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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть роботи. Нелiнiйнi динамiчнi системи, розповсюдженi в су-
часних 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 систе-
ми призводять до значних, але кiнцевих збурень вихiдного сигналу. Це при-
зводить до певних труднощiв при конструюваннi, управлiннi i прогнозi по-
ведiнки 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 є принциповою. 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 iнформативнi
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 робо-
тахП. Ейкхоффа, Л.А. Растрiгiна, Л.Н.Фiцнера, Е.Є. Гачинського, А.I. Дроздова,
О.I. Михальова, зокрема пошуковi та адаптивно-пошуковi методи. Також вва-
жається за доцiльне використання в якостi основи наступного класу двомо-
дельних адаптивно-пошукових методiв, якi було розроблено та дослiджено у
попереднiй роботi. Проте, результати моделювання цими методами процесiв
iдентифiкацiї цими методами технiчних об’єктiв, якi проявляють складну та
хаотичну динамiку, показали їх повну або обмежену непридатнiсть.

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 ма-
терiальних i енергетичних вiдходiв”, № держ. реєст. 0113U003266;

– “Дослiдження та iмiтацiйне моделювання процесiв нелiнiйної динамiки
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-
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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. Головноюметою дослiдження є створення но-
вих методiв iдентифiкацiї з використанням адаптивно-пошукових принципiв
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, були б придатнi для аналiзу стану та динамiки систем з хаотичною
динамiкою, i створять базис для обґрунтування працездатностi систем
iдентифiкацiї;

– розвинути iснуючi та розробити новi методи пошуку, якi б у повної мiрi
використовувалиможливостi паралельних обчислювань та переваг вико-
ристання ансамблю синергiрованних моделей;

– створити моделi процесiв iдентифiкацiї хаотичних систем з використан-
ням запропонованих методiв, провести комп’ютерне моделювання про-
цесiв iдентифiкацiї систем хаотичної динамiки та дослiдити їх працез-
датнiсть, можливостi та характеристики;

– розробити нову фiзичну систему з хаотичною поведiнкою на пiдставi си-
стеми зв’язаних релаксацiйних елементiв, що надасть можливiсть дослi-
дити та пiдтвердити переваги розроблених методiв iдентифiкацiї;

– провести натурне моделювання процесiв iдентифiкацiї запропоновано-
го генератора хаосу, та порiвняти з результатами комп’ютерного моде-
лювання;

– розробити програмне забезпечення, придатне для моделювання систем
хаотичної динамiки, систем iдентифiкацiї, предiкцiї та управлiння.

Об’єктом дослiдження є технiчнi системи, якi в процесi їх функцiювання
можуть входити в хаотичнi режими.

Предметомдослiдження єматематичнiмоделi процесiв таметоди ансам-
блевої 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 iн-
формацiї тощо.

Наукова новизна одержаних результатiв. Основний науковий резуль-
тат полягає у розв’язаннi науково-технiчної проблеми синтезу методiв iден-
тифiкацiї технiчних систем хаотичної динамiки, створеннi вiдповiдних мате-
матичних моделей та дослiдженнi результатiв моделювання процесiв ансам-
блевої iдентифiкацiї.



3

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 хаотичну ди-
намiку, а такождаютьпiдставидля створення ефективних алгоритмiв на-
строювання параметрiв моделей систем iдентифiкацiї;

– створено методи iдентифiкацiї на пiдставi адаптивно-пошукової пара-
дигми з використанням ансамблю пошукових агентiв, якi взаємодiють
промiж собою, якi на вiдмiну вiд методiв, що використовують одну мо-
дель або пару моделей, значно пiдвищують швидкiсть пошуку та здатнi
за мiнiмальний час перелаштовуватися при рiзкiй змiнi параметрiв, а на
вiдмiну вiд ройових 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;

– визначено, що системи з сухим тертям з точки зору задачi iдентифiкацiї
при певних умовах функцiонування мають властивостi, що поєднують їх
з системами хаотичної динамiки, тобто iснує суттєва залежнiсть вiд по-
чаткових умов та характерний вид атрактору;

– запропоновано модель системи хаотичної динамiки з використанням
зв’язаних релаксацiйних генераторiв, яка вiдрiзняється вiд iснуючих вiд-
сутнiстю iндуктивних компонентiв, працездатнiстю при малих напругах
та можливiстю керування частотним дiапазоном у широкому iнтервалi,
що сприяє процесу аналiзу хаотичної динамiки фiзичного об’єкту, пе-
ревiрцi адекватностi математичної моделi та властивостей системи iден-
тифiкацiї.

Набуло подальший розвиток:

– методи оцiнювання якостi iдентифiкацiї, якi на вiдмiну вiд тих, що iсну-
ють, враховують використання множини агентiв;

– пiдходи до адаптацiї параметрiв систем ансамблевої iдентифiкацiї, якi
придатнi використовувати поточну iнформацiю вiд ансамблю синер-
гiрованих моделей та коригувати глобальнi параметри пошуку в умовах
апрiорної та поточної невизначеностi;

– модель генератора Колпiтца, яка враховує бiльшу кiлькiсть нелiнiйних
ефектiв, що забезпечує бiльш адекватнi результати процесу iдентифiка-
цiї її параметрiв запропонованими методами;

Практичне значення одержаних результатiв. Розробленi методи iден-
тифiкацiї було використано при проектуваннi, створеннi, налаштовуваннi па-
раметрiв стенду дослiдження вiбрацiйного та акустичного впливу. Аналiз ре-
зультатiв даних з цього стенду дав можливiсть вказати необхiднi нелiнiйнi
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властивостi системи та дiапазон параметрiв, якi у сукупностi забезпечують
широкосмуговий спектр коливань.

Створене програмне середовище длямоделювання нелiнiйних динамiчних
систем використовується при проведеннi практичних робiт по дисциплiнам
“Моделювання систем”, “Сучаснi системиуправлiння”на кафедрi iнформацiй-
них технологiй i систем Нацiональної металургiйної академiї України.

Особистий внесок здобувача.
Усi основнi положення i результати дисертацiйної роботи, якi виносяться

на захист, отримано здобувачем особисто та опублiковано в роботах [1–50]. У
наукових працях, опублiкованих у спiвавторствi, здобувачу належать наступ-
нi результати. У роботi [1] створено критерiй ти система iдентифiкацiї систе-
ми Дуффiнга. У роботах [2,42] створено критерiй ти система iдентифiкацiї си-
стеми Ресслера. У роботi [3] дослiджено критерiї iдентифiкацiї для групи хао-
тичних систем. У роботах [4,17,32] дослiджено вплив збурень на процес iден-
тифiкацiї. У роботах [5,6,40] зроблено аналiз можливих критерiїв для систе-
ми Ван-дер-Поля. У роботах [7,41] розроблено та використано критерiй для
системи Чуа. У роботi [8] запропонована та дослiджена хаотична система ре-
лаксацiйних генераторiв. У роботi [9] створено систему iдентифiкацiї з зоною
нечутливостi. У роботах [10,45] проаналiзована динамiка базової моделi Кол-
пiтца 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] запро-
поновано метод iдентифiкацiї з множиною моделей. У роботi [20] запропоно-
вано критерiй ефективностi. У роботi [21,46] дослiджено вплив параметрiв ба-
гатомодельної системи iдентифiкацiї. У роботi [22] дослiджено параметри си-
стеми багатомодельної iдентифiкацiї. У роботi [23] проведено перевiрку мож-
ливостi використання дiаграм Пуанкаре для iдентифiкацiї. У роботi [24] роз-
роблено та дослiджено новий хаотичний генератор на основi системи релакса-
цiйних елементiв. У роботi [25] дослiджено процес взаємодiї трьох пошукових
агентiв. У роботi [26] проведено аналiз потрiбного дiапазону при вимiрюван-
нi. У роботi [27] дослiджено вплив релаксацiйного генератора на точнiсть по-
зицiювання. У роботi [28] створено критерiй та система iдентифiкацiї системи
”Sprott A”. У роботi [30] запропоновано iнформацiйнi методи оцiнки складно-
стi задачi iдентифiкацiї. У роботi [31,38] обґрунтовано використання фiзич-
них принципiв при створеннi критерiю. У роботi [33] проведено порiвняль-
ний аналiз критерiїв. У роботi [34,43,47,48] використанофiзичнi принципипри
iдентифiкацiї систем Лоренца. У роботi [35,44] дослiджено хаотичну систему з
гiстерезисом та процес її iдентифiкацiї. У роботi [36,39] проведено аналiз про-
цесiв iдентифiкацiї параметрiв для групи хаотичних систем. У роботi [37] до-
слiджено рiвноважнi стани агентiв iдентифiкацiї поблизу екстремуму.

Апробацiя результатiв.Основнi положення дисертацiйної роботи доповi-
дались на наукових семiнарах кафедри IТС, регiональномунауковому семiнарi
Приднiпровського Наукового Центру НАН України ”Сучаснi проблеми управ-
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лiння та моделювання складних систем”, науково-практичних конференцiях:
“Iнформатика та системнi науки” (IСН-2011) Полтава–2011, “Интеллектуаль-
ные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта”
(ISDMCI) Херсон–2011, “Информационные технологии в управлении сложны-
ми системами” Днепропетровск–2011, “Автоматизация: проблемы, идеи, ре-
шения” Севастополь-2011, “Интеллектуальные системы принятия решений и
проблемы вычислительного интеллекта” (ISDMCI) Херсон–2012, “Автомати-
зация: проблемы, идеи, решения” Севастополь-2012, “Интеллектуальные си-
стемыпринятия решений и проблемы вычислительного интеллекта” (ISDMCI)
Херсон–2013, “Автоматизация: проблемы, идеи, решения” Севастополь-2013,
“Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительно-
го интеллекта” (ISDMCI) Херсон–2014, “Интеллектуальные системы принятия
решений и проблемы вычислительного интеллекта” (ISDMCI) Херсон–2015,
“Computer Sciences and Information Technologies” (CSIT) Lviv–2015 (Scopus),
“Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислитель-
ного интеллекта” (ISDMCI) Херсон–2016, “Data Stream Mining and Processing”
DSMP Lviv-2016 (Scopus,Web of Science).

