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o parametrach skupionych dla wymuszeń zdeterminowanych 
ora* wtoobmatyosnyoh,

- dynaaiki obiektów liniowych nieustalonych jednowymia
rowych o parametrach okupionych dla wymuszenia zdeter
minowanego.

Dla każdego typu obiektu oraa wyauoaonia aformuiowaoo metody iden
tyfikacji oraz aproktymacji operatora modelu. Omówiono sposoby wys- 
nacsonia charakterystyk dynamicznych w obaaars* oryginałów oraa ob
razów. w skrypcie aamioaaoBono równio* metody i apoeoby analiay nie 
atosowana w matenatyce klaaycanaj. * stanowig sagalniani* matowetyki 
otooowanej. Metody to mog* być * powodsoniom aaatoaowene w oblicse- 
niaoh praktycanyoh oraa podoaa* opracowania pomiarów doówiadcaaluych 
w sakreeie badani* dynamiki obiektów inżynierii cbemicsnej.

Zroauaionio problemów omawianych w akrypci* wymaga od atudontów 
minimalnego zaaobu wiaday tecbnicanej. Prsyjgto pewna aałożenia do- 
tyosgce poziomu przygotowani* czytelników * zakreaie zagadnień ma
tematyki, mechaniki płynów,inżynierii chemicznej oraa automatyki. Za
gadnienia te obejnujgt

a/ w sakreeie matematyki - funkcje analitycana, przeksz
tałcenia całkowe,równania róż
niczko**, funkcje przypadkowa, 
elementy matematyki atoaewa- 
n*j.



V ■ sekrecie mechaniki płynów - Miana* •«; oras tMr- 
cii«
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algebra sohematóe blokowych.
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1. OBDUCTT. DTHIMICZIB LHIOW1 U8TALOKB JIDMOWIMIAROWl 
O PABAMETRACH SKDPlOnCH. WYWSZINIA ZDST8RMI9OW1NB

1.1. Wstęp

Projektowani* układów regulacji procesu przebiegającego w linii 
technologicznej, dobór regulatorów oraz określenie nastaw *otna zraa- 
lisować praktynani*, jeżeli znamy charakterystyki dynamissne ooiek- 
tów. Obiekty takie eg swykle bardzo słotone i trudno jeat określić 
wszystkie ich włainońci dynamiczne. Zaawyccaj nie dysponujemy psiną 
informacją o pracy obiektu w linii, a więc praktyczni* jesteśmy uu- 
szeni posługiwać się opise* zate*atycsny* przyblitony*. Stopień przy
bliżenia obiektu modele* zależy od posiadanej informacji o obiekcie 
oraa od wyaagań technicznych.

Bas żadnych uprosscseń otrsymamy siodeł obiektu opisany równanie* 
różniczkowy* nieliniowy* stochastyczny* o współczynnikach przypadko
wych roałotonych w osasie i przestrzeni. Stosując największe uprosz
czeni* otrzymaay krańcowo najprostszy model opisany równanie* li
niowy* o współczynnikach stałych zdeterminowanych.

1.2. Obiekt dynamiczny

Dynamika procesowa badi. przebieg procesów w obiekcie dynamicznym. 
Obiektem taki* nazywamy zbiór elementów lub części połączonych ae 
sobą według określonego programu i wzajemnie oddziaływujących z oto
czenie*. Oddziaływanie jest możliwe dzięki istnieniu w obiekcie ele
mentów odbierających i wytwarzających infornację. Wielkości, przez 
które otoczenie oddziaływuje na proce* przebiegający w obiekcie dy
namicznym nasywa iy wielkościami wejściowyai /zmienne wjjściow*/. In
formacja wytwarzane przez obiekt dynamiczny nabywany wielkościami 
wyjściowymi. Zmienne wejściowe, na które nie many wpływu nazywamy
zakłóceniami /wymussenia szkodliwe/. Zmienne wejściowe o określonym
przebiegu używamy wielkościami sterującymi /wysuszenia pożyteczne/

Badanie procesu przebiegającego w obiekcie dynamiczny* sprowadza 
się do określenia przebiegu wielkości wyjściowych w oparciu o infor-
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■acje o stanie dynariaisi«>■ obiekt* om* ■ertośai wielkeśai wejśsio- 
wyoh. Sta* obiektu w daaya nonencie 1 w ■eaenbaab naetfpąyete określa 
sią relacje*! nabsaatyessyni jednosnaesnyai dl* danego obiekt*.

Soheaat obiektu dynaaiosaego pokąsano ao rysunim 1.

V | •

w obitkf ___H—
u

Tl
Hys. 1. Sobeaat obiektu dyn*- B

■ieanego

- wielkość wejściowa uśytecsna, 
uaośliwiająca celowe oddziały, 
wanio a* proces,

- wielkość wyjściowa, eharaktery- 
sująoa etan obiektu,

- wielkość sakiócająo*,podlegają
ca bespośrednieau poniarowi,

- wielkość sakłócająca, nie po<U 
legająca bespośrednionn powie - 
rowi.

1.3. Układ regulacji

lutoaatysacja pracy obiektu swiąkssa jogo wydajność,podnosi jakość 
produktu ora* polepasa bespieoseństwo pracy. Autoaatysacja sterowania 
procese* obejauje systea pobierania infornaoji o procesie, prsotwa- 
rsanie tej intonacji sgodnie s opracowany* algorytae* sterowania 
/progra* sterowania/ oras re*lis*cji oddsialywani* na prooes. Syntes* 
układu regulacji autoaatyesnej wynaga snajoaości saohowania procesu 
przebiegającego w obiekcie w osaaie /dynaaik* procesowa/.Jeśeli in>
foraaoje o obiekcie prsedatawi*} syabolicsnie w postaci bloków, to 
achiaat obracający niejsoe obiektu w ukladsie regulacji na postać 
/rysunek 2./.

Bya. 2. Scheaat funkcjonalny układu regulacji autoaatyosnaj pracy 
obiektu
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1 - nadajnik wartoóoi sedanaj/wytwarsa oddsiaływanie starająca,
pPMtMTM Sygnał/,

2 - osłon porównani*,
J - korektor sseregowy/atosow iny do uspokojenia układa regula

cji/,
* - wsaacniacs odcbylenia/prsetwarsa odobyleuia regulacji £ i 

■ afakc^a tego działania na wyjóciu sa wsaaoniaosa otrsyauje 
•ią wielkodó yu. /,

5 - elenent wykonawcs>/elenent urucbaaiający organ regulacji/,
6 * korektor aseregowy,
7 - obiakt/osąóó układu regulacji,w której reguluje aią paw u

wielkodó/,
8 - urządzenie poniarowo-prsotwarsająea/elonęnt reagujący na

sniany prooeau i prsejaująoy parenatr wyjAoiowy,który przet
warza w sygnał wyjóHouyi jedeli sygnał wejściowy i wielkodó 

/X taj aanaj natury,to urządzenia przetwarzające soda 
nie uystąpowaó/,

uB - wielkob zadana,
g, - e/gnał rozkojarzenia/wskadnik dokładności regulaoji/t 
/I - eygnał oduaiaływania na ursgdsenie wykonaeose, 
u* - wielkodó regulowana, 
u - wielkodó wyjóoiowa.

1.4. Model obiektu

Obiekt dynaaiosny jeet tworen rseosyeiatyn i do obliosad aatana- 
tyosnycb saatypujeny procae w nin prsebiegajfjO) abstrakcją natena> 
tyosną sawiarającą aaianne 

0)
gdaiet t - osaa,

M - tbiór wssyatkich wielkodci wejdciowyoh,
U - sbiór wssyatkiob wielkoóoi wyjóciowyob,
B - tbiór wapółrsfdnyob stanu,
P - sbiór paraaetrów,
A - operatory natenatyosna i logicsna.

Abstrakcją natanatyosną zapisaną w postaci świątków natenatycsnycb 
nasyrjay operatoren obiektu

(2)



gdziet AQ - operator obiektu,
»x T - zbiór mpcrządkowanych sonantów tak.be t^ > t# ,
lo - sbićc wielkobci obrębia jąoych "historie" obiektu.

Całą informacje o obiekoie potrzebną do jogo identyfikacji uzysku
je aią a roswabaó teoretyosnyoh /infomacje jakościowo/ ora* ■ po
miarów doświadczalnych /informacja ilościowa/.* oparcia o rozwabania 
teoretyczne określany strukturo obiektu,a wito przypieujeay obiektowi 
pewne cechy charakterystyczne,jak np. nieliniowość,własności niomta- 
łona i stochastyczne oraa rozkład parametrów * przestrzeni. Pomiary 
doświadczalne dają zbiór zarejestrowanych krzywych m1(t) ,...,^(t), 
u^t) .....u^ft) * przedziale /O^t£T/. Otrzymane * tan sposób 
informacja ilościowa 6 Ba wymiar mem

$-({nvmj(t), , Hń, (0(3)

V zalotności ( 3) wielkości m (t) oraa u^(t) aą konkratymi funk
cjami czasu.

Jebali dysponujemy informacją o klaaia obiektu/ wybór aodalu a 
klaey polega na określeniu wartości paraaatrów aodalu w oparciu o 
kryterius jakobci identyfikacji/, faktami uatalonyai w caaeio doó- 
siadoaoó oraa wiedaą sformułowaną w postaci snanyob sssad fiaycsnych 
dotyosącycb badanego procesu, to notoay obiekt badany nastąpić aode- 
Isa. Obraten nateaatyosnya aodalu jest operator aodalu

u(t)-A[t,t0,m(to),m(t)] (♦)

gdsiei A . operator aodelu aateaatyosnego /algoryta tranafomacji 
jednej funkcji w drugą/,

a(t0)- wielkobć obrębiająca stan obiektu w aoaencie tQ<t, 
ł - oanaosa główny argusant funkcji, wsględaa którego proces 

roswija sią.
Operator aodelu powinien być w pewnym stopniu "sblitony" do opera

tora obiektu

A^Ao (5)

gdsie K - kryteriua prsyblibenia/ optymalnych uproaseseń/. 
Relacją ( 5) prsedstawiono grafionie na rysunku J.
Model matematycany sawierai

- zmienne podatnwowe procesu przebiegającego w obiekcie,
- salebnobci poaiędsy tymi zmiennymi w stanie ustalonym i



aieustalonyu
- warunki ogranieaajgoo prsabieg procesu,
- kryteriun optyaalności,
- funkcje optyaalnoćci. (-------- ,

Poniawai bespoćrednie określe
nie operatora obiektu jest niea- 
■iernie trudne lub uryaa nieaoś- 
liwa,to operacje prsyblitania 
realiaujeay praktycznie praea po
równanie reakcji /odpowiada!/ bo- 
dalu i obiektu na to saao wywu- 
esenie.

Praktyosnie, jako kryteriuB-
roskojarzenia poniedsy obiektea 
ora* aodelea prsyjauje alf aa- 
leśność

Ryn. 3.’ Aproksymacje operatora 
obiektu operatoren aodelu

e ■rmn (6)

gdzie UnW) - reakcje aodelu na wyauazenie.
Zalotności poniedsy amennyai w stanie uetalonyu stanowią treść 

aodelu statycsnego. Model dynamiczny natomiast wyrata saletności po
niedsy tyni sniennyaii w procesie przejścia od jednego etanu ustalo
nego do drugiego.

1.5. Układanie równań obiektów

Model natanatycsny Obiektu foraułuje aiy wykorayatująe równania 
bilansu aasy.pfdu oras energii. Katdo a tych równań na poatać

Ak’We-Wj/+G'Z (?)

gdaiet - akunulacja substancji w rospatrywanoj objętości,
Wa-Wy - wypadkowy konwekcyjny struaień substancji prsanika- 

jgcaj w glgbobjftoćci prsos powierschnif ogranicta- 
jgcs ty objętośćt

G - wytwarzanie substancji praea tródło,
Z - sutycie substancji w procesie.

Pod pojęcien "substancja" rosunieay aasg,pfd oras energii.
Postępowanie aniersająoe do ustalenia układu równań opisujących 

nodal nateaatycsny obiektu aotna rozbić na kilka etapów:
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- określenie wapółMądayah etanu,
- określania ograaioaeń na wepółrządne atanu,
- ulatania równań etanu,
- określania wielkości wejściowych,
- określenie ograniczeń na wielkości wejściowe,
- określenie. wielkości wyjśclv«>ah,
- motania równań wyjściowych.

V przypadku ogólnyn otrzynauy nośni obiektu opinany równanien eta
nu

oraa równanien wyjścia

u(t)-9(t,r(+),me0
(’)

Zwiąaak poaifday równanien etanu oraa równanien wyjścia pokazano 
na ryeunku ♦.

Ryz. ♦. Scbenatyczne przedstawiania związku 
poaiądzy wialkotoiani n,r oraz u

Bównuue (8) jeet 
nawoze równanien 
róśniozkowyn pierw- 
azogo rządu,a rów

nanie wyjfcia ( 9 ) 
jeat równanien al
gebr aioznyn. Oba te 

' równania w ogólnyn 
praypadku aą wekto- 

- rowe,nicliniowo o 
wepółczynnikach za
lotnych od oaaau. 

funkcje f orar g egJeśeli obiekt jaat liniowy uatalony,tc jeet 
liniowe wzgląden aniennych r oraz a i nie zaletą od ozaeu lub opina
ny jeet nodalen linaaryzowynyn,to układ równań (8) oraa (9) przyjnie 
poetać

<ŹL^l=Ar(+)+Bm(t)
dt

(10)

u(t)-Cr(t)+Dm(t)
(11)

Dodatkowo do równań (8) lub (10) naloty dołączyć warunki począt
kowe
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r(t.)-r. (W

oraa określić ragd obiektu.oayli licabf róenad w układało ( 8 ) lub 
(10 ) ,to jeat liccb* wapółrafdnyeh atanu.

trv całkowicie doświadoaalnej identyfikaoji nodelu obiektu rów
nani* ( 9) aapiauje alg ■ poataci

u(f)«A(mfl),rCW) (13)

Jaśali roapatrujeny tylko at— dynanicany obi*ktu,to równania (nj)
prayjni* poetaó

u(t)®Atn •
.ł

(•»♦)

gdai* nauk » oanaoa* lulał*nie operator* nodelu obiektu.
Z*l*śnośó (K) określając* charakter wigai poaigday wialkoaciaai 

w«jścio*ą i wyjśoiową praadatawi* atrukturg nodelu.
Punkt równowagi r0»n0 oraa uQ odpowiada etanowi uatalonenu i 

apełnia równanie

Afo+8mo"0 (15)

u© • Cr©+ Orno pg)

Pod pojgcien "określani* wapólragdnych etanu" roaunieó n*l*śy sna- 
leaienie najamiejasago aaotawu aniennych,których wartości w dowolnej 
chwili t "podaunowalyby" całą "hiatorig" proceau. Dl* danego obiektu 
noś* iatnieć wiele aaapolóe solennych, epeiniaj^oych wTMgania ata- 
wiane wapólrafdnyn atanu. Moio ai* okaaać*ta niektóre ae wapókr*fd> 
nyoh atanu nio ag iatotna dla roapatrywanyah aapektów proceau w ana~ 
lisowanyn obiokoio i aoina ichnie uwaglgdniaó w opinie. Łieaba wapól- 
ragdn; < o atanu ni* pokryw* aig a lioabg aaiennych oyjóoiowych obiek
tu. 2*"ra a wielkości r^(t) (ial7n noś* nie byó wielkością wyj
ściową obiektu. - Łicaba wapółrapdnych atanu pokryw* ai* a ra*d*a rów
nani* opiaująoego awiąaak wyjśoie-wajśoie.

Zalotność ponigday aygnalaa wyjśoiowyn ^(t) * u (t) oraa jednjn 
aygnałon wejściowy* n(t) pray n^ nośna praedataoió w poataci rów
nania

+QoU(+) =bom(t) (17)

a warunkani pocagtkowyni

Mim



18

dlu(B

d7~ -Uio, i-0,4,i 

t*to

Bównianie (1?) okłada alf według naatgpo- 
jgcaj metodykit

. ustala się wielkości ■ oras u(
- doaaukuje alg praw fiayosnycb ragdag- 

oyob procasea,
- wyaliainowuja alf aaianne pośrednie,
• określa się warunki poosgtkowa.

Praykładowo dla aiescalnika ograewanego 
płassoaea /rysunek 5/ waayt

- wielkość we jściowa- ,
- wopółrogdae stanu- A?(t)»'^i6t)/'^W4®2/»
- wielkość wyjściowo-tHt) •

By a. $. Miasaalnik og- - wialkoSd saUdoająca.podlagająoa bas> 
rsaoaay płass- podradaiaau poaiarooi- l|(t), 
csaa Układ równań atanu saaiarajgoy całą £n~

foraanjf o dynasioa obiektu /aiesaalnik/ sa- 
piSMay w postaci

Bównania ta nońna prsadirtaaić a postaci

«c0o(+)<>G)+ei^a) (19a)

(20a)

08)

Po wyaliainowaniu wielkości pośredniaj ^t) otrayaaay Jedno rów
nanie rótnicskowa drugiego rsgdu

(-eg+ł^p(t)xc^^+(^pcł-e{^(ł) (21)

które wolna sapiaać w postaci ogólnej
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os^fr+Q<^S+o‘W *c ♦CkdttUtw\(ł) (w.)

Równanie to wiąśe ze sobą wielkość wyjściową (>$) jako Jedną m 
współrzędnych etanu oraz wielkość we Jśoiową l\(t) . Pozostałe wiel
kości prawej strony równanie modelu «ą albo parametrami równania, albo 
wielkościowi wejściowymi zakłócającymi. * przypadku rozpatrywanego 
przykładu w równaniu (21) występuje tylko Jedna wielkość I>0 (t) . Je- 
śeli wielkość ta będzie stałą, to stanie się wtedy parametrem. Jeśeli 
śnienia się w sposób przypadkowy, to mośo być albo wielkością zakłó
cającą podlegającą lub nie podlegającą bezpośredniemu pomiarowi.

1.6. Identyfikaoja
•

Identyfikacja polega na oporządzeniu opisu matematycznego procesu 
przebiegającego w obiekcie dynamicznym z punktu widzenia zasad poz
nawczych lub sterowania. Identyfikaoja własności procesu Jest niez
będna podesaa syntezy układu sterowania tym procesem.Z praktycznego 
punktu widzenia identyfikacje tylko dla identyfikacji Jest wynaturze
niem. Powinna być ona podporządkowana problemom regulacji automatycz
nej.

Zagadnienie identyfikacji stawia następujące wymaganiat
- prostota realizacji algorytmu identyfikacji,
- skrócony osas obserwacji procesu identyfikowanego,
- minimalne naruszenie warunków naturalnych przebywania pro

cesu w przedziale czasu prowadzenia doświadczeń,
- zainstalowanie odpowiedniej aparatury pomiarowej.

Celom identyfikacji Jest wybór,a określonej klasy modali,takiego 
modelu /operator ś oraz obszar wartości parametrów operatora/ , 
dla którego kryterium Jakości identyfikacji przyjmie wartość ekstre
malną. Zalotność kolejnych oszacowań od wyników pomiarów parametrów 
modelu nazywamy algorytmem identyfikacji, a Jego realizację prak
tyczną nazywamy identyfikatorem.

Łańcuch działania w identyfikacji procesu pokazano na rysunku 6.

Ryz. 6 Schemat blokowy identyfikacji
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Identyfikacja na na Min wyznać Mnie struktury operator* A (♦'i 
oraz określenie ><o parametrów. Jeteli obiekt opieany Ja et równaniem 
(1*) , a operator modelu aa poetaó

to struktura operatora określona Jest zbiorem funkcji

a Jago parametry *ą współczynnikami rozkłaa.

C«{c;sCi«const,iM'N) (aa)

Pojęcie "struktura" w prooeeie identyfikacji utośaamiane Jest a
operatorem modelu a dokładnością do stałych wepółcsynników.Struktura 
obiektu zakodowana w operator ee kQ ( 2 ) noto być rótna od struktury 
operatora modelu A. Operator notę mieć mniej wielkości wejściowych 
i wyjściowych niś obiekt, escsególnie Jeśeli dysponujemy skąpą in- 
formacją doświadczalną.

Identyfikacja etrukturalna obejmuje probleayi
- wyodrąbnienie obiektu s otocsonia, ’ r
- określenie minimalnej /racjonalnej/ liosby wejść oras wyjS4
- określenie postaci funkcji f,
* analizowanie realizacji algorytmu identyfikacji/ informacja 

o Matowaniu się obiektu napływa w coraz więksi)»J ilości , 
to Jest model adaptuje się do obiektu tak,to reakcja mode
lu i obiektu coraz mniej róśni eię między sobą/.

Gdy interesuje nas problem regulacji automatyosnej, to cel regu
lacji i algorytm realizacji określają sposób wyodrębnienia obiektu s 
otocsonia. Bos modelu obiektu nie motna sformułować oalu.

funkcja oelu 1* modo być określona sbiorem stanów wielkości wyj- 
ScicweJ,który musi być osiągnięty w procesie regulacji

(»5>

gdsio U* - wielkość wyjściowa,która powinna być osiągnięta w procesie 
regulacji.

Jeteli dysponujemy ursądseniea regulacyjnym o sdolnośai oddzia
ływania na pewien sbićr wielkości wejściowych g"

(2g) 
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gdzie M* - wbito wielkości wejśclowyok regulujących,to proces iden
tyfikacji i cal regulacji *ą zrealizowane.

Gdy obiekt dynamiczny opisany jest walotaośoią

U»A(R,M) (2?)

Ołłi dyepomjeay oddaiaływaniani M* (26) taki *i,de

U”*A(R,M') (i>>

to Ml regulacji jast osiągnięty, • wiąc określono przydatność obiek
tu do celto regulacji.

Scbeąat blokowy procedury identyfikacji dl* Mlto regulacji po- 
kazano na rysunku ?.

Jeśoli struktur* operatora jest 
znana, te identyfikacja sprowadza 
•if tylko do wyanaaaeni* paramet
rów struktury /identyfikwo ja par*- 
netryozn*/.

JeZoli aodel obiekt* opisany 
jest rtonaniaai'

Bys. 7. Bobeaat blokowy reali- 
saoji funkcji oolu tJ* uC)’A[r(B,m(łn

gdzie i f - funkcja o ananej strukturze, 
8 - wektor pareaetrós.

to zagadnienie identyfikaci. parametrycznej / wysmosaaie paraaetrów 
o / sprowadza eif na przykład’do ainiaalizacji funkcjonał* 

3(e)=-fk[u(4)-u*tt)]l'dł (jo)

to
gdziet ua(t) - wielkość wyjściowa dla nodalu,

k - liczba stała /prry k«2 funkcjonał buduje cif w oparciu 
o kwadratową aiarą błędu/.

Jośoli nodel obiektu opisany jest rćwnanien

f a;Dlu(ł)* f (n

i«4
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gdzie Db i , a operator modelu określony jest n*m*1 paaaaetrami 
Ctt

A«(da1o4,->CkM,b.,...,bm) (»)

to struktura modelu określona Jest liosbemi a ora* m, która muszą 
być określone • prooeeie identyfikacji otrukturalmej. W oparciu o 
identyfikacją parenetryosną na balia pomiarów doświadczalnych wysna- 
osa eią wartości parametrów operatora A

A »A(C‘o,C4ł...łCK.) (32a)

gdzie c^ parametry operatora wyżalone przez wepółcsynniki a ora* b.

1.7. Postać grenicana modelu obiektu dynamicznego

Stosując pewne ogranicsenia oo do własności operatora modelu ot
rzymamy najprostszą postać modelu.

Jeśelit
- zmienne.pochodna zmiennych są w potądze pierwszej, wezyst- 

kie osłony zalotności matematycznych aą liniowe.* wielkości 
wejściowe i wyjściowo powiązane aą ze sobą kombinacją li
niową, to model obiektu jest liniowy /skutek jest proporcjo
nalny do przyczyny/.

- jeat tylko jedna zmienna wejściowa i jedna imienna wyjścio- 
•a, to model obiektu jest jednowymiarowy.

- letnieje tylko jedna imienna niezmierna - csas.to model 
obiektu ma parametry skupione.

- współczynnik oras parametry wyztąpująco w równaniach są 
stałe, to model obiektu aa własności u.',esalelne od osasu 
/ustalone/.

- weaystkie wielkości wystcpujuce w opicie matonatycsnyn * 
ewojej pierwotnej postaci aą konkretnymi funkcjami csaeu . 
to model obiektu jest zdeterminowany.

Operator modelu obiektu posiadający w-zystkie wymienione cechy 
opiauje obiekt liniowy,jednowymiarowy.zdeterminowany o parametrach 
akupionyoh i niesalsśnyoh od csaeu.

Najminiejaaą własności* operatora modelu liniowego jeat saeada 
auperposyeji

A(ł){tc\ml(4)}-f.u;a) = LA;(ł)Cim;G) (33)
v»4

gdzioi k - liczba sygnałów wejściowych m^(t)dająoyoh funkcją n(t).
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- wielkość wyjściowa, 
n^(t) - wielk i wejściowa, 
«£ - obala,

A~(t) “ operator ■ &tel m

łaaada ta poamla łatwo wyznaczyć odpowiedś obiektu dynaaieanego 
aa liniową koabinacją wynuaooń dowolnego kształtu. Wynikiew przejś
cia togo typu wyruszenia praca obiekt dynaaicąny będzie liniowa kom
binacja odpowiedni na kaśdy akładnik wynuaaoaia konbinowanego.

Eałośonie liniowości obiektu nie joob uaikaifciaa trudności snę
li ay nieliniowej, loos poorała uczrlędnió prawidłowo cayuńki waś
nie jawo określające charakter obiektu.

..ajwaśni * jeeą cechą wodelu praybliśonego jert jego struktura gra. 
nicana. Powinna byś jak najproctoan^by badana aógł wybrać optymalny 
plan badań oraa ująć w całość fracaeaty intonacji.

Model obiektu djnanSennego powinieni
* aioć prostą i uroauaiałą konstrukcją ł -twą do wykorzystania 

praktycznego.
* epełniaś wyaagania w zakresie przebadanych saiennyoh.
- nieś wystarczające liczbę oałonów elcMatarnych w celu dok* 

ładnego odwaorowaaia obiektu raacaywiatego.

1.8. Praekaatałoenie całkowe Łaplaoeła

Praokeatałoenio

F(z)-Jf(t)k(t,z)dt W

gdaio k(t,a) jest jądren praekeatałcenia, naaywaay praekeatałcenien 
całkowyn. Postaś praokaatałcenia całkowego oraa problen^do roawigaa* 
nia którego J«iei byś aastoeowane praokeatałcenie, aaleśy od wyboru 
jądra k(t,a) oraa praedaia|u całkowania.

Jbśłli jądro k(t,a) ■Pkpf-St). a»-ec oraa b« «so , to otraynany 
praekaatałoonie Łaplaoe'a. Praekaatałoenie (3*1 a jądren ?Xp(-sł) wpro- 
wadaił do literatury po raa pierweay Buler /1?37r./. Lepiące w 
1872 roku wyjaśnił właaoości tego praokaatałcenia oraa wprowadaił 

| praodaialy całkowania nioogranicaone.
Praekaatałoenie Lepiące*a ałuśy do roawiąaywania rśwnań liniowych 

róśnicakowo-całkowych. Tranafonuje ono daiedainą oryginałów /anien> 
®a nieaaleśna - caaa/ na daiedainą obraaów /aaienna nieaaletna* częs
totliwość uogólniona/.

Prsokestałcenio Lepiące*a stosuje eią do funkcji analitycznych 
•pełniając/ch warunki



M

—<•

^>ó

CJ5)

06)

{a)-o >t<o O?)

gdzie H>0X>0 - stałe dowolne.
Warunki (35) ora* (36) osnaczaj*, *e całka ■ funkcji f(t) Jest 

zbietna, a funkeja-oryginął (36) jest ograniczona lub dgiy do niee- 
końasonoóci nie prydzej ni* funkcja wykładnie**.

Całko

gdzie a«cA+jU3- -sienna zespolona,nazwane całką Łaplace'* albo pros
ty* przekształcenie* Łaplace'*. Odwrotny* przekształcenie* Łaplace'* 
jest o* łka d-łjc*

która nosi nazwy całki Kieaanna-Mellina. funkcjo V(s)na*ywa*y trans
format* lub obrazę* funkcji f(t) nazywanej oryginale*. Szczególny* 
przypadki** całek 08) ora* (39) aą całki, dla których ^,*0

<«>■)

dfyo) (.,)

zwana całkaai Fouriera.
Jeteli rozpatrzy*y o* czasu i na niej punkt taO pn.yjnieny ** no

na nt obeerwaoji przebiegu funkcji f(t) ,to odcinek od-00 do 0“ na
zywany "historią" funkcji ,odcinek od O do t okreóla cs*e trwania 
procoau dynaadcznego, a w rto'ć funkcji f(t) przy t-weookri dla wtóruj 
stan ustalony.

V przypadku obiektów o najprostszy* aodelu *ato*atyczny* całk*
( 38 ) przyjaie poatać 
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stanowiłem **_*awoatroane praekwatałoaaia Łaplaoe*a.
Sohoaat rosaiąsyaania równań sa ponoeą pnekastałcea Upito*’* po

kąsano na rysunku 8.

Hys. 8. Sohsaat sastoaoaama prs*ksstalc*nia Łap]io*’t

1.9. Własności przekształceń Łaplaoe’a

W tablicy 1 zaaieszcsono podstawowe własności ] ‘sekształosnia lap- 
laoo’t bas icb udowodnienia.

1 Tablica 1
WłacnoOci prseksstałoeń Łtpl*oe’t

Łp Operacja Oryginał f(t^ Obrus >(•)[

1 liniowoóó o(4,(« icfehtł)
1

2 różniczkowanie oryginała
Obrasu wrrjętt Fw(5)

5 całkowanie oryginału CłlTlJr kw  4~ye)
oorasu -fWyt- i frez.-ci z

a przesunięcie 
■ dziedzinie

oryginału ; Kł-t.) ®-5łe ff£o)
obrazu u. £<*.♦*•>

5 rwiana skali 
a dziedzinie

oryginału F(5*$o)
obrazu F(as)_____ ■

6 wartożć 
funkcji

poca^tkowa ' lim , -+)
końcowa Z^*®5FT4IlZ

7 operacja 
względna 
parametru l^ł(+.»dA

li,n 
X-*Xo X
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1.10. Sranaforaaty sukniajssych funkcji

Praakaatałounia Laplaoa’a ułatwia roawigaywanio równań liniowych 
róńnicskowych lut całkowych. Suchanek operatorowy aprowadsa ba rów
nania do równań algabraiosayoh /rysunek B/. Tradnoóó nawodnienia po
jawia alf pr ty operacjach wsajeanago prsakssbałcerla obrusu i orygi
nału. Operację obliosań uproascaono praca opracowanie apeojalnych ba
bul. Pnykłady tranaforwat łupiące’a 138,39^ wybranych funkcji po
dano w tablicy 2.

Tablica 2
Tranaforwaty Łaplaoe*a wybranych funkcji

Oryginał f(t) Obrus V(a)

1 • ±n♦ , n-4.2.-b,-
n» 

Sń*4

2 4
5?cC

3 fnet<H n
IS+ct)**4

4 >ncut 5*^401

5 coscoł- 3
»!+W»

6 e^coscot*
4-pjŁ

7 s(nwt
1-oP

8 (»-aO
9 ^G^nojł

.10
i___ rv.
11 -tcl5inf>ł *

12 ł*co»pt
i

arcłg 5
k

rid+4)
4

5J*ł 
15 i1 i ”1* ~ff l>^dł jfiV frUl).Er4*=£jV2az

h6 p-O fa

17
CL -0‘

2i(r7 e 44
e-O<6

I
18 t"‘i (2n 4-4)1, fif .

2",4,ń'5*4i



1.11. Splot

Splata* datek funkcji ani fa(t) określonych dla t>0 na- 
aywaay funkcja f j(t)

Splot aa taki* aaaa właanodci Jak ilecny* lioab, a aiawicie 
łącanoddtprj*aionnc4ó ora* roadaiolnodó waflpdea dodawania/ Łjwfj ” 
*2**1* *i**2**i**jł tj • i
|Ł|**2|'&l*il *I*2|A Ody funkcja f(t) J*a. tranafo: mwalm, iao- 

norfisn potwala ■ rachunku foraalnya traktcwad funkcja analitycaną 
✓a-aaiouni aaapolona/ i operator /a-operator róinicakooania/ tak 
•aao.

Tranafonaatą Łaplaoa^a funkcji fj(t} Jaet ayrakanie 

llw-ft «’«!♦ (

Górna araniop całki eeanttranej aotna rosaaarayó do o» .Jeteli 
•yratonio podcałkowa poaaodjay prXs funkojf 4(t •?)

X[fc^4[r<«<5fłtnUH)dT]t& (»»
O o

Zaieniając kolojnodó całkowania ora* wprowadnając nową aaienną 
V> ■ t - T*, otriyaaay waór

który daj* ai* sapiaad w poataoi dwóoh niosaloknych całek

Korsyatająo aa waoru (*3) ora* (*?) a takie wprowadaając o*na- 
***nio aplotu

I -|4 1 1 =-|a^ *|a(A) (ce)
O

dkrayaaay

XlVtł’l -<£U<«»ł»«l <”>
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Za wsoru(49) wynika, Śa iloosynowi obrusów odpowiada splot orygi
nałów. Jest to twierdsonio Borella dla orygin»>a*. Podobnie nośna 
wykasaó.śo Jośoli przyjwiaay dafinioJe splotu • dziedzinie ot razów

X[g«]*XW*si PSw&Mdx (w)
to prawidłowo bydsic twierdzenia Borella dla obrasów

JlIWWHIUh W (’1>

1.12. Eesiduua funkcji

Funkcja analityczna >(.■) określona w obszarze niejodnoopójuya 
rosklada się w w pierścieniu r<|s-aJ(<B w szereg Laurenta

’i£łł* n
F(Ą'I Cn(S-So) (52)

n»-*
którego współczynniki ©t oblicza eiy se wzoru

Cn’2fj ds (53)

gdsio L —gładka linia zaakniets obejauj<oa punkt so.

Dla przypadku n»-1 oras przy przejęciu granicznyw “**ao otrsyna- 
■y

C-i =2y- | F(s)ds

Caikf (54) nasywaay reoidnua Funkcji analitycznej

res [F W.So']«res F(^ wC_4 (s*a)

która Jest równe c_^ współczynnikowi rozkładu taj funkcji w asoreg 
Lauranta o otoczeniu punktu osobliwego odosobnionego a“ao*

Jeśali funkcja P(e) ■ >1(s) / .gdzie ^(s) oraz ł2^a^ a4 
funkojaai analitycznymi, a biegun s>so funkcji Jest saren prostyn 
Mianownika >2,B) • I*aiduua oblicza cif se wzoru

V<?S[F(s),S<3x re S FO) - (55)
5 =So ri CSo)
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Jadali fanko ja >(*) aa w punkoie błagań wielokrotny n~tego 
rs«da (n> 1) , to reoiduu* funkcji »(■) oblicae aig no waoru

rwf6),s.yre.X [(s.s.f FI<] (x)

• oblicaeniach całki (59) Metodą raaiduów stosujeay dodatkowo nas- 
tgpujące twierdzeniai

— jadali kontur całkowania Ł okłada ai> s linii Be sad. mu koła 
o prc sienią r /rysunek 9/. to
i-F^es+d5 4-5^JF(s)eStc/s f5?x

Rya. 10. Kontur sawierająey 
biegun aQ, punkt 
osobliwy * ora a 
punkt roagałfsie- 
nia a^

AB
- dla dowolnej fankoji >(a) dądą- 

caj do nora jednostajnie wagi*- 
dea arguaentu a aa lukach c^, 
gdy r -»oa , orna dla dowolnego 
t > 0 aaohodai/laaat Jordana/

Wobec wsorów (59t57»58) otray-

CU|e»
57 J
7’ •'"I* olei- <x

’*rj.-ys,€^s’‘łcl) (59)
Jsieli aj (iw1,a» Bo a^a^a^ 

s< biegunaai lub punktani osob-
liwyai odoaobnionyni funkcji >(•} t 
to agodnie a twiardtenioa Cau- 
chyo’go oryginała* jest fankoja 
|(łV Łes|fbiĄi] (60) 

* i«ł
Jeteli funkcja »(s)poaa punk- 

tani (ia1,a) aa punkty roaga- 
łfsienia a* ( kalja ) /rysunek 10/ 
to wsór (60) prayjnie postać
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funkcja »(a)bądąoa ulsakiea wywierają i aejąpa weaystkio bdacuay 
proste

_----------- WŁ»2----------------- , <0'_ Nć*) J

(dnia «£ (ia1ta) są. pierwiastkaai wialcaiaaB ■(.■) aa oryginał 
postaci

detali Judea ■ pierwiastków •1»0 /funkcja »(a) ■ l(a) / • N <•) * 
-0. i“2»n /• to wsór ( 63)prayjaie postaó

& S;NT(si)

detali bieguny s£ funkcji f (a) są a* ( i-1"uó krotne,to 
bądsie funkcja f(t) opisana wsorea

Dla przypadku pierwiastków wiuloaianu >(s)

(6X)

obraasa

(6*)

(65)

obraasa funkcji »(s) ■ Ł(s) / w(s) bydsia wyrajanie

SÓaiei
£0 l+ &

Mok k,d5k

A-. . < 
lk

(66)

(67)

(68)

PrajrpisuJto funkcji y(s)rólna postacie, aoteay utrsyaaó saereg 
wsorów podobnych do wsoru (68) określających funkcją f(t) .

Jetali rospatrsyay funkcją

r^~2T|\5-jco S+i^N^)

i roslotyay Ją na ulaaki proste

(69)



oraz wysnaczyay stałe AO,X*,JL|,JL{, . . .»Aa»*i M ■■ortw

A«’N^rA"!^i a^^W-A^G^70
to obrzynany zalotność

F(4'’ ł\ ?Wt^p) ^H^TTS^Fkij ■
■ ił ^*0 (

Wysnaosouie oryginału so wsoru (?2) rozpatrsyny na przypadku pros
ty*. Jośoli funkcja f,(t) »^e y opisuje stan dynaniozny obiektu, 
a funkcja f^ (t} ■ sincot jeat wielkością wejściową, to zgodnie ze 
wzorca (30) oraz (43) funkcja fj(t) jest wielkością wyjściową. Zgod
nie se wzoren (*9) obrażeń bfdaio wyrąbanie

' ~TVH ’ 2J Cs-jw " 5+jw)

lub inaczej

I—!  . 1, *» * 4.J  . • '____ . '
V 1 ~2f| L^coT^jlo 4-jcT s+jco (-l-juiT} s+lf f-4+jcJ) 5+^ 

Po wprowadsoniu osnaoseń
Z s 1+ j cuT = |Z| € J f

■z -1-jwT
do wsoru (?3a) otrsynaay

W 2ff| wl' S-|O> e Wjw e śł^ 5tTl

Oryginałea funkcji ( 73b^ w przekształceniu Łaplaoe'a jest 
tonie

(73)

(73b) 

wyra-

(7*)

We storze (74) pierwszy wyraz suny określa etan ustalony obiektu 
liniowego, drugi wyras natowiast opisuje procce przejściowy wywoła
ny wynuszonion n(t) ■ sincOt zanikającyw po oze no t>>T.

Jotoli równanie charakterystyczne M(s) «O aa pierwiastki rze
czywisto jednokrotne, pierwiastki urojone,pierwiastki serowe oraz



pierwiastki roeasjwiste wielokrotne
^e 1*4 iRf»

to oryginałea funkcji F(a) będzie funkcja czasu

a obras m frnkoja osąstotliwokoi uogólnionej 

F« ’ &h. - +

ł ^oA'ś".-f« (7,)

1.1J. Funkcja 8 W

Funkcją Diraca / 6- funkcja, 6- funkcjonał/ nazywany taki twór 
aatenatycsnj, który dla katdej funkcji f(t) ciągłej ■ serso spełnia 
warunek

t»(o) (78)

a wiec jest to pewnego rodzaju filtr antenatycsny.
Funkcja 6ęt) na nieskończenie dutą wartokć prsy t«O, a dla wartok- 

argunentu róinego od sera jeet równa serc 
» dla ł*0 

0 dla 4*.O6(4) (79)

Obras graficzny funkcji 8(t)

a-0 
b — < 

ab—1

Hys. 11, Funkcja Diraca

pokazano na rysunku 11.
Jsteli rospatrsyny obaaar licsb i 

obassr funkcji,to prótni* poaiędsy 
tysi obssarani wypełnia 6 — funkcja, 
która jest równocssknie i liczbą i 
funkcją, a wiąc jest pseudofunkcją.

Definicja 6 - funkcji (79) weka- 
suje na fizycsną nieuożliwokć zreali
zowania funkcji S(t}. Generator funk
cji nuaiałby nieć nieskcncsenie dulą

t
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■oo. Dysponując skończoną nocą generatora funkcji aokasor otraymć 
Jodynie iapuls prostokątny /rysunek 12/. Praejkcie graniczne funkcji 

iapuu.su symetrycznego prostokątnego 6fc<t) 
5^ł) da je 5 -funkcję

Rys. 12. Impuls pros
tokątny

bW-Um 8g&) (ao) 
fe-»0

analogiczny efekt solna otrzymać, jsieli 
rozpatrzymy granicę pewnych innych funkcji

5tV" Wwit61) 

e 6*Ł (eia)
fc-»0 ,r

* lim -slncłA (ęu)
£-»0 r

Obraz graficzny funkcji (80^

i6ncn
T\ n-8

pokąsano na rysunku 1).
Jeieli csao atartu funkcji 

uaioiciay o sonancie t0.to otrzy- 
naay ogólng postać S" -funkcji 
/rysunek 1b/»

Rys. 1J. Wykres funkcji 5n(t'

5(1 -to'

0 U t 
Rys. la. funkcja Diraca s prso- 

suniętya arguaontea

Funkcja, której przebieg poka
zano na rysunku la , określona jest 
zalotnoćcin

oo , i '•'^o

W\ 0 .
Praktycznie w badaniach dynaniki obiektów inżynierii chemicznej 

*ot?c o:z*>adno3ci źródeł wytaarżncucych sygnały wynuszająco /zniana
- ■ma, ceaperat try,••r.ytkorci itp./ otriynany roznjty kształt funk

cji ” t . łururcję, kts^ej oirez truficzny pokazano na rysunku "5 
bar.yoaiy t'UŁi , rr-bną.

iapuu.su


FunkeJt boAm opi«*4
$<*) loiaotcią analityosną

1
0 ,V

*?[- («) 

0 ,i>ta
o t t t1 2 Fuakojo 5(t) ot*b S(t-**e) soją

U. h*<> pMta. •"”« »•»•>•■«*•»• ««“**

fSWd^d (•»>
_r§»<LW(wł-(.dnra-u u»

-j(+)6(ł-+o) =|(ło)5(ł-+o) (86)

|(ł) >6(1) -ł(ł) (e?)

5(-t)«SW (sa)
*5(ł)dł»4(ł) (09)

— •o

^.(-1)%! <w

_r6(ł-+o)ftt)d4 « 4 Go) (91)

6(ł-t0)=6(4o-t) (92)

JIE5W1-1 (93)

X [Ó<r,G-ło)] - s” e 5ło (9<)

£[<££«] =S" („)

(*ł



ł1.1*. Funkcja < (t)

Funkcja skoku jednostkowego lub fukcja Beawisids*a określona jest 
W sposób następujący

i(t) (1.*>0

o t

Bys, 16. Funkcja skoku
Jednostkowego

Obrus graficzny tej funkcji pokąsano na 
rysunku 16.

Funkcja l(t) powiązana jest a 8 -funk
cją aaleśnością(89)
f6GWdłMffl

(wł

Różniczkowanie (98) naloty rozumieć • sensie słabego przejścia 
granicznego. *

Utworzenia splotu funkcji i(t) a dowolną funkcją holomorficzną f(tj 
powoduje jej acałkowanie w granicach od Q do t według wzoru

(99)

i z togo powodu funkcja 1(t)w rachunku operatorowym jest operatorem
całkowania 1, zaś odwrotność togo ope

ratora ( a ‘ ) operatorem różnicz
kowania.

Joleli czas startu funkcji jed
nostkowej umieścimy w momencie tQ. to 
otrzymamy ogólną postać funkcji Bea- 

t wiaida,a /rysunek 17/.

