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 1 Дәріс №1. Басқару объекттерді модельдеу түсініктемесі. 

Модельдеу түрлері 

 

Дәріс мазмұны: модельдеу түсініктемесі; модельдеу түрлері. 

 

Дәріс мақсаты: басқару объекттерді модельдеудің негізгі түрлерін оқу.  

 

1.1 Басқару жүйесінің құрылымындағы модельдер орны 

Нақты объектті зертеу процесінде оның осы зерттеуге маңызды болатын 

кейбір қасиеттерін сақтап, оның орнын басатын материалды немесе ойда 

елестететін объектті модель деп атаймыз. Модельдерді жасап, оларды қолдану 

жолымен нақты объектті зерттеу процесі модельдеу деп аталады.  

Уақыт функциясы түріндегі объекттің реакциясы мен оның себебі 

болатын кірістегі әсерлердің байланысуын көрсету басқару объекттің 

сипаттауы болып табылады. Алдын-ала ескертілген талаптар мен 

шектеулердің орындалуын қанағаттап отырып, объекттің күйін өзгертетін  

бұйрықтарды тудыру техникалық объектті басқару болады. Жүйенің 

элементтерімен орындалатын функциялары бойынша кез келген басқару 

жүйесі жалпы түрде екі негізгі элементтерден тұрады: басқарылатын объект 

(онда басқарылатын процесс өтіп жатады) және техникалық құралы – 

контроллер (процесті басқару функцияларын орындайды). Осындай жүйенің 

қарапайым құрылымдық сұлбасы 1.1 суретте келтірілген. Бұндағы К 

контроллері басқару мақсаты туралы ақпаратты t  уақыты бойынша өзгеретін 

x(t) сигналы түрінде қабылдап, басқару объектіге  әсер ететін m(t) басқару 

сигналын тудырады; бұл сигнал басқарылатын y(t) шамасын x(t) сигналдың 

өзгеруіне сәйкес өзгертеді, яғни басқару мақсатына y(t)=x(t) жеткізеді. 

Сұлбада l(t) – қобалжыту әсерлер, олардың саны кез келген болуы мүмкін 

(соның ішінде басқарылмайтын әсерлер де). 

                  
1.1 сурет – Басқару жүйенің құрылымдық сұлбасы 

 

Осындай басқару жүйесі нақты жұмыс істеуі үшін объекттің 

шығуындағы y(t) сигналдың өзгеруімен оның себебі болған m(t) сигналдың 

өзгеруі арасында бір мағыналы сәйкестік болуы керек. Осындай сәйкестік 

объекттің математикалық моделінде орнатылады. Бұл модель алдын ала 

белгілі деп есептеледі және контроллер жұмысының алгоритмін (басқару 

алгоритмін)  анықтауға қолданылады. Басқару жүйенің осындай 

құрылымының жұмыс істеу шартының бірі: объекттің математикалық 

бейнеленуі жеткілікті жоғарғы дәлдікпен уақыттың кез келген моментінде 

К ОУ 

y(t) m(t) x(t) 

L(t) 
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белгілі болуы керек. Басқа сөзбен айтқанда объекттің кірістері мен 

шығуындағы шамалар арасындағы статикалық және динамикалық 

байланыстарын сипаттайтын осы объекттің теңдеулер түрінде көрсетілген 

негізгі заңдылықтарын білу керек.      

 Басқару жүйелерін жобалау процесінің ерекшелігі оның технологиялық 

қондырғыларды әзірлеу және өндіру уақытымен бірге өтетіні. Сондықтан әлі 

жасалмаған техникалық жүйенің қасиеттері туралы ақпаратты алу үшін 

жалғыз жол бар - осы жүйенің қасиетті процестерін аналитикалық бейнелеуді 

қолдану. Көптеген жағдайларда жобалау қадамында қабылданған модель 

нақты объекттен маңызды өзгеше болады, осы себебінен жасалған басқару 

жүйенің тиімділігі төмендейді.  Осыған байланысты басқару теориясында тағы 

бір бағыт пайда болды: объекттің жұмыс істеп тұрған кезінде оның кірістегі 

және шығыстағы айнымалыларын бақылау негізіндегі ақпаратты қолданып 

модельдерді құрастыру. Бұл бағыт жүйелерді идентификациялау деп аталады.  

