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Problemy sterowania pewnej klasy systemów liniowych
o niepewnych parametrach**
1. Uwagi wstêpne
Przedzia³owy system dynamiczny stanowi rozszerzenie i uogólnienie systemu dynamicznego o znanych parametrach. Jego definicja jest podana np. w pracy [6]. W pracy jest
rozwa¿any liniowy stacjonarny system dynamiczny o niepewnych parametrach, opisany
nastêpuj¹cym równaniem stanu:
⎧⎪ x (t ) = A( q ) x (t ) + Bu (t )
⎨
⎪⎩ y (t ) = Cx (t )

(1)

gdzie: x(t) ∈ 4n, u(t) ∈ 4, y(t) ∈ 4.
Oznaczmy wektor niepewnych parametrów systemu przez q. Mo¿e on byæ zapisany
nastêpuj¹co: q = [q1, q2]T, q ∈ Q, gdzie Q oznacza ca³y obszar niepewnych parametrów.
Elementy wektora q s¹ nastêpuj¹cymi liczbami przedzia³owymi:

q1 = [ q1 , q1 ]

(2)

q2 = [q2 , q2 ]

(3)

Wierzcho³ki obszaru niepewnych parametrów Q s¹ zdefiniowane nastêpuj¹co:

⎧qll = [q1 , q2 ]
⎪
⎪⎪qlh = [q1 , q2 ]
⎨
⎪qhl = [q1 , q2 ]
⎪
⎪⎩qhh = [q1 , q2 ]

(4)
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** Praca zosta³a zrealizowana w ramach umowy nr 1111120230

139

140

Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzêdkiewicz

Nastêpnie za³ó¿my, ¿e elementy aij(q) macierzy stanu A(q) s¹ liniowymi funkcjami
niepewnych parametrów systemu q1 i q2. Mo¿na to zapisaæ nastêpuj¹co
aij(q) = (vij | ~q)
gdzie:

(5)

(.|.)  standardowy iloczyn skalarny,
vij = [v1ij, v2ij, v3ij]T,
~
q = [q1, q2, 1]T.

Z kolei elementy macierzy sterowañ B i macierzy wyjcia C systemu s¹ dok³adnie znane i mo¿emy je oznaczyæ odpowiednio przez bi i ci, gdzie i = 1, ..., n. Zak³adamy, ¿e wszystkie te elementy s¹ niezerowe:
⎧⎪bi ≠ 0, i = 1, ..., n
⎨
⎪⎩ci ≠ 0, i = 1, ..., n

(6)

2. Widmo rozwa¿anego systemu i jego geometryczna interpretacja
Oznaczmy widmo rozwa¿anego systemu o niepewnych parametrach przez Λ(A(q)).
Za³ó¿my, ¿e rozwa¿any system ∀q ∈~ Q posiada wy³¹cznie pojedyncze izolowane wartoci w³asne. Jest to zbiór wartoci w³asnych systemu, które s¹ otrzymywane jako zbiór rozwi¹zañ przedzia³owego równania charakterystycznego systemu
det(ΛI  A(q)) = 0

(7)

Widmo mo¿e byæ zapisane nastêpuj¹co
Λ(A(q)) = {Λ1(q), Λ2(q), ..., Λn(q)}

(8)

Przedzia³owe wartoci w³asne Λi(q) s¹ w ogólnym przypadku nieliniowymi funkcjami
niepewnych parametrów q. Ze wzglêdu na wymiar przestrzeni niepewnych parametrów Q
równy 2, widmo rozwa¿anego systemu o niepewnych parametrach opisane przez (8) posiada prost¹ interpretacjê geometryczn¹ (zob. [14]). Mo¿e ono byæ interpretowane jako zbiór
powierzchni w przestrzeni 43. Przyk³adowa geometryczna interpretacja widma podana jest
na rysunku 1.
Teraz oznaczmy ekstremalne wartoci ka¿dej z przedzia³owych wartoci w³asnych:

⎧Λimax = sup Λi (q), q ∈ Q
⎪
⎨
⎪⎩Λimin = inf Λi (q ), q ∈ Q

(9)
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Rys. 1. Widmo systemu przedzia³owego w przestrzeni 43

Wartoci ekstremalne (9) mog¹, ale nie musz¹ byæ zlokalizowane na brzegu obszaru Q.
Nastêpnie zauwa¿my, ¿e ka¿da z wartoci w³asnych Λi mo¿e byæ interpretowana jako nastêpuj¹ca liczba przedzia³owa

Λi = [Λimin , Λimax ]

(10)

3. Uwagi o transformacji równania stanu systemu
do postaci kanonicznej Jordana
W przypadku rozwa¿anego systemu dynamicznego o niepewnych parametrach opisanego równaniem stanu (1) mo¿na od razu zauwa¿yæ, ¿e w obrêbie obszaru niepewnych
parametrów Q równanie stanu po transformacji uk³adu wspó³rzêdnych mo¿e przybraæ ró¿n¹ postaæ w zale¿noci od wzajemnej lokalizacji wartoci w³asnych:
 w podobszarach, gdzie wartoci w³asne maj¹ czêci wspólne, macierz stanu mo¿e byæ
macierz¹ blokowo diagonaln¹, gdy¿ w tych podobszarach system ma wielokrotne wartoci w³asne i mog¹ wyst¹piæ nieliniowe dzielniki elementarne;
 w podobszarach, gdzie wartoci w³asne nie maj¹ czêci wspólnych, macierz stanu systemu jest macierz¹ diagonaln¹, gdy¿ w tych podobszarach system ma jednokrotne wartoci w³asne (dzielniki elementarne s¹ liniowe).
W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e postaæ kanoniczna Jordana macierzy stanu jest
okrelona poprzez dzielniki elementarne tej macierzy. Ka¿demu dzielnikowi odpowiada
jedna klatka jordanowska.
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Z tego wzglêdu kluczowym problemem podczas diagonalizacji macierzy stanu dla rozwa¿anego systemu jest sprawdzenie na pocz¹tku (np. symulacyjne) ewentualnego istnienia
i lokalizacji obszarów, w których wartoci w³asne maj¹ czêci wspólne. Do oszacowania
wzajemnej lokalizacji wartoci w³asnych systemu zostanie wykorzystana geometryczna interpretacja widma systemu, omówiona w poprzednim podrozdziale. W przypadku rozwa¿anego systemu mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce uwagi.
Uwaga 1
Za³ó¿my, ¿e:
 rozwa¿amy system liniowy o niepewnych parametrach, opisany przez (1)(5)
 wartoci w³asne systemu s¹ powierzchniami w przestrzeni 43
 dla ka¿dej pary przedzia³owych wartoci w³asnych zachodzi nastêpuj¹ca relacja

7

i, j =1
i≠ j

Λi ∩Λ j = 0

(11)

Nastêpuj¹ce sformu³owania s¹ sobie równowa¿ne:
1. Rozwa¿any system o niepewnych parametrach ma wy³¹cznie jednokrotne wartoci
w³asne Λ1(q),
2. Macierz stanu w postaci kanoniczna Jordana J = diag{Λ1(q), Λ2(q), ..., Λn(q)} zawiera
wy³¹cznie klatki jordanowskie o wymiarze 1 × 1.
Powy¿sz¹ uwagê mo¿na uzasadniæ bezporednio geometryczn¹ interpretacj¹ widma
systemu, omówion¹ w poprzednim podrozdziale. Jej praktyczne wykorzystanie wymaga
znajomoci przedzia³owych wartoci w³asnych, (wyznaczonych analitycznie lub numerycznie), co mo¿e byæ doæ k³opotliwe. Prostszy do sprawdzenia jest warunek sformu³owany poni¿ej.
Uwaga 2
Za³ó¿my, ¿e:
 rozwa¿amy system liniowy o niepewnych parametrach, opisany przez (1)(5),
 wartoci w³asne systemu Λi s¹ liczbami przedzia³owymi opisanymi przez (10).
cja