Bya. 17. Funkcja Heawi- 
aide'a s prze
suniętym argu
mentem

Funkcję i (^***0) definiuje 
ność

i a-i®
(o a<Ło

zalet-

(100)

<

0

Bótnicrką funkcji (100) jset S -funkcja (82)

^Ał-W=6(ł-t.) (101)
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funkcjo (97) ora* (100) ca, pojfoiaai abstrakcyjny*!.
Operacjo anodonia funkcji f(t) praca funkcjy (100) nasycany "ga- 

s sonie*" funkcji. Oznacza to przesuniecie aonentu startu funkcji a 
■osontu t«0 do acaontu twt

■O

ftt) lCt-to)«f(t-to) (108)

1.15. funkcja prsejdeia

JoMli aodel obiektu dynanicsnogo przadibawiony w postaci układu 
równań ró tłuczkowych liniowych

«a4łUi(ł)4-OuUłtt)-» -- + a«nU„(« em,(ł) 
^^*atiUlCq*02iUł(fl 4- łflanUnfrj-irnłCł) (10J)

U4(4)4Q nlliyG) 4— +Onn Un(4) *W*n(A)

przekształci*/ do Jednego równania liniowego wytssegc rsfdu

ora* dokonany transfornacji Laplace*a wyra* po wyrasis prsy serowych 
waruakacn pocaątkowych, to ctrsynaoy równanie. (103) sapisane w pos
taci operacyjnej

(Ons"+0n.ł6M-+- ■■‘-a<S+0o)U(i)=(bm5+bnM5+"^5‘-^)N(!)(i0*)

gdzie * - odenna zespolona, a U(s) i M(s) są transfornatani funk
cji u(t) crsz n(t) .

Eównanie(104) notna przedstawić w postaci

f Q,s'U(s) = £ b;s’M(5) (105)
1’0 )-0 1

lub w po~taci

N (n\*) U6) = lImVs) M (s) (100)

gdzie Ł crsz B^n^s, wielcaianani oporatorowyi.
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Dl* dowolnego wyausseni* a(t) funkcje prsejóoia obiektu djn»- 
■iosnego liniowego a* postać ulsaka 

który dl* a<n Jest ułaakien właściwy*, * pray •> n ułaakien nie
właściwy*.

każdy ołaask niewyniemy nośna przedstawić w postaci euay składa
jącej aię * wieloaianu ora* ułaaks wyaiernego 

W(Ą« L(w\s)
N0^)

RUV) + K(*W
N^s) 00?*)

gdzie *»r*p, pgn .
R* podstawi* salećności (107*), biorąo pod uwag* własności splotu, 

wośna łatwo wyznaczyć odpowiedź obiektu u(t) a* wyauasenie *(t) .

■ przypadku warunków początkowych nieserowych otrzjwąy

u®=m(W^<4)+^]+<C.1[-^']' ' 0re)
R(s) ^Cr S+cM sr‘\... + q 5 + Co

- Cf’s?
n M

Kc«i - Ż 
i’O

f b- z (u s""’^ 
po ' p-o r (110)

ky) ~ , 0 ' ÓJM (m)

l u = lim m QHł) j P - 
r ł-to*

<112)

Wykorzyetująo własności 5-funkcji (95) oras (96)aośna łstwo wys- 
bścsyć transformatę odwrotną wieloaianu operatorowego B(e) 

rCft ^^+cr-<d3^+- (113)

Ułamek wymierny PC^hlfi)** wzorze (.109 \ który dla przypadku a < n 
^zniknięcia wialoaianu B^(s) / Jsat równy ułaakowi L&y^(s),eotna 
Pnzadetawić * postaci funkcji (62) . Jeżeli pierwiastki równania cha
rakterystycznego M(s)*O nie są pierwieatkaai wieloaianu Ł(s\ to 
transformatę odwrotną funkcji (62) wyznacza aię przy użyciu wzorów
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(63) , (63*) ora* (64) .
Funkcja przejścia W(e) jeat obrazem operatora Aft, o) i wyzna

cz* ai* teoretycznie a modelu meteaatyesnego

lub w oparciu o pomiary doświadczalne

Wfe)-^ Ć»5)

Funkcja przejścia W(a) jest najogólniejszą charakterystyką dyna
miczną określoną na piaazczyśnie pierwiastków s«cK*jcj i zawiera 
całą informację o obiekcie dynauimnya.

1.16. Charakterystyka impulsowa

Modałosi matematyci nemu obiektu podanego ■ postaci symbolicznej

(116)

m(t) Alt) u(t)
________________

odpowiada schemat blokowy pokąsany na rysunku 18.
Działając na operator modelu A”1 Ct) 

operatorem odwrotnym otrzymamy splot

AU)|[uW] MlM) Mmtt) (117) 

którego obrasta jest równanie algebraicz
ne

Ub)'W(i) M(%) <1181

Rys. 18. Schemat blo
kowy a ope
ra tor ea A(t)

M(S)
W (5) U(s)

Rys. 19. Schemat blo
kowy z ope
ratorem W (a)

Zaletnofcci tej odpowiada schemat blokowy 
pokazany na rysunku 1$.

Jeteli do obiektu wprowadzimy nie do
wolne wyaussenie a(t) lec* wymuzaenie im
pulsowo typu funkcji jednostkowej $(t) , 
dla której zgodnie * własnością (93) 
lt(s) >1, to zamiast wzoru (118) otrzy

mamy

U(6)*HC^)bWW (119)



» tyn prsypadku funkcja prseJScia /tranaaitanoja obiektu/ Jest 
obrassa odpowisdsi na wynnasenic inpulsowe, a wi*e jest obrusa cba- 
raktorystyki inpulsowoJ h(t) .

Ftnkcja W(s) oras b(t) a* we cob* powigsans prseksstałcenien 
Łeplaca*a

hW-4rl . Nfc)ełds U20)

hlO)• | h(t) e s*dł 021)

i dlatego snaj*c )edn* a nich łatwo nokna wysuacayó drug*. funkcje 
■(•) ora* h(t) sale** wylecenie od własności dynaaicanych obiektu i 
nie sale** od własności wyuussenia.

Jelali rospatrujoay proces prsejściowy wywołany wywuasoniea iapul- 
•owyn w csaeie nrótasyn ni* csaa trwania charakterystyki iapuleowoj, 
*o wsór (121) prsyjaie postać

* aT
W(»,+)« J hfn e dT (w.)

O
Zgodnie s twierdsenisa (48) sa wsorćw (11?) • (118) oras (119) ■/- 

oika.te obrasew operatora A(t) Jest funkcja prsojecia, a oryginalsa 
charakterystyka iapulsowa. Wobec powytasego esór (116) sapisujeny w 
Postaci splotu (♦?)

t t
u(ł) » J h(T)m(ł:-T)dT= | h(+-7)m(T)dT (122)

o o
Histrudno donySlić eif, 

ss funkcje W(s) oras n(t) 
w pełni charakterysuj* obieK 
liniowy, którego badania dy- 
nauki sprowadsa si* włainia 
do wysnacsenia tych funscji.

irsykłaJowy prsebieg cha
rakterystyki inpulsowej po
kąsano na rysunku 20.

pTysunek ten ilustruje ne»- 
tfpuj*ce własności obieatu 
limowe got

- obiekt liniowy o cha
rakterystyce inpulsowej 
jest stabilny w sensie 
wyjgcia wówctae. gdy
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rihCn|dTxc<«, (12J)
o

- warunzici fisyozne j real Laacji obiektu jest

hWxO dlq
h(4^0 dla We (12*)

Warunki (124) nośna przedstawić u postaci jednej relacji

hftpo dlo ł^O (125)

Własność (125) oznacza powitanie proceeu przejściowego na wyjściu 
i obiektu dynanicanego po prayłcśeniu wynuszenia. Wzór ten ponadto 
wskazuje na fiayozną nienośliwość istnienia obiektu,którego charak
terystyka inpulaowa nie spełnia zalotności (54) .

Rozwijając funkcja oxp(-at) w szereg potęgowy

oraz wprowadzając to roswinięcio do całki (121),obrzynany

WW»^dt-sHh(4)dt+^rt%(+)dł (12?)

funkcjy

H, «H'h(ł)dł (fce)

nazywany nonenten i-tego rzędu charakterystyki iapulsowej. Wprowadza
jąc funkcje (126) do wzoru (12?) otrsynany wyraśenio tracenitancJi 
*(a ) aa ponocą nonentów

Ł 3
Hs)-Ho-HiS+U2••• (129)

gdzie i HQ - powierzchnia ograniczona charakterystyka inpulsową, 
IŁ, - noaent powierzchni waględen o«i ra^dnych praechodzącej 

przez punkt t«0,
H2 - nonent becwiadnoaci powierzchni wzgladen osi rządnych 

przechodzącej przez punkt t«0.

Tak więc funkcja przejścia /transnitancję/ v(a) moiua przedstawić 
z wystarczającą dokładnością wzóren (129), jeśli jeat znana dostatecz
na liczba nonentów Odwrotnie, jer li -znana jest cranszitaucja W(a^ 
to rozkładając Ją w szereg potęgowy eycni-^zyaj nomenty h;.



Monenty wolna wysnsoayd pzektycznie s krzywej pealarowej. Jednak 
koniecsn* jest prayjfcie aałoteó upraszczających.

8-funkcji praktycznie wytworayć ni* noina. katoalast wotna g*_ 
nsroweó funkeją próbną /rysuask 15/.

Je ta li odcinek *2**1 !•■* 
to ■ wyniku działania tej funkcji a* 
obiekt dynąnicaay aa wyjóciu otrzy- 
■aay zniekształconą charakterystykę 
iapulaową* Określenie "zniekształco
na" opuszcza sią i ■ literatura* 
charakterystyka taka naajrwaaa jest 
charakterystyką inpulsową wyanaosoną 
doświadczalnie. Porównani* przebiegu 
charakterystyki iapol*ow*j orna aai*- 
kcatałeoMj cnarakt*ryat;ki iapul- 
ao**J pokarano na rysunku 21.

Bya. 21. Charakterystyka iapul- 
ao«a doskonal* /1/oras 
anieksataloona /2/

1.17. Charakterystyk* akokoe*

Jsisli wi*lkoóoxą wjóoiosą obiektu dynanie*n*(o Jeat funkcja sko
ku Jednostkowego, dla której <£[1(+Q»% »to ae waoru (11E>) otrayaaay 
aalatnoóó

U(s)’E(5)»-^W(s) W)

Funkcja B(s) stanowi obra* charakterystyki skokowej łj(t'j 
roabiegu/

/krzywa

d-|ce
(W)

Zgodnie sc wtorani (09) oras (98) charakterystyki h(t) 
s^ ac sobą powiązane caletnosciaai

orea 'kjtt

(152)

(133)

Prsykładowy przebieg charakterystyki skokosej pokazano o» rysun
ku 22.

Charakterystyka iapulsoag w warunkach praktycznych wyznacza sif



s charakterystyki skokowej przy utyciu wzoru (1J2) . Funkcję <|(t)jako 
wymuszenie znacznie łatwiej zrealizować praktycznie niś IF-funkcję . 

Zniekształcenia występujące w

1(0

By*. 22. Charakteryetyka skokowe

Dysponując postacią analityczną 
charakterystyki skokowej wyznaczo
nej doświadczalnio mo^kna t utywając 
wzoru(lJ2)twysnacsyć postać ana- 
lityosną charakterystyki inpulso-

Charakterystyki skokowej najesęś- 
ciej utywa się do wysnaesenia licz
bowych wartości współczynników rów
nania modelu.

nostkowej sreaiisotanej prak- 
tycznia nie saieksztacoa tak 
snąc śnie ctarakteryetyki ako» 
kornej doświadcaalnaJ , Jak to 
na miejsce w przypadku funkcji 
(85) •

Kastałt sygnału typa 
cji skoku Jednostkowego 
charakterystykę skokową 
kasano na rysunku 2J.

funk-
oras

Ry». 23

U)

Charakterystyka 
koma doskonała /1/oras 
sniekaztałcons /2/

1.18. Wymuszenie dowolnego ksztełtu

ksstałtu a(t) motnaZgodnie*se wzorca ( 78) wyaussenie dowolnego 
rosioiyć na impulsy elementarne,które następują Jsden aa drugin w 
równych odstępach czasu £ i róinią eię jadynie amplitudą. Impuls 
prostokątny Jednostkowy określony wzorem (80) ma własność

rl ...



Wosbdjeny oś czasu t a* odcinki równs długości £ i owcuij 
środek k-togo przedziału przez (_ksO.il, ta,... \ Impuls jedno
stkowy 5 g(,t- ki 0 wW*okośoi ■ (Tk') m następującą po sta*

^(Tic)6e(ł-Tk)e (W)

Sum takich impulsów przedstawia sobą funłcją schodkową /rysunek 
2*/

mkG)« E »«Gk) (ł-Tk) £ (zje) 
C»0

która w kaśdym j rzedniała aa stałą wartość równą warto* oz funkc ji aft) 
w środku togo przedziału. V wyniku 
przejścia granicznego, gdy m(t) 
jest funkejś Loloaorficzną, ot
rzymamy 1

Bys. 24. Wymuszenie dowolnego
kształtu

«n(l^lim me(4)« U(t)5[R)dV(i37) 
8*0 O

Jeiwli obiekt jeat liniowy, ,to 
jego odpowiedi na wyncMnia ok
reśloną wsorea (“>37) wyzoaesa aią 
a aalaino^ci (11?) 
U W«[A«m]W •T"» cn a&Ąw 3e

Sdzie ś(tl - operator działający na funkcją argumentu t.
Wzór 038^ wakazuje,te dla wyznaczenia u(t) wyatarczy 

Reakcją obiektu dynaaicznego na inpula jednoatkowy 8(t-T} w 
»ya uonancie T . Beakoją tą jest charaktery a tyka iapulaowa

UCI^ACI)*Ś(I-T)

dowol-

Dla obiektów liniowych, których operator aodeln na stałe paza- 
••try, reakcja na iapula jednostkowy zalety od odległości poniądzy 
*oaentani t i T . Zatea uwzględniając we wzorze (138) zalotność(139) 
otrzymany całką oplotu 022) zwaną całką Stieltesa.

Wzorem aproksymacyjnym splotu jest wyrajanie

Mziet udn - h 
b f h (k£d) A-L k>0, 

lh(0)^+ k=0, trnM

_ksO.il


Jo Se li do całki (122) wprowadzimy oaaaosenio 

h(«d4»dt|(ł) 

to otrzymamy drugą postaó całki Btielteaa 

u(4)»Jm(Vncfyćr) 
o

Jośeli granico całkowania i ich pochodne aą ciągłymi funkcjami 
czasu,to pochodna po parametrze całki Jest równa

$ o*’)

Stosując powyśezy wzór do całki apletu (122') otrzymamy dwa wióry 
cwana eałkani Duhamela

JmdihfUJdr- j rn<*r) ' dT+m(4)h(0) (u«)

i |m(+--«)h (t)d-t- hffldtł m(0)h(+)

laorj t« mośna zapisać w innej postaci
+

i
u(4).m(o)*l(ł) + Jm(bT)h(T)dT

o

(K7)

(146)

1.19. S^ypy wyuuasah Jednokrotnych

■ badaniach dynaaiki obiektów, a dokładniej procesów prsebiogają- 
cych w obiektach dynamicznych, poza wywuezoniani najprostszymi typu 
5-funkcJi orać funkcji skoku Jednostkowego/ funkcjo niezmiernie 

trudne do praktycznego zrealizowania/, uiywane są inns zdetominowans 
•7Sn*ly wejściowo. Sygnały to zą opisano prostą funkcją o Jak naj» 
mniejssej liczbie parametrów.

W tablicy 3 zestawiono typowe,najczęściej spotykane sygnały wym
aca Jąco pojedynczo wraz c podaniom obrazów graficznych funkcji, pos
tacią czasową oraz transformatą Łaplaco*a.



Tyyy »7bhmA Jadaokrotiurah Tablic* 3

«V)



Wysuszenie typa inpalsr prostokąta>go (Zp.1) Jest nalewane w Po
daniach dynaaiki obiektów nie dopuszczających długotrwałych odchyleń 
wielko i ci wyjściowej od stanu ustalonego, zawierających osłony
całkujące, oras Jeśeli cboeny dokładnie wysnacsyó charakterystyką w 
obssarse 0<<Ud£-t4sX . Dla obasaru anion pulaacji Od cudu
zalecane Jest stosowanie sygnału typu inpulsu traposoidalnego (Łp.J).

Jeśeli własności dynaniosne obiektu nie są snane,to zaleca aiv 
stosować sygnały typu skoku jednostkowego Jako wielkości wejściowe.

1.20. Typy wynuaseń okresowych

W celu zwiąkasenia dokładności poniarów charakterystyk dynamcz- 
nych nalały powtórzyć wynuasenie przy niezniannyn stanie ustalony* 
obiektu. ■ tyn oelu na wejście do obiektu podaje iią sygnał harnoni- 
czny cnaraktsrysujący sią okreaea T

, k’4,2,- 0*9)

Własność (,1*9) wakasuje(śo funkcją n(t^ nośna przedstawić Jako 
auperpoaycją funkcji nj(t) powtarzającej sią okresowo, funkcją kj(*) 
naswano funkcją bieśąoą. Nośna Ją wyznacsyd ą funkcji okresowej n(t} 
prasa saetosowanie filtru natenatycanego ( Lp.1 tabela 

ntyM-p^-KH^mCł) °>y T 050)

Stosując przekształcenie. Laplace’a oraz wykorzystując wzór (102) 
i stosując twierdzenie o prsseuniąciu w dziedzinie oryginału,otrzyna- 
ay obraz zalotności (1J0)

Mj (s) (151)

gdzie kT(e) Jest widnea bieśącyn funkcji n(t)
7 -<;+■ T -Sł-Sł’jnif-t) e d+ (152)

w szczególnyn przypadku dla funkcji skośnie eynetpycaoejFnfbT^Jft) 
funkcja bieśąca w przedziale 0<+<"!/£. na postać

m-rCł) (ł) > imi(fJ'0
śyraśając funkcją skośnie synettyczną przez funkcją bielącą

053)



♦7

orai stosując przekaatałęeido Łaplece »a ct»y*a«y corsa taj Fu ikcji

^15*>
RaJosątoiaJ atouoMM sygnały okresowe sestawiono a tablicy 4.

Tablica *•ypy wynusseń okreeoa rch

1.21. Przekształcenie Fouriera

-'<0^
Jetali jqdro przekształcania całko»ego(J4) aa poJtać£ ,*o otrzy

maj przekształcanie Fouriera. Prosta i odwrotna przekształcania wy- 
Tatona są całkami 00 i-

FCw) « ' («55)
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{(<& 0*)

Funkcja F(ju>') nasywana jest obrasea lub gąstoOcią widmową funkcji

. . -i Qr9 FM
F(^-|FC«)|C 057)

gdiiot |F(u>)l - gąstoOO aaplitu4y, 
Orgrfu) - fasa pociątkowa.

Fraoksataiconio Fouriera aa ogranicaone saatosowanio j posiewał 
eiele ca^ato utywanych funkcji S.t) . 1(t) , siacot, ooaąjt, funkcje 
niookresowo sio mają , ■ sensie swykłych funkcji, trasafor t 
Fouriera.

Jeteli funkcja f(t) pokrywa eią ■ funkcją okresową w prsodsiale 
T -»ce oras "pełnia warunek (55) . to aa tranaforaatą Łaplade»a, a
której aotna łatwo wyanacay* transformatą Fouriera, Fystarcsy salo- 
ty4, te sajw

S-jt0 058)

Własności transformaty Fouriera Matawioao w tablicy 5.
Własności prseksstałceń Fouriera Tablica 5

I*
1

Własnotć 
liniowo04

ŁalotnoOO_________________ I
5łtC4l) -olRlw) +0(lH<i»)

2 : rćtnieskowanie 
oryginału

« rOtnio^kowame 
* obrasu iLHCfl]

wCjufftw)
_ • dF(u>) 

) don
4 nrr >i uhu.toie w 

uieasinis 
oryginału

5 praesuniącio w 
dsiedsime 
obrani

eźl“* TC0e)

6

7

ani ans 
skali a rla }
równotc Łapanowa .£ Iłttłi (łtfŁ \£f4(<4) FiM<łw (w) duj
równofeC Faraewala

8 a riiaiTdł^>du5 
ATHHlfa ' riFG»)fd“ 

0 °
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1.22. Charakterystyka osąstotlioodciowe a^litudooo-faaoM

Jofcsli m wejścia obiokls liniowego ataM 1 nago podany sygnał har- 
nonsosny /rymnek 25 /

m(-B • A^uAstn co f 059)

to wywoła on na wyjśoin a obiektu proooa przejściowy

uW *A2(oj) sin (160)

Bys. 25. Pracjśoio sygnału hamonicsnago prsos obiekt dynawias- 
ny liniowy

Stosunek amplitudy drgań wyjAciowycb do anplitudy drgań wejdcio- 
wych

(-)

nasywa aif amplitudową charakterystyką csąatotliwokciową. BóSaica po- 
*ifdsy fssani drgań wyjściowych i wejściowych

[wf (Uł)]-(ut(162)

hasywa się fasową cnarakterystyką csęstotliwoftciową. Charakterystyki 
rasen wsięte opisują własności dynaaicsne obiektu.
* ogólnys prsypadku dla sygnału wejtciowego wykladnicsnego

i ort 
e' (163'

Proce son wyjściowy* jest sygnał rcuł--4Pfa))l
u(ł)-A2to)eIL T J (i«:
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Zgodnie at waoroa (106) funkcją przejtoia jert iloraz trenaforaar 
ayąnału eyjtoioae*o oraz we jadowego. V przypadku aygnałów (I6j)oraa 
( 16t) po zaatoaowaniu wzoru (155) obrzynany

(iw) 

gdzie funkcja zeapolona f(juo) nazywana jaat tranzaitancją wid- 
nową albo aaplitudowo-fazową cbarakteryotyką cząototliwoteiową.

funfcojy W ( jw) aotna obrzynać a funkcji prze jtoia (106') przez 
zaniany a na 1<*>

(166)

Jebali cayetotliwobó co walenia aiy od O do •• ,to koniec sek
tora V (jai) opisze krzywą na pła- 
aaoaytnio adetnej aeopolonoj / ry
sunek 26/.

funkcjo W (jw)noIna sapiaaó w 
naatfpuJocych postacie^

WCjW)«Fę*»)+j Q M 067)

Ttya. 26. Hodoffraf charak- .

gdaiei PC<o)'R<tWfydi] - rseoaynieta oharakteryatyka cstatotliaoftoio- 
*•»QGt)Y> 3mlylCjojii] - urojona charakteryatyka caoatotliuoioiowa.

Ze eacróo (167*169) wynika,to Pfci)nie naloty od funkcji Q(u>)oraa 
t (ut)nio naloty od <f(<ju) i odwrotnie. Układy dynaniosne /ubiór uraą- 
daeń cbaraktorysujacych aiv tyn,te przebiegający procea Jednoznacznie 
okrotleny joat wynuazonien aownftrznya oraz warunkaai początkowyni/, 
w których funkcje to aą wzaJeanie zalotno nazywany układani 
no-fazowyni. Dla nioh nają niojace naatypujące zaletnotci / 
aztałcenio Bilbertą/

niniaal ' >
prtek -

070)

(171)
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Charakteryetyką aUplitudowo-faaową caąsSolliwośdową sou* wya- 
naczyó »p»- noaiarów doświadcsalaych albo a aodalu obiektu

V niektórych przypadkach ftp. obiekty nieliniowa/ do opisu za
chowania sią obiektu dynanioanego etosowaaa jest równio* funkcja bą- 
dąca odwrotnością funkcji W ( ju))

w-^35 (1”’

nazywana charakterystyką odwróconą.
Wykresy charakterystyki V (j u))-nazywane charakterystyki ni wid- 

Mcwywi-stanowią szczególny przypadek charakterystyki operatorowej 
»(•) dla stałej wartości 0<«O.

Jełoli na wejście obiektu dynanioanego liniowego podany nie wy
suszenie sinusoidalne o stałej aaplitudsie a(t) aś^sincot lub w 
Postaci wykładniczej a(t) aJLj axp(juJt'),a wynoszenie z aaplitudą 
Basnąoą

mCtt -A« e wnwi 07ą}

lub w postaci wykładniczej z
• -QuH" tOlt m(W e e*

tc drgania wyruszono wielkości wyjściowej nają tą eaaą cząatotliwość 
*• taki saa stopień tłuaienia, lecz róśnió sią bądą aaplitudą i ta-

Stosunek transfornat sygnału wyjściowego do wejściowego dla zaian 
od 0 do oo deje rozszerzoną charakterystyką anplitudowo- fazo-

W(Q,juj)«A(a,a)) e' 077)

Charakterystyki *(a,jw)nie wyznacza zią doświadczalnia Iscz ok- 
**śla sią ją z równania róśniczkowago lub z funkcji przejścia przez 
r*wianą zmiennej s na (j-a)cO .

Przykładowo dla funkcji przejścia

w<‘- 'itpf C”)
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otrzymamy

079)

Pr*«s rozkład W(a,Ju>)w ssereg Taylora otrzymamy zależność po
między funkcją (188) oraz funkcją (.177)

N(a,j<o)%WCjw)+W(j<u)(-aa))+lAlCjaj)(-|£ +... (igo)

1.2J. Charakterystyka amplitudowo-fazowa logarytmiczna

V praktyce stosowane Jest często przedstawienie charakterystyki 
częstotliwościowej ■ układzie logarytmicznym. Wykresy funkcji W(jo>) 
w takim układzie nazywane Są wykręcani bodego. Używa się dwóch osob
nych charakterystyk - amplitudowej oras fazowej, które wynikają ze 
zlogarytnowanis wyrażenia (168)

In WćjU>) »ln A(u>) +) Gu) (181)

Krzywe In ś(w) Jako funkcje częstotliwości nazywana Jeat charak
terystyką amplitudową logarytmiczną. Zazwyczaj na wykresach odkłada 
się nie In ś(u) lecz wielkość

L(w) 20 lej A(w) ^20 04ł4 In Aćpj) (182)

Wtór (182) dajs charaktery etyką modułu Ł(uu)w decybelach dB i 
określa wzmocnienie anplitudy drgań procesu wyjściowego.Logarytmicz
na Jednostka wzmocnienia lub tłunienia dB określona Jest w sposób 
następujący

20db=20lg40=20 (183)

Krzywa cp(w) narysowana w podziałoś logarytmicznej nazywa się 
charakterystyką fazową logarytmiczną. Przedziały pomiędzy częstotli
wościami różniącymi się dzissięeiokrotnie nazywamy dekadami, zaś 
różniące się dwukrotnis nazywamy oktawami. Stąd liczba oktaw i dekad 
zawarta w przedziale Jest równa

l<3Sf/l92^2l«3^(oH-o^),lg^|g10«^g^(deknd) (iw)
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■iatrudno wykasad,to charakterystyki logaryteicsne aodułu (.182 ) 
Al* operatorów eleBonternych 
blitono o dc inkasa linii 
prostych. Charakterystyk* 
logarytstosna modułu 
s*stąpion* linią laiuą 
nasywa się charakterys
tyk* logarytaiosną asyn- 
ptotycsną.Przykład cha
rakterystyki logaryt- 
aicsnoj pokąsano na ry
sunku 27.

Pul s*c ja, przy której 
linie proste przecinają 
■i* nazywamy pulsaoją 
•złamania Zalotnotć 
poriędzy dokładną cha
rakterystyką Łdu) a 
charakterystyką asymptotyczną L*(pó) i poprawką do niej AI»4^okro4

Fyu. 27. Charakterystyka logarytmiczna 
nodułu

085)

Pla funkcji prsojtcia oloaontarnyoh wykonane są wykresy saleŁno4- 
ci L (uf) od csąstotliwoóoi zredukowanoJ u>/(Oę ■

W praktyce oblicseniowej funkcjo zozpoloną 1 (jtu) prsedatawi* 
■if w postaci hodografu wektora

(186)

prsy śnienie puleacji U od 0 do o> ( prsy czyn na osi odciętych 
odkład* się jtf(w) w stopniach, a na osi rsędnych L(u) ■ AS.

1.24. postawowe człony dynamiczne

Postać modelu obiektu o funkcji przejęcia

to)

nie jest wygodna do analizy i syntezy układu regulacji obiektu. 
®elu uproszczenia manipulacji analitycznych funkcję (117 naloty 
przedstawić w postaci kombinacji podstawowych /elementarnych/ czło-



nów dynaaicsnyoh

W(»)»KX5)V<k(5’} OM)

o snanych funkcjach praejócia Wk(s) • * wyniku otrsyiaaay nodol 
strukturalnie równoważny. Prsy takiej samanio naloty nieć nauwads. (żo 
niewłaściwy dobór colonów eleaontarnych noto odtworsyć niowystaresa- 
jąoo własifoóci dyna nośne analisowanego obiektu.

Z punktu widsenia teorii sterowania waftno eą procesy praejściowc 
osłonów podstawowych /aodelowanie watoaatyosna/, a nie ich wkaanoóci 
fisyesne /aodslowanie fiaycano/.

Podstawowe osłony dynaaios^e sostawiono w tablicy C.

Tablica 6 
Podstawowe osłony dynaaioans
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1.2$. Cha sakteiy styki anplimdooo-faaowe
układów ziośoayeh t

Charakterystyki logarytmiczne (181) ag szczególnie utyboczM, je- 
tali układ dynaaicany jest zbudowany a członów slenentsrnyuh połą
czonych saoregowo. Charakterystyka ■ ( jto) otrzynanego układu jest 
określona zaleśnośeid

W(jwMWtq«e o»9)
kM

luk • Ł

W(jw) ’TAkća>) 090)

Charakterystyki osystotliwoiciowa anplitudcwa i faaoua tak zbudo
wanego układa ag opisana wżerani

ACa>)« jtAiJco) W

l 
Wr£V«) 

k>1 K
Logarytaując wyraśenio (191) otrzymany charakterystykę modułu w 

postaci zalotności 082)
L(uA =20ta A(cj) «120(gAkto) ’ 093)

Jak wynika s rOwnad (192) ora* 093), prosto operacjo dodawania 
charakterystyk posscsególnycb ctłon6w sleuentarnych dajg charakterys
tyki układu złotonego w postaci wyratonia analitycznego lub wykresu.

1.26. Równania osikowe sodali obiektów dynaaicanych

Klaayoane aodolo natenatyesne opisujące procesy zachodagcp w obiek
tach dynauicznyoh aajg najczęściej postać równań różniczkowych. Opia 
patonatyczny w postaci równań całkowych jest śmiej popularny poaiso 
szeregu zalett

- uodeloa całkowyn srotna opisać obiekt o nieskońosenie duftoj 
rsgdowoóoi /obiekty s opótnisniou/,

- przy opisie wykorzystywane eg tylko eane wielkości wejściowe 
i wyjściowe i nie trzeba określać pochodnych.
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- pr«y praejóciu * okładu równań etanu do Bodeln całkowego 
raąd równani* nie waraata,

• postać równania całkowego ula jazt zalotna od rzędu równa, 
nia ródnicakowego/ najwydaay raąd pochodnej aygnału wyj
ściowego/.

Modela całkowa foraułowana aą w oparciu o całki typu oplotu 
łć

OU(Ą + X j ku-tjucndt , (19*)
ł.

(dnia *Ct) oraa k(t~T) *ą funkcjom znanyai. Jadali aX>,to *azy 
równania Prodholaa pierwszego rodzaju, a przy MO ~ równania Fred- 
bolna drugiego rodzaju. Funkcja k(t-T) nazywa aię Jądro* różnico
wy* równania całkowego. Równanie (19*) przy *(t) *0 nazywa się Jed- 
norodny*.

Drugi* równanie* stosowany* do opisu dynaciki obiektów jest rów
nanie Tolterra »

QU(4) -m (+) 4-> I kG -7)u(T)dt (195)
4©

przy czy* dl* *«0 równanie to nazywane jest równanie* Tolterra 
pierwszego rodzaju,* dla *>0 - równanie* drugiego rodzaju.Oba równa
ni* dają się rozwiązać aa poaocą przekształceni* Lepiące**.

Jadali wykorzystany wzór
4-

) JuCfid+^cHr^lli^-UCndr (196)

i, v •
to równanie różniczkowa (103) wodna przekcatałcić ■ równanie całkowe.

W celu uwidocznienia zastoeowania wzoru U96) rozpatrzymy równa
nie rótniczkowe trzeciego rzędu n»3 oraz *>1 a zerowym warunka
mi początkowym uX(t0) »0, *^(to)«O

-(b,D\bo)m(+) (197)

Po triykrotnyit całkowaniu w przedziale t_to,t) równania (197 oraz 
lustoźowamu wzoru (196) równam* (197) przyjwie postać

a 5U(t; +G2 ;U(t' dT . a < J (i(f Qo i -4^ U (“T) a i *
■»c tot -ę te

=64 i 01 d? *b9} (+-T)mCT) dT (198' .
4e io

s; c prę ty rerzz.tania te modna roz*z< rtyć dla ia0,1ł...,n 
era z jsj, ,...,n cr&s cła nie zerowych earunkow początkowych ux(to)^O 
i m-J 't„ ./O .

Oprowadzając następujące oznaczenia:
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099)
1-0  t'.

(200) 

ł,U-t)« f .M“"4r4 

i’O ktfl-i .
. I (*”)
im-r 1 k«o

otrzymamy model całkowy obiektu dynamicznego opisany równaniem cał
kowy* w postaci ogólnej

GnUW+ hC^UWdt-b^wCttS^+ttl^MdTt^ł-ia) (202)

ło *•
gdzie k(t-/f) oraj l(t-T) są jądrami operatorów całkowych, a f(t-t^ 
jest wyrazem wolnym obliczonym * warunków początkowych funkcji u(t) 
oras m(t) .

Jeżeli funkcje u(t) oras m(t) są r-krotnie różniczkowałoś i za
dane są s warunkami początkowymi różnymi od sera, to należy użyć in
nej postaci wzoru 096)

-^’Ai‘iT<-^>4U>w w
* obliczeniach technicznych przyjmuje sią albo r«n /w równaniu 

całkowym występują wyższe pochodne funkcji/, albo r«0 /w równaniu cał
kowym występuję bespożrednio sygnał wyjściowy i sygnał wejściowy/.

Jeżeli funkcje występujące we wzorze (2'02) są transformowalne,to 
obrazem rozwiązania równania ( 202) jest wyrażenie /przy r»0/

UG>[k+}+F(s) (204)

Stosując teorią residuum można wyznaczyć funkcje u(t).
Obiekt dynaMicsny-można opisać,poza równaniem różniczkowym (32) 

oraz równaniem całkowym (202^,również równaniem różniczkowo- całkowym

•“ +Q’7Jr- K
X r rr. ‘ ° S

e ~ *bo^ t+J ^205,
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1.27. Etapy foroulowaaia aodela aateaatycaaago

Etapy formułowania aodalu Mtenatyoznego obiektu dynaaicsnego po
kąsano eohematycsaie na rysunku 28.

obiakt ' 
dynamiczny)

—'równani* fizykochemiczne prooeou]

warunkiJ zalażnońcil 
graniczna pomiędzy 
-------- ' Łttia Łcjmi 

w zakresie 
statyki

foptyaalizae ja ■ 
statyczna

podstawowa zmienna
pro ca su_______ ______ |

-----------L------- , 
zależności po*ifdzj t 

i---------zmiennymi w zakresie------ -
,______ dynamiki l

__L ~ i . .J. uw poatacx w postaoifw postan w postaci 
funr.cji równań równań * kombinacji 
przejścia! różnica- całkowych członów 
------- r—1 kowych ------<---------- elesentar- 

— *■ —■ — 
parny model 

■ na'.Buityczny

wizasówkT! 
dotyczące 
układu 
_reg ilacji 
'optymalizacja 
dynaniz cna

Rys. 28. Etapy formułowania modelu matematycznego

Model u tematyczny,poza :ależno->ciTni pomiędzy matnie jszymi zsteu- 
nyai obiektu w ut_nie równowagi statycznej i dynamicznej^ujnuje 
met zagadnienia optyzaliz>cji statycznej oraz dyuuicznaj.

Optymalizacja eteryczna jest jednym ze sposobów sterceanis autC' 
Batyc^nego z* poarcą sakzyn nateaatycznych lub optymalizatorcw i
służy do cpracowar. » ncwet;r etanu uatsłonego pracy obiektu. Analiza 
taka ;est k-nie:Jeyłlt znientają «i« warunni zew^trzŁe od-ta 
ływuj^re na oałeat /tenperut^rt zedy cnlodzycoj,własności zatnlizs 
ttra,skład surczc.w, itd/.

Cjtyr »l.zfcct3 dyr.a.i.z~,5 jako ostatni etap identyfikacji jest rć« 
niez r.r z ze st-.r^* -nu autcnatyczaegc, podczas etlre.-o
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wypracowuje się optymalny bieg procesu ora* optynak i prao jucie po
między obszarami pwaoy. Funkcja optymalizacji jest funkcją czasu i 
zagadnienie eprowadM się do minimalimcji lub maksymalisacji taj
funkcji.

1.28. Katody posiani charakterystyk dynamicznych

Realizowane są pomiary własności statycznych i własności dynamicz
nych obiektu. Poaiary własności statycznych są prosto. Muszą być cM 
wykonano dla całego zakresu zmian wislkości wejadowych i wyjściowych 
z uwzględnieniem wpływu innych wielkości obciążających pomiar. V wy
niku pomiarów etrżyruja się rodziną charakterystyk statycznych.

Poaiary dynamiczne aają za cel ustalanie struktury i parametrów 
związków funkcjonalnych wiąśących za sobą wielkości wejściowe i wyj
ściowe obiektu.

Rczrótniamy trzy przypadki:
- struktura modelu obiektu jest znana, a określany jedynie sta

le współczynniki,
- struktura aodelu znana jest częściowo z weryfikujemy ją 

ostatecznie oraz określamy stale współczynniki,
- struktura aodelu obiektu jest zupełnie nieznana.

Przed przystąpieniem do poaiarów naleiy zbadać obiekt teoretycz
nie starając się znaleźć jego opis przybliżony. In lepiej przygotu
je się cpis teoretyczny, tyn krótsze, mniej kosztowno oraz bardziej 
skuteczna będą poaiary.

Proces badania dynamiki obiektu obejmuje następujące zagadnienia!
- cal badań,
- określenie podstawowych wielkości zmiennych i parametrów 

obiektu,
- określenie swiązków pomiędzy zmiennymi i parametrami,
- formułowanie hipotezy co do warunków badania /wybór i non- 

ta! aparatury pomiarowoj,określenie apoeobu pomiaru oraz 
kolejności realizacji pomiarów/,

- przeprowadzenie doświadczenia,
- opracowanie wyników pomiarów /zbiór danych doświadczalnych , 

określenia wpływu parametrów,uśrednienie charakterystyk/,
- sprawdzenia hipotezy o oparciu o wyniki pomiarów,
- korekcja modelu,
- wnioski,
- prognozowanie.

loświodczslne metody wyznaczenia charakterystyk dynamie_nych 
dziele się na aktywne i pasywne, katody "aictywne" wymagają podania 
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na wejścia do obiektu epeejalnie ąerarwwanyeh wymeseń sd*teruioowa- * 
nyoh lut atoohaetj^snyeh.które wywołują ««i*ny wielkości wyjścio
wej. V metodach "peeywtych" wykorzystuje elf informacje zarejestro
wana « obiekcie podczas jago nornalM j ekeploataoji. V taleZnośni 
od charakteru wynudzania wyróżniamy dwie metody pomiaru "aktywnego** t

• pomiar prooeau prsajściowego przy adeterainowanym wynueseniu 
niaokresowyn /pomiar charakterystyk czatowych/,

- pomiar charakterystyk przy wywn*a*niach okresowych / pomiar 
charakterystyk es*etotliwośoiowych/.

V oba przypadkach apoaób prowadzania poadarów,przygotowania obiek
tu do pomiarów oraz aparatura pomiarowo-rejeetracyjna aą prawi* jed
nakowa.

Tybór metody sałaty głównie od dostępnej aparatury pomiarowej, 
dostępności obiektu,długości etatu prseznaozonago na pomiary orat 
apoaobu opracowani* i wykorzystani* wyników.

Przed kaśdyn pomiarem etan obiektu powinien byó stabilizowany. 
Jadali warunek tan nie jeat spełniony,to otrzymamy charakterystykę 
aniekattałcon*. Ha przykład.jadali obiekt ni* był "utpokojony" i 
wielkość wyjściowa miał* tendencję do wsroetu, to po wprowadzeniu wy
muszeni* wzrost ton potęguje cię w takim stopniu,** unianotliwi* 
przeprowadzanie poaiaru.

WialkoZÓ wywuatająca nuci byó duda,aby obrzynany procce przejecio- 
wy znalazł aię poza obazaran niaczulodoi urządzeń rejestrujących . 
Jednak zbyt duda anlitud* wynuazenia wywoła tak duda zaiany wielkod- 
ci wyjdciowej,ta noto zaistnieć zagroienie beapieczahatwa procezu.

Scnenat przyłączenia przyrządów do obiektu w procesie wyznaczenia 
charakteryatyk dynamicznych pokazano na rysunku 29.

Fye. 29.Schenat podłączenia 
przyrządów poaiaro
wych dc obiektu

1- generator funkcji,
2- obiakt.
j-prtatwornik wielkodci wejściowej, 
n-przetwornik wielkości wyjściowej, 
^-rejestrator
6-rejestr* tor

letniej* inna natod* wyznaczeni* 
charakterystyk dynaaiosnycn obiektu, 
a nienowicie natod* synulowani*. Po
lega ona na tyn,t* buduj* ei* nodel 
obiektu /np. analogowy/ o paraaet- 
rach i strukturze dających *iy zmie
niać tak.aby były on* najbardziej 
zbliton* pod względen odpowiedzi na 
eywuazonie do obiektu rzectywistego.
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Model noto dostrajać alf do obiektu antenatycsnie.
Prooea pomiaru w katdej fasie realizacji narekony jest na dsiała- 

nie szumu infonacyjnodo tak,ie wielkość obserowowana jest funkcja 
błydn

C2(*)

<dsie s(t)- błąd pomiaru.
kiejsoe,gdzie osuń informacyjny ora* szum otoczenia oddaialywuja 

na układ pomiarowy, pokąsano na rysunku JO.

1- obiekt,
2- aodel dynamiceny obiek

tu,
3- poaiar,
*-opracowanie wyników po- 

niarów,
5- ocwna parametrów /funk

cjonały/ ,
6- autoaatycsne "strojenie" 

nodelu,
a-esum otocsenia, 
B-błąd stanuanodelowa&ia. Bys. 30. Zasada metody symulowania

uprosscsen, 
£-bl<d informacyjny

Ocena parametrów modelu w metodzie symulacyjnej Sproeadsa aiy do 
ainimalisacji funkcjonału

' 'jj:'} I I W4> “Um W ’UwH ^207)
lub w poetaci dyskretnej

gdsiei c - parametr,
k«1 lub 2,

- operacja statjstyczna,
e - funkcja sagowa,
W - liczba poniarów.

Prsed przystąpieniem do badan dycaniki otiestu należy lo-r:*. 
obiekt do takiego stanu,aby posiew enerict/czny odJoiac.-w\nie ot.:.-■i*' 
ui* był Jak najmniejszy lut obioct całkowicie ouicclc»ao cc
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ni*, fówczaa proca* identyfikacji realizuje się bez szumów.

1.29. Doświadczalne wyznaczanie charakterstyk czacosych

Wyznaczanie charakterystyk czatowych polega na pomiarze przebie- 
wielkości wyjściowej przy zadanyw wymuszaniu zdeterminowanym. Prc~ 

°*<> przejściowy wywołany taki* wysuszeniem rozpoczyna się z pieraot- 
dago etanu ustalonego i kończy aię wtórnym stanem ustalanym. Jeżeli 
wynuazenieB jest impuls jednostkowy lub impuls prostokątny, to wtór
ny stan ustalony może być równy pierwotnemu etanowi ustalonemu.

Typowymi sygnałami wejściowymi sąt impuls prostokątny /Lp.1,tab.3/ 
trójkątny /Lp.3,tab.3/.skokowy lub trepezoidalno-skokowy /Łp.7.teb.j/ 
or*» trapezoidulny /Lp.J.tab.J/. Typ stosowanego sygnału zalety od 
trudności jego formowania,od stopni* zakłócenia przebiegu procesu dy
namicznego oraz od wpływu na liniowość obiektu. Wybór amplitudy syg
nału wymuszającego proces przejściowy zależy od ztopnia nielinioacści 
obiektu. Zaleca się, aby amplituda sygnałów skokowych wynosiła około 
5*15% zakresu zmian wialkości nastawianej. * pomiarach przy utyciu 
•ygnałów typu impulsowego amplituda ta ma wynosić około zak
resu zmian wielkości m(t) . Pomiar powinien być wykonany dla ujem
nych i dodatnich przyrostów wielkości m(t) .

Jakość otrzymanych wyników pomiarów zalały od dokładności uzyska
nia zadanego kształtu wymuszenia, łby zmniejszyć błędy w czasie doś
wiadczeń. należy badany obiekt izolować od przypadkowych zakłóceń, a 
Przed każdy* pomiarem doprowadzić obiekt do stanu ustalonego.

* oolu otrzymania wiarygodnych danych należy powtarzać pomiary przy 
tych samych parametrach prowadzenia procesu pomiaru i tym samym 
kształcie wymuszenia. Ostatecznie wobec założeni* liniowości obiektu 
®ożna proces przejściowy wywołeć wymuszeniem dowolnego kształtu, for- 
nowauia takiego wymuszenia nie wymaga ąpecjalnej aparatury, jednak 
obliczania charakterystyk caaeowych są bardziej skomplikowana.

