на цiй дiлянцi чутливiсть критерiю до змiни параметра мiнiмаль-

на. Грає свою роль i збiльшення помилок при моделюваннi режиму з мiнi-

мальним енергоспоживанням. Проте, навiть в цих умовах методи зберiгають

працездатнiсть.

Параметри четвертого експерименту для системи “relax3ds”:

Rb,min = 5.52kΩ; Rb,max = 18.40kΩ; TRb = 1.000s;

Rb(t)= 11.96kΩ+6.44kΩ ·sin(π(t+1)).
(6.22)

a b
Рис. 6.45 — Процес iдентифiкацiї системи “relax3ds” за умов 6.22: динамiка
агентiв (a) та pid (b)
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Результати четвертого експерименти ще раз пiдтверджують працезда-

тнiсть запропонованихметодiв. В цiлому, в рiзних експериментах рiзнi мето-

ди показували кращi результати, проте в цiлому результати приблизно рiвно-

значнi. Практично неможливо в даних умовах вибрати кращий метод, з ура-

хуванням того факту, що значення iдентифiкованого параметра заздалегiдь

не вiдомi.

Розглянемо залежностi помилок iдентифiкацiї вiд параметрiв самої си-

стеми iдентифiкацiї. В першу чергу слiд розглянути вплив параметра aq, що

визначає частотнi характеристики фiльтра значень критерiю. На рис. 6.46

представленi отриманi залежностi для системи “’relax3ds’ ’.

Рис. 6.46 — Залежностi er∗(aq) при iдентифiкацiї системи “relax3ds”

Порiвняння отриманої залежностi зi спектрами генератора показує,

що для проведення iдентифiкацiї достатньо подавити тiльки основнi ча-

стоти. Подальше повiльне зростання помилок iдентифiкацiї пов’язане з

уповiльненням реакцiї системи на змiну iдентифiкованого параметра.

Наступний важливий параметр системи iдентифiкацiї — qγ визначає

чутливiсть кожного агента. Вiдповiднi залежностi наведенi на рис. 6.47.

Представленi залежностi абсолютно аналогiчнi таким для розглянутих

процесiв iдентифiкацiї. Високi значення помилок в лiвiй частинi графiка вiд-

повiдають надмiрної чутливостi функцiї якостi, а вiдносно повiльне зростан-

ня в правiй частинi графiка — навпаки, недостатньою. Ця недостатня чутли-
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Рис. 6.47 — Залежностi er∗(qγ) при iдентифiкацiї системи “relax3ds”

вiсть частково компенсується способомвизначення величини pe. Найкращим

чином ця компенсацiя працює при використаннi pqe, а найгiршим—при pge,

коли в результатi враховується вплив практично всiх агентiв.

Вплив параметра v f , одного з основних, що визначають динамiку

пошукових агентiв, представлено на рис. 6.48.

Рис. 6.48 — Залежностi er∗(v f ) при iдентифiкацiї системи “relax3ds”

Значення при v f = 0 вiдповiдають нерухомим агентам. Подальше повiльне

зменшення помилок iдентифiкацiї обумовлене двома протидiючими факто-

рами. Перший — зменшення похибки через бiльш швидке змiщення аген-
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тiв пiсля стрибка параметра. Другий, протилежної дiї — збiльшення амплi-

туди блукання агентiв через порушення стiйкостi пошуку. Проте, кожен по-

шуковий агент в методi має обмежену область перемiщення, що забезпечує

стiйкiсть методу в цiлому, навiть при нестiйкостi динамiки одного об’єкта.

Наступний параметр — ke — також впливає на динамiку агента, але

враховується тiльки “прагнення” агента до передбачуваного екстремуму.

Отже, графiк повинен бути схожим на попереднiй, що i пiдтверджується

результатами моделювання (рис. 6.49).

Рис. 6.49 — Залежностi er∗(ke) при iдентифiкацiї системи “relax3ds”

Вплив параметра kc на динамiку агента має дещо iншу природу (рис. 6.50).

