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Անդրեասյան Շողակաթ 

ՀԱՊՀ, ՏՀՏԷ ինստիտուտ, մագիստրանտ 

Գիտական ղեկավար` տ.գ.թ., ասիստ. Օ. Օհանյան 

Էլ. Փոստ՝andreasyanshogher@gmail.com 

 

ԴԻՍԿՐԵՏ ՄԻԱՏԻՊ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Տարբեր տեխնիկական կիրառություններում, օրինակ՝ ավիատիեզերքի տեխ-

նիկայում, քիմիական ու պողպատի արդյունաբերությունում, ինչպես նաև բազմաթիվ 

այլ ոլորտներում, լայնորեն օգտագործվում են, այսպես կոչված, միատիպ բազմաչափ  

ավտոմատ կառավարման համակարգեր (ՄԲԱԿՀ): Այս ԲԱԿՀ-երում առանձին կա-

պուղիներն ունենում են միատեսակ փոխանցման ֆունկցիաներ, և կապուղիների 

միջև փոխադարձ կապերը կոշտ են և բնութագրվում են իրական թվային մատրիցով: 

Որպես պարզ օրինակ՝ նկար 1-ում ցույց է տրված կառավարման երկչափ միա-

տիպ համակարգի բացված կառուցվածքային սխեման [1, 2]: 

 

 
 

Նկար 1. Կարգավորման երկչափ միատիպ համակարգի 

հետադարձ կառուցվածքային սխեման 

 

Գծային անընդհատ ՄԲԱԿՀ-ի մատրիցի կառուցվածքային սխեման ցույց է 

տրված նկար 2-ում, որտեղ՝ 

                                                         (1) 

 

-ը  առանձին կապուղիների փոխանցման ֆունկցիան է, որը հանդիսանում է 

կոտորակառացիոնալ ֆունկցիա կոմպլեքս փոփոխականից, իսկ -ը` փոխադարձ 

կապերի    չափանի թվային մատրից է: 

( )
( )

( )

M

D

s
s

s
w 

( )sw

s R

N N
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Նկար 2.  Անընդհատ ՄԲԱԿՀ-ի մատրիցայի կառուցվածքյաին սխեման 

 

Փակ դիսկրետ ԲԱԿՀ-երի կայունության համար անհրաժեշտ է և բավարար, որ 

բնութագրիչ հավասարման արմատները` 

                                                    (2) 

ընկած լինեն կոմպլեքս հարթության միավոր շրջանագծի ներսում (նկար 3): 

 
 

Նկար 3.ԴիսկրետԲԱԿՀ-իկայունությանտիրույթը 

 

Օգտվելով բաց դիսկրետ ԲԱԿՀ-ի փոխանցման մատրիցի կանոնական 

ներկայացումից՝ նմանության ձևափոխության օգնությամբ, (2)-րդ հավասարումը 

կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով` 

                                           (3) 

 (3)-րդ արտահայտությունից երևում է, որ չափանի դիսկրետ ԲԱԿՀ-երի 

բնութագրիչ հավասարումը տարածվում է միաչափ բնութագրիչ համակարգերի N 

համապատասխան հավասարումների վրա` 

                                              (4) 

 

Ուստի, նկար 3-ի դիսկրետ ԲԱԿՀ-ի կայունության համար անհրաժեշտ է և 

բավարար, որ կայուն լինեն փակ համակարգի բոլոր բնութագրիչ համակարգերը: 

Այսպիսով, ԲՓՖ-ի մեթոդը հնարավորություն է տալիս չափանի դիսկրետ ԲԱԿՀ-ի 

կայունության հետ ազոտումը բերել հատ միաչափ բնութագրիչ հավասարումների 

det[ ( )] 0I W z 

z

( )W z

1

det[ ( )] [1 ( )] 0
N

i

i

I W z q z


   

N

1, 2,...,1 ( ) 0,i i Nq z  

N

N
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կայունության ուսումնասիրմանը: Այսինքն՝ -չափանի խնդիրը բերվում է հատ 

միաչափ խնդիրների [4, 5, 6]: 