Spośród charakterystyk czasowych najchętniej używa się do obliczeń 
Parametrów operutora modelu charakterystyki skokowej.

Przykładowy przabieg charakterystyki skokowej,zarejestrowanej dla 
'koku jednostkowego o amplitudzie dodatniej i ujemnej względem war
tości *(0),pokazano na rysunku 31.

Pomiar doświadczalny przy sygnałach wymuszających impulsowych jeJt 
niezwykle wygodny,ponieważ krzywa proessu przejścieAgo zarejestro- 
'aaa na wylocie z obiiktu jest ocrazem graficznym charakterystyki 
‘E;-ulscwej. rystarczy krzywą tę opisać transformowaną funkcją zne- 
‘isyczną i proces okreslenii podstawowej charakterystyki dynamicznej 
"•■t zaecaczony. Charakterystyka ta jest oryginałem funkcji przejścia



wyznaczony* przekształcenie* Lepiące

Byt. J1. Charakterystyka skokowa

Przykładowy przebieg charakterystyki impulsowej pokazano na rysun
ku 32.

Rys. 32. Charakterystyka impulsowe

Krzywa charakterystyki impulsowej prsy t-*ao dąly asymptotycznie 
do cei ezasu, a więc część opadająca taj krzywej ma długi "ogon". 
Utrudnia to określanie czasu trwania charakterystyki impulsowej, • 
tym samym komplikują obliczenia współczynników funkcji opisującej tę 
krzywą. W praktyce "ogon" odcina się w pewnym punkcie t* na o-i 
czasu. Ogólnej rekomendacji na wybór tego punktu nie na i piinkt od
cięcia dobiera się dowolnie. Można dobrać go tak, aby powierzchnia 
zawarta pod uciętą częścią krzywej stanowiła ułamtk powierzchni za
wartej pod pozostałą częścią krzywej kielkoóć błędu
przy takim założeniu nie przekracza lej,.. Proponuje się, oby "ogon" 
odcinać po czasie zawarty* w przedziale od trzykrotnej do cztero
krotnej wartości średniego czasu przebysar.ia.rdyl po tym czasie po-
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soatałośó po tródl* wynuesający* "ogon" ni* prsokracsa TJ.Prektycs- 
ni* "ogon" aotna odoiąó po csaaie t", 41* którego h^t) ■ O,i>j1 „ .

Metod* wysnacsonia charakterystyk Csasowych aa ponadto dodatkowo 
■*dy«

- wprowadtanio wynuaseu skokowych o wysoki*j anplitudsio not* 
spowodować wejście obiektu w sakro* nieliniowości lub w s*k- 
re* ni 3 stabilności, * więc wartość amplitudy sygnału wynu- 
•s*jącego naloty dobierać dl* katdego obiektu, oo Ject * 
wiolo praypadkanh nienotliw* a powodu nioanajoaości ap- 
riori dynaaiki obiektu,

- opracowani* usyskanej w poaiarach infornacji jest kłopotliwo 
• racji istnienia wielu for* aproksymacyjnych, prsejści* a 
Których na ino* postaci* charakterystyk not* byó obcrcson* 
duty* błąd**,

- dl* obiektów pracujących w wysokich <Sf*totliwościach proce
sy prsojściow* są sbyt krótkotrwało do wysnaesonia charak
terystyk trasowych.

1.30. Doświadczalne wysnaesenio charakterystyk asąatotlimot
elowych

Wymienione ograniesenia nałotono na netodyką badań doświadczal
nych procesów przejściowych wywołanych wyaussenien pojedynczym ni* 
mają istotnego snaczenia, gdy operujeay sygnale* okrsaowy*. W meto
dzie tej są dwa rodaaje wymuzzeńi

- wywussenie falą sinusoidalną.
- wynoszenia falą harmoniczną.

Bsjdokładniojss* pomiary charaktoryatyk cststotlieościowych uzys
kuje aią,j*teli sygnałom wejóciowyn aą drgania sinusoidalne, prsy 
esy* katdy oddsielny poaiar naloty prsoprowadsió dl* stałej ampli
tudy i csąptotliwoóci drgań. Znioniejąc aaplitudą sinusoidy od war
tości *ininalnsj do wartości naksynalnej rtądu 5*^96 sakręeu wiel
kości mienionej oras csfStotliwośó w sakresi* od O do o*, otraywaay 
P*łay obras charakterystyki csąstotliwościow*j.

W fasie poesątkowej poniaru sygnały wyjściowy oras wejściowy a*ją
tą aaną csąetotliwość. śnplituda i fasa drgań wyjściowych sałatą 
od esasu i csąrtotliwości /rysunek 33/. Z biegi** esasu składowa
Prsejściowa procesu drgającego sanika i ustalają eią drgania ey*u- 
•sone o stałej aaplitudsie, prsy esy* stosunek uplitud i prsosu- 
nifcie fasowe sałatą tylko od cspatotlieości o> . Zalotności oras 

■< silne prsyw«O. Ze wsrostew osąstotliwości drgań a*pli- 
tuda naleje
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lim A(<u)°Q40
Cu ** c* .<209)

Dl* częstotliwości progowej oj 
określona j**t należnością

AjCoO =

amplituda drgań wyjściowych

(210)

gdziet ń2 - aaplitud* drgań wyjściowych,
A - *tr*fa nieczułości prryrządu poaiaro?ego.

Przy dalezya wzroście czfato-
tliwości sygnału wywuazająoego a(t) utt) 1
obiekt praktycznie ptsestaje rea-
gować na wjauazeni*, • więc ataj* / U/ln 7\~rrrr
się filtr**. Przedział 04o)S(JrJ*at n~ ' ”
prsedziałe* częstotliwości pcaia- —
rowej. I* bardziej Jest obiekt
inercyjny,ty* ni ta ta jeat csęatot- Bys. J3. Składowa prsejńcio«a 
liwobć Up. Fiaktycsnie oaęstotli- 
aońć poaiaro** aawarta jest e
prsedziale Os o)<.0,02a” . Właśnie w tya obatarce na cena prowadzenie 
badań doswiadcżalnych,poniewai z praktycznego punktu widzenia inte- 
reauj* naa charakteryatyka częstotliwościowa w poblitu punktu pracy, 
to jeat w otoczeniu etanu ustalonego,dla którego uJ «0.

Schsnat blokowy układu poaiarowego pokazano na ryeunkn M.

1- generator fali ainuao- 
idalnej niakiej częstot
liwości,

2- prsetwornik, ,
3- «l*aent wykonawczy,
A—obiekt/ proces/ badany, 
^-przetwornik, 
£>-wzaacniacz,
7- oacylograf,
8- rejestrator taónowy dwu- 

biagowy

Rys. 34. Poniar częstotliwościo
wej charakteryetyki dy- 
naaiczuaj



Przykładowy przebieg zarejestrowanych na rejestratorse dwubiego- 
■yn krzywych drgań sygnałów m(t^ oras u(t) dla dwóch rótnyoh Częs
totliwości pokazano na rysunku 35.

Eya. 35- Krzyw drgań sygnałów orna n(f)

* oparciu o odczyty otrzymane dla rótaych częstotliwości 
•yauezającego wykreślono charakterystyki csęstotliwościows 
°*as w(ju)) /rywunek 36/.

sygnału

Wislkośó i wyznacza się doś
wiadczalnia a charakterystyki ako-

Kiedy nie dysponujemy gene
ratora* fali sinusoidalnej nis
kiej częstotliwości,to stosujeny 
metodę fali okresowej niesinuso
idalnej /tabela * /. Odpowiedzią 
obiektu na tego typa wymuszenie 
będzie niesinusoidalna fala ok
resowe. -rzywe m(t) oraz u(t) 
notoń poddać analizie harmonicz
nej,to jest rozłotyć w szereg 
Fouriera. Wobec liniowości obiek
tu odpowiedi na falę niesinusoida
lną /fala prostokątna, trapezo- 
idalna/ jest równa odpowiedzi na 

^•sczególŁr harmoniczne sygnału wymuszającego. W ten sposób podczas

totliwościowe
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jednego poniaru obrzynany rówzoaześnio kilka punktów charakterystyki 
c s ęstotliwościowej.

Zwykle obiekt dynawiczny zachowuje się jak filtr dolaoprzepuJtowy, 
przepuszcza pierwszą kanoniczną, a tłu*! posoetałe. Pierwszą bar- 
nonie sną fali prostokątnej określa się wzoren

m (I) x 4jejł *in ■— ł (212)

a pierwszą kanoniczną fali tnpozoidalMj wzoren bardziej złośonyn 

m W ” ■ sin (21 j)

Przykładowy przebieg odpowiada! obiektu na falę prostokątną po
kąsano na rysunku 37.

Bys. 37. Przykładowy przebieg krzywych sygnału wynuiizającego, od- 
powiedli obiektu na wysuszenie oraz hodografu charak
terystyki csęstotliwościoweJ

Mając obras graficzny doświadczalnej charakterystyki częstotli
wościowe j, no tna dobrać postać analityczną charakterystyki ozęstotli- 
wcściowej zastępczej uiywając specjalnych wykresów szablonowych. Cha
rakterystykę >p(juj) poniarową narysowaną we współrzędnych beswysia- 
rowych /noduł.faza/ dopasowujesy do jednej s krzywych Szablonu. Ste
rany się,aby zgodność krzywych poniarowej i doświadczalnej była jak 
największa. Z szablonu określany charakterystykę zastępczą. Operacją 
dopasowania wykonuje się automatycznie.

Dysponując członsai operacyjny*! *ośna z posiarów bezpośrednio 
wyznaczyć część rsecsywistą i urojoną funkcji V(jw).Układ sbudowaty 
jest w oparciu o proste wzory.

Jeieli na wejście badanego obiektu liniowego podany wyaussenie 
nCt^sś^sinwt , to na wyjściu >trzyaany /przy ś^soonit/
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u(4} A(w)sin[ajt *
’sA1A(w)fiin a)tcos*P((O) +coscot$wi^| £iV)

Po rosłoianiu wyratania (21*) • asarag Pouriara oaas poaunotauiu
prsaa 2/A^ otrayaaay

itdi »?AM cos difa,) JsinwtcH +

T °
4 £in^(<o) |coscMsŃ<M-tdł (215)

okradlająoa charaktarywtykf oaaatotliwodoiowg rsaosysiatg or*s nro-
Jona

P(u))-A6*0co$^(uł) •» ^y^C0i<^(w| j O)fd^ (21$ )

Q(có) =A(w) *>in I?(0) sin^c^ J cosW d4

Boboaat blokowy układu poaiarowwgo pokąsano na rysunku J8.

'l-genwrator fali ainusoidalnwj 
niski*j csfstotliwoftci, 

2-obi*kt badany( 
J-prx«twornik sygnału,
4- ux<.ad anoiĄoy >
5- układ całkujący

By*. 38. Układ poaiaru P oras Q
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1.31. Aproksymacja charakterystyk dynaaicsuych asasosycn

Obliczenia i projektowanie układu regulacji automatycznej obiektu 
wymaga onaJomośoi postaci analitycznej charaktery)tyki dynamie snej.

Wobec liniowości' obiektu oryginały charakterystyk dynaaioanych i 
ich obrazy są wzajemnie trmnsfon ooaln|. Wystarczy znać postać ana
lityczną Jednej a charakterystyk, aby w sposób prosty wyznaczyć inną 
charakteryetykę.

Charakteryetyki dymsaiczne czasowe stanowią rozwiązanie równania 
różniczkowego modela obiektu. Okręt lenie rsędu,struktury oraz sta
łych współczynników równania Jest jednoznaczne a określaniem postaci 
analitycznej charakteryetyki.

Geometria apazmtu,statyka i kinetyka procesu zachodzącego w obieli 
eie stanowią iródło określenia stałych parametrów charakterystyki. 
Jednak naJwaśnisJszya Źródłem informacji dla tego zagadnienia są po
wie ry doświadczalno dynanieśno.

Aproksymację charakterystyk dynamicznych realizuje się metodami 
graficsnynifgTaficano-analitycanyai oraa aoalitycauyad sykonyatująo 
cały dostępny aparat satesatyesny. Stosuje się wsaystkis operacjo na- 
teaatycane doprowadzające do celu, jakia jest konkretna postać cha
rakterystyki dynaaicznoj /określona struktura,dobrana poataó funkcji 
oraz wyznaczone wartości stałych, paranetrów/.

1.31.1. śprokaynacja charakterystyk czasowych metodą asympto
tyczną

Metoda aeynptot stosowana jest do aproksymacji charakterystyk cza
sowych obiektów stabilnych z sanowyrównaniea. Charakterystyki impul
sowa lub skokowa o przebiegu aperiodycinym nogą być-opisane nastę
pującymi salsinościani

hW^Iąe5'

n ę- 
*n(n=i](on}-£c;e 

i’A
gdziet s^< 0 - pierwiastki równania charakterystycznego B^s^wO, 

n - liczba pierwiastków rzeczywistych.

(218)

(21?)

V celu uproszczenia obliczeń naloty zbadaó raąd równania róinica-
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kowego opimjąoogo obiekt. Wykorzystuje ai< w tyn przypadku Ummkte- 
^yutyke akokowj.

OkroAlema wielkości n oparto jest na ilortsio parem tró* » osa* 
t odcsytanyoh • wykresu /rysunek 39/. 9

0,71 -r 1,0 ,n»2

<0.7, n>2

Rys. 39. Graficzna wyznaczenie 
rzędu równania aprok- 
aysującago krsy»ąt|(tl

Je zoli o obiekcie występuję 
opóźnienie transportowo 'To, to 
naloty ot czasu przesunąć o wielo 
koAó Tot to jo ot wykonać ope
racje "gaszenia" funkcji (102^ .

Dla obiektu « saaowyrównanien wszystkie pierwiartki równania cba- 
r*kteryatycsnago nają ujeaną czeAĆ rzeczywistą. Wynika stąd wniosek, 
** rozpoczynając od pewnej wertoóci t«t1 wszystkie wyrazy żale ino Aci 
( 218 j bed< zdecydowanie aniejsM od calom *Kdzxo s^- naj-
*niejagy pierwiastek. Otr^naay saloŁnoM

(221^

Jetoli wykrosliny funkcje (221'1 w układzie wepółrsfduych półloga- 
Vtnicsnyn,to rcspocaynająo od pewnego noaentu t1 krzywa pokrywa aif 
•• «woje esynptotą /rysunek *0/.

10^+5,+ (222'i

Rys. eo . funkcja Lni 
jej asynptota

Mając wertokci stałych Coraz 
a^ aaleknoAć (.221'. aoica zapisad 
w postaci

e2 e51t (223*

Jatali ponownie wykrobliny funk
cje (223' w układzie póllogarytaics- 
nyn,to rozpoczynając od aonentu t2 
krzywa pokrywa sie ze swoją rsyzp- 
totą. Wyz taczaay wartołci C, ozei
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«2. Operacjo oblicweś ppwtarza^ tak długo a* obrzynany Unit prostą 
opioaaą funkcją

Wielkości < j oraz *£ przy i«'l,n powinny spełniać następująco wa
runki

n
(225)

n
(226)

Trudno określić wartości dokładne współczyuników o*, oraz s^ dla 
i»1,n spełniających warunki (22$) oraz (226) ( poniewaś podczas pro
wadzenia asynptot popełniany błądy subiektywno.Praktyosnio obliczenia 
koócsyny,gdy błąd aprokeynaeji nis pnewyśsaa kilku procent

Zespolony* pierwiastkaa*£w^£*j równani* charakterystycznego
W B ( s) aO odpowiada charakterystyka

- I d< J )

(227)

(228)

cbarakte ry sty-

gdzie i ■ - liczba pierwiastków zespolonych,
rf. . współczynniki stało.

Jeśoli w równaniu I^n\s)«O występują pierwiastki rzeczywisto,to 
naloty jo wyłączyć o funkcji 1|(t).

Wykres 
ki (22$) zawierającej 
wyłącznie pierwiastki 
zespolone powinien 
nieć wyrośnie kształt 
oscylacyjny unośli- 
wiający wyznaczenie 
okresu drgań tłunio- 
nych /rysunek 41/.

Dla obiektu a sa- 
aowyróenaniea pier
wiastki o naJanieJ- 
sasj os t dci rzec z y-

Syi. 41. Wykres funkcji 1|(t) dla równani* 
nodelu a pierwiaetkani zoepolonyni
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*1 'tej 4«| występują • krzywej 1](tł • postaci Składowej,które po
csąwaay od pewnej obwili bądsia nniijasa od osłona d,e0(’\tr (hłjt •ł-łPi) • 

Otrsyaasgr zależność ( w*1)
-oLt3n(co,ł^) (229)

Równanie (229) opisuje drgania zanikające.
Posługując aif wyiresea / rysunek 41/ wyanaczyny średni

ih 
K. ^Ti T

Wyznabzenie stałych zalotności (228) eetodą kolejnego 
■ania da Je dobra wyniki joZoli

okras drgań

(230)

logarytno-

Z nkn

A-$Q54D7
C* l4<

(231)

d^e sinfuj^+m) łwłoi"°'r0^- (232)

•ysuas j " y prsesunifcie fascwe

<2«)
Łog ‘ryt-rajgc wyratenie

d< e rt,sin(wJ*W ®C<a| (234)

odsysany równanie linii prortej w postaci

LnlC-iy^e^ ^InCA-o^hpOt?, .. (235)

Metodą średnich wysnac/aay wartości c1 oras Cf<^.
Wyłączając s srleśncści (229) funkcją ^“‘sJntwJł^otrzyBaiay nowe 

bratania nadająca nią do wyznaczania kolejnego pierwiastka zespole- 
Mego

(236)

J«ieli wielkość wyjściowa f] (t) nie dochodzi do wartości stałej, 
to charakterystyki, dynamiczna zawiera pierwiastki kretne rzeczywiste 

* ^0. PierwiaetkoK tys odpowiada charakterystyka
(237)
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Dla naJaniejszego pierwiastka u,* o krotućoi w przedziale 
csasu t» t^ slumsu* jest równania

Ittbf dla t»> t^- przyjęła postać

(239)

i stanowi podstawę do wysnaosenia stałych.

1.31.2. Układ równań do wyznaczenia współczynników równania 
różniczkowego

Równanie różniczkowe Jest najleprsya opiewa własności dynaaicsnych 
i statycznych obiektu. Jsż^li znane jest równanie różnic zkow< obiektu 
dynaaicsnego,to wyznaćtenis dowolnej charkterystyki sprowadza się do 
rozwiązania równania dla dowolnej funkcji a(t) .

Jeżeli znany rząd i strukturą równania różniczkowego aodelu cbiek- 
tu oraz sna^y wartości wielkości u(tp , u(t|) oraz ■
n*1 chwilach b1,t2,...,tB+1 ,to aożeny równinie różniczkowe aodelu

+”■ +01<cHł) +0°U^ “ W (2*0) 

zapisać w postaoi układu n*1 równań
Un((i)On +-•• +llVh)O1 +U(l,)0o «■ IT»(ł«) 
u^MOn + - 4-uł(W +u(h)qo -m(b) 
u"(Man +~ *u(Upo'- m(in44) (2<1)

w których niewiadoayai bądą współczynniki sQ(aQ_1,...,ao> 
Zasadniczą trudnością występującą podczas stosowania tej aetody 

jest potrzeba okreslenii wartości' pochodnych ^(t^) w chwilach n*1. 
Wartości tych pochodnych powierzyć bezpośrednio jest niezwykle trud
no. Można js wysnaczyó przss kilkakrotne nunsryczns różniczkowanie 
krzywej u(t) . Jednak obliczenia obarczone są dużw'a błędea i meto
da takp nuuajs się do równań niskiego rsędu /<!+4/.

W pruktyes przyjęto obiekty inżynierii ohsaiesnej wyższego rsędu 
zastępować obiektaai pierwszego /na1/ lub drugiego /n»2/ rzędu z 
opóżnisniea transportowya.
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1.31.3. ^ysnaesenie współczynników równania różniczkowego me
todą funkcji modi lującej

funkcją modulującą nazywamy taką funkcją,która nas s pochodny
mi jest różniczkowałom,ocraniczona w przedziale [_O»*3 oras ma sa
kowa wartości w momentach t«0 oras ta®.

Jeftali równanie różniczkowo (240) pomnożymy przez funkcją modu
lującą ip(t) oras soalkujemy w przedziale 04 tą®, to otrzymamy wy- 
rażenia

T - T T t
0 +0i JH»(« UM (242)

* którym każdy osłon nożna obliczyć metodą całkowania przez części, 
t warunku

WO), o, H>C°(o) '0 Mn-o.^cn -0 (243)

otrzymamy
T

ęo(-4)'o; (244)

Aby wysnacsyć s równości (244) nt1 nieznanych wepółczynników a^, 
calaty snąć n*1 odpowiedsi obiektu na znana wymuszenia.

Je tali dyaponujemy jednym pomiarem, a funkcja v|l(t> spełnia wras s 
2n pochodnymi warunki (243) , to w przypadku równania róiniczkoweso 
(103) saleinośó(244) przyjmie postać

Jako funkcji modulującej uiywa sią funkcji Benito*a

fyotM * € Ho(ł)

<M’C HnCł)
4$^ <-<)n0nW 

u(4)d ł • G<)l+k 1 e HU wuft) Ć ł-
o dr*fe °

Foniewat funkcja 4^^ spełnia warunek

limmay !<$>«(+) I - 00

(245)

(246)

(2*7)

(2*8)

(2*9)

(250)
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zabaw katdy wyraz równania (2*3) wodna podzielić j»z*i współczynnik

C,’ * T e~rU Jttd t X /ZT (2 i1)
-CO

Cdsia k - aa^raiejssy rząd wieloaianu Beraite^a w równania (2*3).Po
wodują to wzrost dokladfci obliczenia współczynników a oraz b.

1.31.*.  Okrętlenie współczynników równania ródnioakowego nato- 
dą wielokrotnego całkowania krzywej 1|(t)

Mstoda ta zwana katodą powierzchni wrko..,stuje charakterystyką 
skokową o przebiegu apariodyozn>«> Modna ją atoaowaó równica do 
obiektów ,a opódnieniea transportowy* bar caaowyrównania.

Charakterystyką H] (t) ctrzywuje sią przez całkowani" 
wyniku działania na obiekt 
przeprowadzić numerycznie.

iwjulnu
W tyn ca-rrostok^tn>go. Całkowania wodna

Eyz. *2.. Całkowar la graficzne 
krzywej h(t)

lu od czasu rozbija nią na odcinki 
o długodci równaj csaaowi tz-JUai* 
iapulsu prostokątnego. Ł- piarw- 
asyn odcinku charakterystyka ł)(t) 
oraz h(t) pokrywają isłf. Bospo- 
osynając od nonantu t>ta krzyw* 
rozbiegają aią /rysunek *2/.0d ao- 
nentu t1 charakterystyką iapul- 
sową wtna traktować jako róinicą 
dwóch krzywych t otrzymanych w 
wyniku działania dwóch skoków jed
nostkowych w aoMucie twO jako 
oraz w aowenoie t1*ta jako

V związku z tyw

Do obliczenia współczynników a^ 
wykorzystujmy równanie (2*0) 

0nBT^4 +0,<<hH+a°uCłl

Obaonoóó członu aou(t) oznacza,Ze równanie to opisuje obiekt dy~ 
naniozny z sanowyrównaniea.

Z właanoóci stanu ustalonego pierwotnego (t<0) i wtćrnigo(t•**•) 
przy a(0) »0 oraz u(0) «0 wynika

Qo» m(oo) 
ul=T (252')

Dla obiektu bez sanowyrównania *o“0 i z warunku t-»o* oblicza*?
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• epólesymik a^

c’ (253)

Uwsglfdaia jąc saletjaoóó (252) w równania (240) orna e*m^4 ot- 
>37MM wyreienie w granicach od t»0 do t- «* prsy aalo*eaiu*Ae o 
•tania uataloaya wssyetkie pochodna są równe nono, otrayaaay

a -^1 V ~ "fo t**)- 4-

Ulw)

Dla równania bes saaowyrównania

« n L EuM-uWldt- M-"(4)144
02 • a< —“-------------------- r——------------------------

u (w)

i

(25*)

(254*)

Kolejno wspólcsynniki ij i *j ©**» wspólcsynniki posostałe 
wysnacsany w sposób podobny. Otrayaujery salsónoóoi określające
•epólciynnik a2 obiektu o saBowyrównania*

Ql*u(^l0< JuW-0^’0*J +J J[rn(w)-m(4)]dł2

oras wrpółcsynnik a^ dla obiektu bes aaaowyrównania ,

a^^^TE^^lMldł-OłTjEu^^l^J r[m(-)-nł(ii]4P

(255)

(255*)

Obliczenie całek konplikuje nią,je te li funkcja u(t) orna a(t) 
aają skoaplikowane postacie. Najlapioj jest,jeteli wynusseniea bf- 
daia funkcja S£(t) lub 4(t) .

Joioli

m(41«Sfc(4-)
to równanie (240) prsyjnie postać

an^ + .. +a1dM)to<,h(ł). Se(4)

(256)

(257)

Obras grafiosny roswiąsania równania (257) oras wartości kolej
nych całek pokąsano na rysunku *3.

W oparciu o wtóry (252,254,255) otrsynaay relacje uogólnione do 
obliczania współczynników a

q —__APll-ti_________
(25«)

Q; - -----------J ■„ [h(łf4i(c»3f J259)



7»

■*** (2«0)

) jOW-hMJd/

t fM-hWW

*3. Całki wielokrotnego całkowani* krsywej oharaktaryetyiri 
iapulaowej

Wióry (258*260) uprą«tctajg ti*,jeiali do obliotań wykortyataay 
oharaktaryatykf akokowg. Otrcynaay

n , m(ooj-mfo) .

a i »
^-nco)

(262)
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x 3i-4-k oraa oblicza aię przaz wielokrotna całkowania 
krsywycn powiatowych. Onikniawy wielokrotna®o całkowania,jażali wzo- 
ry ( 26'1*26}) z" piazawy w poataoi

Stałą ao obliczany aa wzoru (261) .
•*017 (26*) oraz (265) dają dokładniejawa obliczania atałych a 

»• pocienia dokładności pomiarów cbarakteryatyki akokowaj.
W calu ułatwiania obliczania oałak X oraa S aporządza aię ape- 

cjalna algorytmy tablicowa. Krzywą *ł](t) rozbija aię na r■10*20 rów-
Łych części, a wartości tk oraa T]k tabelaryzuje aię. Przykład ta
plaj tablicy pokazuao poniżaj.

Tablica 7 
Graficzna obliczania całek

Nr punktu lA oi«
0 0 = oC V-0o "7}-Xc
4 u L Ąh_J ^4 1
2 k "I1 iMr-Mz cG
• a i

A*-* 'In Ohł-«
.. k

• X L ’ ‘

r- k-4 ty-ł dr-*
r łt p 0 0 0

Wobac gromadzenia aię błędu przy oblicŁv_iu wyżazych calak ogra- 
^oaaay rozważania do równań najwyżej trzaciagó rzędu.

wialkoóci cA. , O oraz występująca w taj tabeli obliczany ze 
•zorów

(266)
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rIK-FWIćH l266<)
brał

Cd
Vr-< ’ J J fafa-lRB]df- Ał £68)

1 (269)
bkAt * i*M

*■< ' WMjJW’1 ‘’|W]dł * *'A

J2*0oc J ^[ł|(*",l-*iwjav = ^^?ńl-tĄ (ST^)

01* n»* *t*l* «>pó>ciynniki *£ obliosuy m nor6*

eL-O*^ , •
1 V°) ’

o ..^nr łO<> ^3°»- >5^(5)

lub *• wsoróu (26*) ,dl* ki irjoh c«łki 3^ «y*n*oa* si* t Mleiaoł- 
oi

Sl’C-^2^''*ŻłC1lr-',|K)3dł ^272^

Dla obiaktu be* Msowyrównaiu.* /*O«C/ otrijiuay w*oi7

a , mM-m(o)
1 ł^pTfo) 

Q- r-9<5*
‘ *)(*) W

(275)

(276)

(277)
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Zaaiossoson* wsory okreóiają ««» pasaastry funkcji praojtoia ty
pu

W(VoŁ«*?->°;a< <*">
•tal.1 «l’£-

k - iw-w
m(o*-mio)

Stosując wetodt powiersohni wjzmcsa eią stałe wapółosynniki rów
nania (.103) • W cela uproszczenia obliczań azryse a(t) orna u(t) 
celeiy unonoweA /rysunek 44/•

Oblicseni* sproua

Rys. 44. Charakterystyka skokowa współciynkiki aya-
ttpujące w układzie 
równań (279) cblicaa 

» se wsorów ••
s(*Job-n&nd+ 

Sa'5j r[(«-lfW(Vri]dT 
s».«? r[MW-«-?)]dr (mo)

s;.s;
^4

Postać prawej strony równani* róinioskowegot a tya oaaya typ
fuakcji prssjócia salety od kształtu charakterystyki skokowej.
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Jebalit
■ /
b/

W’O, J^|łxo*° ,*o <"•«-< 

^(OhO ,^’(ObO ^"(ONO.tom-n-l

Praktycznie najwygodniej przyjąć funkcją przejścia typa (278) .
Wówczae a1aS1,*2aS2t*jaSjt... Jebali w obliczaniach powierzchni 8 
okato aią, te S^< o ,to naloty saniejeżyć rząd równania róbnicako- 
wego.

1.J1.5.  Aproksymacja charakterystyk tatowych suną funkcji li
niowo niezalotnych

Podstawowym zagadnieniem togo typu aprokaynaoji joat określenie 
postaci analitycznej charakterystyki dynamicznej,ubywając auay linio
wo niezalfainych funkcji. W szczególnym przypadku b*dą to funkcje 
ortogonalne lub wielomiany.

Aprokeymacja włącza dwa zagadaLeniał
- wybór typu wielomianu,
- określenie nieznanych współczynników oraz innych paramet

rów wyratwnia analitycznego.
•zór aproksymacyjny w obszarze caaacwya na postać 

L(^fQ4>i(+) (281)

Jebali funkcjo <$(t} są określone,to współczynniki c dobiera 
się w oparciu c róine kryteria. Zalebą cne od apoaobu aprokaymaoji 
cbaraktaryatyki dynaniosnaj h(t) . Są to wyrabenia1

- w praypadku prcyblibonia w aenaie interpolacyjnym

£[hk - L(łA L ek»o , (282)
iM J k'O

- w praypadku prayblibenia w aenaie jednoctajnej abiebnobci cią
gu funkcji

I
m v ■
£. h ~ LGk) (285)
k-»< I '

gdaiet £ - aadana dopuaacsalna wielkość błędu, 
h(4) - funkcja graniczna ciągu aprokaymują-

k-eeo cego h(t) ,

- ■ przypadku praybliienia minimalizując funkcjonał funkcji ciąg
le.)
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J -min
o

lab dyskretnej
E. [hi-Ukif»n»tn ,|+} 

k»l

(2M)

(285)

gdziat h^ - wartodó charaktaryatyki ozaeoaoj odczytana dla no- 
nantu t-tp

1 - atała/praktyoznie pray^auja aig 1*2/.
lyradenie we wzorze (285) uJttc ■ nawiaaie kwadratowy* jewt błp- 

den bezwzględny* poniaru. Z warunku winiaaliaaoji błfdn dredniokwa- 
dratowego

f ei «-rmn 
k*4

I 

otrzyma? układ równań do obliozunia współczynników a 
a£[L(ui-^o |K.rw 

3Ck

(206)

(287)

Rajccędciej do aprokaynaoji utywa aif wiałonianó* ortogonalnych, 
stworzonych prawa ciąg funkcji ortogonalnych apalnia jących
• praadaiala warunek ortogonalnodci

<2“)

Z właanoiei chloru funkcji ortogonalnych oraa wsoru (252) wynika 
*6wno6ó

h(ł) »T^Ci^(ł) (289)

Jadali poanotyry równodd (289) prsaa^-(t) i aoalkujony w prsa- 
Gtiale • fc® otraynaay

jS(W«d* ’£.Ci ! (290)

Wapóioaynniki c, naaywaoa aą wapóioaynnikawi rozkładu fouria-
rowakiago funkcji h(t1 na układ funkcji {^(6)} • ci<S wwpółcayn- 
oikój 1 oj naaywany jowt widwaw roakładu fouriarowakiago funkcji 
*(t) . 3

■ obliczeniach praktycznych prayjnuje aigt
- liczba wyrazów auwy (289) i-1«h *
- zbierani l(P;(t)l aą znane zbiory funkcji ortogonalnych.



■ob*o powytaayoh aałokań równoód (289) prcjjaiw np»

hW ' r Ci Ę(+) (291)
IrM

gdzie P|(t) - wialoaiany Legendy*’a
P.W»< ,
MW.
PiW'O5($P-i) (292 \
P%W'0.5(5ł*-^ , '
RłW •ąiH(BW*-5OtM -

* calu ogreniccenia liccby oclono* roakladn (291) ,to jeat aprok> 
ayaaoji na krótocyw praadciale czasu /acybcta abieinoóć szeregu/ lub 
otrcyaania rókn*j dokładności ■ rótnyeh prsadsiałach csaau , wprowa
dzono funkej* wagową ^(ś) • *ówcsaa waory (288) orać (.290) prsjJ- 
aą postaci*

c2”)
n li

q ’ i c; J ipjW ęen d t (29*)

■ przepadku *ialoaianć* Ła<*ndx«*a

ę(M*<

k
o: . 2ni y- C-ns»i-?»>!

4
Jh(f)łkdł

(295)

(296)

(297)

(298)

Do aprokayaaeji funkcji h(t) utgman* a* ianago typu aialoaian/ 
ni* ortogonalna. Są to wialoaiany pot*go*a orać «ykladnic*a. *i*lo • 
aian wykładniety odpowiada ogólnej poataoi rozwiązania liniowych 
równań róinictkowych o atalych wapółosynnikach

L(M ”£ C; e [o ćH -V u] (299)

latnya warunkiem doboru typu funkcji joot jej tranafor-
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■owalnoóć dającą oaglądaio prosty okres wielomiaam.

1.31.6. aproksymacja charakterystyk osadowych funkcjami ana- 
litycsnyai

Do aproksymacji nadają aią tylko to funkcjo aaalitycsno, która ma
ją podobny kastalt graficzny jak charakterystyka czasowa ora* małą 
licsbt niasoanych stałych. latniejo cały szereg funkcji spełniających 
to warunki. Przykładowo podano kilka rótnych typów funkcji nadają
cych aią do aproksymacji charakterystyki impulsowej

(300)

ha(A)-ate (J0i)

ha (4) x asinbł ecitway ^302j

tdaio t^T - csaa.dla którego h(tMT^ abWłT

ha(4) «o łbe’c* (X>3)

V celu wysnacaonia otalych auaiay dyaponowad polnya układam rów-

okroftlona joat prsas krytariua 
odcięcia "ogona” krsywaj /

Typ funkcji (t) motna dobrać np. o oparciu o kryterium aspól-
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csyunika pwoudokorelacji
_ JŃWHM
ę * —j-Li=ł ■ ■>■■,,; . '-a=i===—_, (306)

V C(h(aM fthaa-TJlMr
Maksynalna wartość wapółcsynnika psaudokorelac ji

ę^^maK (309)

osnacM.śe wybrana funkcja hap(t) najlepiej aproksynuje charakte
rystyką h(t1 . Dla pomiarów dyskretnych przy T «O wsór (308) 
prsyjaie postać

_ h(Wia(ł)« * jr ■ nur-wr (j^O)

Najlepese dopasowanie krzywych h(t^ oras hap(t)w prsedsiale 
osa su 0*t6tk osiąga sią, gdy $"1«

Jeśeli charakterystyka h(t^na oscylacyjny prsebieg,to funkcja 
hap(t) powinna zawierać funkcje trygonowetrycsne

_bt .ha(+) -O e C05WT Qn)

■ówcsas snieniająo craa T sterany sig dopasować funkcje 
granicach jednego lub kilku półokrei ów oosinusoidy. Wobec tego, to

lim h(4) «0 (J12)

górny praedaial całki lioanika be wsorse(^08)poaoataje równy nies- 
kcńcaonoóoi.

1.31.?.  Wioloodoinkowa aproksymacja charakterystyki skokowej

krzywą charakterystyki skokowej rcsbija sip na elemntarns odcinr 
ki/dokładnoóć aproksymacji wrrastu,gdy licsba odcinków n-»«« /. Z 
tablic lub wykresu dla kaddego i-tegc odcinka określa sif wielkości 
Ki' i oras ®i /J***H- wynagana duśa dokładność uproksy-
aacji,nośna sastosować podział n^^an^Bn^^/.

Funkcja przejścia tak aproksynowansj charakterystyk! skokowej aa 
postać

n
W(5)'E (313)
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Praykladowo kraywą roabijeay na 5 nierównych charakteryJtyca- 
nyoh odcinków /rysunek «/.

Byt. 46. Aproksymacja kraywej 1|(t)odcinka«i

Charakterystyczne odcinki elementarne Łpłg orał *j 
•i, następującymi funkojamii

aj ri kaynaja

,06ł«t|

Rya. <7.Aproksymacja odcinka 
wklęsłego

, o s-ł Łti

(315)

Bya. AS.AprokayaaoJa odcinka 
liniowego



C31‘)

Bya. 49. śprokaynacja odcinka
wypukłego

Stosując transformacją Łaplace*a  otrzymaj nastąpująoe

* zalotności od kształtu krzywej doświadczalnej 1j(t) nośony 
funkcjo przejścia w postaci

człony
funkcji przejścia

W<6V (317)

WtW)'* 2^^*  (}»)

Wfe^łe^fl*  e8?.). (J1ł)
*

1.31.8. . Metody aproksymacji charakterystyk dymaiosaych opar
ta na punktach charakterystycznych krzywej

Metody te oparte są na analizie przebisgu krzywej <|(t) otrzymanej ■ 
pomiarów doświadczalnych.

V obliczeniach technicznych przyjnuje sią,śo obiekty iniynierii 
chsnicsnej aąi

- stabilne,
- liniowo,
- równanie charakterystyczne na tylko pierwiastki rzeczywisto 

ujsnns.
Funkcja przejścia opisująca togo typu obiektu na postać
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Wb' * * w

<*«

ww' W
Wyznaczenie stałych funkcji przejścia lub w dziedzinie Mł"

charakterystyki skokowej polega na dopasowaniu do siebie krzywej po
miarowej oraz krzywej obliczonej a równania modelu. Dopasowanie takie 
Drsoprowadsa sią dla jednego punktu lub dla kilku punktów charakte
rystyki skokowej y|(t\ Korzysta sią prsy tym s zalotności empirycznych, 
tkblic oraa wykroi ów.

1.31.8.1. Metoda aproksymacji oparta na jednym punkcie charak
terystyki skokowej 7|(t)

Jęto] i wykres charakterystyki skokowej

Rys. 50. Krzywa t craz etyczna do 
niej w punkcie przegięcia

jest ksataltu “S", to prze
prowadzając przez punkt 
przefięcia etyczną do krzy
wej 1] (t^ wyznaczamy pew
no stale /rysunoK 50/.

Znając wartoóci tych 
atalyeh okroiła się z tab
licy 8 krotność pierwias
tka rzeczywistego. Jeżeli 
odo^rtanemu z wykresu ilo
razowi odpowiada
całkowite n , to naloty 
zmniejszyć przez wprnwudzr- 
nowej więkazoj wartości
opóźnienia transportowego.

Stałą T określa się wg kolumny t/T. Sprawdzenie obliczeń prze
prowadza się wg kolumn T^/T oraz T^T.

Dla wyznaczonych z tnblicy wielkości n,T oraz charaktery ety-
skokowa aproksymacyjna przyjcie postać
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(325)

Tablic- 0
Zależność stałych n oras T od wielkości charakterystyk 
cznych - krzywe j T]( t)

n Łl

1 0 0 0 0 4
2 0.2&4 0,®4 1 0^282 2.348
3 0.523 W8 2 0.805 3.W5
A 0,353 0313 3 1.M25
5 ' 0.371 0,440 4 1.400 5319
6 0,3 U 0^95 ~ę P2.FK) '

I 7 0394 0570 6 V49 6,226
Ll 0401 ~ h,bA2 p-- 4.307 4.711

Stosując prseksstałcenis Łaplaoe*a otrzymamy funkcję przejścia 
odpowiadająca tej charakterystyce skokowej

1 1 z . L S^e

W(s)’ (526)

gdzie i u /!(«»)-1|(0)
m(«») -m(o)

Można do aproksymacji krzywej pomiarowej ^tt) użyć postaci an»* 
litycznej charakterystyki skokowej odpowiadającej funkcji przejścia 
typu (32*)

(327)

■b
Itti . , e 15

IM w i

Wzór (32?) daje się uprościć, jeżeli przyjmiemy,że T2 T^.Wówczas
( 4-^z/T.) n^r 4 i ostatni człon funkcji (327) zastępujemy członem 
opóźnienia transportowego. Daje to funkcję prsejćcia w postaci (321). 
Wielkości % oraz T wyznaczany ze wżerów

-1 (328)
P
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T' ™
Stałe n.Tjj ora* Tg wysnacsa *if przy utyciu wykr< lów /rysunek 51 

ora* 52/. Tykresy te *o*tały wykonane przy utyciu zmiennych bezwy~ 
■iaroeych.

By*. 51. Wykresy poBocnicze/wg: 
kuludJerfr.i-1976/

1,31.8.2. Aproksymacja charakterystyki skokowej członem i»r- 
cyjnjB drugiego rzędu

Praktycznie do aproksymacji modelowej obiektów intyni r.i chumicF- 
&eJ używa się prostszej postaci funkcji przejścia (323} . Przyjmuje 

tn na2 era* dwie stale czasowe funkcji przejścia maj^ różni 
•litości. Funkcja prsejtcia będzie siał* postać

b _-$lo
W^-7V77^ (550)
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Odpowiada jaj charakterystyka skokom

0J1)

Parametry funkcji (33*0 określa aią z wykresu *)J( t\ /rysunek 53/

Rys. 53. Charakterystyka skokowe

przy nśyciu wzorów 

Sffi*l(ł*w)t»i*hi»a»(ł'ł»ał)

P»)
T"^ ,T..yŁ 

tiaar x-3^ In-ip-.AŁoHiear-^My 
. T<-Ti \i 

l.-To*At

gdzie t, - czas trwania wymuszenia impulsowego.

1.31.8.3. Aproksymacja charakterystyki skokowej ■ 
kilka punktów krzywej pomiarowej f|(t)

oparciu o

Uetodą tą wyznacza sią stałe funkcji przejścia (321) .Wykorzystra-
je aią wykres cbarakteryatyki 
skokowej,na który* wybiera aią 
dwa oddalono od aiebio punkty 
/rysunek 54/. Opóinienie tran
sportowe wyxnacxa aią sposo
bem opisany* w 1.J1.7.3. Stało 
n oraz T wyznacza sią a odpo
wiednich tablic / tablica 9 / 
lub wykresów.

Stałą T charakterystyki 
skokowaj aproksy**cyjoej wyz
nacza aią z, tablicy utywająo 
zaleśnośoi funkcyjnej

Rys. 54. Charakterystyka skokowa

T» jCn)^J33)

Opracowane są inne aetody wyznaczania stałych oraz T. V obli-
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' Tablica 9
Zalednodd a oras
T od wialkodci 
cbarakterystyoz- 
nych krzywej ł](t)

n liii. _ rjtS) jCn)
-tJ O.M L.0%2
2 0.4 0.042
3 025 0524
4 01 o,w
5 £\n 0424
6 0’5 ow
7 OB 0371s O*’ 0W
9 010 0339
10 004 0321

Rys. 55. Charakteryatyka sko
kowa

saniae^ albo korzysta aip 30 wao- 
rba teoretycsnych.enpiryosnych 
albo as wsorta sapirycsnych i ca
la go ssaregu wykresów lub nonoc- 
rauta.

Jadali wyzzuoasay parenatry sta
ła charakterystyki skokowej o pos
taci

(33*)

to wodony korsyetaó a dwóch po
danych ponidej nrtod.

V pierwszej uatodsia na krzywej 
doświadczalnej ł](t) wybierany dwa 
punkty, tak aby jodan punkt zna
lazł aiy w poblida punktu prze
gięcia, sad drugi punkt na krzywej 
W t. który- tjlKHąWWj 
/rysunek 55/. Łe wsorta wyznaczany
wialkodci oraz T

(556>

V netodsie drugiej na wykrecia
Charakterystyki 7|*(t} na oai czasu 
wybierany dwa nonenty t1 oroś t2 
tak5aby “0,33 oras 4^0,7.
Stało funkcji (35*") wyznacza "if ze 
wtórów etipiryosnych

3h-4s —2—

4s -'to
1,2

(337)

(338)

Dokładnodć dopasowania krzywych aprawdza aif dla trzooh punktów 
W^to) “0,33 ,<(A?r4?e) “0,50? oraz /H't2T*%') -0,865.