Публiкацiї. За темоюдисертацiйної роботи опублiковано 50 наукових пра-
ць. Основний змiст i результати дослiджень викладено у 36 друкованих працях
у наукових фахових виданнях, якi рекомендовано Мiнiстерством освiти i нау-
ки України, 29—включено до iншихмiжнародних наукометричних баз, у тому
числi 1 — включено до бази Web of Science, 13 робiт опублiковано у збiрниках
наукових праць та матерiалах конференцiй.

Структура i обсяг роботи. Дисертацiя складається з вступу, 6 роздiлiв, що
викладенi на 312 сторiнках, висновкiв, списку лiтературних джерел з 155 най-
менувань, 3 додаткiв. Робота проiлюстрована 295 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтована актуальнiсть теми, сформульованi цiлi i задачi до-
слiдження, вiдзначенi наукова новизна i практична цiннiсть роботи, вiдобра-
женi одержанi результати, що виносяться на захист.

У першому роздiлi проведено аналiтичний огляд проблем властивостей
систем хаотичної динамiки з точки зору задачi iдентифiкацiї.

Проведено аналiз публiкацiї, розглянутометоди iдентифiкацiї, що iснують.
Розглянуто причини, якi не дозволяють використовувати цi методи для iден-
тифiкацiї систем динамiчного хаосу, а також складних нехаотичних систем,
якi з точки зору iдентифiкацiї мають з ними певнi спiльнi риси. Проведено
аналiз методiв оцiнювання якостi iдентифiкацiї, у тому числi iнформацiйних.

Другий роздiл присвячено розробцi та дослiдженню як елементiв систем
iдентифiкацiї, що здатнi працювати з системам хаотичної динамiки, так i си-
стеми iдентифiкацiї у цiлому.

По-перше, дослiджуються критерiї iдентифiкацiї, якiмають сенсприроботi
з системами хаотичної динамiки. Особливiсть динамiки хаотичних систем не
дозволяє визначити мету iдентифiкацiї як задачу мiнiмiзацiї будь-якої мiри
µ(xo(t), xi(t)) у просторi вихiдних сигналiв.
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Отже, для синтезу системи iдентифiкацiї необхiдно iснування заданого
скалярного критерiю q(x(t)), близькiсть величин якого для об’єкта i моделi (в
сенсi будь-якої мiри) i дозволяє говорити про досягнення мети iдентифiкацiї.

Для створення можливостi використання критерiю для цiлей iдентифiка-
цiї динамiчних системи, сам критерiй повинен якимось чином вiдобража-
ти глобальнi властивостi системи, а не її стану в конкретний момент часу,
тобто не змiнюватися (принаймнi iстотно), якщо властивостi системи, що
пред’являються в математичнi моделi параметрами, не змiнюються. У таких
випадках має сенс використовувати термiн “iнтегральнi критерiї”. Для досить
простих систем вид критерiю, придатного для задачi iдентифiкацiї, можна ви-
вести, визначивши будь-яким чином виходячи зi структуриматематичної мо-
делi. У деяких випадках вид критерiю можна пiдiбрати емпiрично, на пiдставi
досвiду в синтезi систем iдентифiкацiї для подiбних систем. Проте, найбiльш
обґрунтованим є пiдхiд, заснований на використаннi будь-яких фiзичних iн-
варiантiв. Найбiльш загальним, i, отже, найбiльш вживаним є закон збережен-
ня енергiї.

Розглянемо основнi способи подання енергiї: кiнетична енергiя тiла масою
m, яке рухається зi швидкiстю v: Ek = mv2

2 = m
2

(
dx
dt

)2
; потенцiйна енергiя в од-

норiдному полi (нульовий рiвень обирається довiльно): Ep = mgx; потенцiй-
на енергiя в пружному наближеннi: Ep = k x2

2 ; кiнетична енергiя тiла, що обер-

тається: Ek = Jω2

2 = J
2

(
dϕ
dt

)2
; внутрiшня теплова енергiя: E t = im

2M RT; електрична

енергiя, накопичена в конденсаторi: Ec = CU2

2 ; енергiя магнiтного поля, нако-

пичена в котушцi iндуктивностi:E l = LI2

2 = L
2

(
dQ
dt

)2
; енергiя, якаперетворюється

у тепло омiчним опором: Er =UI = I2R = U2

R =U dQ
dt .

Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити висновок, що, незважаючи
нарiзноманiтнiстьфiзичнихпроцесiв, кiлькiсть способiв подання енергiї (роз-
глядаємо зосередженi параметри) досить обмежена. Основнi види залежно-
стей: 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 залеж-

нiсть вiд добутку однiєї координати на похiдну iншої: E ∼ x · dy
dt . Максимум ве-

личини на заданому iнтервалi часу.
Поняття iнтегрального критерiю, що застосовується до реальних задач, пе-

редбачає не тiльки взяття або оцiнку iнтеграла та обраному часовому iнтер-
валi, а й нормування на величину цього iнтервалу. Це дає можливiсть застосо-
ваним критерiям не мати явної мультиплiкативної залежностi вiд часу, i опи-
сувати властивостi саме об’єкта. Таким чином, iнтегральний критерiй можна
уявити як рiзновид усереднення для виразу, що формує цей критерiй.

Найбiльшочевидний спосiб обмеженого за часом усереднення—ковзне се-
реднє. Якщо базовий вираз дляформування критерiюпозначити як x(t), то цей
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спосiб усереднення має вигляд:

qx,a(t)= 1
τq

t∫
t−τq

x(t)dt. (1)

Менш витратним (з точки зору обсягу обчислень) є метод експоненцiаль-
ного згладжування, динамiку якого стосовно сигналу x(t) можна описати рiв-
нянням:

dqx,l

dt
= 1
τq

(
x(t)− qx,l(t)

)
. (2)

На перший погляд, при заданому критерiї iдентифiкацiї, задача iденти-
фiкацiї зводиться до класичної задачi розв’язання нелiнiйного рiвняння: тре-
ба знайти такi значення параметрiв p, при яких критерiй моделi (або будь-
якої змоделей) qm приймає значення, найбiльшблизьке до значення критерiю
об’єкта qo:

µ(qo, qm(p))→min .

Насправдi, iснують певнi аспекти, якi роблять таке зведення практично
неможливим, такi як складна динамiка системи, похибки вимiрювання та iн-
шi.

Основнi апрiорнi величини визначаються на етапi постановки задачi iден-
тифiкацiї. Частину апрiорної (по вiдношеннюдо iдентифiкацiї) iнформацiї на-
дає процес синтезу критерiю iдентифiкацiї. В першу чергу, це сам вид кри-
терiю. Їм визначаться як дiапазон змiни величини цього критерiю ∆q, так i
динамiчнi властивостi: залежностi σq(τq) або σq(aq), в найпростiших випадках,
при заданiй точностi — характерний або мiнiмальний час оцiнювання (τq,min),
характерний час реакцiї системи τp на змiну параметра з урахуванням дина-
мiки вимiрювання (q).

Процес пошукової iдентифiкацiї полягає в налаштовуваннi параметрiв од-
нiєї або декiлькох моделей, визначення критерiїв iдентифiкацiї i вiдповiдних
функцiй якостi, i оцiнювання за цiєю iнформацiєю значення iдентифiковано-
го параметра pid. При використаннi в цiлях iдентифiкацiї декiлькох моделей,
з’являються спiльнi дiї, що застосовуються до кожної з них.

Критерiй, заснований нафiзичних принципах, найчастiше є розмiрною ве-
личиною. Навiть у тому разi, коли конкретний вид критерiю визначено ем-
пiрично або пiдбором, критерiй найчастiше є розмiрною величиною. Отже,
повинен бути якимось чином заданий характерний масштаб в просторi кри-
терiїв, який визначає отриману якiсть iдентифiкацiї. Один з найбiльш поши-
рених методiв— введення “функцiї якостi”. На цюфункцiю накладається мно-
жина умов, таких як iнварiантнiсть по вiдношенню до зсуву, симетричнiсть,
iснування одного екстремуму, монотоннiсть на кожної з гiлок, неперервнiсть,
та можливо, легкiсть схемотехнiчної реалiзацiї. Частiше усього у цiєї роботi
буде використовуватися така функцiя якостi:

Fgauss = exp(−q2
r), qr = qo − qm

qγ
, (3)



8

але розглядається множина iнших. Для усiх розглянутих функцiй qγ—величи-
на, яка, задає масштаб i робочий дiапазон функцiї якостi.

Визначення: пошуковий агент — це динамiчна система, яка отримує
вихiднi (x(t)), i, принеобхiдностi, вхiднi (u(t)) сигнали вiд однiєї або кiлькохмо-
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 алгоритмнастройкипарамет-
рiв моделi (моделей) таким чином, щоб забезпечити визначення заданого па-
раметра.

Визначення: координатор пошуку — це динамiчна система, яка отримує
iнформацiю вiд пошукових агентiв i на пiдставi цiєї iнформацiї визначає pid(t)
— величину iдентифiкованого параметра. Крiм цього, координатор може, на
пiдставi цiєї ж iнформацiї, керувати процесом адаптацiї всiєї пошукової си-
стеми.

Таким чином, система iдентифiкацiї складається з множини агентiв, та
множини координаторiв пошуку, якi спiльно вирiшують задачу iдентифiкацiї.
За винятком iєрархiчних систем iдентифiкацiї, найчастiше використовується
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-
тифiкацiї (рис. 1). При цьому координатор отримує iнформацiю вiд усiх пошу-
кових 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. 1. Мультиагентна система iдентифiкацiї з плоскою структурою

Деякi конфiгурацiї агентiв i координаторiв в даний час практично застосо-
вуються, можливо пiд iншими позначеннями i для iнших задач, деякi введенi
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вперше. Розглянемо деякi конфiгурацiї.
Рiй — множина агентiв, що забезпечує iдентифiкацiю за рахунок концен-

трацiї максимальної кiлькостi агентiв в областi передбачуваного максимуму
функцiї якостi або ж заданого значення критерiю. Три складовi поведiнки: рух
до оцiнюваного локального екстремуму, до глобального, випадкова складова.

Стрiй—множина агентiв, розташування яких, i якщонеобхiдно, змiщення,
задається однаковим чином. Вiдсутня iндивiдуальна динамiка кожного аген-
та. Нерухомий стрiй утворює сiтку.

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-
мiв, так i оперативне переключення на iншi областi при змiнi параметрiв за
рахунок недопущення невиправданої скупченостi агентiв.