 Модельдің біреуіде объектті толық сипаттамайды. Әр модель шектелген 

және модельдеу мақсаттарына сәйкес болады. Модель нақты бастапқы 

объекттің белгілі зерттеуге қажетті қасиеттерін керекті көлемде көрсетеді. 

Сонымен бірге  алынған модель нақты объекттегі заңдылықтарын шешілетін 

басқару есептің талаптарына сәйкес қажетті дәлдікпен көрсетуі керек.  Осыған 

басқарудың сапасы тәуелді. 

 

1.2 Модельдеу түрлері 

   Модельдерді әдетте екі топқа бөлуге болады: материалды және идеалды 

немесе заттық және абстрактты модельдеуді қарастыруға болады. 

Оригиналдың негізгі геометриялық, динамикалық және функционалдық 

сипаттамаларын қалпына келтіретін модельдерді қолдану жолымен 

зерттеулерді орындау бірінші топтың әдістерін құрастырады.  

   Заттық модельдеудің негізгі түрлері физикалық және аналогты 

модельдеу болып табылады. Зерттелетін құбылыстар мен процестердің кейбір 

физикалық табиғатын сақтайтын модельдерде зерттеулерді орындау 

физикалық модельдеу деп аталады. Нақты объектке оның үлкейтілген немесе 

кішірейтілген көшірмесі сәйкес қойылса, модельдеу (макеттеу) физикалық 

болып табылады. Бұл көшірме ұқсастық теориясы негізінде құрастырылады,  

онда зерттеулерді орындауға болады, соңынан модельдің процестері мен 

құбылыстарының қасиеттерін оригиналға көшіру болады. Әртүрлі техникалық 

жүйелерді жобалау кезінде модельдеудің осы әдісі техникада кең тараған. 

Мысалы, аэродинамикалық құбырда тәжірибелер негізінде  ұшу аппараттарды 

зерттеу.  

 Физикалық модельдеудің келесідей кемшіліктері бар. Біріншіден, 

зерттелетін процестің параметрлері өзгерсе немесе бастапқы объектке ұқсас 

жаңа объектті қалпына келтіру қажет болса, объекттің жаңа моделін жасау 

керек. Бұл жағдай  материалды ресурстарын және жұмыстың көп көлемін 
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талап етеді. Және де күрделі объекттердің физикалық модельдерінің құны өте 

жоғары.  

Бастапқы объектті басқа физикалық табиғаты бар, бірақ жүріс-тұрысы 

бастапқы объектімен бірдей болатын объектімен алмастыруда негізделген 

модельдеу аналогты модельдеу болып табылады. Аналогты модельдеуде 

орынбасу объектте керекті нақты объекттің ерекшеліктерін көріп, оларды 

дұрыс түсіну өте маңызды. Материалды модельдеудің екі түрінде де модель 

бастапқы объекттің материалды бейнелеуі болып онымен өзінің 

сипаттамалары арқылы байланысады, зерттеу процесі модельге материалды 

әрекет жасаумен, яғни заттық тәжірибені өткізумен байланысты.  