Ja Ze li do aprokaynaoji krzywa j doświadczalnej t| (t) udywaiiy 
°haraktorystyki typu (327) , to do obliczeniu stałych 't'o, T-j oraz T2 
tykorzyatuje aif wzory anpiryczna oras odpowiedni wykręć.

Ma krzywej ^(t) wybierany dwa nonenty t^ oraz t2 , któryn
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odpowiadają wartości charakterywtyki skokowej *0,191 orae
<C*a) *0,7.

Jeżeli spełniona jest nierównośó tą 4 tg/J, to

To«0,5(3łA-t2) (.539)

Smpiryoanie wykazane, że dla stałych Tą oraa Tg spełniona Jest za
leżność

“'£©* 12 (Tą -tTg) (J40)

Następnie dla tj-Tc ■ a wykresu T^t") odczytujemy wartość
ifętj-^.dla której * odpowiedniego wykresu /rysunek 56/ wyznaczany 
parametr X .

Bya. $6. Moaogran do okrełlenia QCa , orać 'U*[O,f(T,+‘j2.)3

Opracowane aą również metody aproksymacyjne oparta na trzech punk
tach 1]^^, ^0,5 OI*Ł Obliczania stałych przeprowadza aią 
pray utyciu tabel lub wykresów.

1.32. Krytoriua oceny Jakoóci aproksymacji charakterystyki 
CCfstotliwoóoiowej

Metody stosowane do wysnaocania charakterystyki oaąatotliwoócioweJ 
zalsią od następujących ccynnikćA:

- postaci funkcji aproksymacyjnej,
- ogranieceń stosowanych w esaaia aproksymacji,
- metod matematycznych stosowanych w obliczeniach współczyn

ników,
- apoaobu określenia współczynników.

Wyróżniaay dwie saaadnicze drogi postępowania t
- bezpośrednie wyznaczania charakterystyki częstotliwościo

wej z pomiarów charakterystyk PeCu>) oraz (^C‘4
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- pośrednie wysnaosonio charakterystyki częstotliwościowi 
s pomierzonych charakterystyk omanowych hit) oras q . 

Najczęściej do aproksymacji uśywane są krzywe pomiarowo charak
terystyki częstotliwościowejrzeczywiatej oraz charaktery etyki sko
kowej.

V obszarze niskich częstotliwości błąd aproksymacji jest nieco 
nitezy od błędu pomiaru. Ze wzrostem błąd pomiaru prawie nie amie- 
bia aifflecs błąd aproksymacji macanie wzrasta. Jakość dopaaosania 
funkcji w(ju) do krzywej doświadczalnej We(juł) określona jest 
błędem aproksymacji

6C\u>) * 5 In WCjw) +\5‘ VI C)w) (3*2)

8(y*>) » aPGo) - ') aQ(mj) 
P«Ca))*l Qa(jU) (3*3)

Wyznaczenie parametrów funkcji aprokaymującej oharaktsrystykę >(ju) 
°parts jest na metodach interpolacyjnych. Jako kryterium przyjmuje 
•ię minimalizację błędu bezwzględnego. Są to następujące funkcjonały i 

- interpolacje liniowa

WC ~WeC^w) "0 
arg - arg jaj) «0 

t-Cw)-LeC^)’=O

(344)

(3*5)

(3*6)

- interpolacja kwadratowa /metoda najmniejszych kwadratów/

JVK)<A;) - WeCj cu^ «min

, iit-iw-w;)*;*”- 

y ^CP^k^eC05*)]14 w n,’n

W ff| ) fi 11
£ (B>ek Z b/i^-AatC Z.0'(ju) I 

j'O ’ »’O

(3*7)
o

(3*8'

(3*9)

(350)

kM ''c 1 Vf«« \A
-Aa»;^ 1^)]

(351)
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gdaiai “ A^sinojt,
u(t) ■ B#«iB(a)ta *f) ,
• — aialkoSÓ wyanacsona poaiaren.

1.33. Wysnacsenio nhar^ktaryeC^k osaaowyoh a poniarów charak
terystyk ca*etotliwoóoiowyoh

funkcja prsajócia oru charakterystyka skokowa są se Sobą powią
zane zalainością

Z własności przekształcania Łaplaoa*a dla nie irowych 
pocsitkowych

052)

warunków

lim > lim 4 o
<• 5*0

(?53)

otrzyaaay
4 tf+|t*W(s>-N(o a,5 e ds <35<)

Jadali asjcu , tc wzór (.35*) przyjaie poatad

ljJ<LpC“bW(DHsina)ł +

a O® i

4-Q(wiaMiA}do) - j 2t j [P(Ń)-W(o)co?»coi+QCu)sincoł}dco (355)

Róknicakując po dt lawą atronę równania (j55) oraa anod^o praaa 
prawą stron* równania,otrsyaaay waór okroólający cbaraktaryatyk* i»- 
pulaową

ot
2~) 4[pćw)-VH0)]s»r)ajł +QC<4)co5coł}dco-

"lif
J {[Pćw)-W(o}jcoscut+ęCw)«naHfdu)
- co

(356)

Wobae tago(ła Q(<^) jaat funkcją nieparzystą

W(- j cu) = P(UJ) - j ę(tu) (357) ’

dla trO równania (355) aoina rozłoiyó na dwa równania określając* 
charakterystyk* skokową

W) ■= W(0) + i Sincu^ duo (3^e)
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00
W - W(0) + Cos wt d CO

Ponieważ lim ( równania (358) prxyj*ie postać
ą)-»0 <u

^G) -= J wi dw
o

059)

060)

Przykładowy wykraa wyratenia podcałkowego wzoru (360)oraz wartodć 
całki dla t«tB pokazano na rysunkach 57 oraz 58.

^'s i n wtm si ns!*"

O* ’ ~ V

Rys. 57. FunkcjaJ^wtncut dla 
etałoj wartości t«tB

funkcjzRys. 58. WartoŁć całki
KM) 

CU

Obiekty intynie^ii chanieznaj mają funkcje prze jścia,dla których 
charakterystyki oraz *ły spełniają warunek 

lim 2^sO-
w^0 ul" u

(361) 
ŁU-0 W

Aobec powyższego w obliczeniach praktycznych przedział całkowania 
nieskoftczo&y O 5W < o° zastopuje się przedziałów skończony* 
O ScJ ś.cjn .

Całki we wzorach (358) ordz (359) wyznacza eię następującymi spo
sobami :

- przez numeryczne całkowanie pola powierzchni zawartej psd 
krzywymi ES-b?' oraz c2^“) ,tu w

- za poaocą analizatora tarmonicznego /rozkład funkcji w oze- 
rag Fouriera/,

- przez aproksymację wielomianami krzywej doświadczalnej.
Wyznaczenie całek / 3bd) oraz (359) t* pomocą analizatora tarnonz- 

cznego oparto jest na wzorach

,, lunCUn

i
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gdziet Cun x 2ir*>»/|. - okres funkcji PW

yw)

Sspółczynniki szeregu Fouriera cn obliczano są albo sa pomocą 
wyspecjalizowanych maszyn analogowych albo całkowaniem numerycznym*

Łet/mutorami wzorów określających te współczynniki są sumy

C„ »-2- 5^ /P&4-WW + i 9Cw)\ Sin/ 2T

c t± r ( Q<Ul}\
6 £^4 OJ ' w -»0

(J66)

07)

Charakterystyki ciiiom wyznacza się z krzywych pomiarowych K& 
ora. <&?>

W

OM}

przez zamianę tych krzywych wzorami interpolacyjnymi.~ 
Dla przedziału cu, 4 Cx)i-ł'1 

otrzymamy zależność /Leonard/

(J69)

— cos W. +1'1 r>ys* 59* Aproksymacja krzywej J
Fragment funkcji interpolacyj

nej craz sposób okraAlenia wiel
kości a craz b pokazano na rysunku 59.

Przez rczkład czeóci rzeczywistej (.359) otrzymamy cbarakteryst/ 
zę skokową w postaci wzoru 

f/'- 4-[^*.-b'!)C®5Wd-(an-bnlC05Wr,.tj*1|-p|.tAĄSinau,t♦

G)A-+ ‘•••*(.6r).rOtw'i$in^r,J’ ar sin tOm-r<4]

gdzie w ■ - _20j_____
Co^,'ću( 1

lub w postaci innego wżeru
T +-^r ^£-(.°l-bł)$i»1Cu4 + (fln + bnl5iHWB+,4]4-

~ T 4(^'^<^4*™<in.r^co«>^*oihc£»suM<ł4] C37O)

krzywą pomiarową P(«0) możnz apro<: cytować cnot inter^cląc; 
dla utarago charakterystyka skoaowo opisana jest cumą

k K

i
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Rys. 60. Funkcja P^{a})

«• składnika*! ■ postaci funkcji 

bincotduj (572) 

gdzie funkcja P^yrysunok 60/ ok
reślona jest w epoeób następujący 
/Soloaownikow/

„ |Poi,0<W<w«
073)

1 0 , u».<w
Po wprowadzeniu f\W)(373) do wsoru (372) otrzymany 

N N 6>i ,™ .£| p4 •
' 'sfer.!?1 <”•)

Cdaie Sit- einue całkowy,

ow) 
Wprowadzając inne oznaczenie funkcji trapezowej /Brown i Caapi.rH/

Rys. 61. Funkcja

/rysunek 61/ otrzymany inny wzór 
na składniki euay (371)

^i£Osą,Ww

4.1*]*'

CobwłdcJ

<r..
U76)

Wprowadzając funkcję 'ijji.t 
do wzoru (37l) otrzyaaay opis 
interpolacyjny charakterystyki 
epokowej wyznaczony z poiiarós 
charakterystyki częsvtxiscc-
cicwoj

- E qj:^h(tiVe C<Jlit](5'>c ACujtt) (377

Sdzie funkc ja
•oineru*

Fm:ja ad aprokaynac;,i lun»cji 
^o*atano na rysunku ót.

wielonianea interpolacyjny-
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Pye. ód, Aproksymacja Charakterystyki funkcją trapezową /*& 

Sehoeider-1961/

1.3*. Wyznaczenie charakterystyk częstotliuoscicwycń z j.osi»~ 
rów charakterystyk czasowych

Wyznaczenie charakterystyk czestctliworciowycii z pcnu.->ró» charak
terystyki impulsowej lub ukoaowej polec* a* aproksymacji krz"»«« 
pomiarowej he^t) lub 'TJt(t) dowolnym szeregiea interpolacyjnym o rat 
zastosowaniu prostego przekształcenia całkowego (40,156) .

?o dyssretyzacji krzywej he(t) w n+1 punktach i odbuiorie za p©" 
Łocq areregu Fouriera otrzymaru aproksymacyjną pofltac cr.urakterysty'’
»;i inpuleowej

giziet O *■* *
•r’ v»Or

.vs.nfk

’o1

2j! V J78'

k*0A* /prAkt^cinie prŁ^jŁuJe ^*3/

- ^b'4,n<k' u'x
'■■ykorz.. s^ując wzór <150 ctrzyca-y -spującą postać

cyjiiej Charakterystyki częJtotliwc^cicfcej
aproksya*-*

3 BO'
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Praktycznie nie dysponuje*y charukteryetyką lapuleową leci 
•iedsią obiektu na i*pule prostokątny /Ip.l.Tab.J/. Zwykle 
•i* tą odpowiedt s charakterystyką i-apuleową.

Uwzględni.ająe rótnioę po*iędzy ispulae* Jednostkowy* a 
prostokątny*, wiór (380) ctrzynaay w postaci

odpo- 
utotsaaia

iapulee*

v*c 4-(- </(coscmŁn - i feinCułn 
[(Ił1- fłc Uf] M (e iwT-4 ] (38V

Mzir T - czas trwania inpulsu prostokątnego.
Jeteli rosbijeay 

czasu o<t<t_ na n 
części tsOit.pt?,..

"(t)’

rys, 6J. Aproksymacje charakte
rystyki iapulBoweJ

przedział 
n równych 
.,tn oraz 

aprokayaujeay krzywą h 't) wie -
łowiona* interpolacyjny® Z ry
sunek 63/ tak,te 
«-i A”

i»4 ’ 0

to stosując transfor&dtę fourie- 
. rs do funkcji trójkątnej h- 

otrzyaaay

** , -IŁdt

: 2 e‘ iu “ nt (.-£p.-oS^dt ® Ałht el^kiwc

Sdzie tst--t.-_1 .

4.e wz.ru oraz (3&3) wynika wzór sanacyjny ckrwlu 
fakt*ry<itykę czfototliwcscicwą

. ys. A; rcksyr.sc >a funkcji IRt

Isory interpolacyjne toina 
równiei stonować Jo rei -}- 
aaoji charakterystyki -id- 
kowej /rysunek óc/.i;rck 
cję wykonuje®/ w jrzjzziale 
csasu od taO do t>cQ. Czas 

tfi wybieruŁ? dla sartcłci 
"W^a^l00 . to „esc CrTt - 
liay jako tn« t^

tsOit.pt
wz.ru


Dla katdego przedziału średnią wartość T| (t) oblicza się ze wzoru 
interpolacyjnego

f *'nwtd Ł.a4Smwid 4 +

+ smcotdl [-AHosdrt; -

(385)

Dla przedziału całkowania (0,oo) otrzymany
©o n .4,
J^GjswukH* L J T)i(Hsinwtdi (>66)
o i«4 tt-1

Sprowadzając wypalanie (385) do (386) otrzymany

^(•h$»noi4dU -•2s«nŁ.4t-4s,Mcuf,-^4
^nJw^cosutn^Sin&iłn-i -SircjłnlC3®7’

oraz
)^l»CK.<.tdh-JSF^ n4

L *>]i(«>S<»»4i.,-2w*w4t4CO5ft»ti4i)-

~ *|n(<oAtSihC#4n-CoscofMJ(-łCO<»a»+ii)|« (366)

(390)

Uwzględniając wzory (132,167,168) otrzymamy

P(w) *~<^^L.1);(^,n°’h-ł-2sincu41+6!n(b4<*i) *

4V)n(sintu4>M-*‘*'w*w)}

-2WS4o4i+CO6utfM)4-
+ ^^((O^toiM.ł-^tdtrt)!

"tywając do aproksymacji obarakteryetyk dynamicznych czasowych 
ir yzh wielomianów interpolacyjnych, otrzymamy inne wzory określają
ce tuaruzteryzryki częstotliwościowe. Jednak metodyka postępowania 
we wtzyatkich przyj>adkach pozoataje jodnaaowa.

Często w obliczeniach praktycznych do aprokuyrjecji funkcji 
wyc?rzws*uje się wzór (1GS) zapisany w postaci sumy 

f f. Akco$Hr£ - i f Bk 
Lt?O -J7O

U<jw)

kspoe czynnik-. B występujące w tyz "owi.ur.ia w.znncza -.lę
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bezpośrednio ■ krsywe j 4q(tVry«anek 65/. Z rysunku tego wynika,u

ników * krzywej poaia-
rowe j 1j(t)

tAn, - Ar, 
Ro»A^~ Ao 

Ao wO
(392'

Parametry Ił, oraa ok
reśla się a tablicy 10.

Tablica “>0

Wartości parametrów Je, oraa jako funkcja częs
totliwości wsględnej <*»/uin

®oojEjjObię'o,t25!o1ttzs[ązłjąwyjQ17 j ąs Jo.fcwląysjops] ♦

! k, ■ i k«<ł|M4 1.041.41)254045 4D7 1/5 , 1,457 iU7Si1,M4j 4,57
i 4>. r^f'^37-łł‘ł5^-17“:-a?M,i-U*07'r-ri,4«' -*5°
LJ----- J------- i-------1___ i___ .____________ ! I 1 i !

1.35. Wyznaczenie charakterystyki częstotliwościowej z pcmia-» 
rów doświadczalnych

'Wyznaczenie charakterystyki częstotliwościowej z pomiarów doś- 
•isdczalnycn sprowadza się do dopasowania do krzywej pomiarowej *Bj 
funkcji analitycznej W^jcu) . Typ dobieranej funkcji zależy od ksztsi- 
tu krzywsj doi: w xa dc żalnej oraa od zakresu częstotliwości, w którym 
"opasowije się funkcję W(juj) do pomiarów. Parametry aprokuymicyj- 
ae.1 cnarakteryszyki częstotliwościowej wyznacza się analitycznie e 
®parciu o jedno z kryteriów (345>3>1) lub metodami nuncrycztymi.

Do aproksymacji używa się najczęściej charakterystyki częstotli-
•oócicwej w postaci m

. . t b] (i(j'

WGuA- ‘r? ■■ ■
• Jt ijwl' 4-4

• v»C
•• oOśz.ar.-o niśK^aj częstotliwoici finkCję (J?2) przedstawia się

* lóśtaci u-j-ks lar.cucnowcgo, o.nlad ten realizuje się za pcc:*ą
1rytmu Suz-iidcca *ole.;ne dzielenie wielomianom/.

Otrzymamy uła-iok ciągły



104

łyratania (393) woźna zapiłać w innej postaci równoważnej

W^Łu)“ A o ♦ 4>1(j’w)

1cP/v>)+jQ/w)~A4 * +<Pe(jw)

Wjjw) -Bj£]

Wspózezynniki Ao,A1,...,B0,B1,... wyznacza się za związków 
asymptotycznych

Ao r WCjw)w^>o-f>ĆŁ0)lv^,o

A< *I W«(jq») -1*| u 0*P1fto)u-*o
. .. <**>

A x x Pl C^ło-* O ’ -»0
Praktycznie wyznaczania współczynników a oraz B sprowadza się do

wykro-lenie w układzie

log-log charakto-
rywtyki Pt»»O oraz 
^(tu) jako funkcji 
częstotliwości (O . 
Aaynptcta pozioaa 
do cnaraktarysty- 
ki ptw)przy U)-»0 
odcina na osi rzęd- 
cych wartość wopół- 
czynnika AQ. Ana
logiczna fcsywptota nachylona pod kątan 4>° do krrywaj Q(u>1 odcin* 
na osi rzędnych wartość współczynnika Be /rysunek 66/.

W obszarzu częstotliwości wysokiej korzysta się z funkcji będqC«i 
odwrotnością funkcji (393)

■a1 :;fu w .

£obiciu),£*

Pic)
Ir

CU

'9

G'f

Bo!

asm Q/jJ

>•'45
ni

'g

Bys. 66. ayznuczenie współczynników li®

(397)

□ sr. P.
I

A^+Bojw -Ł

gdzie n-k$1«ł.
AkaBk-i )(4j

4
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*y*naczenis współczynników A(B ora* C praeprowadsa sią w oparciu
* *ałoionia,«e prsy rozpatrywaniu kole ji» go wyrazu suwy (397) . prv 

wpływ pozostałych wyrazów Jest anikcao aały.
*apółcsynniki t* okroiła ai, ze związków asymptotycznych 

«?•’(»)♦ i 
Cn 4l ' U m (w) 
Ca-k-n -wlirn QM(f«») 

Kastąpnio * funkcji w-**

wAjtohvftj<-V %-u (ju) - (pppfo*j (399)

^tnacga sią współczynniki ora* Operacjo

at do reszty

(jw) x^Md((|M)-C4^-Ao

8 funkcji

W4 Cjw) • [Wfc£i! (| W)] *Pi|Cw) * i Qi(w) 

*^l|1*c*a się w*póic*ynniki ora* BQ

powtarza

(400)

(401)

(402)

(403)

współczynni
ka oraz R|. Pozostała współczynniki wyznacza siy powtarzając cpi- 
4 operacja natoaatyczne. 
J*Łoli funkcją (393) sapiasowy w postaci

(404)

aastosujoay krytsriua (345)
?'ćiw;\+i ©'ćiw

(405)

ot*»yaaay układ H równań, 4 których wywnacia ait wapółosynniki a

P Cu) * Q G*)uj <? t Cu\ł) '-PcpJłtl'* O
Q i>uj Pe (<jk) + p*tu>0 Qe(wk) - Q'c<uł4 ■* O (f*06)



106
gdzie tk-1,lf

WeQe(aJ) - charakterystyki doświadflsalne. 
Stosując kryterium (3*9\ * t

C6K«<-Qe(tóiQ) }’n*
orss rozkładając * szereg Taylora wyratenie ujęte w nawiasie kwadra
towy* otrsymamy układ K równań liniowych

(w‘Vbi ‘ £( W0-
* * ^S3™**0* -A'?c“^ł=o (.«“)

gdzie i ĄP(u^-«PeCWi)-PCuJ^
Tpe (Oh) - ?&>»)

1.36. Struktura prwpływu w aparacie

Płyn przepływa przez aparat nie zawsze równomiernie. V strumieniu 
płynu nogą występować obssary o największej prędkości prsepływu. Sie- 
wanty płynu,gdy trafiają w ton obszar owijają główny przepływ i 
prwbywają w aparacie przez krótszy czas nit pozostała masa płynu. 
Elsaenty płynu trafiając w inne obszary objętości aparatu nogą 
wielokrotnie przechodzić ten >aa tor i winie długi okres zanim 
opuszczą aparat. V objętości aparatu mogą powstać obssary, w któ
rych ruch cyrkulacyjny płynu zanika.Element płynu trafiając w tan 
obszar jest zatrzymywany w aparacie tak długo, ai proces dyfuzji 
zniweluje gradient stętenia/tsmperatury/ pomiędzy tym obszarsn a
pozostałą objętością płynu. Złotona struktura przepływu oraz rótnj 
czas przebywania elementów płynu w objętości aparatu powodują, te 
procesy zalotne od wymiany ciepła oraz mewy przsbiegają z rótną 
intensywnością.

Są dwa sposoby wyznaćsenia struktury strumienia w aparaciei
- wyznaczenie pola prędkości--w-aparacie,
- wyznaczenie rozkładu czasu przebywania elementów płynu w 

aparacie.
Pomiar pola prędkości w aparacie jest procesem niezmiernie trud

nym, ponieważ każda ingerencja czujnikiem pomiarowym zmienia w mik
roskali istniejącą strukturę prsepływu. Znacznie łatwiejsze jest ok
reślenie ozasu przebywania w aparacie rótnych elementów płynu oraz 
ilości płynu opussczającego aparat a określonym czasie.

Trudno jest znakować element płynu i dlatego do przepływu wpro
wadza si« *ladową ilość substancji /trasera/ o innych własnościach
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04 własności płjmu przepływającego przez aparat. Ujm jeiit nośnikiem 
trasera. Traaerem może być substancja barwna, isotopowa lub o innych 
własnościach elektrycznych oras chemicznych od płynu * aparacie.Tra
per musi być obojętny względem płynu w aparacie i nie notę stanowić 
trćdła substancji.

Jeteli w pewnym punkcie w strumienia płynu przepływającego przea 
aparat wstrzykniemy impulsowo traser stęieniowy.to na wylocie a apa- 
r&tu /lub w innym punkcie objętości róśnyw od miejsca wprowadzenia 
•ymuszenin/ zarejestrujemy krzywą procesu przejściowego. Jest to ob- 
ta« graficzny charakterystyki impulsowej i nazywany jeat C-krzywą.

Przebieg C-krżywej jeat taki sam Jak przebieg kraywej gęstości 
funkcji rozkładu ezaau przebywania. Kształt wykresu C-krzywej daje 
informację o charakterze przepływu wewnętrznego w aparacie oras o 
•topniu zmieszania elementów płynu w róśnych momentach.

W metodzie identyfikacji struktury wewnętrznej prcceau przebiega
jącego w aparacie w oparciu o funkcję rozkładu ezaau przebywania 
°peruje aię następującymi charakterystykami ilościowymii

- średni czas przebywania trasera w objętości aparatu

ł' -y (*o?)

- atętenie trasera beswyaiarowe

h(4) = (400)
Qłf

- esaa be swymi) rowy

9 ' (409)

- średnie stętenie traaera

Cw , (MO”)

- ilość traaera wprowadzonego do aparatu

(411) 
o

- ilość trasera opuuzczającego objętość od momentu t do momen
tu t+dt

d G “ -V c(t) d i (412)

Wzict Vdt - ilość cieczy opuszczającej aparat w przedziale cza^u od 
t do t4-dt.



♦ - struaień objętościowy,
▼ - objętość aparatu.

Wykorzystując zależności (407**11) otrzynaay następując* rówosni*1 
(#(6)36-4 
o

gdzie i a (6) - funkcja gęstości rozkładu csasu przebywania, 
w(p)d0 - ilość tresera opuszczającego aparat.

Z równań (*07) , (.*06) , (*10) 0NB (*12) wynik* zależność

w(8)d6 - -42-

która określa sens fizyczny funkcji w (6) .
Ponieważ nie da *ię określić dokładnie czasu przebywania różn?0** 

alaaantów plytn w aparacie, zjawiska występująca w objętości ap*' 
retu uśrednia się stosując analizę stochastyczną.

Ct*a przebywania w aparacie elesentów płynu oznakowanych tra**1** 
rozpętuję się jako wielkość przypadkową,a funkcję gęstości rożki*' 
ta caaau przebywania w(0) utotsaaia się a różniczkową funkcją 
klata /gęstość prawdopodobieństwa/ esasu przsbywania alsmantów w ap*' 
racis.

Jeśali górny przedział całkowania całki (*'13) jest równy 6 »*°
funkcja

0
F(e)-Jw(e)de (,15)

nazywana jest całkową funkcją rozkładu czasu przsbywsni*. Określ* r* 
ilość trasera, który przebywa w aparaoie przss ozas nie większy od 6* 

Krzywa* funkcji >(Q) (M?) nazywa się S-krsywą. Be jest ruje się 3* 
i postaci procesu przejściowego na wyjściu z aparatu,gdzie wymuszeni** 
^est skokowa zaiana trasera na elocia do aparatu.Zgodnie ze wzorea 
(132) funkcje w (9) oraz F(0) powiązane są za sobą zależnością 

w(e)-.^2 ■

Z teorii prawdopodobisństwa wynika,że bezwymiarowy średni cz** 
przebywania oblicza się ze wzoru

lub ze wzoru r Jo tcCtfdt
X J?cC+)di
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Ja Mli operujemy wymiarowym średnia czasem przebywania.
Praktycznie nia aa możliwości okreAlić ilośś trasera dla osa. 

*u większego ni Z t 4 tx . Wobec tego wzór (ś1®) przyjmie 
postać I*

7»_
* J-eWdf (W)

O
gdzie t* - estymator średniego czasu przebywania i.

V analizie rozkładu czasu przebywania posa funkcjami •<«) . «(9) 
oraz 7(9) korzysta >i< równieś * innych funkcji

7(9) * 1- FCB) (<2o)

W V3(łT W

jWxifwWdr

Analisa ksstałtu krzywaj doćwiadosalnaj »(9) possała wykryć 
występowania w struaianiu prsapiywającya prasa aparat obasarów róć- 
naj struktury.

Na rysunku 6? poką
sano defomacja krzy
wej doświadczalnej w 
w wyniku występowania 
w obszarze przepływu 
prsastrzeni zastoju, 
strumienia omijające
go oras cyrkulacji.

W oparciu o kształt 
krzywej doświadczal
nej w (6) tworzone są 
różne modele przepływu 
wzorcowego. Modele te 
utywane są do aproksy-, 
aacji struktury prse- 
pływu rzeczywistego.

Rys. 67. Charakterystyczne krzywe funkcji 
rozkładu czasu przebywania
1- krzywa wzorcowa,
2- obszar zastoju, 
J-struaied omijający, 
4-racyrkulacja
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1.37. komórki elementarne modelu fizycznego

Modelowani* matematyczne przy utyciu komputerów jest nowoczesną 
metodą analizy zachowania się obiektów dynamicznych. W metodzie taj 
deformacje modelu procaau bada się przy utyciu modelu matematycznego- 
Badanie procesu polega na analizie zmian modelu przy zmianie dowol
nych parametrów procesu. Zastosowanie komputerów pozwala w krótki® 
czasie otrzymać optymalne warianty aodelu.

Model matematyczny procesu opisany operatorem A(t} . lub operato
rem V(a^ przedstawia sobą tylko sbiór informacji matematycznych 
bez wyróżnienia cech charakterystycznych obiektu oraz struktur? 
przebiegającego w nia procesu.

Wychodząc z zależenia,te elementarnemu operatorowi procesu inży
nierii chemicznej odpowiada elementarny operator matematyczny, moż

na opis matematyczny procesu dynamicznego zobrazować w postaci sche
matu strukturalnego. Każda komórka tego schematu opisuje pewną struk
turę hydrodynamiczną opisaną operatorem matematycznym. Wynika stąd 
wniosek,ts każdemu członowi elementarnemu /tabela 6 / odpowiada ko
mórka modelu fizycznego o odpowiedniej strukturze. Na przykład czło
nowi inercyjnemu /poz.6,tab. 6 / odpowiada komórka idealnego zmie
szania modelu fizycznego. Pętli sprzątania prostego odpowiada ko
mórka idealnego zmieszania ze strumieniem omijającym tą komórką.Pątli 
iprzątenia zwrotnego odpowiada komórka idealnego zmieszania z re

cyrkulacją.
Jeżeli dysponujemy pełną informacją o warunkach przebiegu procesu 

w aparacie,to możemy dobierać model fizyczny o konkretnej strukturze 
przepływu. W przypadku braku informacji o analizowanym procesie,for
muje sią jego strukturą nie naruszając pewnych watnych własności pro
cesu. Dobrany model fizyczny 'musi odzwierciedlać charakter strumieni 
masy i energii oraz dawać możliwie najprostszy opis matematyczny* 

Można zbudować model fizyczny procesu dowolnej złożoności. Ni* 
sprawi większej trudności określenie operatora modelu matematycznego 
w dziedzinie częstotliwości. Natomiast przejście w dziedziną orygi
nału będzie tym trudniejsze im bardziej złożoną strukturę ma model.

W celu doboru optymalnego modelu procesu muszą być spełnione 
następujące wymaganiat

- model fizyczny powinien odzwierciedlać charakter strumieni 
masy i energii,

- opis matematyczny modelu powinien być wystarczająco prostyt
- algorytmy obliczeniowe muszą być praktycznie zrealizowane w 

postaci funkcjonalnych programów,
- parametry modelu należy dobierać tak, aby można był- js 
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wysnaozyć doówiadosalnie.
Typów* elementarne komórki modelu fizycznego mstawiono ■ tab

licy 11.

Tablica 11

Komórki «tliementarne modelu fi tycznego

Lp Model 
fizyczny

Schemat 
strukturalny

Bównania modelu

idealnego 
■mieszania

2

komórkowy
i oddziaływania 
wstecz .

i<i,n

komórkowy 
z 
cbsżarami 
zastoju F -E

b

c dc;

komórkowy

oddziaływa
niem wstecz

J ę

5 idealnego 
zmieszania 

j ze 
strumieniem i Q 
omijającym : ’c~

Q
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2. OBIEITT DYNAMICZNI LINIOWN tJSTUOlS JEDNOWYMIAROWI O - 
PARAMETRACH SKUPIONYCH. WYMUSZENIA STOCHASTYCZNE

2.1. Ogóln* wiadomoici o natodzi* statystycznej badania dyna
miki obiektów

katody badania dynamiki posługujące si* sygnałami zdeterminowanymi 
Realizują proces zachodzący w obiekci*. Tworzą abstrakcję , uprass - 
Cla1ą nieskończeni* wiol* niekoenergetyosnyah subtelnych powiąsań 
**iących miejsc* ■ rz*csywistońci. Id*alizaoja taka umotliwia uwzg- 

niania tylko głównych powiązań ■ obiekcie, a dokładnotć informacji 
6 Procesie sałaty od charakteru idealizaoji. Odrsucenie drugorzęd-

powiązań poniędzy paranetraai procesu upraszcza analizę otrzy- 
***>yoh wyników badań. Katde osobne sprzę Zenie notę wiać tak niski 
^tioa energetyczny oddziaływania.te wpływ jego na dynanikę obiektu 
^■ijamy. W przypadku dutaj liczby tych drugorzędnych jprsętuń mogą 
0>M znaczni* zniekształcić przebieg procesu, i czasie jednego dot- 
*^edcz*nia, jak to na miejsc* ■ astodzi* badań przy utyciu sygnału 
ł<l*t*rwinowanego, ni* sposób uchwycić sprzęteń istniejących w obiek- 

lub pochodzących od oddziaływań czynników przypadkowych / rysu- 
“•k 1/.

z»)

proces~|

(. obekt) i
czujnik 
pomiarowy fui

^l(.t) -funkcja przypadkowa
generowana,

z(t) -szun własny obiektu 
dynamicznego.

z'(t) -szus własny urządze

Rys. 1. Schemat układu cbiwkt dyna- 
niczny-czujnik poniarowy

nia pomiarowego,
-obserwowany proces 

przypadkowy

oddziaływań przypadkowych 
Cha rakte- 

coraz

^chwycenie wpływu ns dynamikę procesu 
się ująć teoretycznie dzięki sralisie statystycznej.

’ZludĄ ją doświadczenia niasote. Za kałlyn kolejnym poeiarea 
liniej ujawniają «ię prawidłowości statystyczne.

”etoda badań pasywnych operuje bardziej Baoaplikcwanya aparateu. 
tycznym nii rcdcda sygnałów zdeterminowanych.Jednak dzięki bar- 

^śj pełnemu zosdaniu zachowania eię obiektu dynamicznego,bez stosc-



1U

waaia ograniczeń filtrujących sygnały, otrzymujemy informacje e wyż
szej jakości. V tan sposób względnie skomplikowany nadal statystycz
ny usprawiedliwiony jest zwiększeniem jakości projektowanego układu 
regulacji. Majlepszy układ regulacji otrzymany dla modelu statysty
cznego będzie układem najlepszym i średnim dla szeregu rzeczywistych 
sygnałów wejściowych. Najlepszy układ regulacji zaprojektowane • 

oparciu o pomiar czynnyzdeterminowany jest najlepszym dla tego typu 
sygnału wejściowego. Dla innych sygnałów wojścicwycj rzeczywistych 
układ regulacji noto być daleki od idealnego.

Spośród statystycznych metod identyfikacji najbirdzisj przydatn* 
jszt metoda funkcji korelacyjnej. Służy ona do wyznaczenia charak
terystyk dynamicznych na podstawie eksperymentu biernego zrejlizow*- 
nogo w normalnych warunkach eksploatacji obiektu. Wadą metody jest 
duża objętość informacji wyjściowych, a takie pracochłonna obrubk* 
danych. Stosowanie specjalnych maszyn liczących pozwala bezpośrednio 
przyjmować informacje od czujników zainstalowanych w obiekcie ora® 
przetwarzać dane równocześnie z ich nadejSoien.

2.2. Kleuenty rachunku prawdopodobieństwa

W teorii prawdopodobieństwa rozpatruje się trzy typy zjawisk pr 
padkowycht

- zdarzenia przypadkowe/zdarzenia losowe/,
- znieuzi przypadkowe /zmienne losowe/,
- procesy przypadkowe /proer y Stocha ityozne/.

Zdarzanieś przypadkowym lusywamy takie zjawisko,które przy zrea - 
lizowaniu określonego zespołu warunków/przeprowadzenie doświadczeni* 
laboratoryjnego/ może zajść lub nie. Jeżeli wynik doświadczeń lub 
obserwacji nie jest jednoznaczny,mówimy o zaarzeniu przypadkowym . 
Zajście zdarzania przypadkowego leży całkowicie lub częściowo po>* 
zasięgiem kontroli ludzkiej. Zdarzeniu takiemu staramy się przypisać 
liczbą wyrażając4 w pewien sposób stopień możliwości jego zajścia 
Liczbą tą wskazującą stopień obiektywnej możliwości pojawienia sił 
pewnego zjuwizka A w warunkach doświadczenia nazywamy prawdopodo- 
bieńatwem tego zjawiska i oznaczamy przez P(A) .

Podstawowym pojęciem rachunku prawdopodobieństwa są zdarzeni* 
elementarne/przypadki/. Stanowią one zbiór zdarzeń charakteryzują** 
cych aią równą możliwością zajścia każdego z nich. Są ono jedno* 
znaczne i wzajemnie wykluczają aią. Dla zdarzeń elementarnych pi®*" 
dopodcbieńatwo może być zdefiniowane klasycznie.

Jeżeli możliwym rezultatem doświadczenia jest zdarzenia elemen* 
turni,to prawdopodobieństwo zajścia zdir^inia A w warunkach danego
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doświadczenia okr< Air alf wzorem

P(A>$- 0)
Śdzie: * - liczba przypadkowych rajAć zdarzenia, 

n - liczba aośliwych przypadków zajścia zdarzania w dany* 
doświadczeniu, 

p(a)« prawdopodobieństwo bezwarunkowe.
Ze wzoru (1) wynika

04P(A)<1 (2}

Prawdopodobieństwo obliczone jako stosunek wiar obszarów 8 oraz 
s nazywa się prawdopodobieństwem geometrycznym

P(A). <J)

* przypadkach praktycznych wzory (i) oraz (3) nie poswalają ob
liczyć prawdopodobieństwa P(l) , ponieważ wyników doświadczenia nie 
'otna przedstawić w postaci zdarzeń elementarnych.

Prawdopodobieństwo dowolnego zdarzania nośna określić w oparciu 
0 definicję statystyczną. Jeśeli wykonamy n pomicrów, a zdarzenie A 
Łtt6zło ■ razy,to wielkość *

p“(A)=a .

ft'tywamy częstością względną zdarzenia A. Realizując wielokrotnie w 
''runkach wyjściowych zdarzenie A dochodzimy do wniosku,te sta-
bńizuje tiię dokoła pewnej liczby * Ł odchylenia od niej •< 
ty* większe im mniejsza jest liczba n. Wynika stąd etatystyczna 
^inicja prawdopodobieństwa. Stała liczba P(A) , dokoła której sta- 
bilizuje się częstość względna zdarzania P*(a) w warunkach danego 
świadczenia nazywa się prawdopodobieństwem zdarzenia A. Prawdopo
dobieństwo P(A) charakteryzuje rzeczywistą więś pomiędzy warunkami 
^świadczenia i zdarzeniem A. Zdarzenia roteay łączyć ze sobą podob-

Jak to robimy ze zdaniami-kierując się zasadami logiki. Tworzymy
* ten sposób model stytystyczny opisujący pewne wyidealizowana doA- 

1'dczenie /obserwację/.
Zmienna przypadkowa stanowi kon3trukcję bardziej złoioną. Jest to 

ł'slkońć, która w wyniku doświadczenia przyjcie Jedną nis sosną przed 
**'Iizscją derwiadctenia wartość ze zbioru możliwych wartości lub 
1trymi słowy-eznaace punkt w przestrzeni realizacji do.wiadczenia . 

opisać zmisnn.4 przypadkową,naleiy podnć zbiór jej możliwych 



wartości i ich prawdopodobieństwo. Wynika stąd ogólna definicja 
zmiennej przypadkowoj. Jest to funkcja określona zbiorem sdarseń 
elementarnych. Zmienna przypadkowa oznacza punkt w przestrzeni S , 
będącej zbiorem wszystkich wielkości przypadkowych,

Ponieważ w technice wyniki badan oras obserwacje zaswyesaj oceni’ 
się liczbami,zmienna przypadkowa mole przyjmować wartość liczbową. 
Ody w doświadczeniu powtarzany* duśą liczbę razy w niezmienio
nych warunkach, dla kaśdogo pojedynczego doświadczenia otrzymany 
pewne wartości u^,u2,,.. zmiennej przypadkowej y , odizolowano 
jedno od drugiego,to takie zaienne przypadkowe nazywamy dyskretnymi* 

Wielkości przypadkowe.których wartości nie są przeliczalna i za
pełniają w sposób ciągły pewien odcinek przyjmując w tym przedziale 
dowolne wartości, nazywamy zdarzeniami ciągłymi. Kaśda żeleZnoić 
ustalająca więt pomiędzy moiliwyai wartościami zmiennej przypadkowej 
oras odpowiadającej im prawdopodobieństwu nasywamy prawem rozkładu*

2.3. funkcjo rozkładu prawdopodobieństwa

Dla zmiennej przypadkowej dyskretnej lub ciągłej wygodne jest 
operowanie prawdopodobieństwem zdarzenia

(5)

Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia żałosnego od wartośoi a na
zywamy całkową funkcją rozkładu zmiennej przypadkowej /rysunek 2 /*

Rys. 2. Całkowa funkcja 
rozkładu praw
dopodobieństwa

funkcja s^l*) *•

Jeżeli jest wielkością dyskretną • 
dla której spełniona jest relacja (5} ,to 
funkcja f^ ma postać

8Cn))-:1 ‘ m>o
, rd*-0

Jeśeli funkcja f^^m) jest ciągła, to 
wielkość przypadkowa fi na rozkład ciąg
ły. Zmienna przypadkowa ma rozkład ab
solutnie ciągły,jeśeli istnieje taka 

m
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Funkcję w^(a) nazywa aię gęatoicią rozkładu imiennaj przypadko
we J /ryaunek 3/.

Funkcję ?(■) /całkowa funkcja roa- 
kładu prawdopodobieństwa,dywtrybuant*/ 
*o*na wyobrazić sobie Jaka aawę jed
nostkową rozłoftoną wzdłuk prostej w 
taki sposób,Ze ilość *asy skupionej 
•• wszystkich punktach prostaj « ■ 
*6»na jest F(a) . JoZeli Ffa') jest ho- 
Ibaorficzna w otoczeniu punktu a, to 
otrzymany saleśność wiąśącą tę funkcję 
* bóśnicskową funkcją rozkładu praw
dopodobieństwa/ gęstość rozkładu wiel
kości U. /

Bys. 3. Bóśnicakowa funk
cja rozkładu praw
dopodobieństw*

C*)

Funkoję aoftna aintarpratowad jako g«atodć aaay w punkcie ■ 
Bboatej.

Z definicji (.8') cras a ałaanodci funkcji ?(_■)

RwiŁ^FCm^ ,ma>rk4 (10^

6*htynaay saleinodd

£n>-»o Am k

Z dokładnością do wielkości nieakończenie nalej rzędu drugiego 
**ór (11^ aołna zapiaać « poataoi

Wtrr.^dm +dm ^na\

Rftiniczkę tę nazywany eleaentca prawdopodobieństwa odpowiadający* 
''•bonu rozkładowi.

Funkcja w(*^ na naatępujące właanońci

j WinCim-rp{rńA4U^<*łt
l?2'

_jftS A -= p )

fritdm = I- «j
Jeżeli ai joat punkto* nieciągłości funkcji F^aa') /rozkład dyscrct-



na

ny/,w któryś skokowa saiana wartości funokji wynosi pfl , to sasa p0 
będzie skupiona w punkoie aQ i ton punkt nazywany punktea skupiani'* 
a>sy w danyn rozkładzie.

Bys. 4. Mieszana róż
niczkowa funk
cja rozkładu 
prawdopodobień
stwa

Jeżeli a0 jei t pąnktea ciągłości 
funkcji F(a^ /rozkład ciągły/,to ilość 
aaay znajdującej się w przedział* 

dąży do sera, gdyón-» 0.
Jeżeli funkcji rozkładu prc dopO** 

dobieńetwa ł(a) aa punkt.' nieciągło*- 
ei i jest różniczkowałoś we wjzystkieb 
punktach oiągłouci,to funkcja gęi.tości 
prawdopodobieńitwa noże być zapisał* 
następująco /rysunek 4/

W(m'| Ć»3)
M

2.4. Dwuwymiarowe funkcja rozkładu prawdopodobieństwa

funkcja rozkładu prawdopodobieństwa dla dwóch zmiennych przypadko
wych p. oraz określona jest wyrażeniem

Jeżeli funkcja (14} jest różniczkowałaś,to dwuwymiarowa gęstość 
rozkładu prawdopodobieństwa jest pochodną funkcji (,14)

lim . «„
Am-.O.-W-.C '

Wobec wzoru (1$) funkcję (14) można przedstamó ze pomocą lałMi 
m u

FCm.u) - j JWCmu)dmdu /16t
- -Cł

Funkcja w(a,u^ aia następująca ałasnotci

W(m,U) ^0 
i* WCffl.U^arr.olU =1

- Gd .
« mciU ~r (/ri> (jo)

)U V4CM>U) C‘U >
'•e '** *

,w(u']e J ,uidu (is)
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brsogo-Funkcje w(n) orał w (u) określona wsorew 08) nazywany
**i rótnioskowyni funkcjami rozkładu prawdopodobieństwa.

Przykładowy obrał graficzny funkcji w(n,u) pokarano na 
Dwie zmienne yu oraz 

statystycznie niezalotne.Jetali dwu
wymiarowa funkcja gęstotol prawdo
podobieństwa określona jest ilo- 
esynea

u 5.

W (rn,u)» W G* ł (U) (19)

wielkości w(n) oras w(u) ok
reślone są wzorani (18) .