У цiєї роботi основна увага придiляється саме пошуковим структурам ти-
пу “ансамбль ”. Очевидним недолiком даного пiдходу є вiдносна складнiсть
алгоритмiв, що реалiзується пошуковими агентами.

У вiдповiдностi до свого визначення, один пошуковий агентможе керувати
як однiєюмоделлю (рис. 2), так i кiлькома. Прицьому вiнможе використовува-
ти iнформацiю, як отриману безпосередньо вiд iнших агентiв, так i обчислену
в результатi обробки даних на iнших рiвнях системи iдентифiкацiї.

Mi
u(t) q

xi(t)
F(qo, qi)

qo(t) A i

qi(t) P
Fi(t) pi(t)

pi(t)

Рис. 2. Пошуковий агент, який використовую функцiю якостi F, та управляє
параметром однiєї моделi

Для спрощення позначень величин, що належать рiзним агентам, ведемо
позначення. Якщо в даному 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 конкрет-
ний 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”
— 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.
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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.

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. Пропонуються наступнi методи визначення S при отриманнi аген-
том iнформацiї з трьох моделей:

S1 = csu exp

(
−

(
kl cdist(pe − pc)

)2

p2
b

)
, (4)

S3 = csu exp

(
−

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

)2

p2
b

)
. (5)

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 системи;
pb — характерний масштаб, щодо якого враховується видалення pe вiд вико-
ристаних точок.

Для демонстрацiї способiв визначення пошуковим агентом величини pe в
стацiонарному або квазiстацiонарному випадку введемо наступну штучну за-
лежнiсть q(p):

qdem(p)= q00+ clin p̃+ cs1 sin(π p̃)+ cs2 sin(2π p̃)+ cs20 sin(20π p̃), (6)

де q00, clin, cs1, cs2, cs20 — коефiцiєнти, що дозволяють налаштувати цю залеж-
нiсть для перевiрки заданого аспекту поведiнки агента, p̃ = p−pmin

pmax−pmin
— пара-

метр, приведений до безрозмiрного вигляду. При цьому p̃ ∈ [0;1], clin 6= 0 визна-
чає лiнiйну частину залежностi, cs1 i cs2 визначають нелiнiйну частину, що має
характерний масштаб порядку робочого дiапазону p, cs20 визначає високоча-
стотну складову цiєї залежностi.

Розглянемо групу з трьох агентiв:Al,Ac,Ar. АгентAc зi значеннямпарамет-
ра pc сам визначає величину qc, вiд сусiднiх агентiв отримує значення pl, ql,
pr, qr. Будемо вважати, що динамiка агентiв визначена так, що pl(t) < pc(t) <
pr(t) ∀t. Система iдентифiкацiї забезпечує кожного агента значенням qo. Зва-
жаючи на все вищезазначене, задача визначення pe полягає в знаходженнi та-
кого p, яке вiдповiдає перетину невiдомою кривої, заданої трьома точками,
з прямою q = qo. Формально, з урахуванням введених обмежень, три точки
однозначно визначають параболу. Однак, застосування параболiчної апрок-
симацiї в умовах високого рiвня перешкод найчастiше невиправдано. Тому,
будемо розглядати кусково-лiнiйне наближення з аналiзом отриманої конфi-
гурацiї. Iснує чотири можливих конфiгурацiї, кожна з яких потребує окремого
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рiшення. Розглянемо одну з найбiльш сприятливих до iдентифiкацiї конфiгу-
рацiй.

В першу чергу, якщо Fc ≤ 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
. (7)

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.

Зважаючинацi позначеннявизначимооцiнку p̃e для кожної з дiлянокнеза-
лежно:

p̃el =
p̃l

1− q̃l
, p̃er = p̃r

1− q̃r
. (8)

Випадок точної рiвностi нулю знаменника в цих виразах вiдповiдає нескiн-
ченно далекому розташуванню pe, повної непевностi в отриманому рiшеннi
(S = 0) i алгоритмiчно виключається.

У випадку, що розглядається, двi послiдовнi точки розташованi по один бiк
вiд прямої q = qo, а решта— по iнший, тобто в робочому дiапазонi iснує тiльки
один корiнь (рис. 3) .

Рис. 3. Визначення точки pe методом peql при po ∈ [pl, pr]

У цьому найсприятливiшому випадку проводиться iнтерполяцiя, а не екс-
траполяцiя залежностi q(p), i досить вибрати ту дiлянку, на якiй гарантова-
но 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.

. (9)
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Останнi випадки, за винятком точного збiгу qo з qc, характеризуються мен-
шою“упевненiстю” в отриманому значеннi pe,що вiдображається у коефiцiєн-
тах csu, cdist та pb. Описанийданимиправиламиспосiб визначення pe вподаль-
шому будемо означати як peql.

Розглянемо методи оцiнювання величини pe для агентiв, якi використову-
ють значення функцiї якостi.

Кожен пошуковий агент, визначаючи величину qi(t), i отримуючи qo(t), об-
числює безрозмiрну функцiю якостi iдентифiкацiї F(qo, qi). Як варiант, агент
(або навiть вся керована частина системи iдентифiкацiї) не має безпосеред-
нього доступу до критерiю, i отримує власне значення F.

Три сусiднiх агента, якi взаємодiють мiж собою, здатнi не тiльки оцiнити
градiєнт функцiї якостi у власному околi, а й визначити наявнiсть там макси-
муму.

На вiдмiну вiдметодiв, якi використовують значення критерiю безпосеред-
ньо, в цьому випадку немає можливостi обробляти кожну з пар точок (pl, pc) i
(pc, pr) незалежно. З трьох точок поблизу Mi функцiя F(p) апроксимується па-
раболою, i абсциса її вершини задає шукане значення параметра. Змiстимо
початок координат в точку (pc,Fc). Тодi{

a2 p̃2
l +a1 p̃l = F̃l

a2 p̃2
r +a1 p̃r = F̃r

.

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
. (10)

При цьому, якщо a2 ≥ 0, то потрiбне обмеження pe та корекцiя csu та cdist.
Визначення pe по (10) будемо позначати як peFq. Метод в найбiльш сприятли-
вому випадку, при po ∈ [pl, pr], представлено на рис. 4.

Рис. 4. Визначення точки pe методом peFq при po ∈ [pl, pr]

Цiй метод демонструє суттєву чутливiсть до значення qγ. Зайва чутливiсть
призводить до того, що функцiя якостi є вiдмiнною вiд нуля в дуже вузько-
му дiапазонi значень параметра, що призводить до практичної безглуздостi
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апроксимацiї i неадекватним результатам iдентифiкацiї. В цiлому, на пiдставi
отриманих результатiв, даний метод демонструє дещо гiршi результати, нiж
peql.
Досить простим i маловитратними з точки зору обчислень є метод оцiню-

вання pe методом COG за значеннями функцiї якостi:

pe = plFl + pcFc + prFr

Fr +Fc +Fr
. (11)

Умова обмеженостi оцiнки pe ∈ [pl; pr] в цьому випадку виконується авто-
матично. Визначення pe по (11) в подальшому будемо позначати peFc.

Для визначення працездатностi i властивостей рiзних методiв оцiнювання
pe в контрольованих умовах без урахування динамiки агентiв була обрана на-
ступна тестова задача: залежнiсть q(p) визначалася по (6), pmin = 20, pmax = 60,
q00 = 7, clin =−4.0. Початкове розташування агентiв рiвномiрне i штучно зафiк-
соване: pl = 30, pc = 40, pr = 50.

У першiй серiї обчислювальних експериментiв значення параметра об’єкта
po змiнювалося в дiапазонi [pmin; pmax] при фiксованiй вiдстанi мiж агентами
A = pc − pl = pr − pc. Це дозволило оцiнити як iнтерполяцiйнi (при po ∈ [pl, pr]),
так i екстраполяцiйнi можливостi методiв. Так як частина методiв при визна-
ченнi pe використовує значення функцiї якостi, то при проведеннi експери-
ментiв величина qγ також варiювалася.

На рис. 5 поданi залежностi помилок iдентифiкацiї для тестового завдання
(6) при повному комплектi нелiнiйних членiв трьома нерухомими агентами
трьома розглянутим методами визначення pe.

a b c
Рис. 5. Залежностi e(po, qγ) для методiв peql (a), peFq (b), pqFc (c) при повному
комплектi нелiнiйних членiв

Метод peql демонструє досить обмежену похибку iдентифiкацiї при po ∈
[pl; pr], i досить швидке, але лiнiйно обмежене зростання похибки за межа-
ми цього робочого дiапазону. Метод peFq має iстотну залежнiсть вiд величини
qγ: малi значення призводять до суттєвого зростання похибки, а з подальшим
зростанням рiвень похибки вмежах робочого дiапазону приблизно одного по-
рядку з похибкою вметодi peql. При цьому, за межами робочого дiапазону спо-
стерiгається бiльш суттєве зростання похибки. Метод pqFc демонструє задо-
вiльнi результати тiльки в дуже вузькому дiапазонi значень qγ, що ставить пiд
серйозний сумнiв можливiсть застосування цього методу для реальних зав-
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дань, оскiльки при цьому немає можливостi передбачити таке значення цього
параметра, при якому метод буде працездатний.

На рис. 6 поданi залежностi S(po, qγ) при тих же умовах, при яких було от-
римано рис. 5. Використовувалося визначення (5), як потенцiйно бiльш адек-
ватне помилцi iдентифiкацiї.

a b c
Рис. 6. Залежностi S(po, qγ) для методiв peql (a), peFq (b), pqFc(c)

Для методу peql близькi до одиницi значення S, як i планувалося, спостерi-
гаються в тих же областях, де i низький рiвень похибки iдентифiкацiї, в пер-
шу чергу — всерединi робочого дiапазону. При цьому, ця величина не є пря-
мим вiдображення рiвня похибки, оскiльки це неможливо визначити за трьо-
ма точкам. Метод peFq також характеризується досить коректним видом цiєї
залежностi, 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.