Je¿eli dla ka¿dej pary przedzia³owych wartoci w³asnych zachodzi nastêpuj¹ca relan

1

i, j =1
i≠ j

max
[Λ imin , Λ imax ] ∩ [Λ min
j ,Λj ]= 0

(12)

to nastêpuj¹ce sformu³owania s¹ sobie równowa¿ne:
1. Macierz A(q) o wymiarze n × n ma n ró¿nych pojedynczych wartoci w³asnych Λi(q),
i = 1, 2, ..., n.
2. Postaæ kanoniczna Jordana jest macierz¹ digonaln¹: J = diag{Λ1(q) ... Λn(q)}.
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Zwróæmy uwagê, ¿e warunek sformu³owany w uwadze 2 jest s³abszy, ni¿ warunek z uwagi 1, gdy¿ mo¿na wskazaæ przypadki, kiedy warunek z uwagi 1 jest spe³niony,
a warunek z uwagi 2 nie zachodzi.
Ogólna postaæ przedzia³owego równania stanu po transformacji mo¿e byæ zapisana
nastêpuj¹co:

⎧⎪ z (t ) = P (q )−1 A(q ) P (q ) z (t ) + P (q )−1 Bu (t )
⎨
⎩⎪ y (t ) = CP (q ) z (t )

(13)

gdzie P(q) oznacza macierz transformuj¹c¹, której kolumny s¹ wektorami g³ównymi macierzy A(q), a gdy istnieje n liniowo niezale¿nych wektorów g³ównych, to s¹ wektorami
w³asnymi
P(q) = [P1(q) P2(q) ... Pn(q)]

(14)

przy czym przedzia³owe wektory w³asne Pi(q) s¹ nietrywialnymi rozwi¹zaniami równania:
[A(q)  Λi(q)I ]Pi(q) = 0, i = 1, ..., n

(15)

Macierz przedzia³owa P(q) mo¿e byæ wyznaczona numerycznie lub dla pewnych
szczególnych przypadków analitycznie.
Do dalszych rozwa¿añ mo¿emy wprowadziæ nastêpuj¹ce oznaczenia:

⎧ J (q ) = P −1 (q ) A(q ) P (q )
⎪
⎪
T
−1
⎨ BJ (q) = P (q) B = [bJ 1 (q) ... bJn (q)]
⎪
⎪CJ (q) = CP (q) = [cJ 1 (q ) ... cJn (q)]
⎩

(16)