Rys. 5. Dwuwymiarowa rótniczkowa J*uli V przyjmuje war-
funkcja rozkładu prawdo- tośĆ u P°d winkiem, te funkcja 
podobieństwa P “ wartość a,to

rową całkową funkcją
dwuwyniw- 
rozkładu

(20)

Wzywamy całkową funkcją rozkładu prawdopodobieństwa warunkowego.
Utrwalenie jednej s tych dwóch zniennych przypadkowych nie wpływa 
rozkład prawdopodobieństwa warunkowego drugiej zmiennej.
Gfstośoią prawdopodobieństwa warunkowego wielkości prsypadko- 

Wych U oraz Y nazywany pochodną funkoji F(.BIU)

rł»|<() 
dm (21)

Zgodnie s twierdzeniem o iloczynie rozkładów prawdopodobieństwa 
^Jzyn'amy zalotność

WCrn^j^wCnlujwCu)« w(m)W(u’|m) (22)

Ze wzorów (17) oraz (22) wynikają następujące zalotności

'-Sr5-

W (rr. |U) - .
J vs(r»i)W(u|m)dm

- cw

Ostatnie zalotność układu równań (23) nazywana jest

(23) 

prawem
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*unkcje •(■) oras >(b) całkowicie opisują wielkość przypadkową 
. * wielu sagadnieniach praktycznych informacje o pełnej 

charakterystyce saiennoj przypadkowej są nieosiągalne, a niekiedy 
są nieprzydatne i niewygodne w obliczeniach praktycznych. * 
takich przypadkach ogranicza się do określenia pewnych charakterys
tyk saiennoj przypadkowej,które oceniają tylko pewne istotne cechy 
tej zmiennej. NaJcsęścieJ ulyware są aoaenty początkowe oraz central** 
no zaiennaj przypadkowej.

Moment początkowy r-tego rzędu zaiennej przypadkowej M(P)okrs0ia 
się wyrateniea

(2*)

UcŁjLt początkowy rządu zerowego

<A°* |

równy Je et powierzchni ogranie sono j krzywą w(b) oraz osią 
oi B.

Moment rządu pierwszego

wielkoś-

m ?• m (26)

równy jeat odciętej środka oiąśkoóci Bazy rozłośonoj według 
wib ) . Całka (26) określa nadzieją aatenatyczną lub wartość 
zbioru 4 a} zmiennej przypadkowej p. . Jeat to operacja 
ni u statystycznego wielkości przypadkowej.

'Moment rzędu drugiego

o(2- J ni*dF(rn)

prawa 
średni* 

uśrednia'

(27)

mzywa nią średnia kwadratów wielkości przypadkowej. Itaktycznie ko
rzysta oią tylko z wielkości ,która Jest charuateryetyką licz
bo* ą.

'Jogćlnioną postacią wzoru(26) określającego nadzieję nato iutyczrą 
jest całka

rr (28)

-zs.jar.i ojeruja cię unornozaną wartością oc;okienną fuhr..iji
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Momenty początkowe są charakteryatykani rozrzutu wartości ■ zaien- 
**’j przypadkowej M względem początku układu współrzędnycb a«O. 
' czasie obróbki realizacji często wymagana jest charakterystyka 
Rozrzutu wartości zmiennej przypadkowej wokoło Jej wartości oczeki- 

•fcńej . Operację wykluczenia podczas obróbki realizacji sklsdo- 
’9J równej wartości oczekiwanej nazywany proceaea centrowania.

ccoutrowaną zmienną przypadkową nazywuny wielkość

(.30)

Moment centralny r-togo rzędu obliczony względem środka oięśkości 
®aey rozkładu F(u) określony jest relacją

Najczęściej w obliczeniach praktycznych wykorzystuje eię moment 
c*ntralny drugiego rzędu

'.‘oment ten nazywa się dyspersją albo wariancją zmiennej przypad
łej U i jest miarą rozrzutu zmiennej p dokoła wartości łu . 
^ieli wartość oczekiwana m^«0,to dyspersja rócna jest średniej wa> 
tości kwadratu zmiennej przypadkowej. Praktycznie wygodne jest pos- 
^giwanie się odchyleniem standardowym albo normą zmiennej przypad- 
kr-»ej

(33)

Z rozkładu 
°rat

otrzymuje się zaleśnotci pomiędzy sementami

-klaino.c po i.;dzy nadzieją rat-mityczną,dyspersją or-iz średnio kwa- 
^tem zrie«.ne j przvi ndxtt-j u opisuje wyrażenie



Z »al«*n#8ci 05] wynika,ta łredai kwadrat wialkoftci przypadko- 
cbarakteryzuje Jednocześnie w określonyn rtopniu wartość Ared- 

zaiennej przypadkowej oraz rozrzut wartości zaiennej przypadkowejnią 
dookoła nadziei matematycznej.

Jotcli analizujemy układ dwóch zniennycb przypadkowych M oraz f» 
to nonent wieszany początkowy i wonent nieczany centralny r+a-tego 
rzędu opisana sa zaletnotciauai

cć*« J J rnuę W(ni,u)dmdu 
‘Oo-tO

(37)

,to wowent centralny nieazany drugiego rzędu

(38)

nazywano- kowariancją układu zmiennych przypadkowych. Kowariancja cha
rakteryzują 
tyazyki,.

•ięż poniędzy tyui zniennyni przypaukowyaii w zakręcie st*-

(38) wynika,te

(39)

Wielkoć be r.wyaiarową

(36)

ov(}*X

naz.<«s się *»p6łC3j'3xiikiew korelacji zjienr.yca przyp-wd?.o*ycx p ort.
. Jazelu ,to zniienne ju oru: j- t< kr:r.-lv«Alne,I..

r^;>C zachodzi korelacja dodatnia. Ze fct.-c4.«tn , '.n-j -icjz 
pri; ptdłcoasJ irur.e na trend dodatni., • więc wzp.’.lc?yr.c:.-: ?or 1^. . 
r/j>- charakteryzuje jedynie cto.ifu }...?oacj y:’t;~:r<-j rt.
lernorci poitifdry zuiennyni prtypcdZowyjii senu -t.. lo ju. .1/.

Kadzieja aaccsctyczna oraz dy i.poruje u. - _____ p^. < t. *ku ci.
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fatj

Dl/1*?)-t>+!>r '■,fH

Dlrrf-ZDlhMs-j*
gdziet c,c1tc2 -stałe,

](, - wielkoici niekorelowalne.

Wartość oczekiwanfc.dyaperaja oraz wapółosynnik korelacji wielkoś
ci przypadkowych seepolonych

rHT (*2)

określone są wzorasi

+ (4J)

(*5)

ri<i> ’ i' i> l *<* ł^*4) v,)(pi-i ?■)■
>.^*rnn+j(rF4H>-'

(*6?

T 1 - M1H' I=M 4 (Pi* i hKh -i f4«
(4?)

"e wzorów (46) oraz (a?) wynii:a,te współczynnik korelacji /sonant 
kersiacyjny/ zielkoćci przypadkowych zespolonych pray przestawieniu 
ZE.iann.vch przechodzi a wielkość zespoloną aprzfśoną

rM - r“ ^40'



2.6. Typów rozkłady zmiennej przypadkowej jednowymiarowej

Każda zależność ustalająca więź pc-iędzy możliwymi wartościami 
wolnej saicnnej przypadkowej oraz odpowiadającym tym zmiennym pra«- 
dopodobienstwea nujywamy prawea rozkładu. Szczególnie dużą rolę 0<ł" 
grywa rozkład,który aa alejce w tych przypadkach,gay na wartości aj 
zmiennej przypadkowej na wpływ duża liczba niezależnie 
Jących czynników o znikomym efekcie dział a/Aa. Poszczególne 
ki cuiiy odgrywają zbliżoną rolę w kzztałtowaniu wartości

Rozkładem normalnym nazyw u y rozkład typu ciągłego zmiennej 
padkowej ,dla którego gęstość prawdopodobieństwa wyraża 
rem

dział*' 
składni- 

średnia3 
przy-

się wzo-

w(r^ v~r-' ty {1X
(*9)

^zór (#9^ wskasujw, śe rozkład normalny zależy od dwóch 
rów m u oraz 6^h . Paraaetry te aą wyrażone wzorami

(m-n> Uitf

parane b-

(50)

•zdłu* 
po

Zniinh wartości ig powoduje przesunięcie krzywej w(m'i 
osi * oez zmiany jej kształtu. Zmiana wielkości 6q natomiast 
woduje zmianę skali węm) . Krzywa w(t) Jest symetryczna względem m • 
_■ zwierzchnia ograniczona tą krzywą jest równa Jedności. '

lalkowa funkcja rozkładu 
du norzalnego, ćyatrybuanta

F(m)e

rożki®'

(m-m^

prawdopodobieństwa /ćyutrybuanta 
rozkładu K / wyraja się wzorem 

i-n 
jop - 

.00 l-
:.ozł‘ać noiwalny o parametrach zM uraz Gy oznacza -ię sjw' ,lcx 
a u. v"m ' i nazywa się razfcładen Gnusas. ?r .wccj scebiar. ;-.c

1'B zns.dzie -i » ;rzez: nnna pfeyphd;-o«a o rozkładzie no 
: t- ,m- .wynosi

iłi* nił
J W(nf)dm « /
mA m, ^uy2 t
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( 53) otrsy^ay ja,.^
6)4 "T7<*

P^vp<m4»^[ J «xp(--| )dX-J top(.£)d> (54)

Całki w nawianie kwadratowym nazywana aą calkami prawdopodobieńot-

a p

^'^-)cxp(“4)d* (55)

Jeżeli odcinek (B1ta2^ Jest symetryczny względów środka dyspersji 
/■^i-ng-Ł ;za2,>n^ ♦£/,to zgodnie za wzorom (.54) otrzymany zalotność 
umożliwiającą obliczania prawdopodobieństwa rozrzutu wartości a 
imiennej przypadkowej o rozkładzie M dookoła jaj wartości 
średniej

P} t2f(^5:O1M27
<2G> |»0.9545
< 36^ |^Q9<373

Z równości (56) wynika,ta prawdopodobieństwo 0,997 rozrzutu war- 
t>oini a zmiennej przypadkowej /ł o rozkładzie normalnym nie wycho
dzi poco granicę *3 6^ . Jest to prawo trzech sigm i aa zastosowanie 
* badaniach dynamiki procesów.

Dla ualadu dwóch zmiennych przypadkowych róiniozkową funkcję roz
kładu prawdopodobieństwa określa się z zalotności

Jeżeli rM^ »0,to wielkość u oraz y są aiekorolowalno i wzór 
(57) upraszcza się do postaci

W(m,u)’W(ni)*((U) (5a)

Poza .resł adeir 30.~maln.-m są również inne rozkłady ciągło . jodno- 
l r C':. -itr.ic-^cne z nieb jeaf.eiono w tablicy 1.
T< •> 1’.. rc/.Kł. ' cif ly totini-.n *ą^;c -c rozkładu normalnego jiuo 

rry-j- ’ ■ icz. • ;.-J irurfl ie.c.io rozporządzamy dai4 
*l. « f:\iar.sjch. fewytaz^ włwc-

••c*,. ri i u- i', r - . i . jr-A z --ranicznya.
3,-:  i rmrkłsdom normalnym " j»*t

J ; FS-do.-. Ic t*. Cl.stwi
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Rozkład normalny z dyspersją ma największą entropię

(59)

(60)

Dzięki 
stosowanych

a więc zawiers najwięcej informacji o zmisnnej przypadkowej 
temu rozkład If ma szczególno snaczenie w zagadnieniach 
teoretycznych i praktycznych.

Tablica “•
Rozkłady prawdopodobieństwa ciągłe

i Lp Wazwa 
rozkładu

Wielko ici 
»(X* t , ty

Krzywa rozkzauu 
gęstości Druwdopodobieństwaj

1 2 *

1 noraalsy
■

/a y A
it ,

; t
równomierny2

4 WC^I

? j i r

wykładniczy

,~*»n

K -Xterr.
e ;m?0

wCrn)l
hiporwyżłai. mM~Y <*k 4" 
niczy '

W
M



lpKpzytai.cz-. I / 1
a? -m} | !

. a *-< -Xrr i^l/m e rn>o
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2.7* Praekaztałcenie całkowa funkcji w(»)

W teorii prawdopodobiedatwa utywa aię obrazów ^(s) oraz 
funkcji ■(■) • Tranefornatą Lepiące'a funkcji w(m) 

r ~5'n,• I e drri (61)

no* ; nt* 
Uac-

nazywany funkcją generującą. Funkcja ta pozwaln wyznaczyć 

gęstości prawdopodobieństwa przez rozkład cxp(-sa) * ezerog 
laurink

kp(%) »4 - 8 JmW(m)dm m -i. Jn?w(nn)dm*.»4-s«u )
o *. o ' o * •

gdzie c< - r.oaont początkowy r-tego rzfdu

' dv 4*0

Jeżeli znienaą przypadkową fj ecentrujeay p*n”l-rr'^ 
toaujcay ozór (62) , to otrzywaay

<63).

oraz ***

- £ c (64)

5*0

gdzie -aoaent centralny r-tego rządu

Jeżeli we wzorze (61) ozcaczyay a»-j«j ,to cazką
4>(^w) - e !u,rr'w(m) dm (t6)

nazywacy funkcją charakterystyczną. Jeet to funkcja nieprzypadkowa 
arfusantu zoepolonego i przedstawia aobą ooraz fourierowski 
ci prawdopodobieństwa *(*). Niekiedy funtają cbnrakteryetyczną na- 
zysaay prosty* przekształcenie* gęstości w( b) .

DwuKyaiarowa funkcje charakterystyczna określone jest cułką pod- 
wó;aą

J (<4 m+0)^14)
rt(n'1u)dmdu’ (ti6a*

Ł. kłada^tfC exp wsor^e (66a) * szereg Kaclaurena ot? zyŁza; 
IctŁotć

4
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2.8. Proces stochastyczny

Przebieg procesu w ape.raoie boLds opisać zbioreB zaiennych przy
padkowych zalotnych od stanu procesu. Wielkość przypadkowa y będą
ca paranetren procesu zalety od jednej lub kilku współrzędnych pro
cesu, przy czyn wartości tej zmiennej dla dowolnego stanu procesu 
•ą wielkościami przypadkowymi. Zaleśncść taką nazywany funkcją przy
padkową. Najczęściej zmienną niezalotną jest czas. Funkcja przypadko
wa ^-(t) w przedziale wiąte przestrzeń (-«* 4y ę.tjj^c*')
z gęstością prawdopodobieństwa w(B,t') .

Zbiór funkcji przypadkowych zalotnych od rzeczywistego argumentu t 
nazywamy proce sen stochastycznym /rysunek 6/.

W czasie obserwacji pro
cesu inżynierii chemicznej 
przebieg procesu stochas
tycznego zapisuje się za 
pomocą odpowiednich przy
rządów rejestracyjnych. 
Zazwyczaj zapis ton jest 
ograniczony do przedsiału 
t e(ty,tkbędącego czasem 
trwania procesu stochas
tycznego. Katda obserwacja 
funkcji przypadkowej y, (t) 
dajs określoną funkcję u,(t), 
którą nazywamy realizacją procesu stochastycznego. Zbiór funkcji u^t), 
u2(t),...,uB^t^ je ot zbiorem realizacji procesu stochastycznego 3(ę,t). 
Przy ustalonej zmiennaj * V i Ps<>c** stochastyczny
redukuje się do funkcji przypadkowej f<(t) . Natomiast przy ustalo- 
nyn t«t1 proces stochastyczny S(V,t) txt. redukuje się do zbioru 
wartości ^u^| wielkości przypadkowej t^ x. Zbiór tan przedstawia 
przekrój procesu przypadkowego w momonois t1. Traktując przekrój pro
cesu S(X»t) jako zbiór, motamy przypisać bu okrsólony rozkład 
prawdopodobieństwa.

Jednowymiarową całkową oraz różniczkową funkcję rozkładu prawdo
podobieństwa procesu stochastycznego określają wyrażenia

F, (uM h) = P«( u, < u, 4 d Ui }•

(69)
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Jednowymiarowe funkcje ^(u,*) oram w., (u,t) charakteryzują pro
ca s przypadkowy w odrębnych przekrojach, lecz ni* ustalają uięzi 
poaiędsy przekrojami procesu w różnych momentach t^.

Proce* stochastyczny jest zbioru funkcji przypadkowych powią
zanych ze sobą zależnościami etatystycznymi. Więź pomiędzy parani 
przekrojów określają dwuwymiarowa całkowa oraz róinicskowa funkcja 
rozkładu prawdopodobieństwa

<u^dut ^Ul+JUa} (70)

Proces stochastyczny w większy® stopniu opisuje całkowa oraz 
różnicskowa n wymiarowa funkcja rozkładu prawdopodobieństwa

Fn(U’.^r .Un.h.h, -- Jn) -P-[ Y^U^łi.)^,C?*)

(7J)

Wtór (?j) pozwala wyznaczyć prawdopodobieństwo przejścia funkcji 
Y(t) przez n "szczelin" o wymiarach du1,du2,...,duD określonych « 

momentach t-ptg,...,^ . Wynika stąd wniosek, że funkcja (73) nie opi
suje w pełni właeności procesu stochastycznego,ponieważ n "szczelin" 
przepuszcza abyt wiole informacji o procesie.

Znacznie pełniejszą informację o procesie stochastycznym uzysku
jemy wówczas,jetali znamy rozkład charakterystyk statystycznych pro
cesu

W(U,,4i) W^U^ti)J MUi,Uj,Ułr.,,v (7*)

FaCU^Fj 6<U2)^)..., Fn(U,,U^v.,d>),b,+?it5i...,ir>)

Wzory (?*) oraz (?5) opisują swoistą drabinę,po której wejście 
pozwala coraz dokładniej wyjaśnić stochastyczne własności procesu.

Opisanie matematyczne oraz badanie doświadczalno procesu sto
chastycznego Jest niezniernie trudne w przypadku,gdy na proce* 
nie nałożono żadnych ograniczeń. W praktyce rczważa się zwykle pro
cesy mające pewne narzucone warunki ograniczającs.froceny takie £ą w 
wysokim stopniu podatne na działanie przekształceń matematycznyeh.

?'ajprostaaym procesem stochastycznym jeet proces czysto Stocha*- 
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tyciej .który .baraktry su je się niosaleśnością wartości u(t) ob- 
licsonych dla różnych momentów bp Gęstość wn[u,t^ opiauje w palni 
taki proces. Gęstość » wymiarową oblicza się s saluuiości

Wn^-Mi ,h; ••• .Un^-WKti) •• (76)

Proces taki Jen idealisacją prtc au rMCsywistego.ponieważ w pro
cesach rzeczywisty oh ~ ■saa istnieją powiązania poaiądsy wartościa
mi u(t^ zmiennej przypadkowej V* dwóch bliskich sobie aoaen- 
tów.

Innym przykładem prostego procesu rtochastycznego /proces przy
padkowy/ jest proces Markowa. Owaką charakterystyczną togo procesu 
Jest to, ta wiedza o stanie procesu w każdym określcnyu momencie t^ 
całkowicie determinuje związki rtatyetyóane dla chwil przy**lych i 
"historia" procesu nie wnosi nic nowego. %ates dla tego procoau prs*> 
■: dywanie przyszłości procoau zupełnie nie ulega zmianie w przypal- 
ku rozszerzenia naszej wiedzy * głąb "historii" rozpoczynając od da
nego momentu.

Gęstość prawdopodobieństwa dla procoau Markowa obli osa eią na pod
stawie anajomości dwuwymiarowaj gąstości prawdopodobieństwa

TM"]* WąWdŁiUidll ...

WatUę.tn
mpn-ł ,frM)

Wielo procesów fisycsnyck.biologicanycb orna ekonomie cnych dają 
•ię opiaaó procesami Markowa. Modelem najprostszym procoeu Karkowa 
Jeet jednowymiarowy rucn Browna naaywany inaesej błądzeniom przypad
kowym.

2.9. Proces stochastyczny ustalony

Szczególnie duse znaesrnia mają w praktyce procesy stochastycz
ne .których przebieg jest ciągłym przypadkowym drganiem dookoła pew
nej wartości stałej średniej.przy czjfm amplituda i charaktor drgań 
nie zaletą od czasu. Procesy takie nazywamy ustalonymi, b bardzo 
wielu przypadkach przebieg zmian parametrów procesu inżynierii che
micznej o csa-iie nomalnej eksploatacji obiektów ma charakter zbli
żony do przebiegu ustalonego. Każdo oddziaływanie w czasie zmienia 
amplitudę drgań przypadkowych, jednakże wartość średnia nie śnienia 
•ię w czasie.

Procus stochastyczny nazywamy ustalonym,jeżeli wszystkie sielo- 
•ymiarowe funkcje rozkładu prawdopodobieństwa zależą tylko od sza-
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jewnej o Usgłoici chwil 'T< ■!• *aueią natosdaet od nich
«»V!h. Innywi «łowy,własności statystycane procesu stochastycznego 
nie śnieniają się przy przesuniąoiu w czasie półcienia początku od- 
li o aa ni a czasu o tfl. Przypowina to atan ustalony drgań oscylacyj
nych.

Jaioli spełnione •< nastąpująoe warunki

•MMi- AMk+A4) (78) 

f\(u’i^ jusAk)» FK(u«|łł'»4i,Ui,V-Ałr- U«,H*Ał)

gdzie At - dowolna przesunięcie w czasie, to proooa stochastyczny 
Jest ustalony w sensie zawąionyn. izór (78) wskazuje na to,ie poni*' 
rsone w dowolnych chwilach charakterystyki etatystyczna nogą być ok
reślono przez podobny poniar wykonany w czasie póiniejezy*. Wobec po** 
wyiezego proces stochaztycsny ustalony jest analogio* stanu usta
lonego. Praktycznie prooea przypadkowy woina uwaiać aa ustalony, j*' 
Soli warunki wykonania doświadczenia nie śnieniają sią w csaaie.Wo
bec trudności zdefiniowani* warunków wykonania doświadczenia przyj- 
■uje aif.te proces iitachaatycany jsat uatalony w sensie rosaaerso- 
nya,jeteli spełnione są warunki

cA+ł+T,h+fj • • fłk-t+T) ec<kGi ,4> >+im) (80)

s-<) w

gdsio T■ At - prsesuniąoie w csanie.
W rsocsywistoici proces stochastycany ustalony jest pewnego ro- 

dsaju abstrakcją *ate*atycsną.Jednak saiany własności statyatyes- 
nyoh wielu procesów toohnólogicsnych następują na tyle powoli,te • 

roswaianiach praktyosnycb aotns
uwaiać te procesy sa ustalone.

Przykładowy przebieg sbioru
realizacji procesu technologicz
nego dającego proces stochastyczny 
ustalany pokąsano na rysunku 7.

Procesy stcohaatyczne noraaln* 
aą ustalone w sensie zawąionyn i 
rozszerzonym,poniewai nadziajs 

■ateaatyczna oraz kowariancja /funkcja korelacyjna/ aą pełnymi eh*- 
rakteryatykaai tych procesów.

Dwa procesy stochastyczne uutalome (>(.-1 oraz y(t, zą wzajeeni' 

ót
Rys. 7. Proces stochastyczny 

ustalony
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cetalono. JeSoli ich charakterystyki etatystycine w sa Jeanie spełniają 
warunek inwariaatności. Suua tą) ich procesów Jeat równia* procesaa 
ustalonym.

2.10. Kryterium informacyjna oceny procesu stochastycznego

Badanie dynamiki obiektu związano Jest a odbiorem,przetwarzaniem, 
Cronadzeniem oraz prw>wylaniem informaoji. Ilo.'ś informacji w syg
nałach stochastycsnych zalety pneda wszystkim cd poziomu zakłócenia 
oraz dokładności urządzemia pomiarowego.

W celu ilościowego określenia informacji przenoszonej przez pro-
* ces stochai tyozny wprowadzono pojęcie entropii

S(ę-) =• -JjA/(uVo9[<ĘjW(u-i]du--pJ(u]logwCuidu-(ogSIJ (bz)

Edzio i&tt - przedział wartości u wielkości przypadkowej y ,poniśoj 
którego dwa sąsiednie stany dynamiczne nie Są rozróś- 
nialna,

8(y)- entropia dynamiczna procesu stochastycznego.
Wielkość 6 , śnienia tylko początek obliczenia entropii i mośe 

aiać dowolną wartość.
Ze wzoru (82) wapiennego w postaci operatora uśrednienia etatys- 

tycanego

S(y)»-M|k>gw(u)} (85)

•ynika.śa entropia Jest pewną uśrednioną charakterystyką gęstości 
^otkładu prawdopodobieństwa i nie opisuje wyczerpująco procesu Stocha 
stycznego. Entropia nis walały od nadziei natewatyesnej

o*)
i dlatego wprowadzono pojęcie entropii warunkowej.

Jeśeli w obiekcie dynaniesnyn realizuje się przekazanie informa
cji zawartych w procesach przypadkowych / U Y /.to siarą śred
niej ilości informacji Jest róśnica pomiędzy entropią wielkości y i 
średniej entropii wielkości względów wielkości p.

"(uloObM }lo<)
■« ' Jwfm,u)loq dmdu ,

’ 1 w(n>)W(u] <b^



S(m|u}r - L” W(jn|U) log [wtm|uft dr* 
Wlw,u)» w£m}w(u|m)

2.11. Klenenty teorii korelacyjnej

Ogólna teoria procesów stochastycznych wynaga snajoności funkcji 
Fę{u) lub Wf(u) . Jednak operowanie tyai funkcjani jest trudne i 
dlatego w obliczaniach praktycznych ogranicza się do sonantu poozą1* 
aowogo pierwszego rzęou craz sonantu centralni fo drugiego rzędu, 
ka uproszczona analiza nazywa się teorią korelacyjną furkeji pr*?' 
padkowej.

Radzieja natcnatycana 

oraa dyspersja

IjJ H|CU,+)du

oo 2

(86)

(87)

procesu stocbastycanego ustalonego nie zaletą od czasu i *ą stał/®1 
a prswdopodobiaństwes równjn jedności. Radzieja satesatyczna or** 
dyspersja są <tarakterystykani liczbowyni.

Wartość Sy stanowi jak gdyby oś sysetrii realizacji procek”
stochastycznego. Dwa procesy o jednakowej wartości nadziei nate#®' 
tycznej nogą nieć różny rozrzut realizacji. Stopień rozrzutu określ* 
liczbowo wielkość Dj . Znajoność wartości Wy oraz Dy nie charak- 
teryzuje s wystarczającą pewnością przebiegu procesu stochastycznego*

Stopień statystycznej zależności poaiędzy dwoi . dowolnysi przek' 
rcjaai procesy S ()ę,t) opisuje funkcja korelacyjna.

Funkcją korelacji własnej /funkcja autokorelacyjna/ proceau s*0' 
chaotycznego ustalonego nazywany nieprzypadkową funkcją argunentu 1 
równą nonentowi centralnenu rzędu drugiego przekrojów procesu S 
odległych od siebie o wielkość £t*T .

CuutT)

^(u,u?ifriódu,du2> H U(4)u

Funkcja korelacyjna &uu (,?) na następujące własnościt

ęuulO^Dę-tonbt (5?)
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(90)

(91)

^uu (t)xRuu(-~) 

Ruutfi*Ruu(P) 

Ruu(o) • u2

Dla niektórych procesów stochastycznych se wsrosten T naleje 
**leŁnoftć poaifdsj przekroju!

» 

limpuuCfl«=lim =0 (95)
l~*oo T-*««

funkcją korelacji wzajemnej przekrojów dwóch prooeaóe stochaetyez- 
^«h £(^1,4) oraz S (.54) określa wyr atonie

WuW|~T (] w2(m^Ul)'U<^w'’^Ul (9*)

We wtórach (88) oras (89) wprowadzono oznaczeniai Wj* u (t )»*-]■ «(tj 
Ot*« UgC uttet) .

funkcja korelacji esajennoj na naetępujące wlaenotcit

Rmutn (95)

IRmuCr) <VRmm(O) Ruu((ji (96)

Prsykładowy przebieg funkcji autokorelacyjnej oraz funkcji kore» 
tcji wzejennoj pokazano na ryaunkach 8 oraz 9.

nej jennej

ć.12. orgodycznoóć procesów stochastycznych ustalonych

Przebieg procesu stochastycznego ustalonego nio zalety od wyboru 
^tu początkowego na ot>i czasu. Pozwala to na wprowadzenie dc ana-
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lis; proce-.u pewnej sasady w zarysie ogólny* przypomianającej i*««' 
dę dualizmu. trzy odpowiednich założeniach zasada t_ formułuj*
ergodyczność procesu stochastycznego ustalonego. Zgodnie s tą zasadą 
duża liczba obserwacji przeprowadzonych w dowolnie wybranych mom*®' 
tach nad pojedynczym obiektem,którego ruch Jest opisany proce se* 
stochastycznym ustalonym, aa takie »ame własności statystyczne jaki* 
siałaby ta sama licaba obserwacji dokonanych nad podobnymi obieK* 
tami w jednym i tym samym sonancie. Wynika stąd wniosek,że proce* 
stochastyczny utalony opisuje abiór sygnałów pochodzących ze zbioru 
identycznych obiektów lub zbioru sygnałów pochodzących z podobnego 
Jednego obiektu dla dużej liczby następujących po sobie momentów.

Obiekty dynamiczno eą podobne,jeleli przebieg procesu sto*
chaotycznego ustalonego w jednym z nich dlo różnych momentów może 
miel takie przekroje. Jakie miałby zbiór realizacji zarsjtztrcw** 
nych w wielu obiektach w pewnym dowolnym aoMocie. Zatem proces ■ 
chastyczny ustalony Jest ergodyczny,jeżeli dowolna charakterystyka 
etatystyczna obliczona j iko wrednie po zbiorse z prawdopodobieństwem 
zbliżonym do Jedności jest równa odpowiedniej charakterystyce sta* 
tystycznej obliczonej uśrednieniem po czasie pod warunkiom,że ob* 
se rwać Je obiektu będą trwały dostateczni* długo.

W zależności od rodzaju charakterystyki statystycznej, rsględ** 
której rozpatruje mig warunki ergodyczności, rozróżniamy procesy 
przypadkowe i

- ergodyczne wzglądem wartości średnii j /oczekiwanej/,
- ergodyczne względem dysptrsji,
- ergodyczne względem funkcji korelacyjnej.

Warunkiem koniecznym i dostatecznym ergodyczności procesu sto* 
chaotycznego ustalonego jest równość graniczna

lim ) 0 -£)R (V) 0 (97)
T-» - 0 7

Ze wzoru (97) wynika,że procee stochastyczny jest ergodyczny, i*' 
żeli nie ogra nic ze nie m tle Je przy -*• 0, to jest Jeżeli <J1*
dowolnego £>0 można znaleźć takie % , dla którego iBCtllćfe. dl*

Warunek ergodyczności można przenieść rósnież na momenty wyższy0** 
rządów.

Cze to w bacnniach doświadczalnych charakterystyk dynamicznych ®*"* 
touami pasywnymi zakłada się ergodyczność procesu przypadkowego wf^ 
„ciowego. Pozwala to opisywać proces -tochastyczny w oparciu 0 
ar.eiizę jednej długotrwałej realizacji .

Średnie chara'.terystyki etatystyczne procesu stochastycznego d*" 
talonego ergodycznego zdefiniowano są w postaci wzorów



(98)

(99)

Iu(ł)d4 4- |u(Ł)cft 
;-i 0

Dt»Um jj. JuWdt«^]u(ł)dł

T—
T-T

■'"*'* 0 l-T T
-lim (100)

R»u (fl»l‘m Tł i[m((V«*.Iu(ł-T) mfld15 ± K(ł)(j (ł-f) dł 0oij 
T—o? 0 T®

Jetali a^«a-y >0,to wzory (.100) oraz (101) przyjaą postać 
tfuultt * 4]UtMu 002)

RmulT) “j | l»'(ł’)u(ł-'i)dt (10J)

KrgodycsnoAć nie wynika s wlaanoAci uatilonych prooaau atochaa- 
tyoinago. Przykładowo proca■

T(fl=p(i)tk Ow)

Edsjat^t(t) - procaa przypadkowy ustalony ergodyoany, 
k - wialkodd przypadkowa

Joet uatalony lecz niaorgodyosny, poniewaa charakterystyki uśrednione
po sbiorze nie eq równe charakteryetykoa uśrednionya dla Jednej rea-

2.1J. Pottaoie kanoniczne procesu stochastycznego

Proces stochastyczny podobnie jak funkojp analityczną noina przed
stawić w postaci aumy funkcji aleBentarnych, np. w postaci szeregu 
?ourisra. Wówczas składniki susy są eleoentarnyiii funkcjaai przypad
kowymi.

Postacią kanoniczną procesu stochastycznego ustalonego jest sa
le iność
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gdzietf^^t) - funkcja prupadkowa,
T* - nj.oakorelow*na wielkość przypadkowa o zerowej warto*01 

średniej /skub biały/,
T^f^it) - elementarne procesy stochastyczne /np. *coBLOt,gd»i* 

A jest aaplitudĄ prupadkowy/.
Jeżeli proces stochastyczny jeut zespolony ^ąt-) ■ jjfc ) ♦ j ^(5^ * 

to funkcję autokorelacyjna aośna przedstawić w postaci susy

RN »,WĘMutW)}’

' ę ę ?W r«lW)N}wJ4>p;ł;(fl c106) 

gdiie yvCt-T] jest funkcja sprzęlon^ • .
Wykorzystując własność funkcji korslaoyjnej (89) otrzywamy

co?) 

edsia> D>Młv,-V4*M<hvaJi;,k ;

VpVk - wialkośoi przypadkowa nie skorelowane

* 2.14. Widno częstotliwości. Gęstość widnowa

Kaśdenu rozkładowi kanonicznsnu procesu stochastycznego odpowiaCŁ 
kanoniczny rozkład funkcji korelacyjnej, ketoda rozkładu kanonicza*^0 
procesu stochastycznego została opracowana przez Fuguczawa i znal1*2' 
łs dute zastosowanie podczas analizy procesów nieuutclouyoŁ.

Szczególnym przypadkiem kanonicznego rczkłndu procesu etocha3' 
tycznego jeat jego postać częstotliwościowa

t V» ^oa’)

Analogicznie funkcja Buu ('(') w rozkładzie kanonicznym ma postać

RuuCt) • X
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Zgodni, * własnością (89) otrzymamy

Dr ’ £ t>i(<0i) 
' LT»«B 010)

Zbiór dyspersji D^U>|') dl* rćtnych nazywany widne a dycp.r- 
*Ji procesu stochastycznego lub poprośtu widmem, ftidmo częetotli- 
•ościows proc.su j.st widm.m przypadkowym i operowani, nim, gdyby na- 
*et ono było motliwym do okrsśl.nia, jest niewygodne . Teoria pro
cesów stochastycznych opiera się na funkcji korelacyjnaj, która j.st 
funkcją nieprzypadkową. Dlatego i w obszarz. częstotliwości jest 
Potrzeba znalezienia funkcji będącej obrasea funkcji B(T) .

V celu określenia rozkładu dyspersji na poszczególna harmoniczne 
•prowadzono pojęcie gęftości dyspersji

(111)

SdzieAh)*u)£+1-W£ . Wielkość jest dyspersją przypadającą na 
jednostkę długości prz.działu pomiędzy ląsisdnimi harmonicznymi.Gra
bicę nazywamy gęstością widmową dyspersji procesu stochas
tycznego ustalonego

Suu CM ~ l'ry' StCM4 » Ufa 21f r 1n2<
jo. Ad) k '

Mnożąc i dzieląc prawą stronę równania (109) przez AGJ oraz 
UwzKlęini*jąc wzór (m) otrzymamy

. oe ny 00 ~
"KiA*' AwS-r(M)e 0i3)

^"(t-oc i=>«*
Przejście graniczne T-*o» (<Ot-»w)ó<d-»dw)dajs ssleżncńć pomiędzy

funkcją korelacyjną craz gęstością widmową
uTO"

Ruu Ct) ’ I Suu (w)G! d C11*}

Zjodnie z twierdzeniem Chinczina funkcje 
te sobą poeiązans przekzztałceniem Fouriera

Suu <5^ oraz

<115'Suu(T’ fRuuCT)e 1 dr

Podobne wzory otrzyr&ay dla funkcji korelacji wzajemnej

proc.su


Sto)

Rys. 10. Krsywa 8(w)

rartoóć

0

016)

Sn»uCu,)» L^tp0 01?)

Przykładowy prsebiog krsywaJ 8 (ul) pokazano na rysunku 10.
V badaniach dynsniki obiektów netodasi 

paaywnyni gąstoić widaowe 8(p)) jest snacs-* 
nie wygodnieJas* charakterystyką sta
tystyczną ni* funkcja korelacyjna B (7). 
Jednak doówiadosalnio dato łatwiej 
wyznacza sią funkcją korelacyjną.Tunkcje 
8 (ul) ora* etanowi* wsaJeans prsok- 
sstałbenis louriera i nają wszystkie 
własności tego prsokestałoonia<

- ja Sali B(i) jest funkcją nonotonios-
nio nalojącą, to 8(n)jest równie* 
funkcją nonotonicenie nalejącą,

- jeteli M W ■'■Om odcinku d.7 ,to 8 tui) 
a* do nr

- in wąSssa jeet krzywe R(ft) tyn bard siej płaska i sesroka jo»t 
krzywa B(uo) ,

- B(T) ora* 8(u)) nie zawierają infonaoji o przesunięciu ftaowyn 
■kładowych procesu stochastyoanago,

- in bardziej ruchliwy jest obiekt,tyn ssybcioj naleje funkcja B(r)»
- in wyto za jest T ,tyn wyteae osąstotliwoóoi są w proceaic,,
- in ■«*■** jest krsywa ,tyn nniajasa csąstotliwotoi są • 

procesie.
• in sserssa Jest krsywa 8 (to) ,tya sySss* csęetotliwoóci są w pro** 

oeeie.tys asyboiej saobodsą aaiany funkoji przypadkowej w osa- 
sie,

- je tali funkcja prsypadkowa sawiera składową stałą,to krsywa S(jj) 
w punkcie <U «0 na okładową dyskretną,

- funkcja 6 (.ul) spełniają saletnodci

Suu (u>) >-0 
Itm Suu (u>) ”0 
Suu (.-w) = Suu (w) ' 018)
Smu (ui) - Sum (- co) 
Sum (u)) x Smu w)



- jeśoli proces przypadkowy*^ jest suną dwóch procesów U(t) mi 
VW t*c dla realizacji V($*e<<n(ł nany '

RwClI^Arf■CH +ffcuuOW^|RmuCH +Ruf»C0] 019) 

^Suu(w)4C»|^$fllU(u>Sum(wi) 020) 

^iorąa pod uw«g(. wzór lulora oraz własność (90),nośeny wzór (11$) 
określający gęstość ddnową 8ua(u) przekształcić do postaci 

o» «• es
SnuC^* iRuuCHcowTdT-i J ^(t^ncuTcłtrZ IPuuCtcoiuTdr (jzi)

* O» *-OO Q

Ze wzoru (121) wynika, ło gęstość widnowa jest funkcją gładką,rso- 
®tywiutą, niw ujenną oraz parzystą puleecji uogólnionej u) . 8 (u)) 
kie wnosi nowych irfcreacji o procesie 1 tochastycsnyn lecą przenoi 
*otpatrywans charakterystyki B(T) ■ obasas obraaów.

Niekiedy w obliczeniach feecbnicsnyoh uKrWa nią gpi tońci widaowoJ 
khoraowanej

Suu(ui) 

Ot 

Mianownik togo ilorsau
o»

Dy ‘^u(o) jSuu(‘o)c,u> (123)

^•et wielkością proporcjonalną do średniej wooy procesu stochastycs* 
k®go ustalonego.

2.15. Widno biaśącs

Jsśnli spełniona jest zasada srgcdyczności,to proces stochastycs- 
ustalony dajo się przedstawia w postaci zbioru krótkich realiza

cji otrzynanych przez pocięcie na odcinki dostatecznie długiej po- 
Jadynozsj realizacji. Dla takiego typu procesu stochastycznego wpro-
Wł>dzono pojęcie widna realizacji/widoo biszH.e/,które jsst 
•ttałconien Touri«ra funkcji n^(t)

MT(jw> JmT(|)€JcH » f'nT0] e1

przok -

(120)

Przedstawienia realizacji funkcji przypadkowej na odcinku
* Postaci funkcji bisśącsj jsst równoznaczne z ponnośonien funkcji 
•(t) przez funkcję wagewą w^t)
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m-rfU (125}

gdziet »(t) *1 dl* -Tfct4T , ’
w(t) iO dl* wazyatkich pozostałych wartości t.

Zgodni* ae waoren (100) funkcja korelacji właanej realizacji n?(*) 
■* poatać

Obrazę* funkcji (126) jeat widno bieżące 
oo Ui\ ■

[Sfnm M]t * ,_J® * jl^mm C^y €. dT (127)

Wprowadzają do wzoru (12?) aFleżnośó określającą funkcją kore
lacyjną (126' oria biorąc pod uwugę własność funkcji n^(t) (12?)’
otrzymany j T T

[Snwnlwil-r^Al ?tdT"

=Jt W*'**?d^-łTlldł*^^ '-iw)MTĄw)^|MT(^1i28)

Ja żali przedział T-*o» ,to gąatość widmowa Sm|r (q>) ora* widao 
realizacji poaiązas* 11 zależnością

(129)
T-» 00

Wobec przybliżania (129) dy^arsja funkcji ^(t) nie jeat róab* 
zero, a dąży do atałej granicy. Dlatego właściwą oceną gęstości wid
mowej określ* aią z wyrażenia

(‘) , ą 1,. JO . ,2
(^o>

[ii jl" o
gdziei r*T(t) e1 dł

1 •' (:.-<rr
i - i-ty podprzedzial S-krotnego podziału przedziału L“T,^j‘

Dla doatatecznie dużych S oraz K w wyniku działania operatora 
^trzymany wzór ns średnią gęstość widmową

1 . N (•.) 1

T-»«



Praktycznie prsyjauje się,Se T> 3TtMT,gdsie TBgx jest okresem 
składowej harmonicznej procesu o najniższej CBęstotliwości.

Gęstość widmową dla dwóch procesów atochaistycsnych liniowych er- 
godycznych określa cię se wzoru

S mu (M w t=*n>u M-ę(’jw)OrCy<>) (133)
T——<

Całkując zależność (129) przy założeniu,że 8ja(uł') jest funkcją 
ciągłą

QO 1 ©•
Jj2=Y\M«tCjuĄVc|cu r^_ ’ M-r(-)U>)MT(jco)da> »

l^iUicił- Oj*)
” <.W

otrzyMmj

Djj ~ Rmm(0) » ) £mm (w)du> 035)

Porównując prane strony równań (1J<) oraa (135) dochodzimy do 
wniosku,że prawa strona wzoru (1J5) jeat wielkością proporcjonalną, 
do średniej nocy procesu stochastycznego.

2.16. Satymaoja charakterystyk statycznych

2.16.1. Własności estymatorów

Nadzieja Batematyczna,dyspersja oraz funkcje korelacyjne wyzna
czana są tylko w oparciu o pomiary doświadczalne. Dokładne wyznacze
nie tych charakterystyk jest nienoiliwe, ponieważ nie dysponujecj 
nigdy nieskonczeuie dużym zbiorem realizacji /proces nieergolyczny / 
lub nieskończenie długą realizacją /procec ergadyczny/.kymagania ta
kie są równoznaczne z poeiadaniem nieskonczonie dużego zbioru in
formacji o procesie stochastycznym. Praktycznie dysponujemy ograni
czonym zbiorem realizacji,Jeaaik na tyle du±yn,ze zgednie z prasea 
dużych liczb racżna nadzitj* matematyczną zastąpić trednią arytmetycz
ną, a prawdopodobieństwo zastąpić częstością względną. Dlatego wzory 
teoretyczne określające wielkości m,Doraz Hqu(T) stają się 
funkcjonałami zwanymi estymatorami.

Częstość względna oraz średnia irytmetyczna mają element przypad
kowości, a więc estymatory ich 3ą wielkościami przypadkos.-mi
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gdzie :q - charakterystyka statystyczna,
qx- eatynator oharaktaryatyki staty i tycznej, 
A- błąd eatyaacji.

Poniawat A wialkoóoią przypadkową, to ooenaai dokładno*6* 
estywacji cbarakteryatyk etatyetycznych aą nadzieja aabewatycana ox** 
dyaperaja błądu A • Pałniejaaą siarą dokładności eatyaacji jeat pr**” 
dopodobiaństwo błądu. Prawo rozkładu błąduA ®ia j«’t znane i w ob
liczaniach praktycznych przyjwuje aią,Ao błąd eatyaacji aa roakl*^ 
noraalny.