Դիտարկենք անընդհատ միատիպերկչափ համակարգ, հաշվի առնելով, որ բոլոր 

կապուղիներում իմպուլսային տարրերը աշխատում են սինքրոն:  

Որպես օրինակ ընտրվելէ աստղադիտակի հետևող համակարգը։ 

Նկար 4-ում տրված է երկու հենակային աստղով աստղադիտակի երկչափ 

անուղղակի հետևող համակարգի կինեմատիկ սխեման։ Այդպիսի համակարգերում 

չափիչ էլեմենտների զգայունության առանցքները՝ տվյալ դեպքում աստղային տվիչ-

ները, չեն համընկնում աստղադիտակի հետևող առանցքների հետ, որի հետևանքով 

տարբեր կապուղիների միջև առաջանում են կոշտհետադարձ կապեր՝ կախված 

հենակային և հետազոտվող աստղերի միջև անկյունից և աստղային տվիչների 

տեղադրման եղանակներից։ Այդ կապերը հաստատուն են աստղերի կոնկրետ փոխ-

դասավորության դեպքում, և փոխվում են միայն, երբ անցնում են մեկ այլ հետա-

զոտվող աստղի, որի համար սովորաբար ընտրվում են նոր հարմար հենակային աստ-

ղեր [3]: 

 
Նկար 4. Աստղադիտակի հետևող համակարգի կինեմատիկ սխեմա 

 

Քանի որ համակարգը միատիպ է, ուստի  և  փոխանցման 

ֆունկցիաները նույնն են և ունեն հետևյալ տեսքը` 
1 2( ) ( ) ( )W s W s W s   

                                                  W(s) = 
50(𝑠+3)

𝑠(𝑠+5)(𝑠+10)
(5) 

 և  անկյունները հավասար են՝ =200, = 200: Կապուղիների միջև փոխադարձ 

կապերի  մատրիցը հավասար է՝  

R = (
0.94 0.34
0.34 0.94

)(6)                              

N N

1( )w s 2 ( )w s

1 2 1 2

R
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                     ա) անընդհատ համակարգ                բ) դիսկրետ համակարգ 

 

Նկար 5. Կարգավորման երկչափ միատիպ համակարգ 

 

Քանի որ առանձին կապուղիների հաճախականային 
1( )w s  և 

2 ( )w s  ֆունկ-

ցիաները (2-րդ բանաձև) նույն են, ուստի տվյալ անընդհատ համակարգը վերաբերում է 

միատիպ ԲԱԿՀ-երին: 

R մատրիցի սեփական արժեքները կլինեն ` 

                            𝜆1 = 0.6, 𝜆2 = 1.28                                                (7) 

 

Այսինքն` գոյություն ունեն  
1  և

2 իրական արժեքներ5: 

    𝑞2(𝑠) = 𝜆2𝑤(𝑠) =
64 (s+3)

s (s+5) (s+10)
,            𝑞1(𝑠) = 𝜆1𝑤(𝑠) =

30 (s+3)

 s (s+5) (s+10)
(8) 

 

Ստացված միաչափ բնութագրիչ համակարգերի համապատասխան Նայքվիսթի 

հետագիծերը և արմատային հոդոգրաֆները ներկայացված են նկար 6-ում:  

 

 
ա) 

 

 

                                                           
5MATLAB, MathWorks, Inc, 2014. 
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բ) 

Նկար 6. Դիսկրետ երկչափ  համակարգի q1 (ա) և q2 (բ) բնութագրիչ փոխանցման 

ֆունկցիաների Նայքվիստի հետագծերը և արմատային հետագծերը 

 

Բերված են դիսկրետ համակարգի արմատային հետագծերը, որտեղ խաչերով և 

շրջանակներով նշված են բևեռներն ու բաց համակարգի զրոները, իսկ քառակու-

սիներով՝ փակ համակարգի արմատները: Հետագծերից երևում է, որ բնութա-գրիչ 

հետագծերը՝ ըստ կայունության, չի ընդգրկում Նայքվիսթի չափանիշի  1( 0)j կետը, 

իսկ արմատները տեղաբաշխված են միավոր շրջանագծի ներսում: 