4. Uwagi o sterowalnoci i obserwowalnoci systemu
Zagadnienia sterowalnoci systemu liniowego o niepewnych parametrach rozwa¿ane
by³y m.in. w pracach: [15, 16 i 18]. W pracach [15, 16] rozwa¿ano sterowalnoæ systemu
o niepewnych parametrach z diagonaln¹ macierz¹ stanu. W pracach tych udowodniono, ¿e
w³asnoæ sterowalnoci systemu liniowego o niepewnych parametrach z diagonaln¹ macierz¹ stanu jest zdeterminowana poprzez geometriê przedzia³owych wartoci w³asnych systemu. Obszary niesterowalnoci w obrêbie zbioru niepewnych parametrów systemu Q s¹ generowane przez czêci wspólne przedzia³owych wartoci w³asnych.
Nastêpnie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w³asnoæ sterowalnoci systemu nie zale¿y od postaci
równania stanu i w zwi¹zku z tym sterowalnoæ mo¿e byæ badana po diagonalizacji, z wykorzystaniem metod opracowanych dla systemów z diagonaln¹ macierz¹ stanu [15].
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W przypadku rozwa¿anego systemu o niepewnych parametrach nale¿y rozwa¿yæ jeszcze dodatkowy problem podczas analizy sterowalnoci systemu po diagonalizacji macierzy
stanu. Otó¿ macierz sterowañ systemu po transformacji BJ(q) jest macierz¹ przedzia³ow¹,
której elementy s¹ funkcjami niepewnych parametrów modelu. Mo¿na wiêc oczekiwaæ,
¿e w obrêbie obszaru Q mog¹ istnieæ obszary, dla których elementy macierzy BJ(q) bêd¹
równe zero. W zwi¹zku z tym technikê omówion¹ w pracy [15] do badania sterowalnoci
rozwa¿anego systemu mo¿na zastosowaæ po przyjêciu dodatkowego za³o¿enia, ¿e ¿aden
z elementów macierzy sterowañ systemu po transformacji nie zawiera zera. W przypadku gdy który z elementów zawiera zero, to generuje on pewien podzbiór obszaru niesterowalnoci.
Na pocz¹tku przypomnijmy pojêcia obszarów sterowalnoci i niesterowalnoci (zob.
definicje 3 i 4 w pracy [15]). Przez obszar sterowalnoci rozumiemy taki podzbiór Qc zbioru Q, w którym system jest sterowalny, a poprzez obszar niesterowalnoci Qnc rozumiemy
taki podobszar zbioru Q, w którym system jest niesterowalny. Przypomnijmy te¿, ¿e obszary
niesterowalnoci s¹ generowane przez czêci wspólne przedzia³owych wartoci w³asnych,
a ponadto  w przypadku rozwa¿anego systemu obszary niesterowalnoci s¹ generowane
dodatkowo przez te podzbiory zbioru Q, dla których elementy przedzia³owej macierzy sterowañ BJ(q) s¹ równe zero.
W rozwa¿anym wypadku obszar niesterowalnoci mo¿e byæ zdefiniowany nastêpuj¹co

gdzie:

Qnc = 7 qnc
qnc = {q ∈ Q : Λi(q)  Λj(q) = 0 ∨ bJi(q) = 0
i, j = 1, ..., n, i ≠ j}

(17)

(18)

Powy¿sze rozwa¿ania mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co:
 je¿eli ¿aden z elementów macierzy BJ(q) nie zawiera zera: {0} ∉ bJ i(q) ∀q ∈ Q
oraz ¿adna z przedzia³owych wartoci w³asnych nie ma czêci wspólnej z inn¹:
Λi(q) ∩ Λj(q) = 0 ∀q ∈ Q, to system jest sterowalny w ca³ym obszarze niepewnych
parametrów Q, czyli obszar niesterowalnoci Qnc jest zbiorem pustym;
 je¿eli istniej¹ takie wektory qnc ∈ Q, dla których co najmniej jeden z elementów macierzy sterowañ systemu po diagonalizacji jest równy zero, to system dla tych wektorów nie jest sterowalny, a wektory te generuj¹ obszar niesterowalnoci;
 je¿eli istniej¹ takie wektory q ∈ Q, dla których co najmniej dwie ró¿ne wartoci w³asne
maj¹ czêæ wspóln¹, to dla tych wektorów system równie¿ nie jest sterowalny i wektory te równie¿ generuj¹ obszar niesterowalnoci.
Problem obserwowalnoci systemu liniowego o niepewnych parametrach z diagonaln¹
macierz¹ stanu by³ rozwa¿any w pracy [17]. Ze wzglêdu na dualnoæ obu w³asnoci, analiza
obserwowalnoci mo¿e byæ przeprowadzona z zachowaniem pe³nej analogii do poprzedniego podrozdzia³u.

Problemy sterowania pewnej klasy systemów liniowych...