Dobór cetynatora dokonują aią w oparciu o charakt.ryatyki bł<** 
eatyaacji•

- prawdopodobieństwo ibiainoóci

PT łl^-RA<€A ’ ę 0J7)
gdaiat ł - przedział aaajaacji,

C - praadopodobiaństwo abiotnoóai,
- nadałaja aataaatyoana

O”')
- dyaparaja

<1*0
W obliczaniach praktycznych aatyaator powinien bydi

- abieiny atochaatyoanie do charakteryetyki atatyatycznaj

- nieobciątony

- optyaalny
6-^ * M J' nMn 0*2)

■

2.16.2. letynacja charakteryztyk atatyatycanych w oparciu 0 
jedną realizacją

Zstyoatoren nadziei aateuatycznej procezu atochaatycznogo ustal9' 



1*5

lonegn ergodyosneco » podstawionego w postaci jedmj realizacji jest 
funkcjonał

mY-±jutttdł- CUJ)

Waie u(t) jest realizacje procesu stochastycznego.
W obliozaniarh praktycznych 

przedział 0,ł3 rozdziela sif na n 
równych odcinków o długości C /ry
sunek 11/.

Ocena w T jest wyżalenie

* m m
Rys. 11. hyskretyzacja rwali- '^r*VętXFl)«££u(łfl (1m) 

zaoji fi |b1
gdzie łj J

BstysatoraB funkcji korelacyjnej w prsedsiale [o,l] jest funkcjo
nał

♦ T_T-
PuuW I [uft- r^lEjG^^d V 045)

|-l o
któły prsy 1 «0 deje estynator dyspersji

[u W (146)

W obliczeniach praktycznych, podobnie jak pr«y określeniu wartości
• Y Cl44),realisacjo rozdsiela sif na n równych ez0oi/rysunsk 12 4
* wartości funkcji przypadkowej u(t)odczytuje ai< dis sonetu t^ w 
środku przedziału o szerokości S .

Ryz. 12. Zestawienie realizacji do określenia funkcji RuUC^
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(i*?')

(143)

Istyaatore■ funkcji korelacyjnej jeet wyrażenie 
«. ę- m-k _

' 2;[u(h)X][uGA-^l
e r1

gdsia tj - (j-l)5 +£
Wtór (147') przy 'f.© /a«Q/ daje estymator Dj-

* m ■» i

.Zaieniajgc wielkość obliczyay fankoJę autokorelacyjny
Kuu(5 •

Prsykładoay wykraa taj funkcji pokąsano na rysunku 13.
Bstysatoran funkcji 

koralacji wzajemnej 
jast funkcjonał

nu(T)®

049) 
o

W obliczaniach prak' 
tyoznycn wykorzystuj* 
aię realizacja pro*’ 
casów stochastycznych 
p(t") oraz 'y(t)* 

Obia realizacja roś* 
dzinla się na n równych 
części /rysunok 14/.

lys. 14. 2e_)tawienie realizacji do określania funkcji R*mu



* catkę zastępujemy sumą

gdzie

m-k i

4 P ' -

r'

050)

051)

2.16.3. Bstymacja ohrral tery»uyk statystycznych w oparciu o 
zbiór realizacji

W obliczeniach charakterystyk etatystycznych ze zbioru realizacji 
korzyitamy z estymatorów podobnych do tych,których używamy w przypadku 
procesu ergcdycznego (144,147,148,150) .

Każdą realizację U£(t)(i*1jx ) przedstawiamy w postaci m punktów 
o wartościach u^(t^) (j>1,m) . Wówczas estymatory dla dyskretnych 
sonantów określone są wzorami

m>- L.ui(^)) 052)' ]M i»4

05,)

* (4^ £>^1"rXu»i*t>'0^ 0541

(155)

2.16.4. Określenie wartości parametrów estymatorów

Dokładność estymatorów m* ,D* oraz R*ćt) ocenia się w opx’*ciu o 
warunki (140*142) i na przykład wielkości S ,k oraz T określa się 
z następujących zależności empirycznych

S ~ ~^mox
5+10

056)



gdzie okres najwyższej składowej barnonicznej

'•mat -k~’^ 057)

^•,T«roT™« (156)

C59)

gdzie w MT ora. có Bin - dolna i górna pulaacja procesu sto-
chastycznego

'mdi <160)

Dla procesów okresowych

(161)

gdzie Tq okres częstotliwości nośnej •
Praktycznie obliczenie funkcji R*(T) przerywany, gdy spełniony

jest warunek

|R*^|io.o5|R*co)l,
(162!)

gdzie TBax oznacza wartość T" ,przy której funkcja R*ft) przatni* 
ograniczenia ±0,05 R*(0) i- nie wyjdzie poza obszar O,O5\bXo^ /ry
sunek 15/

Rys, 15. Wartość T^Bax oraz kryterium odcięcia "ogona" krzywej bM

Wartość wielkości dla funkcji autokorelacyjnej
na ©d wartości dla funkcji korelacji wzajeonej.
cała inlorwacja o zachowaniu aię obiektu dynamicznego w

jeat ról" 
Foniewat 
pomiarach

pasywnych zawarta jeat w funkcjach Korelacyjnych <
dla n 4 • to praktycznie charakterystyką iiopultosi
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wyznacza alf * taco neatawu funkcji korolacyjsorcb. W obliczeniach 
Przyjwuje eią.ke wurtołó T dla jest równa wartości

2.1?. Katody wyznać za nia funkcji korelacyjnej

Praktycznie funkcję korelacyjną wyznacza eią przy utyciu wyspe
cjalizowanych aaazyn aatonatycznych nazywanych korelatorami. Maa*yny 
takie nogą być aprzęgniąto 1 obiektom poprzez przetworniki analogo- 
•o-oyfrowojotrzymuje aią w ten sposób aktualną informacją o obiekcie.

Większa część korelatorów wykonują operacjo matematyczni ujęto 
■zorani

T
Ruucn-4 ■ (^

o

2rnj(T) x b^(ł)u t

idzie u(t^ »u(.t^ - a^ oras i(.t) «n(t) •
Wobec eynetrycsnoóci funkcji autokorelacyjnej (90) wsór (.165) 

*aaii«uje aią praktycznie tylko <UaT> 0. Katoaiaat funkcja kore
lacji waajennej joat funkcją antyeymetrycsną. W celu określenia jej 
"artoćci dla ujemnych T wyatarcty smienió aiejacani aygnały
fe(t) i u(.t^ raz wykonać oblic aonie przyjaująo

m {t co f (o j=w j jMw y (165)

Schenat analogowy korelatora pokazano na rysunku 16.

Rya. 16. Schemat analogowy korelatora
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Metod* bezpośredniego obliczenia funkcji korelacyjnej w oparcia 
o wzory (163) ora* (164) jest metodą uniwersalną,nadającą się dl* 
dowolnego prooesu stochastycznego ustalonego ergodyoznego. Złożony 
sonemst analogowy rekompensuje się wysoką dokładnością obliczeń. 
W układzie hybrydowym maszyna cyfrowa wykorzystywana jest jako P“" 
zięć P.

Poza podstawowymi wzorami (163) oraz (164 ) funkcję korslacyjną 
wyznacza się prsy utyciu innych wzorów

Urn RjuCn+m^ (166)

,7 -.2 +2^,010.+’

dl0._- d«)

Jeteli nie dysponujemy ścisłymi danymi dotyczącymi pracy badanego 
obiektu,to w oslu zwiększenia dokładności obliczeń musiny zwiększyć 
długość realizacji T. Uniknąć tego możemy tworząc ciągi

"Joi),..., mfCTi), -, "V CM, ••• f 68)

C,69)

gdzie: ...1\ )...1Trłi^... - długość realizacji procesu stochastycznego 
odliczana od początku realizacji,

li <•••Tni^--*’
Granicą tych ciągów przy T-woo Ją wielkości a j- oraz ®uu(1)* 

Brak zbieżności ciągów (168) oraz (169) oznacza małą długość reali
zacji, lub śe proces stochastyczny jest nieustalony.

Wielkość T dis ustalonego T wybieramy na podstawia warunku

lR(XTi)-R(t;Tn^£ (170)

gdzie £, zadana dopuszczalna wielkość błędu dla wszystkich ora* 
T spełniających warunek

Ti^T ■»Tm>T (171)

Obliczenis funkcji R Cf) przerywa się,jeżeli zachodzi równość

R(T) -C(T,Tx) - P(T,Tm) (172)

W metodzie biegunowej dla określenia funkcji korelacyjnej prccet)U
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•centrowanego o nornalnya rozkładzie wyeUrczy snaleió wspólna praw
dopodobieństwo wartości funkcji ult1) ora* u(t*T) lub «(t') ora* 
u(t*T) • Najwygodniej cto&ować prawdopodobieństwo zgodności znaków 
J (T) lub prawdopodobieństwo niezgodności znaków Qjt) realizacji pro
cesu stochastycznego, przesuniętych wsględea siebie o pewien prze
dział czasu

e. (
Q(tM -Pft> H W(rn<!n'i)dni<dm1+ JJW(m4,mł'jdm,dm2« ^orccosjęćrf] (??3)

Cdzie ^>(T) współczynnik korelacji określony równanie* 

Sin^Rmmirij-COS^ Q(T1]=-Cosf» Ktf) (17*)

niekiedy zaniaat aetody pośredniej (173,174) wyznacza się bez
pośrednio tek zwan< funkcję korelacyjny znakowy

Qrr m (T) ” M ^Siqnm(W 6ign m (4 + t)} (175)

Pmu(T) = M ^signm(ł)

Edzie sign(t)jest funkcją znakowy /signatura/ /rysunek 1?Z
Wzory (173) oraz (175) pcwiyaane 

sy zaletnościy

' Itl U° 
śgn(f)JIL- 0 t-0Itl

t>0

Pn»»fn-P«-<W-
’2PCt)-ł«|or«inęet) (177)t

0? t
Inny iiotcdy rzadziej stosowany do 

wyznaczenia funkcji korelacyjnej jest 
nrtoda przekaźnikowa. W *etodzie tej 
wysnacza się tak zwany funkcję ko
relacyjny przekaźnikowy

Ftja. I?. Funkcja znakowa

RmuCn -Mjfntłlsignu^J^^ęwiuCn (179)

tizioj ^(0)
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. -RffugJ.
RmmlOJ •~WUH ’ &u(o)

■ metodach kompensacyjnych me jeet wymagany opia matematyczny 
charakterystyk statystycznych sygnałów. Sygnał rzeczywisty wejścio
wy generowany wprowadzany jest równocseSnie do obiektu i modelu 
/metoda psaudopaaywna badań dynamiki Obiektów/. Mod 1 porównawczy 
stanowi układ dynenio sny o kilku parametrach regulowanych. Raakcjś 
obiektu porównują się a _.nał« u wyjściowym medalu i w oparciu o «/t>' 
rana kryterium błędu

M^TEAbMjlrfdł; ^|6(fl|d+; Jłrlettlctt} (180)

nastraja się parametry modelu. Jeśeli nie mamy ładnej informacji 0 
obiekcie,to obiekt taki aprokaymujemy modelem. Struktura modalu m* 

daty wpływ na dokładność i szybkość strojeni* parametru p.
Przykładowy schemat realizacji metody kompensacyjnej wyznaczeni* 

funkcji operator* modelu pokazano na rysunku 18.

io(t) -operator obiak~ 
tu,

^(t) -operator modeli 
p-param^tr modelu, 
m(t) -wygnał wejtoio*

■y»
g -błąd aproksyma

cji

Rys. 18. Scnemat realizacji metody 
kompensacyjnej

Jeteli kryterium jakości komp< a iacji Jest funkcjonał

M|^}=M-(rn(ł) -pu G-Tift’ M { -

-2pM{m(4)u(4-zt)} 
to po zrótnicskowaniu prawej strony równania (181) wzglądem 
metru p oraz przyrównaniu przyrostów do zera, otrzymamy

,opV ’ ’ V

081)

para-

(182)

Dla P°POyt kryterium błądu aproksymacji będzie wyrażenie
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Pełną kompensację otrzymuje się przy <o -1 oraztd-lS*} .-0 lub
9^01’0 HRUfHW •

2.18. Aproksymacja funkcji korelacyjnych

Estymatory funkcji korelacyjnych dają wartości dyskretne tych 
funkcji R*Ct) . Wykres funkcji jest krzywą nieregularną ,
dla której czasami trudno znaleźć opis analityczny.

Wyróżniamy następujące sposoby określenia postaci analitycznej 
funckji korelacyjnej ^*(T) »

- przybliżenie punktów estymacyjnych krzywą regularną o zna
nym kształcie, a dopasowanie funkcji odbywa się przez do
bór wartości parametrów/używa się funkcji Qexp(-dltl ) ,
D e*p(-otiil)cosaj?' , Vex?(^)(ęo$pi'+& sinpth)/,

- przybliżenie punktów oBttmycyJnycn kombinacją liniową skoń
czonej liczby funkcji elementarnych /jeżeli nie da się 
aproksymowaó pojedynczą funkcją/,

- interpolacja i ekstrapolacja wielomianami ortogonalnymi.
Zwykle wyniki dokłsdmyoh obliczeń funkcji korelacyjnej na podsta

wie wybranego estymatora graficznie Są przedstawione w postaci punk
tów przybliżających krzywą niewystarczająco gli.dk ą dla dobrej
Aproksymacji, W sposób przybliżony przez punkty te przeprowadzamy 
krzywą,dla której dobierany funkcję analityczną o podobnym wykresie.

Ha przykład funkcja taka może być przedstawiona w postaci sumy

* £ Ck (184)
k-4 ’

8'lzi ck, C< L oraz k są współczynnikami niezależnymi od czasu 
1 podlegają określeniu.

Zagadnienii wyznaczenia wartości tych współczynników w sensie me- 
t<łdy najmniejszych kwadratów sprowadza się do rozwiązania wzoru

^tóry, przez różniczkowanie względem nieznanych współczynników i przy



równaniu otrzymanych pochodnych do sera rprowadra się do układu rów- 
nań

y (we”dk'T‘1 co**0 (186)

iM

f. {» (Ti)IT4l e wjŁJ; .o <!W)
»»< ’

1 łHlTOTje-^^sin^Ti-o Om) 
iM

om)

Ki"R(Ti) ~ wartości estymacyjne funkcji korelacyjnej B(tr 

Funkcję korelacyjną aprokaywuje się równie! wieloaianen ortogo
nalnym

R (n«EMc  ̂ 090)
k?o

gdsiei - ciąg funkcji ortogonalnych realisującycb do-
wł wolny wielonian ortogonalny,

, (T) - aproksymacja analityosna sbioru wartości anty-
aacyjnych funkcji korelacyjnej H£t)»

Cfc - wepółesynniki podlegające określeniu,
e któryś funkcje epelniają warunek ortogonalności w prse-
dsiale [0,««3

Kftcn^cwnidT-^wi

gdaie w(T) funkcja wagowa. 
Bepółcsynniki c^ wysnącxa eię a saleśności 

cu —lim ~ jm(+)[ )r"(V't]<Pk.(T)dt^dł (192)

~T-»oo I o LO

Całka wewoftrana ujęta w nawiasie kwadratowy* opisuje proces wyj
ściowy n obiektu o charakterystyce impulsowej jeśeli na wej
ście podano sygnał n(t)

u(fl-)o^0-T)4VCt)dT (w)

gdzie ^<<1 .
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Statystyczna więt pomifday prsekrojami procesu stochastycznego us
talonego ergodyoznego naleje wraz se wzrostem T . funkcja korela
cyjna procaau a pa lala ualak^M

lim R(t)-0 09*)

Władciwy dobór funkcji zapewnia ssybką sbiainoóć szeregu (19(| 
Praktycznie warunek .(19*) jaet spełniony prsy T«o» , a liczba «y_ 
rasów asaregu W «co . w* tej podstawie a kryterium (1*2)

eS 095)

dobiera sią funkcja Wagową w C?) zapewniającą przyblitania (190) 
41a małych wartoftci T* •

funkcja B Ct) trend malejący charakteryztycsny dla 
■ykładnicsej. Zawyła to klasą funkcji, w której wybieramy 
to np. funkcje

funkcji 
• cr) . s.

-av 
wen-a e 096)

e 097)

Ja Zali punkty estymacyjM układają aią wzdłut
® postaci

krzywej

(198)

w aproksymacji wielomianem ortogonalnym Laguerre’e
— N

kO
*8półczynniki oblicza sią se wscrów

cu. w "e'“m NK-°al ;?dT. 
k O £0 (*k)!CM<

’ ^bC’ł) (tv-Nk)!k! ’ (felfF77

W przypadku bardziej słcżonego i najcząticiej spotykanego prze
biegu funkcji korelacyjnej

099)

(200)

¥¥ _d|tl
R. (T) =D e cospt

•spólczynniki oblicza nę se wzoru

(201)
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ckvlfft)£ (-<) 
k»o

k N>.
(N-k)’.k'

a co<>Cv-M)orccos 4&t*%)*+«>*'
(202)

_0T
Funkcje Lfc (T) tworzące wie1onien Łaguerre** aośna zapi-*^

wp°8taci uw-«-i
UGM - </ll-W
li(d) » e-5 (4-2ć>+Q5 &) z_ 3l
l»6>) • «'J (4 -3 4.5 «>2-0.467 k '

- e'1 (4. 4 4>+3»>ią667J^ą(Xii7i>*)

2^1$. Wyznaczenie gęstości widnowej

Gęstość widmową S (uĄstanowiącą analog funkcji korelaoy^ej w ob- 
siarze częstotliwości, nośna wyznaczyć przez tranrfcraaoję Fourier* 
funkcji korelacyjnej lub ukierunkować opracowanie realizacji doś
wiadczalnych tak,aby otrzymać bezpośrednio wartości odciętych gęstoś- 
i widaowej.

Metoda bezpośrednia polegająca na wykorsystaniu wzoru Wiener*- 
Chinchina nadaje się wówczas,gdy funkcja B**(T) jest absolutni* 
całkowalna.

Na przykład .jeżeli funkcja korelacyjna B*(T). aproksyaowana jest 
wyrażenie*

R*cn =D e * (ST +1 Sin f>lTl) (204)

to odpowiadając* jej gęstość zidaowa u postać

S (UJ) (2O5}

Najczęściej B*Ct) przy wzroście T aa oscylacje lub inna przy
padkowe drgania. Dlatego wykres funkcji B*Ct*) auai być wstępni* 
opracowany. Polega to na odcięciu części wykresu ,gdzie funkcju n»
charakter drgający

|Xm>(4-S-)RW (206)
O , T^yr

gdsie ■ współrzędna,przy którsj pojawiają się drgania.

I



w

estymatorem gęetośoi widmowej jest funkcjonał
SZm CH - J(4- ^p)[pjTTrńGJm^-IldiJe^St (207)

Mota* bezpośrednio praekaztałciś wykres BlCt) aa pomocą wysp*. 
c3alizowanej naszyn? analogowej /analizatora harmonicznego/ /ryau- 
aek 19/.

W obliczeniach praktycznych całkę (121) lub(2Ó5) zastępuje się 
>im^

« O N’1 *
Smm (wi) “ RpimCT)t0Sćfll(208)

0- ^Ricnccu-Tk (a,,)

Gęstość widmową nośna wyznaczyć za pomocą wzoru 023) , w który* 
•ystarczy znać wielkość D^j(i*>o)f aby ze wzoru

Uo-Uió
2^ J ^nw)Cu)o)da)
tu Wo

mm (21°)

Sdzio1 CO, - pulaaoja rezcnanaowa,
- współczynnik przapuszczania filtru /wartofić 

wislkotci wyjściowej,jeżeli na wejście filtru
średnia

podano
szus biały/,

Oznaczyć rzędną gęstości widmowej SmwCŁóo) .
Mając nabór filtrów lub nastrajając filtr wąskopasmowy /ryau- 

°<k 20/ częstotliwości rezonansowych CD01 «łtr, otrzymamy ciąg esty- 
'•cyjnych wartości gęstości widmowej SnB(a)oi) realizujących ocenę 
fUnkcji s^(cu) * Metoda ta jest wygodna,ponieważ zamiast funkcji 
^relacyjnej oblicza się funkcję D*(o«).

Wzór (210) obarczony jest,poza błędami wynikającymi z uśrednienia
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na skodosooyn prssdsials osaeu, 
równie! błędami od nieidealnej 
charakterystyki filtra/ problea 
okna widmowego,które powodują
roamyoie oceny charakterystyki 
statystycznej w . dziedzinie 
osęstotliwośoi/. W przypadku 
zastosowania filtrów ortogo
nalnych gęetoćć widmową otrzy - 
■uje się w poataci wypalenia
analitycznego wprost na pod
stawie zapisu realizacji bet 
wstępnej ich obróbki

Rys. 20. Idealny filtr
paanowy

wąsko-

k>0 . o* e»

x 11 o k«o
(211)

UlywającwieloBianu Laguerre’a do aproksymacji gęstości widmowej
dla ekońcconej liczby wyrazów eseregu otrzymamy

O<*>) *^[^)umTe'^’lkCne’<4,dT‘4-

Z (Ck)mu 4 e"u(T) e i“3t <212) 
k»o 0

Wykorzystując wzory

fin -°L1 Z ’a4|elr> un-4«aiin? Jie dł«-te |o*nH e dh-f> 
o u

(213®)

r^e-Hdł. "L_ 
o U*jw)n+< (21 Jb)

otrzymany inną postać wzoru (2O9\

gdzie współczynniki oraz (ck^ nn oblicza się ze wzoru (20<>
fobec tagc.że dla funkcji autokorelacyjnej (ck ■ (c^-) BU , 

eatyaatoreu z aproksymacją będzie wzór (214) przedstawiony w pOB' 
taci wygodnej do obliczeń praktycznych
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mm (215)

J«k wynika wzoru (21 5) gąstoAd widmową aprokaymuje sią *ui 
ułamków wymiernych.

Jełeli funkcje Wj^t) rozłożymy w azarag laguerre'*
W

WtG^E CfclkOC (.216)
k’0

K4,ie | 2k~hk\

. ** 1164)1 ,t-j
IW c ’ ‘ ( n

ora* zastosujemy przekształcenie Fouriera do funkcji lk(t)
lV • ic

*£uCkLk('“' (21B>
i wprowadzimy otrzymany obraz fourierowski funkcji ^(t) do wzoru 
(.128) , to otrzymamy przedstawienie gfatcAci widnowaj w postaci 
funkcji ulawkowo-wywiernaj

Piarwszjr składnik prawej strony wyrakeni* (219) na bieguny tylko 
na osi urojonej i na płaaac«yknie górnej, a drugi składnik iloctynu 
- tylko na pł*s*o*ytnia dolnej, w wyniku prsej&cia granicznego (129) 
otrzywawy funkcje sj^u)) .

Aproksymacje gestokoi widmowej realizuje sie>
- za ponocg funkcji ulankowo-wymiernaj w postaci

e**r a - bwta2,"A •" -My/*bo
C V anWi^A...40,a)2-KJo

- przez rozkład funkcji S*Ctó) w azereg Fouriera z 
krotną zawianą zsiannycb

C*VnA - b*tt2r"A •■■+by+bo
b L 1 ’ O-tcu*)"’

wiało-

(221)

-przez linaaryzacje odcinkami prostej logarytmicznej 
krzywej S*Cu>)
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* colg Z. sgnlg [*|+(w ] (222)

gdzie: i - liczba charakterystyk półnieskończonych o pochyleniu 
decybeli na oktawę, 

k*M’ ■

ry - częstotliwość w punkcie styku poziomej oraz nachy
lonej części półnieskońcsonęj charakterystyki log*** 
rytmicznej,

- wyznaczenie 8*(ol) przy utyciu komputera realizującego wzory 
(13o) , (132) oras (13*0 zapisany w postaci

(223) 
k->0 k»0

gdzie 1 k*0,1,...,o-1,
i>Ot1,...,n/2.

Przykładowy wynik realizacji wzoru (222 ) pokazano na rysunku 22.
■ wyniku aproksy

macji krzywej 1Olg& 
pokazanej na rysunku 
21 linia przerywana* 
charakterystykami 
półnioekońcsonymi o** 
rzymany wyraśenie 
analityczne opisują** 
co gęstość widmowa*

Hys. 21. Aproksymacja krzywej S(w) wzorem
(222) /wg: Solodovnikcva-1964/

2.20. Badanie dynamiki obiektu metodami pauywnymi oraz pseudo** 
pasywnymi

X r-todzie pasywnej sygnałem wejóciowym do obiektu eą fluktuacja 
p,x.tŁie w czasie normalnej pr-cy obiektu w wyniku oddziaływani® 
el *.£;« linii technologicznej.
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* metodzie tej nie zachodzi potrzeba eni angażowania sztucznego 
źródła sygnału Wymuszającego ani zmiany punktu pracy obiektu.

Metoda pasywa pomimo te ma doskonałą podbudowy teoretyczną^ jest 
praktycznie unio efektywna,ponieweti

- w większoóci przypadków obiekt dynamiczny jest objęty pętlą 
sprzęt*) ni a zwrotnego,

- trudne joet zlokalizować naturalne źródło zakłócenia,
- charakterystyki etatystyczne obarczone są dutym błędem,
- wymagany jest długi esas trwrnin realizacji,
- nie zawsze charakterystyki statki tyczne są niezależne od cza

su.
Pomimo wymienionych wad metody pasywne są przydatne w analizie 

dynamiki obiektów wielowymiarowych,gdy występują tylko si»lkouci 
••jaciowe podlegające obserwacji, a nie ma wiclkoici regulowa
nych.

W metodzie pseudo pasywnej sygnałem wejici-.wyt jest sztucznie ge
nerowany proces stochastyczny ustalony o stabilizowanych charakte
rystykach statystycznych.

Metoda ta ma następująca zaletyi
- prosta aparatura pomiarowa i łatwiejuza jest obróbka wyników 

poniaróJ /charakteryutyki statystyczne sygnału wsjtcicwego są 
znano/,

- czas trwania pomiaru jest o rząd wi Ikotoi krótszy, a charak
terystyki statystyczno są dokładniejsze nit w metodzie pa
sywnej.

2.21. Typy sygnałów wymuszających stosowanych w badaniach dy
namiki obiektów m. todą psoudopa .y wi ą

Najwygodniejszym sygnałom wymuszającym stoi cwanym w badaniach dy
namiki obiektów metodą pseudopasywną jest proces stochastyczny usta
lony z równomiernym widmem częstotliwościowym.Frocss ten jest analogiem 
ńwiatła białego, gdzie zawarte cą wszystkie widma. Taki proces sto
chastyczny nazywany'jest szuman białym. W postaci czystej w przyro
dzie ązun biały nis występuje i jost tylko ab trakcją wygodną do 
obliczeń. Realizacją caunu białego b. łby prcces itocńastyczny cna- 
raktery -u jący »>ię drganiapi c nieskończenie wielkiej .amplitudzie.

f.od les 4iu::u białego jest procce układający się z dutej liczby 
^pulsów q krótkim czasi > trwania.

ila azujca tiafego charaKt-ryaiyki statystyczna mają postać

f ,rm- So Q22u^
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Pmm W’ R™ ISo e1 du>--So€m (225)

gdsie 8q intenaywnośó azumu białego. 
Dysporaja asuwu białego

w (O) - S( (226)

w skasuje, Za procaa tan o nieskończenie dużej wartości Dp 
nie jeat możliwy do zrealizowani*.

Odmianą szumu białego jest szum biały a ograniczoną 
widmową /paano aaunu białego/

fi^czniw

gąstoacią

St*m
$0 ^lO |uj| ^U)o 

O , dlo |co| 7<i)o (227)

(228)

sygnałówFunkcje korelacyjne oraz gęstości widaowe walniejazych 
stochastycznych,używanych w badaniach dynamiki obiektów metodami 
pseudopasywnyai,zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2
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1

2.22, Operator modelu

Jetali sygnałem wejściowym jest proces stochastyczny ,to sygnału 
Ujściowym jest równiei proces stochastyczny z tg jednak różnicą, te 
cbarakterystyki etatystyczne są różne. Bóżnica ta wynika z oddziały- 
**nia dynamiki obiektu na sygnał wejściowy. Prawo przekształcenia 
Nraktery styki nazwano operatorem modelu. Jest to zbiór operacji ma- 
**«atycznych,pod działaniem których proces m(t) przekształca sią w 
®*ocss wyjściowy u(t)

U ’ fi [m(4f] (229)

W ogólnym przypadku,gdy informacje o sygnałach wejściowym m(t) 
Jr*z wyjściowym u(t) określone są z pewnym prawdopodobieństwem Pó.4 , 
frater jest operatorem stochastycznym. Wówczas problem
Notyfikacji sprowadza sią do określenia oceny A**1 stochastycznej 

zdeterminowanej /P»1/ operetor* .



Uo(ł)*A~’[in(4)] (250)

Pełrt identyfikacja obiektu polega m określeniu postaci operato
ra i jego parewetróe /operator adetorwinowaay/ lub określeniu po>- 
taci operatora i prawa rozkłada jego parametrów /operator stochas
tyczny/.

V pr-ypadku oceny stochastycznej A”1 prsy sadanya sygnale wej" 
śoiowyw nie da się jednoznacznie określić sygnetu wejściowego. Wpro
wadzono więc funkcją osin l[u(t) «a0(t)'J zalotną od paranstró* 
obiektu oras modelu. Wówczas kryterium aprokaywaoji operatora 
operatorea A“1 opisane jest wyra£eni*a

(2?1)

Kajcaąśoisj oceną jakości aproksymacji jest funkcjonał

t^UW-UoWf2} -min (232)

s którego wynika,to
Uo (4) u(+) |m(i) y=A’1 [m (+)]

(235)

Polną charakterystyką aproksywaoji jest gęstość względna, a wif* 
zagadnienie identyfikacji oceny stochastycznej A“1 sprowadza «i< 
do postukiwania gęstości wsglednej w(utt^|alV*) ^0*4t , gdsi* 
V*o 3e,t pocaątkisB odliotania csaau.

Jsśeli poetukujeay operatora A" o kiasit operatorów nisprtypad- 
kcwych,liniowych,całkowych o stałych paranetraoh,to po poamoścei* 
saletnośoi (233) prses w(>)orat dokonaniu operaoji k{ | otrzynaB?

(23«)

Wykorzystując własności operatorów M { ł oraz A-1 
( 23<) dla procesów acentrowanych zapiesewy w postaci

zalsinoć^

M (ł) =A^ M •{ rn (ł) iv> (4)} (235)

Wobec wzorów (88) oras (9*'i równość (23$) przedstawia 
poaiedzy funkcją korelacji wsajeanej i korelacji własnej 
Stochaetycznych ę(t) oraz /j(t) o realizacjach u(t)

zalotność 
proce»6* 
i i(t)

(236)
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2.25. Prrejści* sygnału prsypadkowego pnes obiekt dynariassy 
/dsiedsina oryginału/

latali obiekt dynamiasny ma jedno wejście ora* jedna wyjście, a

rA -| Ttn 
m(t) LjJ u(t)

operator modelu jest liniowy Min
iony o parametrach skupionych, to 
procesy atochastycans J»QS) orasTf^t) 
powiąsam ag ae nobg równaniem cał
kowym (1-122)

Bys. 22. Prsejście sygnału 
prwypadkowego 
prses obiekt

(237) 
gdzie h(\f) fanko ja wagowa/charakte- 
ryttyka impulsowa/.

Ws6r (23?) dl* realiiacji prsyjaie postać

uttbJhMmCWlchf
O

(23B)

Bównanie (238) jest równaniem atocbawtycanym fredholma pierwaaego 
rodzaju. Wysnacaanie charakterystyki i*pul*owoj realisuje eig anali
tyczni* tylko dla aprokaynacyjnych postaci charakterystyk statystyes- 
nych prsy utyciu operator* w dsiedsini* oryginału

’ At
o

lub operatora w dsiedsini* obrasu
Au £ Ji (2*O)

Z* wzorów (2J8) ores (259) wynika,te nadsi*3 natenatycsn* sygna
łu wyjściowego s obiektu dynaaicsnego o charakterystyce impulsowej 
hft) wysnecss się a świetności

v 00
-ny, (2*1)

Wykorzystując operstor (239) aotn* wyznaćtyó funkcję korelacji 
•łacnej sygnału wyjściowego. W tym celu n*l*ty wykonać podań* 
przekształcenia

Ruu (T)«lim JuCM)u(h>)<^ (2*2)

’ u(Ti-\¥)-u(X) ■= )h(^)m(A-^)d^ (2M)



Ruu W - J -JT
0.00 ' T-»c»"T

Ruultt-J ^C^hl^iwntr+^-^d^A (2*6)

Dyspersją procesu wyjściowego określa alf aa wzoru

Dr -) (2*7)

Z podanych wzorów wynika,ta odpowiedzią obiektu liniowago uctalo- 
nego oraa stabilnego na wynustanie stochastyczne ustalone Jest pro- 
ca o stochastyczny ustalony.

Łatwo noina równiei otrzymać aaletnośó pomiędzy fukoją korelacji 
wzajemnej sygnałów u(t^ oraz m(t) • Wyetarczy wykonać następujące 
operacje:

T
Ju(T+H'}rn(H>)d^ (2W)

T->cc 
cc T

M’( C2*9)

co
(250)

Wsffr ^250) analogie cny Jest do całki splotu i notę być prsepiaany 
w postaci równania równowainego

Pum CO ’ Pmm(251)

Jeteli aałoiymy,ie sygnałen wejściowy® Jest ibub biały uatalonjt 
to równanie (250) przyjeis poatać

^umCO ' Tk cr^nc^d^ « CT) (252) 

o
Wynika stąd wniosek,te w aetodtie peeudopasywneJ a sygnałem wejś

ciowy® w postaci szumu białego funkcja korelacji waaJamnaj Jest cha
rakterystyką impulsową obisktu.

W prsypadku sygnału dowolnego kształtu wyznaczenie charakterysty
ki iapuiaowej obiektu sprowadza się do realizacji trzech etapów:

- rejestracji procesów oraz u(t) ,
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- obliczenia funkcji (X) oras
- rozwiązania równani* (.250) .

®u«W»

funkcję korelacyjną H^CT) można wyznaczyć metodą układu 
fzonego. W tym calu wsór (2^6) nalały zapisać w postaci

RuuC^l-a JVl(3¥z)[Th

Zastępując we wzorze (253) funkcję korelacyjną dowolnego 
funkcją korelacyjną szumu białego

RuuOT' ThOłV}[ ) W) ^SCt+HWi)^^ W)h(t*W¥; 
o o o

rossze-

(253)

sygnału

(254)

°ras wprowadsając nową zmienną t«T+<Vz i wykorzystując własność 
charakterystyki impulsowej / warunek fisycsnej realizacji/

hU-T)-O,t^T (255)

otrzynaay nową postać wsoru (253)

PuuCn^SoThCł-tlhWdt . (.256)
o

Wsór ten realizuje się praktyczni* za pomocą układu zbudowanego 
' postaci szeregowego połączenia filtru formującego oras obiektu/ry- 
*unak 23/. W przypadku 

wyznaczeni* tylko 
dyspersji sygnału 
wyjściowego Dy 
wystarczy zaanga
żować jeden 
tor układu oraz 
zamienić człon 
mnożeni* kwadrato
wa melincwyn.

łó wczas *y gna ła
ni wejściowymi do

Rya. 23- Schemat strukturalny układu rozsze
rzonego

Urządzenie realizuje całkę

kwadrator* są cha
rakterystyki im
pulsowa h(t) .

’ o (.257'

Wzory <-4ó', oraz 250) zostały wyprowadzono przy założeniu,ia na 
Ujście obiektu wprowadzono sygnał przypadkowy w czystej postaci wyt-
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procos
■ił 

noka 
sygnał

min

warzanej genaratorew szuau.
W obioktaoh rzeczywistych 

przypadkowy o wyrótniającyn 
oddziaływaniu onorgetycznyw 
być uważany jako pożyteczny 
wejściowy p(t) , a inny proci
padkowy |(t) jako zakłócenie. Bya. 24. Dzia^ie dw6ch ay6.

Jaiali znamy postać realizacji nał6w prSpadkowych na
n^ zakłócającego oraz znana obiekt
są charakterystyki iapulsows obu 
torów ,tc równanie całkowa określa
jące funkcję autokorelacyjną sygnału wyjściowego na postać

ew*0
2uu(ti - i WfcfWłb WMlW+rt* 

4k(^KVr)Vmn (258)

Gdy wielkości w(t) oraz n(t) są nieskorelowans,to

(259)

a równanie (258) upraezcza się do po-taci

2uu Cl) •! i*
O o >

•+£ (260)

2.24. Przejście zy^alu przypadkowego przez obiekt djuumiczny 
/dziedzina obrazów/

Funkcja kcr.lucyjna RkT oraz gęeto^ć widmowa h(.u3') powiązane ^ą 
ze sobą przekeztałcenien Fouriera ^114^ oraz kj'!?') . wykorzystując 
proere przekeitałcenie Fouriera 1,115) nożna łatwo wyzneczyć obrazy 
rt>wnan 'Fhó'; craz (250) .

llnożąc obie strony równania (2he^ przez C 1 oraz całkując otr .'j 
asne wyrażenie po T* od -« dc +oo dochodzimy do następuj “« 
relacji .
•< -■<*)?’ > * -\uw, “ ‘ ico^ y ,

dVwJh(Vi)e‘ cr^i^
-co o o -co

7znaczając transformaty Fouriera funkcjami okroćlonjTi w dzieSzi
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nią obrasó* otrzymujemy równanie

SuutLOl-rWCjw)Vj(jW).5mmW^|W(|W)'2SnwH (262)

Jest to obras wzoru (261) , gdzie funkcja W(ju)' jest onarakte- 
rystyką częstotliwościową amplitudowo-fazową obiektu

WC\Ct>)' J h^e (26?)

Po zastosowaniu do wzoru (250) podobnych przekrstałceń otriynaay 
jego postać częstotliwościową

Sum (^ "* VN (jw) Srnrn C4*5) (26*)

Wzory (262) oraz (264) stanowią podstawę do opracowania różnych 
aetod wyznaczenia charakterystyki impulsowej obiektu.

Z równania (264) bezpośrednio wynika zależność określająca w(ju)) 

WC'“>-5^S)

Stosując przekastałcenie odwrotna (*1*14) do wyraśenia (265) ot- 
rzyaaay 

hC*''2^jlTSS^)e'“td“

Całkę (266)oblicza się stosując teoria residuów.
Jeżeli sygnale* wysuszający* jest szus biały o intensywności SQ 

/praktycznie osiąga się to,gdy passo częstotliwości sygnału wejścio
wego znacznie przewyższa passo częstotliwości pracy obiektu/, to

upraszcza się do postaci•zór (266)

HU- (.26?)

Z definicji charakterystyki iapulsowej wynika,że

V^w)- C26a^

Dyspersję procesu wyjściowego określa się ze wtóru

(.2^)

^ztun biały jest abstrakcją satematyczną. Praktycznie pomiar doś
wiadczalny upraszczamy,Jeżeli sygnale* wejściowy* będzie szus binar- 

opisany rozkłade* Poi on*
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A (270'i

gdzie i ). ■* X T > 0 - parametr rozkładu.
"X - Średnia osąstotliwoSć zmian ssaku.

prawdopodobieństwo sajścia pewnego rzadkiego 
rżenia przy dużej liczbie niezależnych prób.

Charakterystyką impulsową wyznacza eią ze wzoru

Hgn[m(4-V)]u(4)d4 (271)

Zwiąkszając warto44 parametru 2C. można osiągnąć w przedziale 
osąetotliwożci (0,uJ*) stałą wartość gąetożci widmowej tego sygnału. 

Układ do pomiaru h (.4*) według waoru (.271) układa eią a genera* 
tore aaumi binarnego /rozpad pierwiastków promieniotwórczych, wygnał 
telegieficzny/,korelatora oraz badanego obiektu.

2.2$. Katody roswiązywania równania (2$0^

Katoda atatystycznego wyznaczania charakteryatyki impulsowej po* 
lega na rozwiązywaniu równania Wienera-Hopfa (250) 

oo
RumCt) ■» jRVnrn(T-Mli)h(KMdlV4 (272)

o
Charakterystyka inpulsowa h(^) wyznaczona z tego równania je«* 

optymalna w sensie minimalizacji estymatora óredniokwadratowago.
Jeżeli obiekt jest stabilny, to można wybrać taką wartodó T,że dl* 

wszystkich wartożci

^>T (273)

spełniona jest nierówność

|h(M>ą)|<£ (27*)

gdzie & jest dowolną małą wielkością traktowaną Jako kryterium od< 
cifcia "ogona" charakterystyki iupuleowej.

Całką prawej strony równania (2?2) można przedstawić w postaci 
sumy deóch całek

T 00
CumCT)’ JRuwCMaWi)^, •*(2?*)



Wykorzystuj niorównoóci(27J) uti (27*) KU wybrać dla cha
rakterystyk hl^,) was ^(t) taką wielkość »,śe druga walka wzoru 
( 275) będzie poaijalnla nała. Otrryrmy równanie fredholM pierw
szego rodzaju

RumCn • JPmrn

Metody praktyczno rozwiązywania tego równania wyeagają następują- 
cynh załośeńi

- sygnałami wejśoiowyzi i wyjściowymi będą procesy stoohas- 
tyosne ustalona,

- funkcjo:autokorelacyjna oras korelacji wzajemnej eg gnane,
- obiekt sam nie generuje szumu.

Wyróżniany następująco metody rozwiązywanie równanie fredholna(27^ 
lub równanie Wienera-Bopfa (272) 1

- metoda częstotliwościowa /J.1a/,
- aotody algobraiosne,
- metody doboru,
- netody iteraoyjne,
- netoda filtrów sterowanych,
- netoda nouentów,
- netody aproksymacyjne,
- netoda maksymalnego prawdopodobieństwa.

2.25.1. Metody algebraiczne

Metody algebraiczne rozwiązywania równania (276) opierają się na 
sprowadzeniu tego równania do układu B równań algebraicznych. * 
tym calu przedział (_°»T3 naloty rozdzielić na B równych ozęśoi o 
długości A . Liczby W wybierany z warunku wymaganej dokładności 
oraz etabilnośoi procedury obliczeniowej.

Bprcwadzajgo oznaczenia
N-1 N-<

V/V, U)- V (ń (277)
kxD Po

równanie (276) zapisujeny w postaci ouny J równań algebraicznych
M-1 N-< k
V £ I A <278)
kTb k-»o i-o

Zatem określenie charakterystyki impulsowej sprowadza się do roz- 
■iązinia symetrycznego układu równań algebraicznych liniowych s do- 
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dominującą prsekątną główną. Nie są anane wartości h(<f) w punktach 
ń,2& ,...,MĆ.

Układ równań (278) roswiązuja aię metodami numerycznymi algebry 
liniowej.Za wzrostem liczby g wzrastają trudności oblicieniowe ora* 
zwiększa się dokładność rozwiązania. Zaletą metody Jeet identyfika
cja obiektu w czasie normalnej jego eksploatacji,gdzie syguły 
eciowe są dowolnej postaci. Jednak se wzrostem czasu obserwacji 
obiektu saohodzi potrzeba obliczeni* wciął narastającej ilości in- 
formecji.

0 wyborze metody rozwiązywani* układu równań (278) decyduje wie
le czynnikówt

- prostot* schematu obliczeniowego,
- licaba wykonanych operacji obliczeniowych,
- niezsnikalność liczb w procesie oliczenia według obr*n«8° 

schematu,
- dokładność wyniku końcowego,
- aanoczynne korygowanie błędów obliczeniowych,
- ezybkość zbiaśności obliczeń.

Metody algebraiczne BiJą aene wówczas, JeZali chsrakteryetyka im
pulsowe na względnie prostą postać analityczną oraz bożo być wyzna
czana w oparciu o niewielką liczbę punktów /N»8e1O/. Jeieli liczb* 
punktów N>1O ,to przy wyznaczaniu funkcji h(»y) naleiy stosować 
albo wetcdy częstotliwościowe albo metody symulacyjna.

2.25.2. Metody doboru

Metodę realizuje aię przez zastopowanie kolejnych etapów!
- funkcję autokorelacyjną aprokayBuje się dowolną funkcja 

analityczną,
- charakterystykę impulsową aprokaynuje się dowolną funkcja 

analityczną,
- oblicza się całkę (2?6) ,
- porównuje eię funkcję R^Ct) obliczoną z pomiarów z funkcją

“ (T) obliczoną ze wzoru (2?6) ,
- wybiera się nową funkcję h(lp) ,
- obliczenia powtarza się tak długo,a* osiągnie się zadowa

lającą zgodność wykresów obu funkcji korelacji szajonnoj*
Najczęściej do aproksymacji funkcji RBBCV) używu się funkcji
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lub funkcji

-o»*n
COSPT £260)

Charakteryatykf iapulaową aotna aprokayaowaó konbinacją w poataci 
•uny lub iloczynu naatępującycb funkcji

t AI ,e‘ » tAnjbt

Obliczania wartości całki (276') dla azeregu wartości 'f dokonuje 
■ię przy utyciu rótnych wiórów całkowania nunerycsnegoi

- funkcji proatokątnych
hM

RumCD-J^s {ir.iŁi <w>
- funkcji trap#aoidalnyeta

Rum?)’ £ IHwHiu) -•
gdziai -f (X) » h(>)2imn(t->)

2Ił - lieaba przedziałów,na które rozdziela aif odcinek Cia
łu Io.t] . »

2.25.3. Metoda filtrów atarowanych

katoda filtrów aterowanych /aatoda

korelator

filtr
' sterowa ny
----------CZZ

[___— wskaźnik
/ m«n

Rys. 25. ScLecat blokowy urzą
dzenia realizującego 
aetodą ajmulacjjną 
wyznaczenia rządnych 
charaktery etyki ta IV)

ayaulacji/ oparta jaat na iw- 
racyjnya rozwiązywaniu rów
nania całkowego (276) przy 
utyciu przeatrajanego członu 
dynaaicznego /filtr aterowa- 
ny/. Ra wajście filtru po
da je aią aygnał o kaztałcia 
R^CT) , a na wyjściu rejest
rują aię aygnał,który po wi
nian uiaó kaztałt Ey^Ct"! • 

Schanat blokowy urządzenia 
pokazano na rysunku 25.