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 визна-
чається iнтерполяцiєю на розширеннi (з ростом A) дiапазонi. На рис. 7 поданi
поверхнi залежностей помилок iдентифiкацiї при наявностi всiх нелiнiйних
членiв.

a b c
Рис. 7. Залежностi e(A, qγ) для методов peql (a), peFq (b), pqFc (c)

Для методу peql форма цього графiка досить передбачувана — немає за-
лежностi вiд qγ, на дiлянцi екстраполяцiї величина похибки лiнiйно падає при
A → pc − po. При подальшому зростаннi A похибка помiрно зростає, причому
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в цьому зростаннi можна видiлити двi дiлянки. Перша характеризується вiд-
носно рiзким зростанням похибки, що пов’язано зi збiльшенням впливу ви-
сокочастотних нелiнiйних членiв, друга — досить плавним пiдйомом. Графiк,
вiдповiдний методу peFq виявляє явну залежнiсть похибки вiд qγ. Для широ-
кого дiапазону величини A iснує досить вузька область значень qγ, при яких
похибка мiнiмальна. Як надмiрна, так i недостатня чутливiсть функцiї якостi
призводить до зростанняпохибки. Графiк похибкидляметоду peFc пiдкреслює
обмежену придатнiсть цього методу.

Такимчином, на пiдставi результатiвмоделюванняможна зробити виснов-
ки про можливiсть застосування розглянутих методiв. Метод peFc має гранич-
но обмежену придатнiсть. У подальших дослiдженнях в данiй цейметод засто-
совуватися не буде. При нормальному функцiонуваннi метод peql забезпечує
найкращi результати. При цьому вiн складнiше в реалiзацiї, вимагає обробки
ряду особливих випадкiв. Метод peFq демонструє результати, якi можна порiв-
няти з методом peql, при цьому вiн простiший в реалiзацiї. У тих випадках, ко-
ли величина критерiю самому агенту безпосередньо не вiдома, цей метод, на
вiдмiну вiдметодiв, заснованих на апроксимацiї q(p), зберiгає працездатнiсть.
Недолiком є iстотна залежнiсть вiд величини qγ. Методи peql i pqFq дозволяють
досягти меншої похибки iдентифiкацiї при зближеннi пошукових агентiв до
po, за умови po ∈ [pl, pr].
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 динамiки тiла без урахування обертання в механiцi до-
сить задати всi сили, що дiють на це тiло. Аналогiчно, визначаючи пошуко-
ву динамiку агента потрiбно визначити еквiвалент “сил”, що викликають зсув
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 визначити правила динамiки, при цьому можливе
використання правил, якi не мають прямого вiдображення на реальнi фiзичнi
системи.

Розглянемо способи визначення основних дiючих сил.
fe — “сила тяжiння” до локальної оцiнки pe, забезпечує змiщення агента в

напрямку цiєї точки, i, отже, збiльшення “щiльностi” агентiв в околi po. Най-
простiшим, очевидним, з прозоримфiзичним змiстом є наступне визначення:

fe(t)=−ke (pc(t)− pe(t)) , (12)

де ke — коефiцiєнт пропорцiйностi, що вiдповiдає коефiцiєнту жорсткостi
умовної “пружини”, що деформується при видаленнi pc вiд pe. Це визначен-
ня досить унiверсальне i має сенс при реалiзацiї багатьох пошукових тактик.
Розглянуто iншi способи визначення цiєї сили, зокрема зфiксованою абсолют-
ною величиною та змiнним напрямком та гiбридне визначення. Загальним
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недолiком визначення сили fe за виразом (12) є той факт, що сила визначаєть-
ся тiльки по локальним параметрами в околi агента. Бiльш того, iгнорується
навiть локальне значення впевненостi агента в оцiнцi pe. Тому має сенс вико-
ристовувати додатковий множник у визначеннi fe, наприклад F, S,W.

Наявнiсть тiльки сили fe призводить до того, що поведiнка агентiв бу-
де практично незалежною, i для реалiзацiї властивостей “ансамблю” агентiв
необхiдне введення сил, що регламентують колективну поведiнку. В першу
чергу, 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). (13)

У разi лiнiйностi i однакових визначень функцiй fnr i fnl ця залежнiсть на-
буває вигляду

fn = kn(pr −2pc + pl), (14)
де kn — масштабний коефiцiєнт, що вiдповiдає коефiцiєнту жорсткостi “пру-
жин”, що з’єднують агентiв. При цьому слiд зазначити, що ця функцiя бу-
де приймати нульовi значення при будь-якому рiвномiрному розподiлi аген-
тiв. Для уникання цього недолiку та запобiгання перетину траєкторiй агентiв,
можна використати таке визначення:

fn = kn

(
log

(
pr − pc

pd0

)
− log

(
pc − pl

pd0

))
, (15)

де pd0 — базова вiдстань мiж агентами, що зазвичай дорiвнює початкової вiд-
станi.

Також має сенс використовувати fc — “силу тяжiння” до початкового зна-
чення параметра (pc(0)) для даної моделi. У лiнiйнiй постановцi ця сила визна-
чається як

fc =−kc(pc − pc(0)), (16)
де kc — коефiцiєнт, що вiдповiдає жорсткостi “пружини”, що зв’язує аген-
та з його початковим положенням. Добре зарекомендували себе як нелiнiйнi
“бар’єри”, так i алгоритмiчнiметоди, якi утримують агента бiльш-меншжорст-
ко у видiленому йому дiапазонi параметра.

Зважаючи на вищезазначене, визначимо суму всiх “сил”, що дiють на по-
шуковий агент:

f t = fc + fn + fe. (17)
Можна використовувати рiзнi способи визначення пошукової динамiки

агента при заданiй силi. Наприклад, метод “важкої кульки”:

mp̈c +ν ṗc = f t(t), (18)

де m — еквiвалент маси кульки, ν— коефiцiєнт умовної в’язкостi.
Такожможе використовуватися наближення динамiки тiла у в’язкiй рiдинi,

коли вплив iнерцiї дуже малий в порiвняннi з в’язкiстю, при цьому змiни па-
раметрiв моделей (пошукових агентiв) задаються наступним чином:

dpc

dt
= v f f t(t), (19)
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де f t — сума всiх дiючих “сил”, v f = 1/ν — коефiцiєнт пропорцiйностi. Даний
пiдхiд, в порiвняннi з попереднiм, вимагає менших обчислювальних витрат, i
проявляє бiльшу стiйкiсть. Бiльш слабкi пошуковi здiбностi компенсуються за-
стосуванняммножини агентiв. Тому, в подальшому викладi для багатомодель-
них систем буде застосовуватись саме цей пiдхiд. Iснують методи адаптивно-
пошукової iдентифiкацiї, що визначають свої правила опису пошукової дина-
мiки.

Розглянемо набiр пiдходiв визначення пошуковим координатором точки
максимуму функцiї якостi, а отже — значення iдентифiкованого параметра.

З усього списку вихiдних сигналiв пошукових агентiв координатор викори-
стовує тiльки необхiдну йому пiдмножину. У якостi координати може викори-
стовуватися як pc, так i pe. У якостi рiвня важливостi може використовуватися
F, S,W. 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. (20)

Аналогiчно визначаються залежностi pbcS та pbcW . Єдиною перевагою да-
ного методу є простота реалiзацiї. При цьому, нiяк не використовуються
апроксимуючи здатностi агентiв. Бiльш того, залежностi pbcA(t) схильнi до
стрибкоподiбих змiн в момент перемикання з однiєї моделi на iншу. Слiд за-
значити, що для методiв, якi використовують одну модель, це практично єди-
ний метод визначення pid(t).

Для того, щоб використовувати апроксимуючи можливостi кожного аген-
та у визначеннi (20) замiсть pc можна використовувати pe. Вiдповiднi методи
отримають позначення pbeS, pbeS i pbeW . Такi визначення, на вiдмiну вiд (20),
дозволяють, при досить хорошiй апроксимацiї q(p) принаймнi одним кращим
агентом, реалiзувати iдентифiкацiю для будь-якого po ∈ [pmin, pmax] при неру-
хомих агентах.

Наступний метод — реалiзацiя методу COG (Center of gravity, Такагi-
Сугено), який використовується при дефазифiкацiї систем нечiткої логiки для
всього ансамблю:

pgcF =

N−1∑
i=0

Fi pi

N−1∑
i=0

Fi

. (21)

Аналогiчно визначаються методи pgcS, pgcW , pgeF , pgeS та pgeW .
Наступний пiдхiд має призначення зменшити залежнiсть першого вiд

впливу локальних екстремумiв i границь. В цьому випадку визначається мо-
дель Mim (Mc) з максимальним значенням F, а в оцiнцi використовується тiль-
ки найближчий окiл цiєї моделi:

pleF = Fl pl +Fc pc +Fr pr

Fl +Fc +Fr
. (22)

Аналогiчно визначаються методи plcS, plcW , pleF , pleS та pleW .
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Так само в околi кращого агента можна використовувати iнтерполяцiю по
F, аналогiчно (10). В позначеннi таких методiв будемо використовувати пер-
ший символ “q”, наприклад pqeF .

Похибки iдентифiкацiї в просторi параметрiв для розглянутих пiдходiв по-
значимо вiдповiдно:

egcF = pgcF − po, e leF = pleF − po, . . . e leW = pleW − po. (23)

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 конкретний метод, що пiдходить для даної
задачi. Пропонується до використання наступна система позначень, яка по-
слiдовно визначає компоненти системи iдентифiкацiї, починаючи з агентiв.

1. Перший символ (“F”, “q”, “x” ) визначає, яка величина використовується
кожним агентом для визначення pe.

2. Другий символ (“l” — linear, “q” — quadratic . . . ) задає спосiб визначення
величини pe одним агентом.

3. Третiй символ визначає локальну пошукову геометрiю, найчастiше —
кiлькiсть агентiв в в пошуковiй групi, наприклад: “2” — пошукова пара,
“3” — триплет.

4. Четвертий символ (“z”— zero, “r”— real . . . ), описує поведiнку додаткових
моделей, якi розташованi на границi:

5. П’ятий символ (“c” — const, “l” — linear . . . ) позначає обрану залежнiсть
для величини fe (або аналогiчної величини, якщо fe безпосередньо не ви-
користовується).

6. Шостий символ (“o” — one, “F”, “S”, “W”) визначає множник, що викори-
стовується для величини fe при визначеннi динамiки об’єкта.

7. Сьомий символ (“z” — zero, “v” — viscous . . . ) вказує, яким чином величи-
на f t (або її еквiвалент) впливає на динамiку агента.

8. Восьмий (“n” — none, “t” — triangle . . . ) символ дозволяє вказати, який
додатковий пошуковий рух реалiзує агент.