145

W rozwa¿anym wypadku w³asnoæ obserwowalnoci jest zdeterminowana nie tylko
przez wzajemn¹ lokalizacjê wartoci w³asnych, lecz tak¿e przez elementy cJi(q) macierzy
wyjcia uk³adu po transformacji uk³adu wspó³rzêdnych CJ(q). Dla rozwa¿anego systemu
mo¿na tak¿e zdefiniowaæ pojêcia obszarów obserwowalnoci Qo oraz nieobserwowalnoci Qno (zob. praca [17]). Obszarem obserwowalnoci jest taki podzbiór obszaru Q, w którym system jest obserwowalny, a obszarem nieobserwowalnoci jest taki podzbiór obszaru Q, w którym system nie jest obserwowalny.
Obszary nieobserwowalnoci Qno w obrêbie zbioru Q s¹ generowane przez wektory
qno ∈ Q, dla których dwie ró¿ne wartoci w³asne maj¹ czêci wspólne lub element macierzy
CJ (q) jest równy zero. Formalnie obszar nieobserwowalnoci mo¿na zapisaæ w rozwa¿anym wypadku nastêpuj¹co:

Qno = 7 qno

(19)

gdzie:
qno = {q ∈ Q : Λk(q)  Λl(q) = 0 ∨ cJk(q) = 0
(20)
k, l = 1, ..., n, k ≠ l}
Powy¿sze rozwa¿ania mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co:
 je¿eli ¿aden z elementów macierzy CJ(q) nie zawiera zera: {0} ∉ cJi(q) ∀q ∈ Q
oraz ¿adna z przedzia³owych wartoci w³asnych nie ma czêci wspólnej z inn¹:
Λi(q) ∩ Λj(q) = 0 ∀q ∈ Q, to system jest obserwowalny w ca³ym obszarze niepewnych parametrów Q, czyli obszar nieobserwowalnoci Qno jest zbiorem pustym;
 je¿eli istniej¹ takie wektory q ∈ Q, dla których co najmniej jeden z elementów macierzy wyjcia systemu po diagonalizacji CJ(q) jest równy zero, to system dla tych wektorów nie jest sterowalny, a wektory te generuj¹ obszar nieobserwowalnoci;
 je¿eli istniej¹ takie wektory q ∈ Q, dla których co najmniej dwie ró¿ne wartoci w³asne maj¹ czêæ wspóln¹, to dla tych wektorów system równie¿ nie jest sterowalny i
wektory te równie¿ generuj¹ obszar nieobserwowalnoci.
W przypadku ³¹cznej analizy sterowalnoci i obserwowalnoci rozwa¿anego systemu
mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹c¹ uwagê.
Uwaga 3
Rozwa¿my system omawiany powy¿ej i za³ó¿my dodatkowo, ¿e:
bJi(q) ≠ 0 ∀q∈ Q, i = 1, ..., n,
cJi(q) ≠ 0 ∀q∈ Q, i = 1, ..., n,
dla i = 1, ..., n.
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Je¿eli przedstawione za³o¿enia s¹ spe³nione, to mo¿na stwierdziæ, ¿e:
Qnc = Qno,
Q c = Q o.

5. Przyk³ady
Przyk³ad 1
Jako pierwszy przyk³ad rozwa¿my uk³ad liniowy o niepewnych parametrach o wymiarze przestrzeni stanu równym 2. Wektory niepewnych parametrów s¹ odpowiednio równe:
q1 = [0,1; 0,5], q2 = [0,2; 0,7]. Elementy macierzy stanu s¹ nastêpuj¹cymi funkcjami niepewnych parametrów modelu:
a11 = 0,1q1 + 0,2q2 + 0,3,
a12 = 0,8q1  0,2q2  0,1,
a21 = 0,15q1  0,2q2  0,5,
a22 = 0,5q1 + 0,2q2  0,1,
a macierze sterowania i wyjcia s¹ równe:
B = [1,0

0,7]T ,

C = [1,0

0,5].