   Идеалды модельдеу заттық модельдеуден принципиалды ерекше және 

идеалды, ойдағы аналогияда негізделген. Бұл модельдер тек теориялық болып 

табылады.  Идеалды модельдеудің екі түрін қарастырады: интуитивті және 

таңбалы. Зерттеу объектті формалдауға мүмкін болмайтын жағдайда және ол 

туралы интуитивті түсініктерде негізделген, модельдеу интуитивті 

модельдеу деп аталады.  Басқа сөзбен айтқанда модель нақты түрде 

жасалмайды, оның орнына пікірлер мен шешім қабылдауға ақиқат 

нақтылықтың ойдағы бейнесі қолданылады. Сонымен, формалды модельді 

қолданбайтын әрбір пікірді интуитивті модельдеу деп есептеуге болады, бұл 

кезде ойшыл индивидуумның зерттелетін объекттің кейбір бейнесі бар деп 

есептеледі. Таңбалы модельдеуде модель ретінде белгілерді немесе 

символдарды: сұлбалар, графиктер, сызбалар, әртүрлі тілдердегі мәтіндер, 

сонымен бірге формалды, математикалық формулалар және теорияларды 

қолданады. Таңбалы модельдеуге міндетті түрде қатынасатын интерпретаторы 

болуы керек (әдетте адам болады). Сызбалар, мәтіндер, формулалардың өз 

бетінше ешқандай мағынасы жоқ, оларды түсінетін және күнделікті 

қызметінде қолданатын біреу болуы керек. 

Математика тілінде, анықталған математикалық әдістерді қолдану 

жолымен жазылған модельдерде объекттерді зерттеу  таңбалы модельдеудің 

маңызды түрі - математикалық модельдеумен орындалады. Объекттердің 

физикалық табиғатынан дерексіздендіріп, математика идеалды объекттерді 

оқиды. Математикалық модельдеу табиғат заңдарының саны шектелгендігінде 

және ұқсастық принциптерінде негізделген. Басқа сөзбен айтқанда әртүрлі 

физикалық табиғаты бар құбылыстар бірдей математикалық тәуелділіктермен 

бейнеленулері мүмкін.   Математикалық өрнектермен немесе алгоритмдермен 

нысандандырылған  жүйе бейнеленуі математикалық модельдеу деп аталады.  

 Физикалық модельдеуге қарағанда математикалық модельдеу 

оригиналдың тек қана математикалық бейнелеуі бар және математикалық 

өрнектермен байланысқан параметрлерін зерттеуге мүмкіндік береді. 

Сонымен бірге зерттелетін процестің физикасы сақталмайды, математикалық 

модельдер табиғаты жағынан әртүрлі құбылыстарды бірдей теңдеулермен 

бейнелеп, объекттің жүріс-тұрысын толық бейнелемей, оның бөлек 

функционалды байланыстарын табуға мүмкіндік береді.  
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2 Дәріс №2. Математикалық модельдеудің негізгі терминдері. 

Модельдерді классификациялау 

 

Дәріс мазмұны: басқару объекттерді математикалық модельдеудің 

негізгі терминдері; объекттер мен модельдерді классификациялау. 

 

Дәріс мақсаты:  басқару объекттердің модельдерінің негізгі кластарын 

оқу. 

 

 2.1 Басқару объекттерді математикалық модельдеудің негізгі 

терминдері 

   Математикалық модель келесі: компоненттер, айнымалылар, 

параметрлер, операторлар (немесе функционалдық тәуелділіктер), шектеулер 

деп аталатын құрастырушылардың реттелген комбинациясы болып табылады.  

   Сәйкес ұйымдастыру амалымен жүйені құрастыратын құрамдастыру 

бөліктерін модель компоненттері деп түсінеді. Компоненттер бөлінбейтін 

құрамдастырушылар (модель «элементтері») немесе «ішкі жүйе» болып 

табылатын құрамдастырушылар болуы мүмкін. 

   Әдетте жүйенің кірістері мен шығыстары айнымалылар деп, ал басқа 

шамалар – параметрлер деп аталады. Мұндай келісім шарт бойынша 

алынады. Қосымша келісімдер болмаса қайсысы айнымалы, қайсысы параметр 

деген сұраққа жауап табылмайды. Осындай келісім ретінде, мысалы, 

функциялар кластарын қолдануға болады.  

   Әдетте айнымалылардың екі түрін қарастырады – экзогендік (кірістегі) 

және эндогендік (шығыстағы). Жүйе кірістері зерттелетін жүйеден тыс пайда 

болады да, сыртқы себептердің әрекеттерінің нәтижесі болып табылады. Жүйе 

шығыстары экзогендік айнымалылар  әсерлері себебінен жүйенің өзінде пайда 

болады. Айнымалыларды кірістегі және шығыстағы айнымалы деп бөлгеніміз 

де абсолютты болмайды. Мұндай бөлу тек қана анықталған жүйеге 

қолданылады.  Зерттелетін жүйенің толығымен белгілі сипаттамасына сүйену 

керек.  