9. Дев’ятий символ задає спосiб визначення iдентифiкованого параметра
по всьому ансамблю:

b — “best” — вибирається найкращий агент без подальшої обробки;
g — “global COG” — метод “Center of Gravity” по всьому ансамблю (21);
l — “local COG” — метод “Center of Gravity” в околi кращого агента;
q — iнтерполяцiя другого порядку в околi кращого агента (10).

10. Десятий символ (“c”, “e”) визначає, який з вихiдних сигналiв пошукового
агента використовується.
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11. Одинадцятий символ (“F”, “S”, “W”) вказує, яка величина використо-
вується для визначення ваги кожного агента.

Для позначення пiдмножин методiв замiсть позначення елемента використо-
вується символ “A” — “any”. Якщо виникає потреба вказати конкретний вид
критерiю, то в кiнець даного позначення, через точку, додається позначення
критерiю.

Приклад позначень: “Fc3zlovngcW.qx2” — метод, агенти якого для оцiню-
вання величини pe використовують функцiю якостi i квадратичну апроксима-
цiю за даними кожних трьох сусiднiх агентiв, 2 псевдомоделi на границi, за-
лежнiсть fe(pe − pc) — лiнiйна, “в’язка” динамiка, одиничний коефiцiєнт при
цiй силi, “global COG” для результуючого значення параметра по значенням
pc iW, критерiй “qx2”.
Якiсть iдентифiкацiї для процесу в цiлому задається мiрою:

e =µ(po(t), pid(t)), t ∈ [0;T].

Конкретний видмiри визначається задачею. Якщов конкретнiй постановцi
важливо знати максимальне вiдхилення iдентифiкованого параметра моделi
вiд об’єкта, то має сенс вибрати мiру C[0;T] або ж Rn∞ для дискретного пред-
ставлення:

ec(po(t), pid(t))=max
∣∣po(t)− pid(t)

∣∣, t ∈ [0;T]. (24)
Бiльш поширеним є випадок, коли iнтерес становить не максимальне зна-

чення |e(t)|, а якийсь варiант усереднення цiєї величини, наприклад

e2(po(t), pid(t))=

√√√√√ 1
T

T∫
0

(
po(t)− pid(t)

)2 dt, (25)

Саме значення як похибки iдентифiкацiї, так i вiдповiдної мiри — величи-
на розмiрна i, в такому виглядi, не придатна для незалежного вiд конкретної
ситуацiї оцiнювання якостi роботи методу. Розглянемо можливi величини, 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 мно-
жини P , або, якщо це з небудь-якої причини вiдомо, точку з максимальним
значенням щiльностi ймовiрностi. Тодi позначимо

e00 = e(po(t), p00) (26)

Вiдноснi похибки для вiдповiдних абсолютних (23) тодi будуть визначенi в
такий спосiб:

erbcF = ebcF

e00
, erleS = eleS

e00
, ergeW = egeW

e00
, . . . erqeF = eqeF

e00
. (27)

Близькiсть цих величин до одиницi свiдчить про те, що даний метод iден-
тифiкацiї в розглянутих умовах марний. Бiльш того, при серйозних порушен-
нях в процесi пошуку, наприклад при втратi стiйкостi, цi величини можуть i



20

перевищувати одиницю. Для врахування вкладу динамiки агентiв запропоно-
вано проводити нормалiзацiю на початкову вiдстань промiж ними.

Для оцiнювання можливостей системи iдентифiкацiї вiдстежувати як глад-
кi, так i стрибкоподiбнi змiни параметрiв, пропонується для кожної тестової
системи, якщо це можливо, проводити моделювання процесiв iдентифiкацiї
за умовами:

po(t)= p0+Up signsin(ωpt), (28)
po(t)= p0+Up sin(ωpt). (29)

po(t)= p0+Up
t
T

. (30)

Розглянемо конфiгурацiї рiвноважного стану пошукових агентiв при засто-
суваннi рiзних пошукових тактик з числа розглянутих. Для даного завдання
немаєнеобхiдностi розглядатиповедiнку координаторапошуку, тому трипра-
вих символу класифiкацiї тут значення не мають. Використовувалося 5 пошу-
кових агентiв: A0 . . . A4, початковi координати яких (pci,0) були розподiленi по
пошуковому дiапазону рiвномiрно. Залежнiсть po(t) задана як (30), при цьо-
му величини po i Up обранi таки чином, щоб покрити весь робочий дiапазон:
p0 = pc0,0 = 20,Up = pc4,0− pc0,0 = 40.
На рис. 8 наведенi результати моделювання при використаннi групи мето-

дiв “Fq3rlovnAAF”. Слiд зазначити,щопрактично у всьому дiапазонi об’єкт “су-
проводжується” двома агентами, i тiльки в областi “передачi” наступнiй групi
це число зростає до трьох. Слiд зазначити вiдсутнiсть коливань. До негативних
явищ можна буде вiднести те, що вiддаленi агенти притискаються до кордону
видiленої їм областi, що обумовлено використанням одиничного множника у
визначеннi fe. Також необхiдно вiдзначити збiльшення “дистанцiї супроводу”
в околi точки po = 40, t = 10.

Рис. 8. Рiвноважнi конфiгурацiї аген-
тiв при використаннi групи методiв
Fq3rlovnAAF

Рис. 9. Рiвноважнi конфiгурацiї аген-
тiв при використаннi групи методiв
ql3rlWvnAAF

На рис. 9 наведенi результати моделювання при використаннi групи ме-
тодiв “ql3rlWvnAAF”. Вiдмiннiсть проявляється в меншому змiщеннi вiддале-
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них агентiв, що, без iстотної змiни точностi, повинно призводити до змен-
шення часу реакцiї системи на стрибкоподiбну змiну параметра. Також було
дослiджено рiвноважнi конфiгурацiї агентiв для груп методiв “Fq3rlFvnAAF”,
“Fq3rlSvnAAF”, “Fq3rlWvnAAF”, “ql3rlovnAAF”, “ql3rlFvnAAF” та “ql3rlSvnAAF”.
Встановлено, що в тих випадках, коли для оцiнювання pe використовуєть-
ся метод peFq, то немає сенсу в якостi множника при fe використовувати S
або W. Найкращим вибором в цих умовах буде використання значення функ-
цiї якостi F. До того ж, що пiдтверджується i результатами дослiдження яко-
стi апроксимацiї q(p), використання методiв, якi використовують кусково-
лiнiйну апроксимацiю, найбiльш прийнятно. У цих умовах стає виправданим
в якостi вищезгаданого множника використовувати S i W, причому останнiй
варiант видається бiльш виправданим.

Рiвноважнi конфiгурацiї агентiв, якi були представленi вище, дають iнфор-
мацiю тiльки про потенцiйнi властивостi систем iдентифiкацiї. В першу чергу,
якiсть визначається похибкою iдентифiкацiї. В якостi тестової задачi викори-
стовується (6) з усiма нелiнiйними членами. При цьому для кожного методу
проводилася серiя обчислювальних експериментiв з рiзним значенням po. Iн-
шi параметри як системи iдентифiкацiї, так i умови експериментiв вибира-
лися таким чином, щоб з одного боку, забезпечити квазiстацiонарнiсть в кiн-
цi експерименту, а з iншого — досягти хорошої швидкостi iдентифiкацiї, для
надання можливостi дослiджувати динамiчнi властивостi без переналаштову-
вання параметрiв. Представлення отриманих результатiв ускладнюється тим,
що з урахуванням тiльки основних розглянутих елементiв в класифiкацiї, ви-
ходить 192 можливих метода. Тому на одному графiку можна вiдобразити за-
лежностi для восьми методiв. У авторефератi наведено двi найкращi групи
з 24.

Як перший приклад розглянемо групу методiв “Fq3rlFvnAAF” (рис. 10). На
рис. 11 наведено залежностi для групи методiв ql3rlWvnAAW.

Рис. 10. Залежностi e(po) для групи
методiв Fq3rlFvnAAF в квазiстацiо-
нарному випадку

Рис. 11. Залежностi e(po) для групи
методiв ql3rlWvnAAW в квазiстацiо-
нарному випадку
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Iстотною вiдмiннiстю методiв “ql3r. . . ” є менший загальний рiвень поми-
лок, а також вiдсутнiсть нахиленої дiлянки залежностi e(po) при po ≈ 40. В околi
цiєї точки похiдна приймає близьке до нуля значення, i методи “Fq3r. . . ” не
забезпечують належної чутливостi в цiй областi, що призводить до зростан-
ня похибки iдентифiкацiї. Таким чином, в квазiстацiонарному випадку iснує
достатнiй набiр працездатних методiв. При наявностi можливостi, слiд вико-
ристовувати методи, якi використовують величину критерiю, на рiвнi коор-
динатора — pe, i, наприклад, W. Вибiр iнших елементiв класифiкацiї повинен
проводитися виходячи з iнших умов, наприклад, вимог до динамiчних харак-
теристик системи iдентифiкацiї.

Для дослiдження динамiчних властивостей розглянутих методiв iденти-
фiкацiї без прив’язки до конкретного об’єкта будемо вважати, що для тесто-
вої задачi характерний час стабiлiзацiї критерiю значно менший характер-
них часiв процесiв пошуку. Таким чином, будемо розглядати тестове завдан-
ня (6), заданий повний набiр коефiцiєнтiв, а динамiка параметра описуєть-
ся меандром (28). При цьому для аналiзу буде використовуватися тiльки один
фронт po(t).

Для оцiнкидинамiчних властивостейметодiв iдентифiкацiї необхiдна при-
родна одиниця часу, яка визначається самою системою iдентифiкацiї. Визна-
чимо цей час наступним чином:

tua = pr − pl

v f ke(pr − pl)
= 1

v f ke
. (31)

У розглянутих прикладах tua = 0.01.
Динамiка агентiв i значень iдентифiкованих параметрiв для групи методiв

“Fq3rlovnAAW” i вищевказаних умовах приведена на рис. 12.

a b
Рис. 12. Динамiка реакцiї агентiв (a) та pid (b) на стрибок параметру для групи
методiв “Fq3rlovnAAW”

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 стрибка параметра поблизу положення, вiдповiдного новому зна-
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ченню, немає досить близько розташованого агента, що збiльшує час реакцiї
системи.