Nastêpnie dokonujemy transformacji równania stanu rozwa¿anego uk³adu do postaci
kanonicznej Jordana. Uk³ad po transformacji jest opisany równaniem (13), przy czym geometryczna interpretacja elementów macierzy BJ(q) oraz CJ(q) pokazana jest na rysunkach 2 i 3.
Dla systemu dokonujemy sprawdzenia warunku z uwagi 2. Przedzia³owe wartoci
w³asne systemu s¹ równe:
Λ1 = [0,08; 0,611]
Λ2 = [0,171; 0,0]
Teraz dokonujemy sprawdzenia warunków na istnienie jednokrotnych wartoci w³asnych oraz na sterowalnoæ systemu w ca³ym obszarze niepewnych parametrów.
Natychmiast mo¿na zauwa¿yæ, ¿e:
 w rozwa¿anym przypadku Λ1 ∩ Λ2 = 0 ;
 zarówno przedzia³owe elementy macierzy sterowañ systemu po transformacji uk³adu
wspó³rzêdnych BJ(q), jak i przedzia³owe elementy macierzy wyjæ systemu po transformacji uk³adu wspó³rzêdnych CJ(q) nie zawieraj¹ zera (zob. rys. 2 i 3).
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Rys. 2. Geometryczna interpretacja elementów macierzy sterowañ BJ(q) w przestrzeni 43

Rys. 3. Geometryczna interpretacja elementów macierzy wyjæ CJ(q) w przestrzeni 43
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Geometryczna interpretacja przedzia³owego widma systemu pokazana jest na rysunku 4.

Rys. 4. Widmo rozwa¿anego systemu w przestrzeni 43

Z przedstawionych wczeniej uwag natychmiast mo¿na wywnioskowaæ, ¿e:
 system w ca³ym obszarze niepewnych parametrów ma wy³¹cznie jednokrotne wartoci
w³asne,
 system jest sterowalny i obserwowalny w ca³ym obszarze niepewnych parametrów Q.
Przyk³ad 2
Nastêpnie rozwa¿my uk³ad liniowy o niepewnych parametrach o wymiarze przestrzeni
stanu równym 2. Wektory niepewnych parametrów s¹ odpowiednio równe: q1 = [0,1; 0,5],
q2 = [0,2; 0,7]. Elementy macierzy stanu s¹ nastêpuj¹cymi funkcjami niepewnych parametrów modelu:
a11 = 0,1q1 + 5,0q2  1,0,
a12 = 0,8q1  0,2q2  0,1,
a21 = 0,05q1  0,1q2,
a22 = 0,5q1 + 0,2q2 + 0,3,
macierze sterowania i wyjcia s¹ równe:
B = [1,5 0,2]T,
C = [1,0

0,5].
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Geometryczne interpretacje przedzia³owych elementów macierzy BJ(q) i CJ(q) s¹ pokazane na rysunkach 5 i 6, a geometryczna interpretacja widma systemu pokazana jest na
rysunku 7.

Rys. 5. Elementy macierzy sterowañ BJ(q) w przestrzeni 43

Rys. 6. Elementy macierzy wyjæ CJ(q) w przestrzeni 43
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Dla systemu dokonujemy sprawdzenia warunków z uwagi 2. Przedzia³owe wartoci
w³asne systemu s¹ równe:
Λ1 = [0,0068; 2,5469],
Λ2 = [0,0888; 0,3851],
Geometryczna interpretacja widma przedzia³owego pokazana jest na rysunku 7.

Rys. 7. Widmo rozwa¿anego systemu w przestrzeni 43

Teraz dokonujemy sprawdzenia warunków dostatecznych na istnienie jednokrotnych
wartoci w³asnych oraz na sterowalnoæ systemu w ca³ym obszarze niepewnych parametrów. W rozwa¿anym wypadku mo¿na zauwa¿yæ, Λ1 ∩ Λ2 ≠ 0 . St¹d mo¿na wywnioskowaæ,
¿e warunek dostateczny nie jest w rozwa¿anym wypadku spe³niony, a na podstawie geometrycznej interpretacji widma mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w obszarze niepewnych parametrów Q
istniej¹ obszary niesterowalnoci i nieoberwowalnoci. Do ich wyznaczenia zostanie wykorzystane ogólne równanie (18). W rozwa¿anym wypadku przyjmie ono nastêpuj¹c¹ postaæ