    Математикалық модельдердің бас құрастырушылары – операторлар 

немесе функционалдық тәуелділіктер. Әдетте олар шығудағы (t)y шаманың 

уақыт бойынша өзгеруін кірудегі  x(t)  шаманың өзгеруімен байланыстыратын 

немесе айнымалылар мен оларға тәуелді  (р) параметрлерін байланыстыратын 

тәуелділікті сипаттайды.  

 Берілген кірудегі  x(t)  функциясы бойынша сәйкес шығудағы y(t)  

шаманы анықтауға мүмкіндік беретін әрекеттер жиыны жүйе операторы
1
 деп 

аталады.   

                                                 
1
 Математикада оператор деген түсініктеме функция түсініктемесінің жалпылауы болады. Функция сандар 

арасындағы сәйкестікті, ал оператор функциялар арасындағы сәйкестікті орнатады.  
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 Символдық түрде кірудегі (t)x шамасының функциясы мен шығудағы 

y(t)  шаманың функциясы арасындағы сәйкестік келесі түрде жазылады 

)}({)( txAty  , 

  мұндағы А – объект операторы. 

 Объект операторын көрсетудің әртүрлі амалдары бар. 

 Модельдердің соңғы құрамдастырушысы – шектеулер. Қарапайым кезде 

шектеулер деп модель аргументтерінің векторының өзгеру аймағын түсінеді 

xDx. Модель параметрлері де кейбір рұқсат етілген аймақта берілуі мүмкін 

pDp.  

  Көбінесе модельденетін жүйе қоршаған ортаға әсер етпейді деп 

есептеледі. Қоршаған ортаның әсерін есепке алмауды негіздеу керек. 

Практикада  қолданудың әртүрлі аспектілеріне қанағаттандыратын  

кейбір универсалды модельді жасау мүмкін емес. Модельді құрастыру 

объекттің класын анықтаудан басталады  

Уақыттық және кеңістік қасиеттеріне байланысты объекттердің 

жиынтығын келесі кластарға бөлуге болады: динамикалық және 

стохастикалық; стационарлы және стационарлы емес; статикалық және 

динамикалық; сызықты және бейсызықты; параметрлері кеңістік бойынша 

өзгеретін объекттер және параметрлі кеңістік бойынша өзгермейтін объекттер.  

  Математикалық модельдер сәйкес объекттерді суреттейтін 

болғандықтан, оларға да осы кластарды қолдануға болады. 

 

1.2 Модельдерді классификациялау 

Жүйеде зерттелетін процестер сипаттарына сәйкес модельдердің 

барлығын келесі түрлерге бөлуге болады: 

Детерминді модельдер  – детерминді процестерді сипаттайды; 

детерминді процестерде кез келген кездейсоқ  әсерлер болмайды деп 

есептеледі.  

Стохастикалық модельдер – ықтималдық процестер мен оқиғаларды 

бейнелейді яғни айнымалылары уақыт бойынша өзгеретін кездейсоқ 

процестер болып табылады. Бұл процестер стационарлы немесе стационарлы 

емес болуы мүмкін. Соңғы жағдайда процестің ықтималдық сипаттамалары 

уақытқа тәуелді функциялар болып табылады.   

Стационарлы және стационарлы емес модельдер. Егер де модель 

операторының түрі және оның параметрлері уақыт бойынша өзгермесе модель  

стационарлы болады. 

Егер де модель параметрлері уақыт бойынша өзгеретін болса, онда 

модельді параметрлік стационарлы емес деп атауға болады.  

Уақыттан функция түрі де тәуелді болуы мүмкін. Бұл жағдай 

стационарлы еместіктің ең жалпы түрі болады. Стационарлы да, стационарлы 

емес модельдерде сызықты немесе сызықты емес бола алады. Стационарлы 

объекттер тұрақты коэффициенттері бар дифференциалды теңдеулермен 
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сипатталады. Стационарлы емес модельдердің дифференциалды теңдеулерінің 

коэффициенттері уақыттың функциялары болып табылады. 