Використання групи методiв “ql3rlWvnAAW”, приводить до бiльш сприят-
ливої до iдентифiкацiї динамiчних систем ситуацiї (рис. 13).

a b
Рис. 13. Динамика реакцiї агентiв та pid на стрибок параметру для групи мето-
дiв “ql3rlWvnAAW”

Як вже було зазначено, використання у визначеннi fe значень F, W, не
дозволяє “вiддаленим” агентам змiщуватися занадто сильно. Така вiдмiн-
нiсть призводить до того, що всi розглянутi методи дуже швидко (у порiв-
няннi з tua) стабiлiзуються в околi свого кiнцевого значення. Для даної те-
стової задачi принципових вiдмiнностей мiж групами методiв “ql3rlFvnAAW”,
“ql3rlSvnAAW” i “ql3rlWvnAAW”не спостерiгається. Дляреальних завдань iден-
тифiкацiї вiдмiнностi можуть бути iстотнiшими.

У третьому роздiлi розглядається розроблене програмне забезпечення
для моделювання поведiнки нелiнiйних, у тому числi хаотичних динамiчних
систем. Програма “qontrol” була створена длямоделювання динамiки нелiнiй-
них систем та проведення аналiзу.

Мова програмування — C++, графiчний iнтерфейс реалiзований за допо-
могою бiблiотек Qt та mathGL. Розроблено iєрархiю класiв для моделювання
рiзноманiтних елементiв, у тому числi суттєво нелiнiйних.

Також було створено спецiалiзоване програмне забезпечення для мiкро-
контролерiв — для забезпечення взаємодiї з реальними динамiчними систе-
мами.

У четвертому роздiлi розглянуте практичне застосування розроблених
методiв при моделюваннi процесiв iдентифiкацiї ряду систем хаотичної ди-
намiки, ак вiдомих, так i тих, якi розглянутi вперше.

У якостi першої iдентифiкованої хаотичної системи розглянемо класичну
систему Лоренца, динамiка якої описується системою рiвнянь:

ẋ =σ(y− x),
ẏ= x(r− z)− y,
ż = xy−bz.

(32)
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Найцiннiшимз точки зору iдентифiкацiї є параметр r,що визначає як енер-
гетичний стан системи, так i вид динамiки системи. Це пiдтверджують i фiзич-
нi обґрунтування. Для визначеностi задамо iншi параметри наступним кла-
сичним чином: b = 8/3, σ= 10, якщо не буде явно зазначено протилежне.

При малих значеннях параметра r система демонструє затухаючi коливан-
ня. Далi, в широкому дiапазонi значення параметра r система проявляє хао-
тичну динамiку. Крiм цього, спектр даної системи в хаотичному режимi до-
сить широкий (рис. 14) i не має домiнуючих частот, що не характерно для
багатьох систем динамiчного хаосу. При подальшому зростаннi параметра r
динамiка системи стає складно-перiодичною, з явно вираженим лiнiйчатим
спектром.

a b
Рис. 14. Аттрактор (a) i спектр (b) системи Лоренца (32) в хаотичному
режимi(r = 28)

Для синтезу критерiю iдентифiкацiї параметра r системи (32), розглянемо
набiр фiзичних систем, для моделювання яких застосовується система Лорен-
ца. Iсторично першою такою системою є задача про теплову конвекцiю рiди-
ни в плоскому шарi. Змiннi i параметри системи Лоренца визначаються на-
ступним чином: x задає швидкiсть обертання валiв течiї, y, z — вiдповiдають
розподiлу температури по горизонталi i вертикалi. σ — число Прандтля (вiд-
ношення коефiцiєнтiв кiнематичної в’язкостi i температуропроводностi). Па-
раметр b визначає вiдношення розмiрiв осередку, r— (iдентифiкований пара-
метр) — приведене число Релея, що визначає енергетичнi параметри конвек-
тивної течiї. З трьох змiнних стану найпростiшому спостереженню пiддається
змiнна x. З iншого боку, оскiльки параметр r визначає енергетичнi спiввiд-
ношення в системi, то i критерiй якостi повинен являти собою квадратичну
форму вiд x, причому усереднену на iнтервалi часу, значно бiльшому, нiж ха-
рактерний час обороту рiдинного вала.

Виходячи з вищевикладеного, в першу чергу слiд перевiрити придатнiсть
критерiю виду qx2. Проте перевiримо всi критерiї даного виду, застосовнi до
даної системи. На рис. 15 наведенi дослiджуванi залежностi q∗(r).
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Рис. 15. Розглянутi критерiї для системи Лоренца

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 запро-
понований qx2, втрачають монотоннiсть при переходi вiд режиму загасаючих
коливань до хаотичного. Спектри сигналiв x(t), y(t) i z(t) мають практично од-
накову структуру. У подальших дослiдженнях використовувалися критерiї qx2

та qy2. Також отримано залежностi σq(τq) та σq(aq), що дозволяють коректно
установити aq.

Визначимо тестовi завдання наступним чином:

p(t) ∈ [20,60],

ro(t)= po(t)= p0+Up signsin(ωpt), (33)
ro(t)= po(t)= p0+Up sin(ωpt), (34)

де: p0 = 37,Up = 12, ωp = 0.09.
Розглянуто застосування для iдентифiкацiї методу, який використовує

два УГПК i iнтегратор для визначення динамiки одного агента, який ке-
рує двома моделями (“Fl2nlosdlcA.qx2”). Встановлено, що вiн працездатний,
але не забезпечує потрiбної швидкодiї. Для порiвняння були обранi три
групи мультiмодельних метода iдентифiкацiї: ql3ruonAAF.qx2, ql3ruonAAF.qy2

и Fq3zlovnAAF.qx2. На рис. 16 представленi результати iдентифiкацiї групою
методiв ql3ruonAAF.qx2.

Найгiршi результати демонструє pge. Також, абсолютно очiкувано, кращi
результати продемонстрував пiдхiд pbe. Також, приштучних обмеження v f = 0
i qγ = 0.1 були отриманi величини,що характеризують якiсть iдентифiкацiї для
нерухомих агентiв: ebc = 9.85 i ebe = 7.09, що свiдчить про виправданiсть як пе-
ремiщення агентiв, так i використання величин pe для визначення pid. Ана-
логiчнi результати, але з меншою похибкою iдентифiкацiї, були отриманi за
умови плавної змiни значення параметра об’єкта (34).

Процес iдентифiкацiї групою методiв Fq3zlovnAAF за умовами (33) пред-
ставлено на рис. 17. В першу чергу слiд вiдзначити велику рухливiсть агентiв,
аж до штучного обмеження рухливостi бiльшостi моделей. З одного боку, це
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a b
Рис. 16. Процес iдентифiкацiї параметра “r” системи Лоренца групою методiв
ql3ruonAAF.qx2 при умовах (33): динамiка агентiв (a) i рiзнi методи визначення
pid (b)

дещо зменшує швидкодiю системи при рiзких змiнах параметра, з iншого —
забезпечує достатнє змiщення “далеких” агентiв, що, в якiйсь мiрi, компенсує
можливi похибки в налаштовуваннi системи.

a b
Рис. 17. Процес iдентифiкацiї параметра “r” системи Лоренца групою методiв
Fq3zlovnAAF.qx2 при умовах (33): динамiка агентiв (a) i рiзнi методи визначен-
ня pid (b)

Розглянуто вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на процес iдентифiка-
цiї. Для цього кожен з iстотних параметрiв змiнювався та дослiджувались за-
лежностi er для кожного з розглянутих методiв. Як приклад, на рис. 18 пред-
ставленi залежностi усереднених помилок iдентифiкацiї системи Лоренца вiд
aq при використаннi групиметодiв ql3ruonAAF.Форма кривих з явним екстре-
мумом обумовлена впливами протидiючих факторiв. При великих значеннях
aq, є занадто сильний вплив хаотичної динамiки, та намає можливостi про-
водити успiшну iдентифiкацiю. З iншого боку, при занадто малих значеннях
aq, час оцiнювання критерiю настiльки зростає, що система iдентифiкацiї не
встигає вiдстежувати змiну параметра.



27

a b
Рис. 18. Залежностi er(aq) при iдентифiкацiї системи Лоренца групою методiв
ql3ruonAAF.qx2 при умовах (33) (a) та (34) (b)

Також розглянуто вплив параметрiв qγ, v f , ke, kn, kc. Визначено, що адап-
тивнi властивостi мультиагентних ансамблевих пошукових методiв дозволя-
ють змiнювати параметри системи iдентифiкацiї в широких межах, що спро-
щує налаштування та забезпечує робастнiсть метода. Вид функцiї якостi має
вплив на результати, але не суттєвий. Також встановлено, що як занадто мала,
так i занадто велика кiлькiсть агентiв приводить до росту похибки iдентифiка-
цiї.

Для оцiнки можливостi одночасної iдентифiкацiї декiлькох параметрiв
розглянуто графiки залежностей критерiїв за умови змiнидвох параметрiв по-
парно: (r, σ) i (r, b). На рис. 19 приведена залежнiсть qz2(r,b). Близька до квад-
ратичної залежнiсть вiд параметра r не представляє особливих проблем. Ко-
рисним є той факт, що для даного критерiю залежнiсть вiд параметра b досить
мала. Отже, при двопараметричной iдентифiкацiї даний критерiймає сенс ви-
користовувати для (оцiночної) iдентифiкацiї параметра r, i сукупнiсть даного
критерiюразом з, наприклад, qx2 дозволить iдентифiкувати обидва параметри
без використання надмiрної кiлькостi моделей.

Рис. 19. Залежнiсть qz2(r,b) для системи Лоренца

Таким чином, для синтезу працездатної системи iдентифiкацiї параметра
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“r” системи Лоренца можуть застосовуватися практично всi розглянутi кри-
терiї. При цьому, бiльший дiапазон використання — у критерiю qx2. Система
мультиагентної iдентифiкацiї може бути реалiзована як з агентами, якi здiйс-
нюють пошук як з використанням критерiю, так i з використанням функцiї
якостi. При цьому, похибка iдентифiкацiї визначається загалом не конкрет-
нимметодом, а динамiчними властивостями самого iдентифiкованого об’єкта
i часом усереднення критерiю.

Розглянуто систему, що позначається як “Sprott A”. Вiдмiнною особливiстю
цiєї системи є вiдсутнiсть положень рiвноваги, що унеможливлює застосуван-
ня багатьох вiдомих методiв аналiзу, заснованих на будь-якому розкладi в
околi точок рiвноваги. Додамо до системи параметр cxy:

ẋ = cxy y,
ẏ=−x+ yz,
ż = 1− y2.