0,1(2312q22 − 1244q2 + 540q1q2 + 169 − 158q1 + 52q12 )1/ 2 = 0

(21)

Λ
. Bêdzie ono okrelone
Oznaczmy rozwi¹zanie równania nieliniowego (21) przez qnc
nastêpuj¹co
Λ
qnc
= {q ∈ Q : q2 =

= −0,1168q1 + 0, 2690 − 0,8651e − 3( −0,1183e5q12 + 7354 q1 − 961)1/ 2 }

(22)
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Ponadto z wykresów (rys. 5 i 6) widaæ, ¿e w rozwa¿anym wypadku istniej¹ takie wartoci
wektora q, dla których elementy macierzy BJ(q) s¹ równe zero. Te wektory bêd¹ generowaæ
B
równie¿ elementy przestrzeni niesterowalnoci. Oznaczmy te elementy przez qnc
. S¹ one równe
B
= {q ∈ Q : q2 = 0,13 + 0, 26q1 + 0, 0033(1600 − 6000q1 + 0,9200q12 )1/ 2 }
qnc

(23)

Ca³y obszar niesterowalnoci jest sum¹ obu czêci
B
Λ
∪ qnc
Qnc = qnc

(24)

Zbiór Qnc jest przedstawiony na rysunku 8.

Rys. 8. Obszar niesterowalnoci Qnc dla rozwa¿anego przyk³adu

Z kolei obszar nieobserwowalnoci jest generowany zarówno przez przedzia³owe
wspó³czynniki macierzy CJ(q), jak i poprzez czêci wspólne przedzia³owych wartoci w³asnych. Oznaczmy czêæ obszaru nieobserwowalnoci generowan¹ przez elementy macierzy
C
CJ(q) przez qno
. Jest ona opisana nastêpuj¹co
C
= {q ∈ Q : q2 = −0, 49 ∗ q1 + 0,34}
qno

(25)

Z kolei mo¿na zauwa¿yæ, ¿e czêæ obszaru nieobserwowalnoci generowana przez
Λ
Λ
Λ
= qnc
. Obszar nieczêæ wspóln¹ przedzia³owych wartoci w³asnych qno
jest równa: qno
C
Λ
obserwowalnoci jest w rozwa¿anym przypadku sum¹ zbiorów qno
i qno
C
Λ
∪ qno
Qno = qno

(26)
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Obszar nieobserwowalnoci dla rozwa¿anego przypadku jest pokazany na rysunku 9.

Rys. 9. Obszar nieobserwowalnoci Qno dla rozwa¿anego przyk³adu

6. Uwagi koñcowe
Uwagi koñcowe do pracy mog¹ byæ sformu³owane nastêpuj¹co:
 w przypadku systemu liniowego rozwa¿anej klasy decyduj¹cy wp³yw na podstawowe
w³asnoci systemu ma geometria przedzia³owych wartoci w³asnych oraz geometria
przedzia³owych wspó³czynników macierzy sterowañ i macierzy wyjæ dla systemu po
transformacji uk³adu wspó³rzêdnych do postaci kanoniczej Jordana;
 podstawowe wyniki z zakresu sterowalnoci i obserwowalnoci, otrzymane we wczeniejszych pracach autora, a dotycz¹ce systemu przedzia³owego z diagonaln¹ macierz¹
stanu s¹ przydatne do wyznaczania czêci obszarów niesterowalnoci i nieobserwowalnoci generowanych przez wspólne czêci przedzia³owych wartoci w³asnych;
 przedmiotem dalszych prac autorów bêdzie ucilenie i sformalizowanie warunków
sterowalnoci i obserwowalnoci sformu³owanych w niniejszej pracy.
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