Статикалық және динамикалық модельдер. Модель түрлерін осылай 

бөлгеннің негізінде зерттелетін объекттің материалды жүйе ретінде 

қозғалысының ерекшеліктері жатады. 

Басқару есептер көзқарасы жағынан модельдер туралы әңгімелесек, 

мынаны ескерткен жөн: геометриялық түсінікте және механикалық жүйелерге 

қатысты  кеңістік түсінігі технологиялық процестердің кең кластарына тарлық 

етеді. Сонымен қатар көптеген басқару объекттеріне элементтердің өзара 

орын ауыстыруы емес, олардың ішкі күйінің өзгерісі сипатталады. Сондықтан 

кеңістік түсінігінде геометриялық кеңістік емес, объект мен оның моделінің 

күй кеңістігін түсінеміз.  

 Бұл кезде объект күйін немесе осы күйді модель арқылы болжауын 

шығудағы айнымалылар болатын y күй координаталарымен бағалаймыз.   y 

векторының элементтері ретінде әдетте бақыланатын технологиялық 

параметрлер (шығын, қысым, температура, ылғалдық, тұтқырлық, ж.б.) 

болады. y векторының элементтерінің құрамы модельге қарағанда объекттің 

өзі үшін толығырақ болуы мүмкін, себебі модельдеу кезде нақты объекттің 

қасиеттерінің тек қана бір бөлігін оқу қажет. Сондықтан y(t) векторы туралы 

айтқанда, оны модельге қатысты деп есептеп және сол бойынша объекттің 

жүрісінің болжамына баға береміз.  

Егер де жүйе күйі өзгермесе, яғни жүйеде тепе-теңдік орындалса, жүйе 

моделі статикалық деп аталады, бірақ қозғалыс тепе-теңдіктегі объекттің 

статикалық күйімен байланысқан. Статикалық модельдердің математикалық 

бейнелеуіне айнымалы ретінде уақыт кірмейді, бұл бейнелеу алгебралық 

теңдеулерден немесе (объект таратылған параметрлері бар объект болса) 

дифференциалдық теңдеулерден тұрады. Статикалық модельдер әдетте 

сызықты емес болады. Олар объекттің бір режимінен басқа режимге көшу 

себебінен пайда болатын тепе-теңдік жағдайын тура бейнелейді.   

  Динамикалық модель объекттің күйінің уақыт бойынша өзгеруін 

бейнелейді. Осындай модельдердің математикалық бейнелеуіне міндетті түрде 

уақыт бойынша туынды кіреді. Динамикалық модельдерде дифференциалды 

теңдеулерді қолданылады. Бұл теңдеулердің дәл шешімдері дифференциалдық 

теңдеулердің тек қана бірсыпыра кластарына белгілі. Көбінесе жуықты 

болатын сандық әдістерді қолдану керек болады. 

  Басқару мақсаттарымен көбінесе динамикалық модельді кірудегі және 

шығудағы айнымалыларды байланыстыратын беріліс функция ретінде 

көрсетеді.  

   Сызықты және сызықты емес модельдер. Егер де модель 

операторының өрнегінде сызықты емес операциялар болса, модель сызықты 

емес болады, кері жағдайда – сызықты.  

    Сызықты модельдердің жүріс-тұрысы сызықты дифференциалды 

теңдеулермен сипатталады; осындай теңдеулер үшін жалпы және қарапайым 

болатын әдістер құрастырылған. Сондықтан сызықты модельдердің орны 
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өзгеше. Сонымен бірге осындай модельдердің келесі екі қасиеттерінің өзгеше 

маңыздылығы бар:   

 1) Нақты объекттердің кірістегі әсерлері әдетте сәйкесті таңдалынған бір 

түрдегі типті элементарлы әсерлердің салмақтанған қосындысы ретінде 

көрсетіледі. Сондықтан сызықты объекттің кез келген кірістегі әсерге 

реакциясын санау үшін оның аталған типті әсерлерге реакцияларын білу 

жеткілікті.  