Քանի որ ստացված առանձին միաչափ համակարգերը կայուն են, հետևաբար 

միատիպ դիսկրետ երկչափ համակարգը կայուն է: 

Աշխատանքում ուսունասիրված բոլոր տեսական արդյունքները, որոնք պարզա-

բանվում են դիսկրետ համակարգերի  թվային օրինակների հաշվարկներով, իրա-

կանացվել է «MATLAB» ծրագրավորման լեզվի օգնությամբ մշակված կիրառական 

ծրագրային փաթեթի միջոցով։ 

Ներկայացված է «SISOControlSysCAD» գրաֆիկական ինտերֆեյսը և 

համապատասխան ծրագրերը: 

 

 
 

( )iq z
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Նկար 7. «SISOControlSysCAD» փաթեթի գրաֆիկական ինտերֆեյս 

Այսպիսով, ըստ դիտարկված օրինակի` կարող ենք նշել, որ բնութագրիչ փո-

խանցման ֆունկցիաների (ԲՓՖ) մեթոդը հնարավորություն է տալիս չափանի 

դիսկրետ ԲԱԿՀ-ի կայունության հետազոտումը բերել  հատ միաչափ բնութագրիչ 

հավասարումների կայունության ուսումնասիրման։ 

«Matlab» ծրագրային միջավայրում հայտնի «SISOControlSysCAD» փաթեթը, որը 

անընդհատ և դիսկրետ համակարգերի ուսումնասիրման ժամանակ կիրառվում է 

միաչափ (ունի մեկ մուտք և մեկ ելք), այս աշխատանքում կիրառվեց դիսկրետ միա-

տիպ բազմաչափ համակարգերի կայունության հետազոտման համար։ Իսկ  դիսկրետ 

միատիպ ԲԱԿՀ-ի կայունության համար անհրաժեշտ է և բավարար, որ կայուն լինեն 

փակ համակարգի բոլոր բնութագրիչ համակարգերը։  
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Անդրեասյան Շողակաթ 

 

ԴԻՍԿՐԵՏ ՄԻԱՏԻՊ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Բանալի բառեր` ավտոմատ կարգավորման համակարգ, դիսկրետ բազմաչափ 

կառավարման համակարգ, միատիպ համակարգ, բնութագրիչ փոխանցման 

ֆունկցիա: 

 

Աշխատանքում ներկայացված է բնութագրիչ փոխանցման ֆունկցիաների (ԲՓՖ) 

կիրառությունը` միատիպ բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակար-գերում 

(ՄԲԱԿՀ)։ Ուսումնասիրությունը կատարվել է «MatLAB» ծրագրի «SISOControlSysCad» 

փաթեթի միջավայրում։ Որպես աշխատանքի ամփոփում ներ-կայացվել է 

աստղադիտակի հետևող համակարգի օրինակը։ 

N

N



237   

 

 

 

 

 

Андреасян Шогакат 
 

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ДИСКРЕТНЫХ ОДНОТИПНЫХ СИСТЕМ 
Ключевые слова: система автоматического управления, дискретная многомерная система 

управления, характеристическая передаточная функция, уникальная система.․ 

 

В данной работе представлено применение характеристических передаточных функций (ХПФ) 

в однотипных системах автоматического управления (ОСАУ). Иссле-дование проводилось с 

использованием пакета «SISOControlSysCad» программы MatLAB. В качестве заключения 

представлен пример системы слежения телескопа. 

 

AndreasyanShoghakat 

 

ANALYSIS OF THE STABILITY OF DISCRETE SINGLE-TYPE SYSTEMS 

Key words: Automatic control system, discrete multidimensional control system, characteristic transfer 

function, unique system․ 

 

The paper presents the use of characteristic transfer functions (CTF) in homogeneous automatic 

control systems (HACS). The study has been conducted using the ‘SISOControlSysCad’ package of the 

MatLAB programme. As a conclusion, an example of a telescope tracking system is presented. 

 

 

 

 

 

 

 

 