(35)

У такому виглядi система, при змiнi cxy в досить широкому дiапазонi
демонструє як складно-перiодичну, так i переважно хаотичну поведiнку
(рис. 20).

a b
Рис. 20. Аттрактор (a) та спектр (b) системи (35) при cxy = 0.610

Розглянемо залежностi q(cxy) (рис. 21) для системи (35). Аналiз цих залеж-
ностей дає вiдповiдь про можливий вид критерiю — qx2.

В околi точки cxy = 1.775 атрактор також рiзко змiнює свою структуру.
Оскiльки це досить вузький окiл, то можна припустити, що мультиагентна си-
стема iдентифiкацiї не опиниться непрацездатноювцiй областi, лише виросте
похибка iдентифiкацiї.

Визначимо тестове завдання наступним чином:

cxy(t)≡ po(t) ∈ (0,5],

po(t)= p0+Up signsin(ωpt), (36)
po(t)= p0+Up sin(ωpt), (37)

де: p0 = 2.8,Up = 1.9, ωp = 0.04.
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Рис. 21. Залежностi q(cxy) для системи (35)

На рис. 22 представленi результати моделювання процесу iдентифiкацiї
групою методiв ql3rlWvnAAW.qx2. Залежнiсть pgc(t), в даному випадку демон-
струє високий рiвень коливань, i, отже, гiршi результати пошуку. При цьому,
iншi пiдходи до визначення pid демонструють схожi мiж собою результати.

a b
Рис. 22. Процес iдентифiкацiї параметра “cxy” системи Sprott A групоюметодiв
ql3rlWvnAAW.qx2 при умовах (36) динамiка агентiв (a) i рiзнi методи визначен-
ня pid (b)

На рис. 23 представленi результати iдентифiкацiї групою методiв
Fq3rlFvnAAF.qx2.

При наявностi рiзницi у динамiцi агентiв, загальна похибка iдентифiкацiї
має той же порядок.

Також розглянуто вплив параметрiв aq, qγ, v f , ke, kn, kc на якiсть iденти-
фiкацiї. Як i для системи Лоренца, методи продемонстрували достатню робас-
нiсть, але для цiєї системи вплив динамiки агентiв значно менший.

Однiєю з вiдомих хаотичних систем, легко реалiзованих як аналiтично,
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a b
Рис. 23. Процес iдентифiкацiї параметра “cxy” системи Sprott A групоюметодiв
Fq3rlFvnAAF.qx2 при умовах (36) динамiка агентiв (a) i рiзнiметоди визначення
pid (b)

(38), так i схемотехнiчно, є нелiнiйна система Чуа:
C1V̇1 = 1

R (V2−V1)− g(V1),
C2V̇2 = 1

R (V1−V2)+ IL,
İL =− 1

LV2.
(38)

Єдиним нелiнiйним елементом в цiй системi є “дiод Чуа” з характеристи-
кою g(V ) (39).

g(V )=
{

m1V = (m0+m2)V , |V | <U0,
m0V , |V | ≥U0.

(39)

Введемо параметрm2 = m1−m0, який визначає в цiлому нелiнiйнiсть систе-
ми. У данiй роботi як параметр, що пiдлягає iдентифiкацiї, розглядається са-
меm2. Класичнопараметри системиЧуа задаються наступнимчином:C1 = 1/9,
C2 = 1, L = 1/7, R = 1/0.7, m0 =−0.5, m2 ∈ [−0.15;−0.7].

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.

(40)

g1(V )=
{

(ag +µ)V , |V | <U0,
agV , |V | ≥U0.

(41)

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 динамiку системи.

Для визначення виду критерiю розглянемо залежностi q∗(µ) отриманi шля-
хом моделювання системи Чуа (рис. 24):
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Рис. 24. Залежностi q∗(µ) для системи Чуа (40)

З аналiзу графiкiв зроблено висновок,щовеличина qV1(µ) є найкращимкан-
дидатом в критерiї, з огляду на близьку до лiнiйної залежностi в робочому дiа-
пазонi. Для iдентифiкацiї було використано рiзнi методи, у цiлому найкращi
результати було отримано для групи методiв “ql3rlWvnAAW”.

Динамiка процесiв iдентифiкацiї системи Чуа подана на рис. 25.

a b
Рис. 25. Процес iдентифiкацiї параметра µ системы (40) динамiка агентiв (a) i
рiзнi методи визначення pid (b)

Також розглянуто вплив параметрiв aq, qγ, v f , ke, kn, kc на якiсть iденти-
фiкацiї. Методи продемонстрували працездатнiсть та робастнiсть.

Iснують динамiчнi системи, що не демонструють хаотичну поведiнку, але
проявляють подiбнi властивостi з точки зору iдентифiкацiї. А саме, безпосе-
реднє порiвняння виходiв системи i моделi не дозволяє зробити нiяких вис-
новкiв про спiввiдношення мiж параметрами моделi i об’єкта. Одним iз при-
кладiв таких систем є динамiчна система (42), що моделює поведiнку тiла за-
даної маси пiд дiєю зовнiшньої сили i сили сухого тертя:

mẍ+ fd f (x, ẋ, . . .)= u(t). (42)

де m—маса тiла, u(t)— сила, що призводить до руху, fd f (x, ẋ, . . .)— сила сухого
тертя.
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Важливою особливiстю при моделюваннi сили сухого тертя є той факт, що
це силу неможливо коректно описати аналiтично. Основним параметром, в
найпростiшому випадку, що визначає силу сухого тертя, є fdm —максимальне
значення її модуля. Визначення величини fdm i будемо вважати метою задачi
iдентифiкацiї системи з сухим тертям.

На рис. 26 подано порiвняльний приклад динамiки трьох моделей, при од-
наковому вхiдному сигналi i рiзних значеннях fdm.

Для забезпечення можливостi застосування методiв iдентифiкацiї, необ-
хiдне iснування критерiю q(x(t)), що задовольняє наступним вимогам: чут-
ливiсть до динамiкимоделi i об’єкта, властивiсть астатизму, достатня стiйкiсть
до шумiв вимiрювання, фiзична реалiзацiя.

У данiй роботi зроблено припущення, що рiвень шумiв дозволяє створити
фiльтр, який дозволяє вiдсiвати шуми за (як максимум) характерний час ре-
акцiї системи. Пiсля фiльтра дiє реальна ланка, що диференцiює. Вiдповiдний
вид критерiю позначимо як qdx (рис. 27).

Рис. 26. Динамiка трьох моделей виду
(42)

Рис. 27. Залежнiсть qdx( fdm)для систе-
ми (42)

Динамiка процесiв iдентифiкацiї для системи (42) представлена на рис. 28.
За винятком областi, в якiй критерiй перестає працювати, спостерiгається до-
сить низький рiвень помилок iдентифiкацiї. В першу чергу це обумовлено
тим, що дана система не є хаотичною, i проявляє тiльки деякi подiбнi власти-
востi. I як наслiдок, критерiй, заснований на фiзичних властивостях системи
дозволяє створити систему iдентифiкацiї з низьким рiвнем помилок.

Для даної системи енергетичнi критерiї, аналогiчнi застосованим в попе-
реднiх випадках, виявилися непридатними. Критерiй, хоч i заснований на ви-
мiрюваннi похiдної (пiсля фiльтрацiї), виявився працездатним. В першу чергу
це пов’язано з тим, що в основi були покладенi фiзичнi принципи.

Також у роздiлi дослiджуються процеси iдентифiкацiї системи Дуффiнга,
Ван-дер-Поля, вiбрацiйної системи iз гiстерезисом у силi, що повертає.

У п’ятому роздiлi розглянуте практичне застосування нових методiв iден-
тифiкацiї для генератора Колпiтца з використанням реального фiзичного
об’єкту. Параметром, що пiдлягає iдентифiкацiї, було обрано Rc. На рис. 29
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a b
Рис. 28. Процес iдентифiкацiї параметра fdm системи (42) групою методiв
“ql3rlWvnAAW” при умовах (28) (a) i (29) (b)

представлена електрична схема реалiзацiї генератора Колпiтца, яка була ви-
користана у данiй роботi.

Рис. 29. Електрична схема реального генератора Колпiтца, яка була використа-
на в данiй роботi

Впроваджено нову математичну модель, яка враховує бiльше нелiнiйних
властивостей BJT транзистора, та рiзних режимiв роботи.

Створено систему для отримання даних з використанням мiкроконтроле-
ру STM32F746 та пристроїв сполучення. За її використання отримано данi з
реального генератора. За допомогою програмного комплексу “qontrol”, який
описано у роздiлi 3, перевiрено адекватнiсть як нової моделi генератора, так i
працездатнiсть створеної для неї системи iдентифiкацiї.

Розглянуто групу можливих критерiїв (рис. 31), обрано критерiй qxz та
зроблено порiвняльний аналiз цього критерiю для моделi та об’єкту (рис. 30).

На пiдставi обраного критерiю та групи методiв ql3rlWvnAAW створено си-
стему iдентифiкацiї, проведено 4 реальних експерименти зi змiннимпарамет-
ром Rc, та проведено iдентифiкацiю (рис. 32).
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Рис. 30. Залежностi значень кри-
терiїв iдентифiкацiї для моделi си-
стеми Колпiтца

Рис. 31. Порiвняння залежностей
значень критерiю iдентифiкацiї
qxz реального генератора Колпiтца
з моделлю

a b
Рис. 32. Процес iдентифiкацiї параметра Rc реального генератора Колпiтца:
динамiка агентiв (a) i рiзнi методи визначення pid (b)

Результати iдентифiкацiї продемонстрували, що метод ql3rlWvnAAW при
обробцi реальних даних забезпечує як вiдповiднiсть отриманих значень пара-
метра Rc, так i непогану швидкодiю.

У шостому роздiлi запропоновано модель системи зв’язаних релаксацiй-
них генераторiв (“relax3d”), якi проявляють хаотичну динамiку при певних
умовах. Релаксацiйнi генератори, прямо або побiчно, набули широкого поши-
рення в схемотехнiцi. Основними параметрами схем з релаксацiйним генера-
торами є напруги включення Von i виключення Voff елементу, що перемикає,
напруга живлення Vcc, ємнiсть конденсатора C, опiр ланцюгiв зарядки Rch i
розрядки Rdis.