Dobór współczynników filt
ru prowadzi aią tak długo, 
at błąd itaracji £C~) osiąg
nie wertość wininnlną

£tt)
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Wynikiea będzie charakterystyka inpulsowe w postaci ciągu 
rzędnych

h(0), hlĄ,hC2A)v.., h(iZS),..., M(NA) (2B<ł

N> skutek tego,ię funkcja autokorelacyjna ftf aa ostry pi* 
przy T -O i ze wsrosten |T| dąty do sera, kaSdy współczynnik 11W* 

na największy wpływ na funkcję ^Ćf) w odpowiadający •» 
nowennie. Powoduje to szybką niniwalizację błędu.

Najwygodniej jest, joieli sygnałów wejAoiowya n(t) będzie •*u* 
biały, widno takiego sygnału aa wszystkie częstotliwości na Jedna* 
kowyn posioaie energetycznyn,funkcja korelacji własnej jest zbliioo* 
do 8 -funkcji, a wykres charaktsrystyki impulsowej prawie pokryw* 
się a wykresów funkcji kor< lecji wzajonnoj.

2.29.4. Metoda aoaentów

Ponieważ struktura całki (2?6) Jest analogiosna do całki splotu, 
to po zastosowaniu twiords*nia Borolla otrsynawy równanie w obszar** 
obrazów

*• -iT °° -Sf °* -5*1”

o o o
Po roił o Leniu funkcji exp w szereg potęgowy oras wprow***

dzeniu osnączen
o» .

A; *■ C286)

Ce .
Bi w (287)

0
Hi * Pt'h(5)dT (.288)

rdawenie (285) dajo się zapisać w postaci

<A;. [£ c-n' Jj s BiTS-Mf i < Hil . <289)

Przyrównując wyrazy przy Jednakowych potęgach s oraz uwzględni*" 
jąo własność funkcji autokorelacyjnej (90),otrzynamy układ równań

Ho’i; (-90*)
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U. _ A,H< Si
11 „ A* _B>Ae
H1 "bF
H A% łBiĄł

C29ob',

C29Oo>

(290d)

W obliczeniach praktycznych momenty funac jikorelacyjnyoh oblicz* 
■ię dl* prsedzi*lu V~T»T3

' -T

B;-_Vt^n*nCtjdV

(291)

(292)

Przedział, tan dobiera się tak,aby spełniona była równość

(M

Momenty JU oraz oblicza aię metodą numeryczną. W ty* celu prze- 
dział L~t»t3 dzielimy na 2H równych części tak,la 2T*2M& ,gdzie M 
Jeat liczby parzystą a A-krok kwantowania oai czasu. Wobec powyż
szych założeń momenty A^ oraz oblicza «ię ze wzorów /Katarów,Do- 
rokhow/

+ [t4Pmfn(2A)<MC™(A^^ -
* 4<-<)k i <29*)

4(-V4Af2uml-TłztAV-+(T-WPurn(T-4A)4. * K
+ CT-2Af eum(T-2A)^ -g [T 2^-kAjęum(^*L2^ (295)

Hatura funkcji korelacyjnej nie będącej funkcją przypadkowy upo- 
*atnia do wykorzyatania wi-zyatkich zależności, atoaowanych dla ukła
dów dynamicznych liniowych otwartych lub zamkniętych aprzężeniew 
twrotnyw oraz prostych lub złożonych.

Wzory podana dla wymuszenia zdeterminowanego będą obowiązywały 
^ównież dla wymuszeń procesem stochastyczny* ustalony* ergodycznym 
0 charakterystykach statystycznych *u ,Dp oraz CT) •
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2.26. Określenie optymalnej charakterystyki impulsowej

Problem określenia optymalnej chrrateteryetyki impulsowej w aenei® 
minimalizacji błędu średniokwadratowego dla wymuszeń procesem Sto
chastycznym został rozwiązany przez Wirnera /"19*9 rok/.

Zagadnienie sprowadza aie do poszukiwania takiej realizacji pro- 
oeau dynamicznego,dln którego wielkość wyjściowa mało różni aię od 
wielkości żądanej. Rozbieżność pomiędzy tymi wielkościami określona 
jeat wartoi sią bł^du

(296) 

gdzie: £Cf) - błąd,
u(t) - wielkość wyjściowa zadana,

wielkość wyjściowa rzeczywista.
Przyczyna powetania błędu jeet zjawiako znieksatcłcenia sygnału 

oraz szumy działające na obiekt dynamiczny•
Zagadnienie optymalizacji itatyi tycznej polega na minimalizacji 

błędu średniokwadratowego 
oo 2.
jhWmCł-rięiłl (297)

Ponieważ wielkości u(t) oraz m(t) są procesami przypadkowymi, bo 
funkcja ^(t) jest również procesem przypadkowym.

Rozwiązanie równania (297) realizuje się przy następujących zało
żeniach t

- bopt(t) należy do klaay operatorów liniowych,ustalonych , 0
parametrach skupionych, spełniających warunek fizycznej rea
lizacji

h(t)*0*)4z0 (290)

- kryterium (297) jeat procesem stochastycznym ergodycsnym 1 
wzrasta wraz ze zzrostem błędu £(t) ,

- sygnał wejściowy oraz zzum eą procesami stochastycznymi 
eoentrowanymi ustalonymi addytywuymi.

Robie powyższych założeń po otwarciu nawiasu kwadratowego oraz 
konaniu oporaoji uśrednienia statystycznego równanie (29?) zapiszem^ 
w postaci 

gdzie M | | oznacza operację uśrednienia statystycznego



0<x»

Gon

Jetoli e(t) Jest )NMIM sboaMatyougrw «MaiMH •ap4yomg*tt0 

•?* lim IrfWdl

T1*— " ’ 
VjfkohM«o operne Je wtorndaŁsajLa otstyayoamgo kl ] omywany aov% 

Po ‘taó waoru (ijft

Łn-Of-ljkWW) + J[hftWHWt-V)d«>łi

Zagadnienie określenia frako# h(t)niniaali«ijv>ej £* Jest sagad- 
nienier wariaoyJagn*

kprowadsajgó naatepuJgM osnaosoniai
- h(t) - charakterystyka impulsowa obiektu,dla którego ■inina-'

lituje aif frnkojoaal trlpdu,
- b(t) ♦ X g(t) - obarakterystyka lapulsosa dowolnego fiayoania

roaliaowanago obiektu, pray caya P bfćaie 
narastało dla dowolnego XXO, 

otrsyaaay nowy sapie równania (301) 

? - Dy -2xT3(T)PumCt)dr-» J

+2>| rhWigWRnwnU-yjdTd^ J^CtjgC^OmrrtCr-yjJtd^ (302)

Z warunku okstrewua błfdu drodniokwadratowogo

5>’°

*ynika,te 6* bfdaie aioiaalny pray X*0.
Rótnioskujgo równanie (302^ po dA oras uwaglydniajgo 

( 303) otraynaay
- *3 WCuro ct)df + V [h(v)9a)R«mn-VjdWvf -o

Zalotność (304) notna sapisać w postaci

o o
* której wynika,le dla dowolnej charakterystyki g(5) prayT' > O wy
latanie w nawiasie kwadratowy* Jest równe tero

00?)

warunek

(30)

005)

(306)
o

Równanie (3O3)jest równaniem e«>kowyn liniowya Wienera-Bopfa .
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wysnacsanie charakterystyki lipulsowej idealnej ainiaalizująoej 
funkcjonał (299) nie oznacza, te przebieg procesu rzeozywi cegodyn** 
aicznego zachodzącego w obiekcie jeot optymalny. Dla większości 
obiektów inśynierii chemicznej rozwiązania nie odpowiadają reali
zacji praktycznej. Występują następujące czynniki zniekształcające 
rozwiązanie równani# (305) i

- zachodzi • pewnym stopniu korelacja wzajaana pomiędzy aygns-
lea testowym a szumem /szczególnie dla krótkich realizacji?t

- letnieją w obiekcie sprzęśenia zwrotne,
- ■ wyniku zmian charakterystyk statycznych z czasem nie osią

ga aię w pełni własności ustalonych operatora ś^,
- obserwuje się nieznaczną nieliniowość charakterystyk sta

tycznych oraz dynamicznych,
- nała dokładność estymacji charakterystyk ztatyztycsnych.

2.27. Określenia parametrów charaktaryatyki impulsowej w opar** 
ciu o pomierzone funkcje korelacyjne

lyztępuje niezgodność pomiędzy rozwiązaniem teoretycznym równa' 
nia Wienere-Hopfa (250) a charakteryatyką iapulaową obiektów prxe- 
myślowych. Wobec togo praktycznie idzia aię na koaproniz.
Prjyjnuje aią przybliśoną postać operatora 1^ zachowując podstawo
we właaności charaktaryetyczne rzeczywistego procesu przejściowego* 

Najczyściej funkcję przejścia obiektu przaaysłowego aprokayauje 
się następującya wyraśeniea

(5OT)

któreau odpowiada równania róśniozkowe stochastyczne pierwszego rzę
du

(?07«)

gdziei K - współczynnik wzaocnienia,
T - stała Czasowa,

% - opóśnienia transportowe.

detali do równania C30?a) zastosujemy operator statystyczny M J 
to otrzyaaay zdeterminowaną postać tego równania

T Rum (T) + Pum (I) » K (306)

Parametry funkcji przejścia (30?) wyznacza się w oparciu o aety-
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wtóry funkcji korelacyjnych proca nów wejściowego Wt) oraz wyjśoio- 
■•60 V (t\ . '

Jełeli przyjniemy,śe s«j<o ,to a równania (264) otrzymany

K- Sum (O)
Smrn(p) (?09)

Uwzględniająo wzory C11*) oras (115) otrzyaany następującą postać 
estymatora współczynnika wzmocnienia

01°)

Ze wzoru wynika,te współczynnik K Jest równy
powierzchni zawartych pod krzywą

ilorazowi
oraz

Opóźnienie trans
portowa To określa 
się z różnicy pomiędzy 
momentami, przy któ
rych funkcje Ct) 
oras •< różne 
od sera /rysunek 26/.

Wobec symetrycz- 
ności funkcji korela- 
oji własnej C'1’) 
opóinienie transpor
towe To wyznacza 
się bezpośrednio z 
wykresów estymacyj -

Rys. 26. Wyznaczenie opóźnienia transpor
towego /V0

nych funkcji korela
cyjnych .

Otrzymany zależność

Parametr T wyznacza się minimalizując formę kwadratową

<t> * Ż n 012}
i --0 Ul

gdzie wartości funkcji C^i) ora* Bma ■< odczytywane
bezpośrednio z wykrazów estymatorów tych funkcji /rysunek 26/. War
tości pochodnej funkcji korelacji wzajemnej nośna równieś od
czytać graficznie jako współczynnik kątowy stycznej do krzywej B^(T) 
w punkcie .

Z warunku

Tp^wieir
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otrzymany układ równań
•M _ , W-4 _ _ , N-4 « _ _ |

T RrnmC^'^^Uw»G»)*O (31*)
x«0 i-o ’ t»0
w'4 * H-1 » _» .2

T £2 Riwnfti-T^^utn (Ti) + Ż Rumr') (t^-KZe^tti-T^O (,15)
A«C V»b vo

a których jyznacaany parametry K ora a X

ElPnimtfi 'T«)Ru»i(.ti) - wm ftj-v)Rup(ti)- J"wwft-u) 
_ il iW"W2 ~~~ r*i * 7* ->Ł (3^6)1 G>™ CULC(VŁ)-[j- CM]

>'O I’0
ui . i W-i « ♦ „i < w i
£ RumM Z Qmm(^4.)Rum(T0~7Ru*^PumCM5LRi*nCT,^4J^i«(Ti) 
eP_ _ _ _ _ l»o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ’** '*°_ _ _ _ _ _ _ _

£ tóti) [^U^^^cro]1 °17

Wzory ta są słuszne dla róinynh wartońoi * pray których pa- 
raaatry Kk oraa I_ aą niwujawna.

Dla wybranych wartości Tok, oraa T* określa aif wartości 
foray kwadratowej (J>k. Gdy funkcja (p^wai ni na, to wielkości 
oraa będą eatynatorani paraaetrów cbarakteryatyki dynaaicanej 
obiektu.

Łicabę H punktów funkcji korelacyjnych oraa licabę punktów 
aawartych w praedaiale od T w0 do . *t ■ 'c'o wybierany taką, te pray 
dalaayta wsroście K oraa wyniki obliczeń nie zmieniają *if.

Parametry oraa X wyznacza aię przez porównanie estymatorów 
funkcji korelacji wzajenpej na wyjściu z obiektu oraa a modelu o 
znanej funkcji przejścia.

2.2S. Identyfikacja obiektów dynamicznyoh w oparciu 
aymacyjne poetacie funkcji korelacyjnych

o aprok-

Charakterystyką impulsową obiektu łatwo wyznaoza aią a 
Wienera-Hopfa (,250) pod warunkiem, śc dla zadanych aygnałów 
tycznych aoatały wyznaczone poetacie analityczne funkcji B^li

równania 
atochas-
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Runko je te dla snian % od-e*do ** nośna zapisań w postaci

O** frt jO?n»fl!»Crt)* *>°

e. tócn]+,r»0
Pun,c tetnr.uo

(J18)

019)

Uwsględniając saleinoóci (318) oras (319) we wzorze (250) otrzy
many równame

020)

którego roswiąsanies Jest charakterystyka upulsoea h (<V) .Stosując 
Przekształcenia Łaplaoe(a do równania (320) obrzynany obraz tego 
równania

»< [Suir> fo] ~(Sm» W] 
‘rg8.t»flł-tsu>r

■ którego wyznacsaMy bespoArednio funkcję prsejAcia W(a'
Wyniki badań doświadczalnych dy nasika obiektów netodani pasywnyni 

operują rótnego kast altu krzywymi aktywacyjnymi funkcji £?) oras 
(5") . Krsywe te są aprokalynowane róśnyni funkcjami analityosny- 

•i ^ui^CT) <»*■ ®wm*^) • 8*yte funkcje analityczne nogą nieć
■komplikowane postacie utrudniające obliczenie charakterystyk dyna- 
kicanych h"'^) oras w"(s) ,

W oolu saniejssenia objętości obliczeń na wejście obiektu podaje 
■ię sztucznie generowany proces i tochastyczny. Proces taki powinien 
* siarę nośliwo*ci dawaó najprostszą postać funkcji autokorelacyjnej,

Jeśsli do wzoru (_32O") wprowadsiay zadaną postać funkcji B^CT) i 
kędzieay saieniali funkcję ,to ze wzorów (.320) oraz Q21)
otrzynany oaly asereg róśnycb postaci amlitycznych charakterystyk 
aynaaicznych. V ten sposób w oparciu o obliczenia czysto analityczne 
kośna otrzyaać zestaw wzorów identyfikujących obiekty róśnego typu.

Mając realizacjo sygnałów a(.t) i u(t) wyznaczany oceny funkcji 
korelacyjnych oraz ich postacie aproksyaacyjna R**CC] .Nas
tępnie dobierany funkcje h*^) oras W (a) «.t.ułniające odpowiednio 
bównania (.320) i t32l) . Dopasowanie takie daje aut osa tycznie
Identyfikację obiektu.

Wzory identyfikacyjne opracowano w postaci tablicy. Podano w mej 
funkcje korelacyjne or** Bua*C^) odpowiadające ró'-
*>ya nodelon obiektu dynamicznego.
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Tablic* 3 
funkcja koraUoyjna ora* odpowiadająca ia oharaktarystyki 
dynaaicsna

1 R«m('n*A-e"‘'n1 
[R£>]ł> > LPulpiT- B e*r

2 R£łtr>A.e“4l’J

węs>/A ___

'77xKB* •<-
1łtllU J. ..1, 4 r.. . - -«■- .» -nUiuU. _r__ . - 1 -Ł-jS

3
^łwmO‘1’* A Cjob<ut

Cmmtn ’ (A +AlTU« , «<»o , \A,1 feJA
(JuwCtn4 ; ^(Ta-.Cb+M).^

1 ^CAt-oiA)-fł4lCA'i*<><K)
»’t4) ->^.v

J dV mU' ' £j^^L^ftł~6c2^t)^ąp'~^(l>ł*Bi)^r’+,**CBł-B,^«lB)łviC+n |



3. oBism imuiaczn unowi itzrjstawrb jjubowtmiaroii 
0 PARAMETRACH SKUPIOKTCH. HWBZEHA ZETTEBMIBOWAm

3.1. Wstąp

Obi kty nieustalone charakteryzują oią roskłados w csaa.o para
metrów kinetycznych procesów przebiegająoyoh w niob oraz parametrów 
fisycsnyoh aediua. Sao oególnya pr wypadkiem są obiekty ustalone, w 
których parametry to są "saarotone** w caasie.

Obiekty nieustalone zachowują sią inaczej nit obiekty ustalom.04- 
aiennodć zachownia sią wynika a następujących przyczyni

- przy t nie obserwuje si< stanu ustalonego,
- proces prssjSciowy zalety od aoaentu wprowadzenia do obiektu 

sygnału wysuszającego,
- obiekt aa nieekońozanie duto rótnyoh procesów przejściowych,
- ocen* jakotoi regulacji takim obiektem według procesu przsjt- 

oiowego praktycznie Jest nienotliwa,
- proces przebiegający w obiekcie aa "historią" określoną prze

działem czasu ,
- zagadnienie stabilności asymptotycznej aa asie praktyczne 

znaczenie,poniewai obiekty realne pracują w preedsiele ^-ee,T|.
Analiza obiektów nieustalonych /o zmiennych współczynnikach/ Jest 

■komplikowana. Fie została opracowana dotychczas jednolita teoria 
rozwiąaywania równań różniczkowych o saiennych współcsynnikaoh, s wy- 
O^tkiea prostych praypadków. Sscsególnie saerokie sastosowanie sna- 
iasły róknego rodsaju roswiąsania analitycam prayblikone.

3.2. Równania rótnioskowe

Kodel natomatycsny tago typu obiektu formułuje sią w oparciu o 
■nsne równania bilansu substancji /7>1>3/i "ray csyn wspótcaynnisi 
równania różniczkowego są rosłokone w czasie

* - -łG<tn^+-4-M jp(ł) (1)

Wymuszenie n(t') można wprowadzić do obiektu niewzbudzonego jak 
Również do obiektu wzbudzonego. Stan wzbudzony obiektu oznacza,to w 
■omencie wprowadsenia wysuszenia tw^ równanie modelu obiektu a*
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warunki początkowe nieserowa.Warunki We okraćlone *ą wartoóoiasi w-1 
pochodnych funkcji u(t) przy t«T; , * więc okrećlonr *ą "histerią * 
procesu w prsedsiala czasu od do T, •

~UiCh) ,i'OA^,-,n-ł 
dł O)

dV |

Warunki pocsątkowa dla wielkołoi s(t)«o<ą być równia* nieserowe

w”‘iCTi) »/«x 
t*Ti

Wielkoóci a0(tf •.an(t),bo(t) .^(t)......... »BC«) H dowol-
nyni funkcjani sniannej niezależnej t opisującymi prawo aaian para- 
■etrów obiektu. Są one wyraione prses parawetry geometryczne, fiay- 
kccbenicsne ora a kinetyczne lub konbinację tych parametrów. Szczegół' 
nyn prsypadkie* równani* (1) jeet równanie ródnicakowa o stałych 
współczynnikach. Stan nieustalony obiektu nie ausi byó okraólony 
wssyatkini współcaynnikani *£<t) or*s b.(t) . Wystarczy aby tylko ja- 
dan współczynnik był funkcją czasu, a otrsywujany nieustalony aodal 
obiektu.

°k

G| *const

□k(t) Q|(t)*const
i-ffjn i^k

By». 1. Współczynnik równania rodalu obiektu ustalonego /*/ ora* 
nieustalonego /b/

Wprowadzając operator róiniozkowi ni* wzgląden czasu D 
■asy postać operatorową równani* (i)

lub w innys zapicie
G ; m i
Io;(nt>uC4-)c£b;^Dw(D , >
1’0 j»0 k '

Oznaczając sysbolani operatory ujęte nawiaaaai kwadratowymi otrzy- 
sany sapie równania (J-) w postaci zwartej

(6)

Wialkoóci a^(.*^ oraz b^(t) eą funkcjasi ciągłyzi, rókniczkcwalny-

t



■i oraa na ją pochodna i,j -rs«dn. funkcjo to nogą nioó róine pos
tacie, poniom* wapółcsynnikl *£(t) aru b 't) anieniają eią według 
róiaych praw, a wipo wioloniany operatorowe l(D,t) i Ł(D,t) nogą 
nieć dowolne postacie oscaogólne.

3.3. lównanie całkom

Postppująo podobnie jak w punkcie 1-1.26 notesy równania (1) lub 
(♦) prsedatawió ■ postaci równania całkowego.

Je te li scalkujeny równanie (1) n rasy, to otrsynany równanie 
całkowe Tolterra drugiego rodnaju

OnWua-H |1C?) 

fo '
W oblicseniaah praktycuych prsyjauje oip,te albo n*r, i wóweaao 

jądra operatorów oras wyrar wolny aają postacie 

Wtf>£i4r1’on.<-<w 

i»o

ln H31 ^n-i-4 W (9)
Un-wM

00)

albo r»0 i wiolkoóci k0(.t,T) ,le(t,T) oras ^o(t»to) okT141®°* *9

•soraai

-v< . (n;
i-o ' po I
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gdzie f\ ł żł
MW

Załotenie r«n powoduj*,te ■ równaniu (7) występują pochodne syg
nałów u(t) oraa a(t1 wytssegc rzędu. Pray x*0 w równaniach są tyl
ko aaae wygnały a(t) oraa u(t) .

Zakładając w równaniu ^7) Bn0) otrayaaay całkową postać rów
nania (a) «

W cela wytnacaehia odpowiadał obiektu aa wymuszenie nalały równa
nie (?) roswiąsać stosując aa prsykład metodę kolejnych prsybliśeś 

i
UkW«bw(.+)mW + |(U.) (la)

io
gdzie i k --l.lj--jh/ > U»(4-) «0-, Qn W w 11 n>n»

Ofc(t) - roawiąaania prayblitone dla k-tego kroku iteracji.

3.*. Funkcja S(t-T)

Sygnałea wysuszającym najprostszej postaci w badaniach dynamiki 
obiektów jeat 5 -funkcja

05)

Zaienną nieaaletną ~ wprowadaono w celu podkreślenia faktu, *• 
odpowiedt obiektu nieuetalonego talety od woaentu wprowadaenia wy- 
■uaeeaia.

Praktycanie realiauje aią inpula deltopodobny o akońcaonej ampli- 
tudaie 6^(ł--T). Ze waroeten A wzrasta wyackoió iwpulau w taki 
apoaób,te powierzchnia pod krzywą k(^-T) posoataja stałą równą jed

ności

C?6)

Wiele funkcji spełnia sarunek 05)

Rys. 2. Funkcja ^"(t-T)
r

wykres wybranej deltopodobnej
Przykładowo na rysunku 2 

funkcji dla rótnycb wartości

07) 
pokąsano



Funkcja 6Lt-I) ma następujące własności

UG£(vt)<tt*łcr) 09)

(20)

łWEMVłtr)6(.vn

<X> Ml (4)

I łtnSf - - j tro8v (t-tjdT

(21)

(22)

(23)

(2*)

(25)

Ponieważ 5 -funkcja oraz wszystkie jej pochodne są 
*zględea tsT ,wzór (24) przyjaie postaó

(27)

8 -funkcja nie jest wygnałeś wejściowy* praktycznie generowany* 
iecs jest wygodny* operatorem matematycznym. Funkcji 
dokładnie odwzorować żadnymi funkcjami, jednak dla 
impulsów odpowiedź obiektu jest bardzo zbliżona do 
impulsowej.

Jeżeli S -funkcję scałkujemy w przedziale od —co 
*a*y funkcję skoku jednostkowego

jSU-Tjdt-Itt-T)

tej nie można 
krótko trwałych 

charakterystyki

do t ,to otrsy-

(28)

fctóra na następujące wlarnoóci

(29)

Funkcja ta jest również wygodnya operatorem matematyczny*, 
tyczna realizacja tej funkcji Jako sygnału wymuszającego Jest 
®iernie trudna. Odpowiedni dobór urządzeń generujących pozwala 
**ó funkcją skoku jednostkowego z nieznaczną deformacją przebiegu.

Prak-

otrzy-



3.5. Prseksatałoenia warunków początkowych na wyjżciu obiektu
■ równoważny sygnał wejściowy

Sygnał wyjściowy obiektu nieustalonego sałaty od uoaentu wpro
wadzani* wymuszenia. Wiała aią to a nieserowymi warunkami pcc sitko
wymi ( 2) .wyznaczenie procesu prze jśoiowego aetodą analityczną po
lega na obliczeniu stałych u^t^) a równania jednorodnego. wy
konanie takich oblicaań dla równania (1)' jest niezwykle trudnym sa
ga dnianie®. Trudności związanych a obliczenie® warunków początkowych 
(2) dla równania ( 1) nośna uniknąć przea sprowadzenie tych warunków 
do równoważnego sygnału wejściowego. Wówcsaa model obiektu nieusta
lonego opisany jest równanie® różniczkowy®

0°)
a warunkaai początkowymi serowymi

.dW.
ar 0 , i -0,n-< <31)

Wielomian k(jt,/t} zerujący warunki początkowe dobiera się tak, aby 
dla tPl^ funkcja u(t) obrazująca rozwiązanie równanie (.1) z nie- 
serowymi warunkami pdcsątkowymi (2'1 pokrywała aią z funkcją u*(t) 
obrasującą rozwiązanie równania (_30) z zerowymi warunkaai począt
kowymi (31) /rysunek 3/.

Rys. 3. Rozwiązanie równania (i)

Krzywa u(f) • 
punkcie T jest ciągi*- 
Natomiast krzywa u(t) 
w punkcie ty* doznaj* 
nieciągłości
• |0,t^x / \ 

UlMuttU-U

Z warunku (32) wy- 
oraz (30) “i**»śs funkcja u(t)

ma warunki pocaątkow*

Zależność pomiędzy funkcją u(t^ craz u(t)
jednostronne. 

opisana jest relacją

U*Ćt^UM l(łr-ą) (33)

która jest niczym innym jak operacją "gaszenia" funkcji.
Różniczkując wyrażenie (33) oraz mnożąc otrzymane równości pr”®* 

współczynniki aj(t) , a także wykorzystując własności funkcji5(t-C
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otrzjraaay Daetąpując* aaleZnokoi

a4^uXn«a.C4)u(tM(ł--'U

KPD +ałl«U.i’r)S(v'n
(34) 

anra^^sQ«W^‘|(t4h^

gdzie ujT) .u-jtY) ♦...,un(T) warunki początkowe funkcji u(t).
Dodając etronaai zaleinoóci* (34) , grupując odpowiednie wyraz? 

oraz opuszczając dl* t>Yf funkcją 1(t-T) itrzjnuay

Qn ~d pr + -+Q<W‘^r + Qo(ttu*w ' Q"K^s^4 - • 

+Q<(ł)^) 4 Q.HuH)+[QłttJu.cq+ąMu^*-

- +OnWUn-ł(tj|5(V'l)± [OtCW^) + O5(UU|CT)4

-+Q«i^)uł>.lCt^S^ C^“^-)+- -+o»i(+)UeCC)S^ (W) (55)

Z zaleinoóci (3J>) ctrzywujeay po et ad znali tycaaą operatora k(t,T)

k^,f| 4Q" -+a2(^u<cr) *0i tt)Uetn]6(ł-t)+

+|Qn (V U n-z (fl •* -+ Ot (M Oo (tjj fep (ł ■ () +[< In CDUn.j(?)+ • 
+ał>CliUo(‘tj]&^(|-,i)4..- + Qn[HUeCr)SV'’V4r-'I’) (36)

WykorzjBtuJąO wzór (26) otrzymany inną poetać tego operatora

k(^) - {[ęucn - a»CT)+oiCTJ—u.CT) 4 

+[a»(-Tj-Q^/r)+alCl')- ]□,(!)♦
+Onlt) un. < CC] j8(U) &i(T) -2o» (T)43o" (T)- 

]u.(T)+[ci'3CT)-2oiCi)4. ]u,(X)4 

+^np)UnQl't)}8f(4-T)4 4OnC?)U,(TjS^,(VT) (37)
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3.6. Charakterystyka impulsowa

laloino tć posiądsy wygnałaś wyjiciowys i wejściowym aotna sapisad
• postaci równania

A(Kt}u(.M-mM (je)

DziałaJąc na obi* stron? tego równania operatorem r*1(t,T) otrsy- 
sasy rozwiązanie równania (J8)

U(V)-AłGj)m(t) (39)

Wykorsyetując własność ^-fwnkcji (19) zastonowaną do sygnału wej
ściowego m(t)

(40)

otrzyrasy salstność (39) przekształconą do postaci

uttbrAliS)8(t-T)mCt)cir (Ml

Zaisinoió (41) wyprowadzono przy załoteniu.te operator i"1(tt<t ) 
Jest liniowy ores dopuszczalno jest przestawienie operacji cal-* 
kowania i przekształcania i“3(t,'V') .

Jądrem operatora całkowego (41) Jest funkcja

S równania (39) wynika,te funkcja g (t/?) Jest odpowiedzią 
obiektu na wysuszenie impulsowo Jednostkowe 5(t-T) . Funkcją tą 
nazwano charakterystyką impulsową Jednostkową. W calu Jednoznacznego 
określenia tej funkcji muszą być zadane konkretne warunki początko
wo, które w przypadku wzoru (42) są zerowe.

Charakterystyka impulsowa g^,^) Jest uniwersalną charakterystyką 
obiektów nieustalonych i zaloty od dwóch argumentów, a mianowicie od 
chwili O' przyłotonia impulsu wejściowego i od chwili t obserwacji 
procesu wyjściowego. Charakterystyka impulsowa Jednostkowa nie 
Jest funkcją rótnicy t-’’ jak to ma siejące w przypadku obiektów 
ustalonych,lecs zaloty w dowolny sposób od t i T . Wynika stąd 
wniosek,te reakcja obiektu nieustalonego na to samo wymuszenia Jest 
rótna w rótnych momentach czasu.

Funkcja g(t,T) charakteryzuje ciątar właściwy wymuśzonie/funkcja 
wagowa/ dsiałającego w momencie 't .
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łunkcja 5(t-T) jest abstrakcją Batenatycsną. Praktycznie nolm 
zrealizować Jedynie funkcją S^(_t-T) ■ postaci iapulsu prosto

kątnego o bardzo aalaj wartości /rysunek 4/.

m t

Bya. 4. Charakterystyka iapuleowa g ^(t.T)

Obrzynany oharakterystykę iapulsową zniekształconą

9xCłó)-A'te)S>H-^ <M)

Przejście graniczne X —0 prowadzi do funkcji gCt/t")

X-0
Warunkion realizacji fizycznej obiektu są ograniczenia 

na charakterystykę impulsową

(.**)

nałośone

C*5)

Joieli rozpoczynamy obserwacjo obiektu w sonancie tQł to wyralenie 
Podcałkowe (41) jeet równe tero tylko przy z^<to>

WławnoAó (*5) oanacaa powietanie procesu prse jSciowego dopiero 
Po prayłoteniu wywue«enia. Weór ponadto wskasuje na fiiyceną 
bieaoiliwoóó istnienia obiektu, którego charakterystyka iwpulaowa 
S(t,T^ nie spełnia tych ogranicseó.

Własność (45) dla całego sakresu saian t da jo się wpisać w pos
taci zalotności

(«•)

W obszarze t > T funkcje g^/?) oras g*(tA) •< identyczne. 
Natomiast w obszarze tT funkcje te są rótne /rysunek 5/.

* dalszych rozwalaniach dla uproszczenia zapisu opuszczany znak 
• przy funkcji g^t/f) i każdą funkcję g(t/t^ w tya zapisie uwa- 
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Bys. 5. Charakterystyka 
iapulsowa g(t,T 
oraa g*^)

tany aa agaaaoag.
Jeteli aa poea<*ak Uicaaaia 

asaa* prayjais«y aoaaat ? wyro- 
wadsonda ąmuiili,to argMea* • 
• aharakterywlywe iapultewej ao** 
tanie praeauBi*ty o wiilkoóó T

9(«n.g(4-t,t) (łł)
Zaleteoóó (♦?) oanaoaa sorien* 

towarie funkojl g(t,T) waglfdea 
oai t /rysunek V.

X aatouatyesnego punktu widse» 
ula charakterystyka iapolaoaa g (t$ 
stanowi roswiąsanie równania ró*" 
nicakomgo (6} pray aalotenin, *• 
wisloaian Ł(D(t) «1

NG>JW5>8G:-'O (M)
Bównania (*tf) ao*na aapiaaó • 

innej poetaei , 
łat^^^-50-T) c<9) 

dl9l*A «o,i.(5^ 
dP

Wobeo prsokastałoeń podanych w punkoio 3-J.J charakterystyka i*" 
pulsowa c(t,T) Jest roawiąsaniea równania jednorodnego

N(M)9(tf)-o C»)
s nisiarowyai warunkaai pocaątkoayai

M O1)
QV pU IdnCtj »'•>''-<

Jsteli eachowaay wisloaian Ł(D,t) ,tc ■ równania (6) ctraynan/ 
charakterystyk* inpuHową w(t,T) w postaci ogólnej

VW) ’ N"b,t) L (DA) S(ł -T) (52)

Bys. 6. Charakterystyka 
inpulsowa g(t-T,T)
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Oharaktarjrwtyka inpolaowa w(t.T) >at roBwiąaaaiaa równinla rót- 
nicBkc>3»co niajadncirodatgo

a aarowjai warunki ai pocaątkowyai

dfyl.T)
"dP -0 , G

lab równam.* dnorodnago

4...4d4ai‘^^fl.tMł,i)M0 (54)

■ ai*Mro«y*i war inkaai poc*<tko*7*i

d^CtiT) 
dP 
d"-H 
tH*V’

»0 » i»0,n-m-2 
+'V4 

V,(M> x ±_ 
]t»t< (5A.)

Charaktaryityka l*pol*o*a *p*lnia **roMk raalisaojl fiayou»J

"(Uj-o, t<T 05)

Całkując równani* (*9) poT * prwadaiala od O do ♦

Jgl+.T)^*- 406)
dl Q **• Q 6 0

ora* wprowadsająo oraaoaoai* 

i wykorwyatująo w*ór (28) aapiwany w postaci
4 
j6(.4-T)dVs-<U-T) (58)
o

otrwynnry równani* róiniczkowe,któr*go rowwiązaniw* jawi charakta-
ryatyka skokowa jadnoatkowa.

Cbaraktaryatyki 1| (ttT) oraa g(t,T) K «• •obą powiąaana aa-

W)
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Stosujyc do równania (49) operację sprsydania lub inwtraji otrsy- 
*aay inna postacie tego równania.

Jatali na wejścia obiektu opisanego równania* -odelowy* (49) •
sarowyni warunkani pocsytkowyai podany aygnal wejśoiowy § (t-Ti) • 
aonencie t« T< ,to roswiysaniea równania

(60') 
<0 ci 4

jeet funkcja g(t,T\) .Dla fi *» ar otrrynaay cbarakterystykg iapuiao- 
wy nonalny lub po prostu charakterystykę iapulsowy jednostkowy.

Wykorayitujyc wsory (41) oras (42) otrsynaay salaśnośó całkowy 
poaiędiy sygnale* wejściowy* oras wyjściowy*

U (I) w j w(4 xt) m (7) dT (61)
*C0

Jeteli prayjaiany.te u(t) -SCt-T) i uwagigdniay tę saaianę w rów
naniu (1) oras oanacaywy prawy strona tego równania prses *(t) , to 
obrzynany wsór

(«) 
bo w

Wykoreystujyc wsory (61) , (62) oras (24) równanie (49) prsakestał- 
ciay do postaci

*> ;
(w) 

i-D
Jest to równania aprsfśona s równanie* (49) .
Jaśeli parasetra* równani* (63) jest tat^, * saianny niesalaśM 
,to rcswiysanie* równani* spragtonego

?«IT) g (i (,T) - (w)

jest funkcja g (*£»?'). Dl* tpear otrsy*a«y charakterystykę i** 
pulsowy sprsgśony.

Zacieniajyc aiejacani t i T w równaniu (63) oras bioryc pod 
uwagę syDotrycsnośó G -funkcji otrsynaay

ć«)
1-0

Charakteryetyka iapulsowa sprifśon* określona jest w obssersa ni*" 
■oiliwości realisacji fisycsnej

w(txT) , ?»+

O >
(66)



1 salol* tef (M) eyaika,*, otarakWerywtyfca •(£,!) jewt rólna od 
MX* W obcuisw mm te MMUta łpłWlMBił ajBMMOia te obiktu, 
• wiąe nie notesy nodelewal *wapoórednio otioktw o takiej oharakte- 
rywtyoe. >yjóaian * tego jest wprow»Ua«ie aaniaay t m «* orea T 
na - T . Otanpanny obu akbaiyatyką

o, T><

yaakc ja w( -?,-t) (b?) okreAlona jest ■ obsiano roalisaoji fi- 
■ycsnej obiektu.

Joioli ■ równanii (6j) wprowrdłiay »aniarą /T«t-łJ’ ,to otriyna. 
Ly równanie insereyjna

&«' lvi>)gcłi 8C\>)

Bosaiąaanian tego równania jeat oharakbe .71 tjrka iapulnowa 
która dla kaidago tat^ rótai ai? od oŁaraktaryatjrki ((ktT) ■orien
towanie* weglfden oei

lykoriyetujgo wiór (.61) nota* łatwo inaleió salatnoóó powigday 
funkoją w(t,T) oras gCt.T) • * t?n celu wyataroay traktować px*«< 
■trony równania (52) jako wyau»«enie. Wówoaaa w*ór (61) pr«y>ie 
poataó

wW,t)'jjO.>iLCt>M8fr-T)d> (w)

Uwiglydniajgo właanośó -funkcji (.24) aepiaaną o poataoi

w równaniu (^69),otriynany dla t Równanie wi0yoa oharakterTatyki 

w[t,T) orai g(t,T)

wtW'I (?>)

Z podanych wiórów wynika,te w ogólnyi przypadku sadanie okreóle- 
nia charakterystyki inpulaowaj sprowadia aiy do roiwiąaania rów
nania jednorodnego (50) lub (5*) pr«J nieterowych warunkach po
czątkowych.

Łatwiej jeat wyanaoiyć funkcją iflt.T). aby naatąpnio etoaując 
wiór (7») wyinaoiyó oharaktoryatyky inpulaową »t*»T) •
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3.7. Interpretacja geoaetryozna charakterystyki iapulsowsj

Charakt* ystyki iapulsowe g(t,T) oraz w(t/t) H funkcjani dwó<b 
zaiennych t oraz T . Gecaatryc' n interpretacją funkcji w(t,T) we 
współrządnych (»,t,Tl Jest powierzchnia .która przechodzi w pies*-* 
czyzną dla t<T /ry "linek 7/. Przekrój taj powierscbni płaszczyzną 
pionową równoległą do osi osasu t daje krzywą odpowiedzi na łapał* 
doprowadzony do obiektu w aoaenoie ustalony* t«T» i okroiła reakcją 
inpuleową w(t,Ti) /ryaunek 8/.

Bya. 7. funkcja w(t,T) Byt. 8. funkcja w(t.Tt]

PrMkróJ powierzchni wtt.tj 
płaesozysną pionową równo* 
lagią do osi daJe cha- 
rakteryatykf łapulsową sprzą
taną • Dis taj t
funkcji paraaatraa Jest no- 
aent obserwacji sygnału wyj
ściowego.

tykree funkcji w(tpT) po
kazano na rysunku 9.

Krzywą w(tpT) aotna ob
rzynać za zbioru krzywych 
doówiadccalnych funkcji w(t,T(). 
Wystarczy dokonać przekroju 
zbioru krzywych w aoaeneie
tst^ i z rządnych charakterys
tyki iapulaowej noraalnej
zbudować krzywą oharakti rysty-

Ry-i. 9. funkcja •[t£,'t')

ki iwpulsowej sprzątanej /rysunek 10/.
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Kastalt charakt^rystyki impulsowej zalety od sonantu ob
serwacji «£ /rysunek 11/.

Rys. 11. Wpływ norsntu obserwacji na kastałt charakterystyki w(tj) 
/ t^-aount obserwacji tta-c ua trwania oharakteryi tyki 

inpulnowej w(t) /

J.8. FankoJa Greena

Z teorii równań rótnioikowyoh wynika,te roawiąaanie ogólna ró« 
nania róińiotkowago o współczynnikach rosłotooycb w oaaaie

(rei 

1*0
s warunkani początkowymi serowymi

ar.
0 ,



określone jest salośnośoią
■V

UW* (<?»
T

gdaie g (t,T)- jednostronna funkcja Graena dla operatora rótnicako- 
■ani* llo.t) .

funkcją Graena nośna wyrasid praca układ roewiąaań aauitogólnyc*
równani* jednorodnego

(?.)
{•O Ul

a warunkani poosątkowyni aorowyni

-0 »t«<57^ u ‘
• ł«‘T~

Otraynany roswiąaanie ogólne ■ postaci

uw-rc,^) C75)
v»«

gdaiat U|(t) - roswiąsania sacaagólna, 
c^ - stała całkowania,która określ* siy tak,do wobec aa- 

lotności (75) równania (72) staje sią totsanością. 
uaaiennienie tych 
do wsoru (75) . O*"

Stała cx ayuacja ai* natod* wariacyjną praca 
■apółcaynnikó* oraa podstawiania salainoóoi (75) 
rsynany układ n równań

gdsiet

a którego wynika,da rorwiąaanien jest funkcja Groena określona 
taci naoiaraowaj

hU,lTl........ UnCT) <icn 0
du^ł-l dU.(l)

|t'T di |ixT c»crt
*

0

.d^UwW •
di*^ |VT d?"1 |A-<t CnCt) i 

OnCTI

(-I)""'1

0n(T)Ao(T)

U<« UlU)- • • UnC+) 
u<cn UłCrj •-.. u„cr) 
u', iti u; erb .ui.cn

u‘W (J> U» ab U* (T)

(761

• poa-

(77)

tucri ’
du(U | 
di
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UiCf) Uztrt....... UnW
uicfl ui W.... Mrtr)
u^aiu^H-^cn

funkcja Greena spełnia równania jednorodne

N[d,W?° (78)

z następującymi warunkami początkowymi

dv • 4 
dr~*W.T)
ar4 cuci)

(79)

(80)

Wobec wzoru (77) funkcję g^t,?) rotne przedstawić w postaci 
r> g.Wn-£c;wJct)
l«0

a współczynniki o^f) określa eię prses podstawienie wsoru (80) do 
równania (79) .

Z porównania wsorów (61) oras (73) wynika,ta funkcja g0(t/t) pok
rywa i ię b charakterystyką impulsową |:(tfT) przy t >?' , a więc w 
obszarze realizacji fizycznej obiektu. W obszarze t^^* charakterys
tyka impulsowa wCt/i) «0, nato**i. t funkcja Greena go(t,zt)>0. Wy
nika stąd wniosek,te oburakter? rtyk^ inpul iow* dla t>'T notna rów- 
niet przedstawić w postaci

gG.V)-f qct)ui(jl)
i-0

gdzie n jeet rzfden równania różniczkowego nodelu obiektu.

3.9. Zależność powi^dzy sygnalea wejtciowya oraz wyjtoiowyn 
w dziedzinie oryginału

Zależność pomiędzy sygnałem wejtcicwym oras cygnałeu wyjściowym 
opisana jest symbolicznie operatorem różniczkowania ( JS) lub opera
torem całkowania (39) •

W dziedzinie oryginału /czas/ zapis symboliczny prsyjmis postać 
całki splotu (61) i

UW - I wO/rjmCDdt
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Jośeli wyjściowy a(t) jest wynikiem całko
wania sygnału wejśaiowege m(t) m pewną fuakoją magową,to cbarakte- 
rj -tyka impulsowa o(t,T) jest właśnie tą funkcją wagową.