Прималих значенняхцьогопараметра рух агента вмежах своєї “смуги” обме-

жується тiльки взаємодiєю з сусiдами, що призводить до колективних зсу-

вiв агентiв. Високi значення цього параметра iстотно обмежують можливiсть

змiщення агентiв, що природно призводить до збiльшення похибки iденти-

фiкацiї. Таким чином, для цього параметра iснує значення, при якому по-

хибка iдентифiкацiї мiнiмальна. При цьому, вплив цього параметра дуже

малий.

Залежнiсть похибки iдентифiкацiї вiд параметра kn такожмає екстремаль-

ний характер, i так само слабко вираженi (рис. 6.51). Бiльш того, через те, що

крайнi моделi мають фiксоване значення параметрiв, а кiлькiсть агентiв не-

велика (5), цей параметр вiдiграє не тiльки роль обмежувача “скупченостi”
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Рис. 6.50 — Залежностi er∗(kc) при iдентифiкацiї системи “relax3ds”

агентiв, але i “допомагає” попередньому параметру, “прив’язуючи” рухливi

моделi до нерухомих.

Рис. 6.51 — Залежностi er∗(kn) при iдентифiкацiї системи “relax3ds”

6.8. Висновки по роздiлу 6

Вцiлому, результати експериментiв, моделювання динамiки системпов’я-

заних релаксацiйних генераторiв i процесiв iдентифiкацiї параметра Rb, що

визначає величину зв’язку, дозволяють зробити наступнi висновки:
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— Система з трьох пов’язаних через ланцюг живлення релаксацiйних ге-

нераторiв, в залежностi вiд величини зв’язку промiж ними, може про-

являти як практично незалежнi коливання, так i складно-перiодичну i

хаотичну динамiку.

— Вид аттракторов цiєї системи в разi слабо-зв’язаних коливань, є до-

сить незвичайним: практично повнiстю заповнений прямокутний па-

ралелепiпед, а вид аттрактора в хаотичних режимахне ємодифiкацiєю

аттракторов найбiльш вiдомих хаотичних систем.

— Комбiнований критерiй iдентифiкацiї (6.15) забезпечує найвищу

якiсть iдентифiкацiї з розглянутих.

— Системи мультиагентної iдентифiкацiї “Fq3zlovnAAF” продемонстру-

вали на реальних тестових даних добру працездатнiсть.

— Залежностi питомих помилок iдентифiкацiї вiд параметрiв системи

iдентифiкацiї мають характерний для розглянутих систем iдентифiка-

цiї вид.

— Значення параметрiв v f , ke, kc, kn можна варiювати вширокому дiапа-

зонi, без iстотного погiршення якостi iдентифiкацiї. Це спостереження

пiдкреслює адаптивнi властивостi ансамблевих пошукових методiв.

Список використаних джерел у даному роздiлi наведено у повному списку

використаних джерел пiд номерами [151], [116], [74], [22], [57].
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ВИСНОВКИ

У роботi вирiшена науково-технiчна проблема iдентифiкацiї параме-

трiв складних технiчних систем у режимi хаотичної динамiки з метою

забезпечення їх керованої поведiнки. При цьому:

— створено новi критерiї iдентифiкацiї, якi, на вiдмiну вiд тих, що iсну-

ють, придатнi для аналiзу стану та динамiки хаотичних систем, що

створить фiзично зумовлене обґрунтування працездатностi систем

iдентифiкацiї;

— створено новий клас систем iдентифiкацiї у межах адаптивно-

пошуковой парадигми, якi за рахунок використання колективної ди-

намiки ансамблю пошукових агентiв забезпечують кращу швидкiсть

iдентифiкацiї без iстотного впливу на похибку iдентифiкацiї;

— проведена перевiрка працездатностi запропонованих методiв на при-

кладах як вiдомих системхаотичної динамiки, так i на декiлькох iнших

динамiчних систем, якi проявляють складну та хаотичну динамiку;

— визначено, що системи з сухим тертям з точки зору задачi iденти-

фiкацiї при певних умовах функцiонування мають властивостi, що

поєднують їх з системами хаотичної динамiки;

— створено програмне забезпечення, придатне для моделювання як си-

стем хаотичної динамiки, так i систем мультиагентної iдентифiкацiї;

— проведено як комп’ютерне моделювання процесiв iдентифiкацiї си-

стем хаотичної динамiки, так i фiзичне моделювання таких, що

пiдтверджує адекватнiсть побудованих моделей.
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