Пропонований хаотичний генератор являє собою систему з трьох релакса-
цiйних генераторiв. Елемент, що перемикає, в кожному з них реалiзований на
парi комплiментарних транзисторiв (рис. 33). Параметр, що пiдлягає iденти-
фiкацiї, було обрано Rb, так як саме вiн контролює взаємодiю мiж релаксацiй-
ними елементами.

Створено двi схеми, якi реалiзовують запропоновану динамiку, та вiдрiз-



35

Рис. 33. Електрична схема системи з трьох пов’язаних релаксацiйних генера-
торiв на парi комплiментарних транзисторiв

няються засобом реалiзацiї релаксацiйних елементiв. Для отримання резуль-
татiв використаномiкроконтролерну систему, яка була описана у попередньо-
му роздiлi.

При певних значеннях Rb зв’язок мiж релаксацiйним елементами стає
сильнiшим, i при цьому можлива ситуацiя, коли процес заряду одного еле-
мента настiльки уповiльнює момент перемикання iншого, що це уповiльнен-
ня впливає на всi елементи. Виникає стан “перегонiв”, коли перший елемент,
що перейшов у режим зарядки iстотно сповiльнює перемикання другого. Та-
ким чином, виникає точка бiфуркацiї, коли малi змiни в початковому станi
системи призводять до iстотних змiн в подальшiй динамiцi, що може призво-
дити до хаотичної поведiнки.

При цьому спектр системимаєщiльнi дiлянки, пiдтверджуючи хаотичнiсть
поведiнки (рис. 34, a). Аттрактор системи (рис. 34, b), навпаки, менш щiльно
заповнює доступний простiр.

a b
Рис. 34. Спектр Vb(t) (a) та аттрактор (b) для системи “relax3d” при Rb = 34.0kΩ

Модель системи пов’язаних релаксацiйних генераторiв можна представити
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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

.

. (43)

де: Rb — опiр в ланцюзi живлення (iдентифiкований параметр), Ci — ємно-
стi кожного з релаксацiйних генераторiв, Rvi — опори зарядки релаксацiйних
генераторiв, Ri — опори зарядки релаксацiйних генераторiв, I i,leak — струми
витоку. Функцiї Oni() визначають моменти спрацьовування переключаючих
елементiв, i, з огляду на їх релейно-гiстерезiсний вид, задаються алгоритмiч-
но. Визначальними параметрами при цьому є Von,i, Voff,i.

Розглянуто декiлька критерiїв (рис. 35), та обрано критерiй qrv:

qrv = V1+V2+V3

Vb
. (44)

Рис. 35. Залежностi для розглянутих критерiїв iдентифiкацiї для системи ре-
лаксацiйних генераторiв на парi комплiментарних транзисторiв. Щiльнi лiнiї
вiдповiдають об’екту, iншi — моделi

Для системи “relax3d” було проведено 3 експерименти, кожен з яких по-
лягав в отриманнi даних (Vb(t), V1(t), V2(t), V3(t)) з реального генератора, з по-
дальшиммоделюваннямпроцесу iдентифiкацiї в програмi “qontrol”. Результа-
ти моделювання процесу iдентифiкацiї в першому експериментi (рис. 36) по-
казують, що запропонована система iдентифiкацiї виявилася працездатною.

Також дослiджено вплив параметрiв системи iдентифiкацiї на похибки
iдентифiкацiї. Пiдтверджена можливiсть використанняширокого спектру цих
параметрiв.

ВИСНОВКИ

У роботi вирiшена науково-технiчна проблема iдентифiкацiї параметрiв
складних технiчних систем у режимi хаотичної динамiки з метою забезпечен-
ня їх керованої поведiнки. При цьому:
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a b
Рис. 36. Процес iдентифiкацiї системи “relax3d”: динамiка агентiв (a) i рiзнi
методи визначення pid (b)

– створено новi критерiї iдентифiкацiї, якi, на вiдмiну вiд тих, що iснують,
придатнi для аналiзу стану та динамiки хаотичних систем, що створило
фiзично зумовлене обґрунтування працездатностi систем iдентифiкацiї;

– створено новий клас систем iдентифiкацiї у межах адаптивно-
пошуковой парадигми, якi, за рахунок використання колективної
динамiки ансамблю пошукових агентiв, забезпечують кращу швидкiсть
iдентифiкацiї без iстотного впливу на похибку iдентифiкацiї;

– проведена перевiрка працездатностi запропонованих методiв на при-
кладах як вiдомих систем хаотичної динамiки, так i на прикладах декiль-
кох iнших динамiчних систем (модельних та фiзичних), якi проявляють
складну та хаотичну динамiку;

– визначено, що системи з сухим тертям з точки зору задачi iдентифiкацiї
при певних умовах функцiонування мають властивостi, що поєднують їх
з системами хаотичної динамiки;

– створенопрограмне забезпечення, придатне длямоделювання як систем
хаотичної динамiки, так i систем мультиагентної iдентифiкацiї;

– проведено як комп’ютерне моделювання процесiв iдентифiкацiї систем
хаотичної динамiки, так i фiзичне моделювання таких, що пiдтверджує
адекватнiсть побудованих моделей.
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АНОТАЦIЯ

Гуда А.I. Ансамблевi пошуковi моделi i методи параметричної iден-
тифiкацiї систем з хаотичною поведiнкою — На правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора техничних наук за спе-
цiальнiстю 01.05.02 — «математичне моделювання та обчислювальнi мето-
ди». Нацiональна металургiйна академiя України, Мiнiстерство освiти i науки
України, Днiпро, 2018.

Робота присвячена актуальнiй науково-технiчнiй проблемi iдентифiкацiї
параметрiв складних технiчних систем у режимi хаотичної динамiки. Нелiнiй-
нi динамiчнi системи, розповсюдженi в сучасних технологiчних i природних
процесах, можуть проявляти хаотичнi властивостi в своїй динамiцi. Проаналi-
зовано iснуючи методи iдентифiкацiї та моделi динамiки пошуку.

Показано, что для створення систем iдентифiкацiї, якi були б працездатни-
ми в умовах хаотичної динамiки, необхiдно використання iнтегральних кри-
терiїв. Розглянутi фiзични обґрунтуваня для створення критерiїв, як на пря-
мому використаннi фiзичних законiв, так i на емпiричних засадах.

Запропонована структура з використанням множини пошукових агентiв i
координатора пошуку. Створено методи оцiнювання параметра трiйкою по-
шукових агентiв, як при безпосередньому використаннi критерiю, так i в разi
застосуванняфункцiї якостi. Дослiджено залежностi похибки iдентифiкацiї вiд
метода та його параметрiв. Введено групу методiв роботи координаторiв по-
шуку, визначено залежностi якостi iдентифiкацiї вiд параметрiв взаємодiї ко-
ординатора з агентами.

Створено програмне забезпечення “qontrol”, яке призначено для моделю-
вання складних нелiнiйних динамiчних систем, у тому числi при аналiзi про-
цесiв iдентифiкацiї систем хаотичної динамiки.

Працездатнiсть та властивостi розроблених методiв перевiрено при
розв’язаннi задачi iдентифiкацiї кiлькох нелiнiйних систем, як вiдомих систем
хаотичної динамiки, так i нових. Було визначено, що iснують системи, якi не
є хаотичними, але з точки зору iдентифiкацiї мають з ними спiльнi риси.

Властивостi запропонованих методiв iдентифiкацiї дослiджено на двох ре-
альних фiзичних об’єктах: генераторi Колпiтца та системi зв’язаних релакса-
цiйних елементiв.

Ключовi слова: хаотичнi системи, критерiй iдентифiкацiї, пошуковий
агент, координатор пошуку, ансамблевi методи пошукової iдентифiкацiї.
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Работа посвящена актуальной научно-технической проблеме идентифика-
ции параметров сложных технических систем в режиме хаотической динами-
ки. Нелинейные динамические системы, распространенные в современных
технологических и природных процессах могут проявлять хаотические свой-
ства в своей динамике. Проанализированы существующие методы идентифи-
кации и модели динамики поиска.

Показано, что для создания систем идентификации, которые были бы ра-
ботоспособными в условиях хаотической динамики, необходимо использова-
ние интегральных критериев. Рассмотрены физические обоснования для со-
здания критериев, как на прямом использовании физических законов, так и
на эмпирических принципах.

С целью повышения быстродействия системы идентификации предложе-
на структура с использованиеммножества поисковых агентов и координатора
поиска. Созданы методы оценивания параметра тройкой поисковых агентов,
как при непосредственном использовании критерия, так и в случае примене-
ния функции качества. Исследованы зависимости ошибки идентификации от
метода и его параметров. Создана група методов работы координаторов по-
иска, определены зависимости качества идентификации от параметров взаи-
модействия координатора с агентами.

Создано программное обеспечение “qontrol”, которое предназначено для
моделирования сложных нелинейных динамических систем, в том числе при
анализе процессов идентификации систем хаотической динамики.

Работоспособность и свойства разработанных методов проверено при ре-
шении задачи идентификациинескольких нелинейных систем, как известных
систем хаотической динамики, так и новых. Было определено, что существу-
ют системы, которые не являются хаотичными, но с точки зрения идентифи-
кации имеют с ними общие черты.

Свойства предложенных методов идентификации исследованы на двух ре-
альных физических объектах: генераторе Колпитца и системе связанных ре-
лаксационных элементов.

Ключевые слова: хаотические системы, критерий идентификации, поис-
ковый агент, координатор поиска, ансамблевыеметодыпоисковойидентифи-
кации.

ABSTRACT

Guda A.I. Ensemble search models and methods for parametric
identification of systems with chaotic behavior.— As Manuscript.

Thesis for the degree of Doctor of Technical Science in Specialization 01.05.02
— «Mathematical Modelling and Computational Methods». National Metallurgical
academy of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipro, 2018.

The dissertation is devoted to the actual scientific and technical problem of
identifying the complex technical systems parameters in the chaotic dynamics
regime. Nonlinear dynamic systems are usual in modern technological and natural
processes, and can exhibit chaotic properties in their dynamics. The existing
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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.

In order to improve the identification system speed, a structure. which consist
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 and with the use of the quality function. The dependence
of the identification error on the method and its parameters is investigated.

A group ofmethods for the work of the search coordinators has been created, the
dependencies of the identification quality on the parameters of the coordinator’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 identification systems
when new methods of agents and coordinators appear. The properties of the set of
proposed methods for an artificial quasistationary test system are investigated. A
subset of methods 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
verified 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 quality 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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