Je Se li moJeat wproradsemia tgauszenia do obiektu jest równy no— 
■autowi obserwacji, to ufnaigt t w charakteryetyce impulsowej nal h 
śy przesunąć a wielkość T . Otrzymamy inną postać splotą (61) 

t
uci) - J w(t-r,t) m en dt, t yt <«) 

-w
Jeśeli wprowadzimy nową asienną wt-7 , to splot przekształci 

się do postaci

uC+) » J W (A 4 -1>) m(5 -0») dV> (62a)
o

lub lo postaci
00

U W ’ J 
o

Dla obiektu znajdującego się w spoczynku do aoaantu tp otrzymamy 
nową postać wzoru (61)

UW' jw^Tlmttjdta j (82a)
4« o

Jeiali charakterystyka iapulaowa ox> aysaał Wejściowy aą okreś
lono w prsadsiale (_-o»,t) ,to całką splotu aapisseny o postaci

•t oo
uM * j * J wC^.t) m (ł(a»4)

-O0 o
Osnaosająo praca T najwiąksay aoiliwy csas trwania charakterysty

ki upulaowaj [ w(t,t) -O dla 'T<t-T "] otrzymany oplot 
ł T

u(+)-a J wlijjmctjdf X <83)
4-7 0

Wsory (82a83") pozwalają obliczyć proces przejściowy pod warunkieW, 
ie do Boaentu wprowadzenia wysuszenia obiekt był w spoczynku.Jetali 
warunki początkowa są nie zerowe,to nogą być one oprowadzone do r<5*" 
nowainego sygnału wejściowego i wynienione wzory nogą być uśyte. 
śoli operacji przekształcenia nie dokonany,to reakcja obiektu na *7" 
■uazenie przy nieserowych warunkach początkowych jest suną reak
cji obiektu na wyaussonie przy żarowych warunkach początkowych ora* 
procesu drgać swobodnych wywołanych warunkami początkowymi.

Jeteli sygnałem wejściowym jest funkcja holomorficzna,to sygnał 
wyjściowy ucina określić w postaci szeregu potęgowego
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<»♦)
tegadaiaaia wyaaaaaanla funkcji •(♦) sprowadza alf te ckrailania 

■spóicajnnikóa jart} wialko*aiacb C4 as kodą kolsjasgo rólndcakowania 
»*oru 

ł-
U(M*H^)r*CTkit (a>)

kjkorajatująp wnuki pocaątkowa (Ma) dla funkcji w(t,T)otrajn*-

dW>. j -£1> rnmdt4 r»CH]ta

Za waoróo (86 ) otrajmnj wjraianis, a którego aysnaosa cię B-tgr 
■apókosynnik aaaragu (84)

J.10. Praakaatałcani* Laj>lace,a daaajaiarowa

TunkcJi f(t,T) okrakloną a obasaraa ^0<t<oo ,0 aotea
Poddać praakastalcaniu Łaplaoa*a dauajaiarowtau,jatali aą apalniona 
następująca warunkii

~ funkcja f(tt7) Jaat holoaorficua a aj Jątkiaa punktów nia- 
eiągloóci piarwazago rodaaju,

• linia niaoiąglotei nia nogą aiaó roagalęaiań,kalaj obaaar aaian 
arguaantów t oraa T dopuaaeaa ogranieaoną lioabę linii nia- 
oigglo*cit

- funkcja f^t,^) oraz jaj pochodna aiesiana aą ogranicaona dla 
t >0 craa't>0 funkcją ajkladnicaą

|fC^)|<Mec4r+dr (88)
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| M*dr (89)

Obrazom funkcji f(t*T) Jeat wyrażanie 
P(s,p)-Test(r4ftX)e^<łr]Jt M

Całka wewnętrzna wzoru (90) Jest Jodnowyidarowym przekształceniem 
laplaoe*a względem smiennaj

Ft(t.p)-Tł(t1'O*pT£rt (91)

o
Po podstawieniu (91) do (9°) otrzymamy transformatę dwuwymiarową 

F(».p>Tą.(ł,ple9td+ («) 
O

lub w zapisie symboliosnym

gdzie S~2 ~ opsrator pri kształcenia Lepiące*a dwuwymiarowego. 
Odwrotnym praekeztałceniem Łaplace *a funkcji >(' ,p) Jest wyrażę-

przy czym całkowanie odbywa aig wadiut linii Ba «■>c ozaa 
Ra p-C> d.

Wadr (94) motna aapiaaó w postaci równoważna J

którą aotna praadstawić w formie aymbolicanej

Przy wyznaczaniu oryginałów dwuwymiarowych lub obrazów funkcji 
stosowanych w badaniach dynamiki procesów korzysta siy ae wzorów 
określających własności przekształcenia Łaplace’a.

Wzory opisująca własności przekształcenia dwuwymiarowego laplaoe* 
zaaioazcscno w tablicy 1.
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Tablica 1
laanoóci praekaitałoenia Łapiace»a dwuwymiarowegor-—

I Lp Właanoóó Operacja

1 liniowoAc 
praekaitałcania £ •£ lf' (*>?n

2 róŁnicskowania 
oryginałów

3 całkowanie • 
oryginałów Xxl-5tH"n<*‘]’U.Wwl

JA 1J vwi<>'‘<M i jt

♦ anoienie 
obrazów

? J 4i ~U’T"^ fa-M dd dv

°+’r
i }^(u,v)|,[V-u,t-V)dudv

5 prielunięcie
i.Utt-o.t-vn’eo‘-b',p(ł,f)

6 odpowiednioóó 
granie

lim Ftap) ■• lim »0
5-v.

7 całkowanie 
wiględem 
parametru Ab |

I
6 róinicikowanie 

wzgl ędem 
parametru

a
J, l—]' 'bz'"

9 podobieństwo
------  - ----- -..- - - - - - ■ -J
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3.11. Prseka„taioenia Lepiące *a Im >stron>e niepełne

Prooee prsejdciowy w obiekcie sodo tonmó toore < ł anio aitakońcao- 
nie długo. Stan ustalony okroiła aif a aaletnodci grenicsaych t*» .

Praktyce aie obarakteryetyki dymnic ene okredlane ag na smęńcsonyn 
praedaialo obserwacji

(97)

gdsiei T" - sonant wprowadaonia wynussenia (— ,
t - aoBont obserwacji procesu praojdciowego (t%t<V) , 
t'- oset biadgoy odllosany do abonenta wprowad enia wynuaso- 

nia(-o®< tlfct) ,
tfc^ - abonent sakońcsenia obserwacji prooeau preejdoiowego. 

Charakter aaian ayfeialu na jdciowego 1* praedaiału etatu (f, ■
to jest po r-końceaniu obserwacji obiektu, nie arpływe na proces 
prsejdciowy dla prrodnia!u etatu (~oa,T) .

Wysnac .«nio proooau prsajtoior»(o'dla skodoacnaco cantu obaarwaoji 
(«o® ,t ) roflituje aif prsy utyciu pgraakautaioonia Łaplaoa*a le
wostronna m niepalnego /Michajlor i inni /.

Jadali funkcja f(t) okredlona jest u pra* *niaXa^-o»,T') (gdaie 
dla którego całka funkcji jest sbiaina dla dowolnej wartoóci a 

h-JWje "^dł (9S)

to prsakoataioeniea Łap±a^ała lewostronny* niopelayu jest wyradenie

(99)

gdaia ‘O1 -esaa obliesany od nonentu obserwacji t w strony praociwn* 
aman esasu biodąoogo 1^ ■t-t*.

V oblicneniach praktycanyoh obserwaoję obiektu rospoesynany w no- 
nanoio tQ. Wówosao opwlniona jest salodnodć

.ii ,* J fCt-’5’)* diMrU
C

Funkcja F(o,t) jest analityosna w oboaarao Bo a>«o « • bieguny 
jej eg roaaieoacsono w lewej pólplao-scsytsie*

Funkcja
F(-s,t)*TKV*)e ck> Ooi)

■ o



>«t funkcją analityesaą • ebesai - a bteguy >4 aą W«-
liimmmm w prawej półpłaaiBsyin ie.

łraekestaioeale &aplaeo*a odwrotna InortNuo niepełne okrećloM 
joat równością

* 2f) . 0°2}

łdaia cK -licaba necsywiaba dobierana tak,te funkcja T(a,t'| jest 
ana Litynsna w półpłaasaayinia Re a >01 ,

W literaturao proponcjar aą wsory do wyanacsenia oryginału funk
cji prsy ssany* obrania

(1M)

ora* obrasu prsy inaayn oryginale

M -€Stl[ •+ J ±(i>)€ diM (los)

gdaio to BOGant startu funkcji okroftlony s pr*od*ialo£w,t') . 
Podstawowa włas >dci prsoks stalownia ŁaplaM*a lewostrooMgo niw- 

pełnego Mstawiono w tablicy 2.
Tablica 2 

Ylaanodci praekastaiceni*

Lj Wlaanodó Operaoja
T 2 J

1 liniowość 
prseksstaloonia 1 -wnw łpFdifi

2
> V
podobieństwo

J
rćtnicEkowanio 
oryginału

♦
rótnicskowania 
obrasu

5 całkowanie 
oryginału

c£[fł(^]-iFU>A)4 1 HwdJ

6
prsesuniecie
W dtied.tinl 
oryginałów

-U) •« K [F(^) - £4

7
praesuniycis 
w dziedsinis 
obrusów
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1 2 3

8
mnożenie 
obrazu przez o" A. ) ’fM« '*<

*•» 2-je»

9
ano te nie 
oryginału 
prasa argunent t

10
bieżąca 
pr zasuniecie 
oryginału ir -*o ite.»-* »•

11
wartość 
początkowa 
oryga iaiu

12
splot 
oryginałów

15
splot 
obrazów

1 *1\* O«
2ij i

3.12. Funkcje przejścia parwaetryozne

Analityczne metody rozwiązywania równani* (1) * dziedzinie orygi
nału nie dają zadowalających wyników, ponieważ wyznaczona charakte
rystyki dynaaiczne czasowe nia Bają takiej prostej postaci Jak to ■* 
siejące dla obiektów ustalonych.

W celu przeniesienia oparacji analitycznych w dziedziną oaąstotli- 
wości wprowadzono funkcje przajśoi* parametryczne. Wprowadzania ta
kich funkcji pozwoliło rozbić obliczenia procesu przejściowego n* 
dwa etapy«

- obliczania funkcji przejśoia,
~ obliczania odpowiedzi obiektu na wynuzaania.

Utycia funkcji przejśoia parametrycznej Jako obrazu- charakterysty
ki impulsowej nia sanie Jeżyło trudności obliczeniowych,ponieważ rząd 
równania pozostał ten za* . Jednak,podobnie Jak w obiektach ustalo
nych, funkoja przejścia Jest wygodną postacią charakterystyki dyna
micznej stosowaną w badaniach stabilności i struktury układu regula
cji. Ponadto metody częstotliwościowe w znaczny* stopniu zmniejszają 
objętość obliczeń w porównaniu z metodami bezpośrednimi stosowanymi- 
do rozwiązania równania (1^ . funkcja przejścia ponadto nie zalety 
od charakteru sygnału wymuszającego.

Jeteli sygnałez wyduszający* Jest impuls Jednostkowy /5-funkcja/
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s aaplitudf opisaną funkcją wykładniosą
^Cł) - €*^50 -*0 0Q5}

to sgodnie s własnością &-funkcji 09}

5 0 -**) d? - 006)

odpowiedś obiekt* na wywuesenie tpisana jest funkcją
-e*^ 0o?)

gdsie ł> -T.
Ze wsoru 00?) wynika określenie funkcji prsejści* parsaotryoanej 

sprsąśonej

6oe)

W (t.?) ’ 1 *e P 0^

Bównanie (106) definiuje funkcją pisejćcia paraaetrycuą saiennaj 
sespolonej p określonej * obsaarse B) p>pQ , gdsie po jrut liczbą 
rsecsywietą tak dobraną, te dla p>po spełniona Je et nieróenośó 

TlwWJle^d'5’ C11°)
o

a dla p pQ nierówność ta nie jaat apalniona. Obiekty,dla których 
nie i et nie Je wartość paranetru epolniająoa nii równoAó (110), nie *ają 
funkcji prsejśoia paraaetrycsnej.

We wsorso (106) dolna granica całkowania -<* wakaeuje na wpływ 
"bietcrii" obiektu na wartotć odpowiedsi na a~gnał wejściowy w no> 
■ancie t. Obecność parui^tru t wakasuje na to,śe obiekt jest nieusta
lony oras na prseprowadzoną tran^forsacdą wegląd^n arguaentu .

Charakterystyka dynuicaM okreMona wsorasi (106) ora* (109) na- 
sywana jest funkcją prsojścia paraaetryceną nprsfśoną.

Dokonując prnoksatałconia Lepiące a lewostronnego niepełni l. funk
cji w(t,T) waględe* saiennej t otrsym y

W(*?)- 011)
O

lub po ssianie saiennej at-T



sos

to - 1 w (lisi
o x

funkcja *(■•?) pray^wO paaocbod&l w funtoojf praejAcia obiektu 
ustalonego, i nabywany ja funkoją proejAcia parauetrycaug nomalną* 

funkcje w(s,T) oraa *(t,p) ret na wsifto całkowicie opisują 
sachowanie obiektu dynaaicansgo o -łaanobciaoh nieustalonych.

Prsoksatałoanie Fourl.-ra charakterystyki ingpulsow , dajr
funkcje praejAoia paras trycane cafStotliwoSciowe

toCVv>)’ 0n,)
* ~«o

W(A)^-- (u#)

toCjw.’?) •JvitVT,'t)^W(-V1dT C115)

(116) 
o

Bówniai fuokcja orak W(ju)/{) rawr > Lfta całkowici*
cpiaują aachowaaia ri* obiektu nieustalonego.

Kaidą a uynienionyoh funkcji praojAcia ooftna poddad praakartaZoe- 
niu asglydaa drugiej aniannoj. Otraynany funkcjy praejAcia dwucac*' 
totliwotoiową

w(».Fb r r*i cw *ił ar
0 T

« j J vi (ii?b)
0 0

= I vi+ dV (1170)
o O

} i w (O’i't)-e. di^d.4- (nyd)
o o • i



209

Jefceli csas trwania charakterystyki iapulsowej noraalnej jest dlu*> 
asy od csasu obserwacji procesu prsejścioweac.to csyść charakterystyk 
iapulsowych urywa siy skokowo* inna natoaiaat zanikają /rysunek 11/. 
Dla charakterystyk zanikających w prsedzials czasu obserwacji stoso
wana są prsekształoenia s przedziale* całkowania górnya równy* 00 . 
Dla charakterystyk iapulsowych sprawionych urywających eży całkę (10^ 
zapisujeny w postaci

(118)
O

Funkcja *(t,p) określona tya wzorea nazywana Jest funkcją przejś- 
eia paranetrycaną sprawioną nieustaloną.

Dla Boaentów wprowadzenia wysuszenia

T>ti (119]

gdzie 1 t^ - aonent obserwacji*
tw - cza* trwania charakterystyki iapulsowej,

otrzynawy

VI * J w (120)

3.13. Frssksstatcenie Mellina

Jstsli funkcja spełnia nierówność 

a wiąc aoduł funkcji f^t) wzrasta wolniej ni i funkcja potęgowa, to 
nośna ją poddać prseksstałceniu Mellina

022)

l c*-|*
prsy csyn czyść rzeczywista zaiennej zespolonej s> d ejcO powinna 
Spełniać warunek z .

02*)
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Cazki (122) or« (123) naawane ylpowieanio pesety* omem o* - 
rotnym praokeztaloeniM Mellina.

Praeksatałoenio Mellina poeiąaane joot • przekaatało-inlam laplaoe* 
lewoatronaym niepełnym naetąpującą relacją

oM [f w] * £ [ftA-s], ł*o Oz?)
Jetali funkcje nie aa tranaformaty Mellina w punkcie t«0,to taką 

funkcją nalały "zgaaió" dla przewunifcia £
. Stoaowania przekaetałcenia Mellina jeat bardziej ograniczone ni* 

atoeowanie praekaetalcenia Łapalaca*a. ponieważ na oryginał nałotono 
natrze jaze wymagania(121) . Ograniczanie to nie wyklucza aotliwotoi 
azerokiego zaetoaowania wzorów (122) oraz (.123) .ponieaat w praktyce 
sany do czynienia a obiektami aayaptotycanio atabilnyai

lim w O , OT 026)

* obliczeniach cbarakterpratyki impulaowej obiektów intyniarii che
micznej mamy do czynienia z wyraieniaai typu 

0;j^
027)

gdzie a^j - etale wapólczynniki. Obraz funkcji typu (127) l*two wyz
nacza aią atoaując właano*ci praekaetalcenia Mellina /tablica 3/.

Tablica 3
WlaanoAci przekaataloonia Mellina

1P
1

Właanoóó Operacja f(t) w p(e)
1 2 3

r 1 rótnic zkowanie 
oryginałów

jjtłiCał

*(5-4)|tv’l>cr)4 4(-4*15-4) <*-$-<)fcr)

2 różniczkowania 
obrazów 4^? , J {Wlnt?*dłr

3 ‘Całkowanie
oryginałów

j _________>•
*(*•»’)(!>-U)., lb+^-1)
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1 -a 3

♦ prcaaunigeie 
w driedainio 
oryginału

“T-
5 prsoaunifcŁe 

w daiodainie 
obraau

4W4*' 1 I 11^5F , łwł'4i FC%+*)

6 ■Bolonia 
oryginałów

| V*»-z)F,W<fe

* j-y*

7 ■nokonie 
obraaów

«i !m«> a'
F.O1F.M j

Własności praokastaicania Mollina poawalajg oblioayó tranaforaaty 
(M(a) oras JK~^ (_•) wielu fuakoji analityoaiaych.

W tablicy 4 aaaiaasaaoM ag tranafcnaty Mollina funkcji najcayó- 
ciaj utywanych w prooaaia wyanaoaonia charakteryetyk dynamieanych .

Tablica 4Tranafornaty Mollina

Lp fCt) »w
1 5(VT) V-’

2 ju-n
_____ , 

s

3 dtt-TKt-lf ,4^ "»•****

4 I
5
6

r-
, k Ik *

7 l*’! W Z_ «»lk
v-o T«

8
L

’“’u _________ .
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3.14. Algorytmy prayblitons wyznaczania cbarwkterystyki impul
sowej obiektu nieustalanego

Charakterystyką impulsową obiektu nieustalonego wyznacza aią nae- 
tąpującyml sposobami*

- metodą dotwiadcsaino-poaiarową polegającą na rejestracji od- 
posiedzi obiektu ne dowolne wymuszenie,

- metodą dotwiadczalno-modelową polegającą na sastoeowaniu 
urządzeń modelujących do rozwiązania równań typu (49) oraz 
(53} .

- zastosowanio przybliionych metod analitycznych do rozwiąza
nia równań (4?) oras (53} .

V metodzie doówiadcsalno-
poaiarowej utywa aią takiej 
samej aparatury pomiarowej
jak w przypadku badania 
dynamiki obiektów ustalo
nych. Kalaty jednak brać pod 
uwagą zaisnnotó współczyn
ników w czasie.

Dla aparatów intynierii 
chemicznej zmiennotó para
metrów nia jest znaczna i 
współczynniki równań mode
lowych wolno zmieniają nią 
w czasie w przedziela czasu 
trwania charaktoryatyki im
pulsowej ta

Rys. 12. Zmiennotó współczynnika

lim W(i,T^O (120)

Obiekty o słabej zalainotci współczynników od czasu /rysunek 12 / 
nazywane aą obiektami prawie ustalonymi /guaai-uatalonyni/.

■ procesie badania dynamiki tego typu cbiaktów uzyskują aią pow
tarzalność wyników pomiarów.

Metoda modelowa sprowadza aią do opracowania achanatu blokowego 
opisującego ruch obiektu rzeczywistego równaniami przybliżonymi . 
Schemat realizuje aią przy utyciu ukłudów hybrydowych otrzymując 
przekroje charakterystyki impulsowej normalnej oras aprzątonej.

Metody modelowania analogowego znalazły szerokie • sastcsowanie 
praktyczne przy opracowaniu reakcji obiektu na sygnały stochastyczne.

Metody prsyblitone analityczne oparte są na rozkładzie funkcji
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*ik*) na mam poatacia eseregów. Otrayaam równania ródnicskowo aa 
••półoaynnikasd. równowatnyai aotna łatwo roswiąsaó etosująo prsek— 
astałoenie całkowe, Jetali równania róinioskowe opisujące dynaniką 
obiektu jest drugiego swądu,to do roawiąaania aokna Matoaowaó teorie 
funkcji Beaaela.

W aetodaie praybliionej współoaynniki a^(_t) praadatawiaay w pos
taci i

- dwóch składników,a których drugi sota być opinany 
funkcją

Oitthai+aiW

dowolną

029)

gdsiet a^ - prayblikanie ustalone, 
ajlj)- prsyblitenie nieustalone bet stał *j składowej,

- eserogu Taylora dokoła punktu T* ae akohosoną liosbą wyreaów
N aj+ Ar^W|(. u-ł)

- aaeragu wykładniosago 

gdaia Zk - lioaby raecaywiate dodatnie spełniające warunki

lim « <» , 4- ’ <»
k-w— k»1

030)

031}

032)
- aaaregu osaaowego

l -* 0) + Qio 033)

JeSoli wykoraystasy aaletność 0129) * to równania 01 ) aprowadaa 
się do poataoi

Q*a^ + Qn-id^*-^ Q3*)

gdaia ■ (t)canaoaa prawą ctęść równania 01) .
bobac powolnych mian wapółcaynników a^(t) wyrakanie ująte w 

nawiasach kwadratowych lantępujeay pewną funkcją f0), którą aotnia 
traktować jako wyauilaenie

U1^4<U.‘^uWł...łQ,uW,n,.w.łw (,J5i

Pr jekastałcenie Łaplace*a równania 0135} daje obras funkcji u (te)
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U W - Wb)-F(ĄWb) (1J6)
Q»\S + Qw.,v-»—*0.

gdaie *(e)funkcja praejócia obiektu ustalon jo.
Stowujyc do równania (1J6) twierdaenie Borella otraynjusy równa

nia całkowe
t *
Jh(VXWW-Jh(U)-|(X)d.X (137) 
0 0

gdaie b(t] jaat charakterystyką impulsową obiektu ustalonego.
Równanie (13?) duet równanisn cMkowyw Tolterry drugiego rodaaju 

> Jądrow rótnicowyn,które daja cif łatwo roawiąaaó stosując Metody 
roświniyó.

W wyniku praedotawienis u(t) w postaci aaeregu
t MW

UW’ (ijb)
0 + k*o

uk4, w. |h(4-»ia>wu?’a)+a^,i»ut“CT‘-
- •■+Go(A}UttO<JdX (IJ9)

aaetoaowania praaksatałcania Łaplace*a 
W |f

UC^'ZC-0 Ukt*)
k-«o

gdaia t
Uol%)wMo^)VlW

6*o)

(141)

(M w
uu?>wb)j: [&(H±^w4...4.ó;i+)utiM3 (•,„) 

oraa wprowadaenia do równania (i40) obraau C wynuaaenia impulso
wego «0(t) «S(t-V) otraynawy

W k
G - 51 (.-*) Gk(*'T) (143)

k»0
gdaiat

Go G^) * W(s>) e S'‘

(&M(+)^^^ + ...+Qł>c+)gj4rłtj3 0*5)
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Dysponując funkcją g(t,T^ charakterystykę iapulsową w(t,f) wyz- 
nacjuj aa wzoru (71^ .

Jcteli wykorzystany rozkład współczynników w szereg Taylor* 
C1JO , to równania (.1^ przyjuie postaó

(On© +QwO* + -•10nN 0* ) + fpcn-^o^C^yi ^+—

■»•• 4 (?e0*<u^+ - +o«uON)ua)-m0w C*6)

gdzie 0* wt-f .
Stołując przekształcenia Łaplace*a oras grupując wyrazy obrzynany 

równania

którego rozwiązanie? Jest szereg 
N

U(>') •• £ UkC*) (ląg)
k-o v 1

gdsiet

U*1”' o—<-’)
Ufc-M -^Uols) +QC*u«)4SI*4 +<J*^Uk w3~

4 ^150)

Jeiali współczynniki a^(t) są liniowyni funkcjajai czasu, to w 
prawej csąóci równania (l>0) nie zeruje się tylko pierwszy wyraz.

Wprowadzając do wzorów (149) oraz (J50) obrez 5 -funkcji £(8(4)]'1 
otrzynsay serowy oraz k+1 składnik

cl5^
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il
053)

K>1
Wprowadzając współczynniki SjCt) opisane saletnotoią (131) do 

• równania (i) otrayaapy

VM> *-X'
Obrażeń laplasowskia tego równania jest równość /pr«y 

pocłątkowych serowyoh/

£ i f . i.............. -sT_

(15*)

warunkach

której roswiąsaniea jezt superpozycja dwóch ekladników

UCibUeC^+UCs) Ó56)

gdziei Vo(«) - roawiąaanie ogólne równania jednorodnego,
U (a) - roawiąaanie esosególne równania nie jednorodnego(l>4). 

Po wprowadzeniu Uo(,>) do (155) otrsywaay toisaaoćó 
n n *t
£a« < Uob) * £ I_a«k(5+>v)'u<>(4+m-o 
l«0 '*o

* której wynika
n

057)

£ 2? ckuts+M1

TUofr)- a U(^058)U^m^-
. » i— 1 '
\«0 ,'O

Roswiąsanie esosególna równania (194) woina otraynaó wetodą 
lejnych praybliień.

Dla pierwszego przybliżenia przy Miotaniu, fte

a^»o,Gc^n , 059)

równanie (154 ) prsyjsie postać
n . <?■

t»o
Roawiąianies jsst Mlstnoćó
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Wprowadzając rozwiązania U1(s') do równania 053) otrzymany drucie

(162)

z którego wynika rozwiązanie
n mi <

r Z 5Ta^(5+>«) 
------------ -e F ££a<s(^Y (163)

\»o
prwypadku,gdy liowba składników we 
jest jednakowa ora* wszystkie >k 

wzór (163) uprołoi się

Dla 
(131) 
wartoćei A>0, 

e-S?

wszystkich suwach 
•ą krotnoicieni 

do postaci

wzoru 
pewtsj

06*)
*.»o

Zakładając w równaniu (ijt) f(t-T) «8(t-/i") otrzymamy wzory przyb
liżające charakterystykę impulsową jednostkową w postaci azeregu

k*4
Zastępując współczynniki równania (1) aweregian (133) otrzymany 

nową postać tego równania

d"uG)
I_d4ipr

• -4(M +(Vj^ń) •+ QooUO) >m.(4)

Równanie (l6ó) aoŁna sapieaó • postaci zwartej

Rozwiązanie® równania (166) przy warunkach początkowych 
jest szereg

(166)

(167)

zerowych,

N
U(+)-£uk(4)

kto

rfzy esy® zerowe przybliżenie oblicza się z



ne

Jatali oznaczymy prawą stroną równani* (169) przez S(t-T) ,to
trzymany szereg

W
9(4.T)-L<]i(V) (170)

K=0
którego Ikarowe przybliżenie okreSla sią a równania

071) 
T»b Qx

Przejścia a równania (169) lub (171) do obrazu dokonuje sią przy 
utyciu transformat Mellina.

Obrazem funkcji go(t,T) będzie wyrażenie

G° (4*T) ’ (s+^)+ -Q« «. + Q.o <172>

Wykorzystując właenoćoi przekształcenia Mellina /tabela 3/ obrzy
nany oryginał

gdziai l(b) ■ ?
BW • (-ł)na«ws(s*0C**Ł) -ts+n-4)+ - -04,^4 a„o
*k - pierwiastki równania B(a) eO.

Kolejne wyrazy szeregu (170) można otrzymać wykonując podobne 
operacja opisane powyżej.

Stonowanie praekaztałcenia Mellina do wyznaczania procesu przejś
ciowego u(t) lub w szczególnym przypadku do wyznaczenia charakte
rystyk g(t,T) oraz w(t,T) Jest korzystne wówczas,Jeieli saereg
(168) lub (1?0) Jest szybko zbieżny. Praktycznie obliczenia ograni

czamy do dwóch lub trzech wyrazów azeregu. W przypadku malago udzia
łu współczynników typu (133) we współczynnikach równania (1) 
przekzztałcenia Mellina nie Jest przydatne.

Poza wyaianionyai metodami przybliżonych obliczeń charakterystyk 
dynamicznych g^t.T) oraz w(t,T) literatura źródłowa podaj* 
szereg innych metod,Jak na przykład: metoda dopaaowań, metoda wzorów 
asymptotycznych, metody aproksymacyjne, metoda zamrożenia zmiennych 
oraz inne metody.
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3.1$. Wysracrenie funkcji prsojścia paremetryosaoj

Funkcje przejścia paremetzycsne są rosssorsocyml obar-któryEtykami 
obiektów ustalonych. Dla określonego momentu To wprowadzenia i»- 
pulau do obiektu, funkcje prsejśoia obiektu ustalonego i nieustalone
go są obresem laplasowskim charakterystyki impulsowej. Latem przy 
wyznaczeniu funkcji prsejicia obiektu nieustalonego można atosowaś 
metody i sposoby podejścia do sagadnienim używane w przypadku obiek
tów ustalonych. Zalsżnośó funkcji prsojścia obiektu nieuetaionogo od 
momentu obserwsoji wprowadza nową własność tej funkcji1

- funkcję przejścia parametryczną wyznacza się tylko przybliżoną,
- istnienie funkcji prsojścia paranotrycsnej dla obiektu nieusta

lonego nie joet konieczne,
- graficzna interpretacja funkcji przejścia parametrycznej jest 

skomplikowana,.
- obiekty nie spełniające warunku (110) nie a iją funkoji prea ję

cia.
* oelu pełniejss^go opisania obiektu nieustalonego muszą być. ok

reślone obie funkojie prsojścia * sprzężona w(t,p) oraz normalna 
w(a,7). Każda s tyoh funkcji opisuje lub realizuje wydzielona opera
cjo matematyczne stosowane w badaniach dynamiki obiektów nieustalo
nych. Normalne j funkcji przejścia *(s,T) używa się w badaniach sta
bilności obiektów. Sprzężona funkcja prsojścia »(t,p) używana jest 
prsy wyznaczeniu procesów przejściowych oras ich modelowaniu, a 
więc w dynamice procesowej aa większe praktyczne znaesenie. Obie 
funkcjo prsojścia powiązane oą ze sobą prsoksstaloeniea Lepiące»a 

w (t p) * AL

Funkcje przejścia parametryczne powiąsane są z charakterystyką im
pulsową wzorami (106) oras (111) . Zalośno*ci te klasyfikują aetody 
wy snąc tania funkcji oras w(®/t) w postaci dwóch grupt

- aetody wynikające bezpośrednio ze wzorów 006) oras (111) ,
- metody oparte na przybliżonym rozwiązaniu etransformowanego 

równania różniczkowego (1) lub ró~nad (60) i (63).
W pierwszym zestawie metod każdej metodzie odpowiada indywidualny 

eposób postępowania. > drugim zestawie metod zaleca się wyznaesaó 
funkcje przejścia parametryczne eprzęśoną oraz normalną z równania 
($3) s transformowane go względem /i* craz z równania sprzężonego 

(63) dla Ł^/t)^ stransformowanego względem zmiennej t.
Jeżeli równanie (53) pojanożymy obustronnie przes oraz sesł-

kujemy względem T « granicach od -oe do t , to otmymamy



Wykorayetujqai
- własność S-funkeji 09)

G^)
- wiór rótnicakowsnis pod nUiea o*Ud

A.je (jri)

któX7 dis ta«£ tCdsls »£ - CMS obaerwscji, bpMSaOM «i» do postaci
^je'%[t,T)at-J^p|/w(X»ijdłŁ 0781

- wiór (108) określający funkojf prsejścia pareaetryosną V(t,j^ 
- wiór Łeibni :at$ dla pochodnej n-togo rs*dn iloosTnu funkcji

otrsynaay z—atfprjiioą powtaó zuanania (5J)

[Mif + ~+<Uł)p+a«wp 4<UGiJW(i.f)4 jnoglł) f>*4 -

-+q*w]^A w(4)p*-4bX4)p4bo(+) 080)

Wprowadaając do równania 079) oanacsanie 

n p\ t 4 V[aw(-i)pV-•< 
0 7)^

otrcjnaay równanie

Bównanie to po wprowadzeniu wieloaianów operatorowych prsyjaie 
postać

fj-^NCpA) Twfort . ,„ ,■. ,

------^p'ł‘ Ce-
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Llp.t) - bmtwp"* - +b4c*)p +b>C*)
lub w napisie swartya

,+Wf,rt-LCp.ł) ,t>-^ (1M)
Dla obiektów ustalonych równanie operatorowa 08*) uprotei aif do 

postaci,

Nb.)Wft)-LC») 065)
Jeteli L(p,t) *1 , otraynany rówuanie

y -if.yytpA). ypft.pi .< 
.Df' 086)

którego rorwigaaniaa jest charakterystyka ispulsowu oprawiona jed
nostkowa g(t/t).

Łalełnoćó ponipday funkojmi g(t,l) orae w(t»p) aa poatad

araBetryoaną funkcjp prrajdcia ncraalng ayanacsa aip • równania
■prwfAonago

088)

Jałali Lfw,T j to otraynany równania

yw(<n -i 089)

którago roswiąsania* joat charakterystyka iapulaowa nornalna jedno- 
etkowa g(t/t) .

Zalesnoóó poaifday funkojaai O(a,T) ore» wta/l) aa postać

* wielu sagadnieniaoh praktyosuyoh wepóloaynniki 
aprokwynuje sif fuakojaaii

- wykładniesyni )(
ai(5VOw+o.€V' 
bj0-) tbjo-łbje"^

•i(t) orna ^(t)

091)

- trygonoBetrycsnyni
ciiwa«o+a<Ł«>w;t
bjW tbjo 4 bjcoscoji 092)



- poOfgowy^

093)-

kprozadsaj ;■ J/raZei* <‘*91,192) lub (“UJl do rówonai- (i) ora-
wykonując niezbędne przekształcania otrzynaay równanie 09<K które po 
przedstawieniu wspólo ^uników <^£(t,p) ■ postaci miny

c£ * <t, ?)' iioCp) * ii (*’0 0*0
prsyjaie postad

te

gdzie

W H » •• +oL(t.f)Wft.ffl (1M)
Bosai jaaniea rdamaia 095^ jaot aserag

N 
w^.p)'Zwk(t,p) k-0

o 'Tovo pra/blitenio okroiła równania

(197)

098)

a warunkawi poosątkowyni sarowyni

699^

Kolajna wyrazy aaaragu 097) wyznacza alf a następującego wzoru

o(h (p)4HWł\. c«o)
Równania (200) stosują się w6wczatłgdy uzyskujany rozwiązania ana

lityczna, to Jest otrzynana całki tego równania sprowadzają się do 
całek tabelarycznych.

Rów nr ni (19» aoina równiei przodatawió w innej postaci

N(V.p)Vj(t,p) »LCi.p)+N [W&.pY] (201)
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Jarowe przybliżenie azeregu (197) «7UMou aię * należności

N(p,t)Wo(ł»p)*LCpA) (203)

Bozwiąsaniem tego równania jest funkcja prsejśeia parametryosm 
sprzężona obiektu nieustalonego s zamrożonymi współczynnikami aa(t) 
ora. b^t) .

Kolejne wyrazy sseregu (197) wyznacza się a aajeżności iteracyj-

Podobne wióry iteracyjna można zawtoaowaó pray wysnacseniu funkcji 
przejścia parametrycznej normalnej W(s/t) . Bównież i w tym przy
padku poszukuje się rozwiązania w postaci sseregu

N •WWM wkisT) (205)
k-0

Żarowa przybliżenie określa się a należności

N(s,t)W.W)’L(Kt) face)

a kolejna wyrazy szeregu (205) aa wsoru podobnego do wsoru (20ś )

NM Wjrti&t) *N[W($,T)3 (207)

gdsie

Jeioli dokonamy transfonaoji Laplaoe*a esaragu (197) wsglfdea 
u&iennaj t lub sseregu (205) względem zmiennej T ,to otrzymamy sze
reg przybliżający funkcję przejścia dwucsęatotliwościcwą

, N
W(S<P)*L Vlk(«tp) (209)

k^o
Wykorzystując zależność

t- ł . ■ i-
.JdU(*)^i\ f (-<C’nJ Jdiz(4)d^Cil ^10>

i o de dił
n fł-T-eS , .

oraz działając operatorem ck ’ oraz J, możemy równanie C53)' 
przekształcić dc postaci, z której wyznaczamy bezpośrednio funkcję 
przejścia W(a,p) .
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3.16. Charakt irystyka parawetryosna częstotliwościowa
WpTBężOM

Stosując przekształcania Wouriora wsględea zaiennojT do 
( 52 ■) otrzyaawy

która wobec zależności

WCp.łłe'“t-e'“V)“.tt

przyjaie postać równania (18?)

iTo i- 'fcjw)' Ot’

Wprowadzając oznaczania 

równania

(21?)

otrzynaay

<^r(Ejw)^

Porównując równania (i) oraz (215) widziny.że rząd równania nie 
uległ zwianie. Jednak zadanie uprościło się, ponieważ nie mai my
wyznaczać rozwiązania szczególnego równania (1) dla każdej określonej 
postaci wyduszenia. wystarczy rozwiązać jodan raz równanie (215), aby 
wystarczająco opisać charakterystyką inpulsową obiekt dynaniczny.

Boswiązanien równania (215) jset szereg
IV 

Wi w (216)
te-tO 1

Zerowy wyraz szeregu wyznacza się z wyrażenia

vok J 1 NC)<M)
a pozostała wyrazy ezeragu (.216) określa się z zależności 
cyjnej

(21?)

rekureo-



Doteindosalne wyaaaossaio charakterystyki eayetetl.woóciowe J Jest 
oparte na wnoras

Doteiadcaenia mai byó prowadaoae tak,te pnedaiai okrtelinia pro
cesu wyjóciowogo powinien być ograniosony a lewej strony, a wymiana- 
niw powinno spełniać warunek (Hol . Ze wsglydu m akońeaoay prso- 
daiai obserwacji [o,ł*l oraa wp'yw "histerii" obiektu aa prooaa prsej- 
ćciowy odpowiadało dobiera eiy warunki pooiątkowa. PrayJan jo sly, te 
warunkon pocsątkowyn w nowennie t-0_ odpowiada reakcja obiektu na 
wymiatanie barnonioane w ronenoie twO* . Motna albo aaaroaió współ- 
oaynniki w nonencie t-0* i uwateć,te obiekt Jełt ustalony dla t 4 O 
«• współcaynnikaui dla etanu t«0>t albo aaloiyó b^(t) »0,to jeat ob- 
lioayć reakoobiektu na wynuaaenie iiapulaowe dla t > 0 .najwygodniej 
Jeat aałoftyó qu*si~uatalcny charakter obiektu.

Wyamoaanie W(t,JuJ<) praeprowadaa aly dla dwóch eygnalóo wejóoio- 
wyob orna i*-Q( biwco.t pr»y ief^n. Bejeetruje eiy
dwa procesy praejściowe oraa .

Wówcaaa dla doriloej awplitudy a^ oraa cayetotliwoóoi 
nawy

^[m^^coscPit+m^^nałi^ t
* Ut

otray-

(aao)

wypełniając wyratenien (220^ wybrany aakree aaplitudy oraa caya- 
totliwoóci wyanacaawy funkcjy W(t,Ju)) w praedaiale [o,**]* 

teplitudowa(fasowa i csyatotliwoóciowo charakterystyki okreóloM 
są wsoraai

Qi
(221)

^(tjto^Orcsin
V* , n

(222)

Q<
(225s)

m^ŁOSuiił ~ rffi-Msin i 

a<
(223b)
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3.1?. Wyznaczenie odpowiedzi obiektu dyna lor nego na dowolne 
wymuszeni* •

Przez dowolne wymuszenie m(t} rozumiemy funkcję, której przebieg 
jest opisany albo kombinacją funkcji elementarnych /funkcjo impulso
we, funkcje skokowe,funkoje ciągłe/ albo samymi funkcjami elementar
nymi.' Odpowiedzią na wymuszani* 5 -funkcją,funkcją skoku jednostko
wego albo falą harmoniczną *ąi obarakte:rystyka impuL .sowa nharakt trya- 
tyka skokowa oraz funkcja przejścia parametryczna częstotliwościowa .

Wobec nieustalonych własności obiektu nie jest bas znaszania bk>— 
msnt wprowadzenia wymuss*nia do obiektu. Momot tan not* być prsy t«0 
lub oddalony w —oo.

Jeżeli obiekt do momentu przyłożenia wymuszenie był pod działaniem 
innych wymuszeń ora* ustaliły eię drgania swobodne, to poziom stanu 
ustalonego określa moment t-Ou, w prsecienya rasie stan obiektu do 
chwili wprowadzani* wymuszania przyjmuj* się serowy. Wobec togo 
dowolne wymuszeni* wolna prsediitawić w postaci zachodzących kolejno 
po sobie impulsów Modulowanych o szerokości At i wysokości okreś
lonej wartością funkcji n(t) w sonancie wprowadzenia impulsu t« T* 
/ «(t) >0 dla t<0/.

Wówczas w oparciu o zasadę superpozycji obrzynany
4- ~

u(U * L w(t,Tk)
k'0

Przejście graniorne Al—wO da je ogólną saleśnośó
» + t

u(l>£ J C225)
1'0 o o

przy csya wymuszenie m(t)działa od aonentu t»0,obiekt jest fizycznie 
realizowalny, o warunki początkowe są zerowe /obiekt do nomentu dzia
łania wymuazeni* był w spoczynku/.

Ze wzoru (.225) wyznacza się poszczególne punkty procesu wyjściowe
go przez przemnożenie sygnału wejściowego oraz charakteryutyki im
pulsowej sprzężonej w^/t) . Dl* ustalonego osasu całkowania wzór 
(225) prsyjnie postać całki oznaczonej

) Vi(t4,T)mCr)dT (226)
\ o

Celem uwzględnieni* wpływu "historii" obiektu na proce* prsejścio- 
wy w danym momencie obserwacji,dolną granicę całkowania przenosimy 
■ -00.

Wykorzystując funkcję przejścia paramitrycsną sprzężoną otrzymany



■aór dc oblicsenia procesu przejściowego
cU']** pt

uW-Ari I WCpJ-e dp <227) 

cŁ-p*
który aośeay aapieać w powtaoi wartaj

<228)

Jsieli funkcja i(t,p) opisana jest uzankiea wyaiernya, ttt agod- 
nia ■ teorią raaiduua dla biegunów jednokrotnych wyratenia podcałko
wego otriyuaay postać analityczną funkcji u(t)

<229) 

którą notesy zapinać ■ postaci manka

gdtie p* - pierwiastki jednokrotne równania Q(t,p) -0.
Wykoraystując własności przekształcenia lepiące'a lewostronnego 

niepełnego wzór (22?) praskaztałciay do postaci
1Jwtt.?yM(ł,-p)dp <?*) 

gdsie
t>V)

d-fr (2j2)

JeLeli wyrstenie podcałkowa ł(t,p) M^t,-p) na skońcaoną licabę 
punktów osobliwych odosobnionych,to

U(t>£res(_W(tpyn(Ą,-pD CM
Poniasaś funkcja k(t,-p) jest funkcją analityesną w lewej pól- 

płasscaytnie,to residuun oblicaa sią tylko dla biegunów funkcji pa- 
ranetrycanej •(t,p'j .

Uiywając saniaat funkcji praajścia V<ttp) charakterystyki caąsto- 
tliwościowej V (t, juo),waór <227) napissewy w postaci

oo jtót

gdsie •*> , -iux>
.d^ (235)



Je tali wykorzystany równości

(216)

■+ j 3m[HCy41 £37)

\
to wzór 23* daje ai* sprowadzić do postaci

utt) X A-} ^P(ł,w)Re[MCp)]--Q(łlw)3rT)[M(yo)]}tosw^--
- ^Ktłw)3m[M(yon+Q(4łw)Re[H(Hl^uł)^ C2’8)

Wzory podana powytej dotyczą obliczania procesu przejściowego 
dla wysuszenia sdeterwinowanogo. Załotono, to przypadkowe odchylania 
od wartości średniej «(t^ nie aają iatotnago anacsenia,poniowai po- 
sio* anargatycany aakłócań Jeat poaijalnia niski.

Jadnak a aifkaaości sagadnień praktycznych wprowadzania sygnału 
w postaci "ciyataj" sdatsninowanaJ Jest prawie nioaoAliwe. V ty* 
przypadku podczas analizy dynaaiki obiektów nieustalonych naloty 
brać pod uwagf charakterystyki przypadkowych odchylań. Ostatecznie 
kaidy generowany sygnał wejściowy Jest obarczony szujsob i dlatego 
badania dynaaiki w przypadkach praktycznych powinno być oparte na 
teorii stochastycznej identyfikacji obiektów nieustalonych.
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