 Басқа сөзбен айтқанда сызықты объекттің жүріс-тұрысын тек қана 

дифференциалдық теңдеулермен емес, сонымен бірге оның белгілі типтік 

әсерге реакциясын (бұл реакция динамикалық сипаттама деп аталады). 

анықтайтын сипаттамамен бейнелеуге болады.  

 Күрделі объекттер үшін дифференциалдық теңдеулерді құрастыру өте 

қиын есеп. Осындай объекттердің математикалық модельдерін құрастырғанда 

жүйелерді математикалық бейнелеуге динамикалық сипаттамалар аппаратын 

қолданудың ерекшелігі өте маңызды болып табылады. Сонымен бірге нақты 

объектте қарапайым тәжірибелерді орындап динамикалық сипаттамаларын 

алу қиын емес. 

2) Бақыланбайтын кездейсоқ қобалжыту әсерлер әрекет жасайтын 

сызықты стохастикалық жүйеде детерминді шығудағы айнымалыға осы 

әсерлердің нәтижелері аддитивті кездейсоқ бөгет ретінде есепке алынады. Осы 

жағдайда объекттің жүріс-тұрысының бейнелеуін қарапайым сызықты 

дифференциалдық теңдеулер аппаратын (немесе оған адекватты динамикалық 

сипаттамалар аппаратын) қолдану жолымен алуға болады. Әрине, бұл кезде 

кездейсоқ бөгеттің ықтималдық сипаттамалары туралы қосымша ақпарат 

болуы керек.  

 Егер де кездейсоқ бөгеттер бақыланатын болса олардың өзгеруінің 

осцилограммасын алу үшін объекттің шығысын нөлдік кіріс әсерде тіркеу 

жеткілікті болады. Кері жағдайда объекттегі кездейсоқ шамалар қалыпты 

таралу заңына бағынады деп есептеледі.  

Қалыпты таралу заңын қолданудың негіздеуі ықтималдық 

теориясындағы орта шекті теоремасы болады. Осы теоремаға сәйкес 

зерттелетін кездейсоқ шаманы әсерге қосылатын үлестері өте аз болатындай 

тәуелсіз кездейсоқ әсерлердің көп санының қосындысы ретінде қарастыруға 

болатын болса, онда зерттелетін кездейсоқ шама қалыпты заңмен таралған деп 

есептеледі. Негізгі шектеу келесі болып табылады: барлық мүшелер жалпы 

қосындыға өте аз үлесті қосады.  

Әрине, бұл қорытынды бойынша кез келген кездейсоқ шама қалыпты 

таралу заңына бағынады деуге болмайды. Қалыпты таралу заңдылық 

таралудың бір түрі, табиғатта кездесетін көп деген құбылыстарды жақсы 

сипаттайды және практикада көп қолданылады. Қалыпты таралу заңының 

ыңғайлы математикалық қасиеттері оның ерекшелігін негіздейді. Сондықтан 

жиі жағдайда зерттелетін кездейсоқ шама осы заңдылыққа бағынады деп 

есептеледі, практикада бұл болжауды арнайы тексеру керек. 
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Көп жағдайда объекттің жүріс-тұрысын сызықты теңдеумен бейнелеу 

мүмкін болмайды. Сондықтан сызықты емес байланыстарды аргументтердің 

берілген диапазондарында сызықты өрнектермен жуықтайды. Шығудағы 

айнымалының кірудегі айнымалыдан нақты функционалдық тәуелділігін 

жуықтаған сызықты тәуелділікпен орын басу процедурасы сызықтандыру 

процедурасы деп аталады.  

  Жинақталған және таратылған параметрлері бар модельдер. Егер де 

объекттің күй координаталар мәндерінің кеңістік бойынша біркелкі еместігін 

есепке алмауға болса сәйкес модель – жинақталған параметрлері бар модель 

болады. Егер де процесс айнымалылары уақыт бойынша, сонымен бірге 

кеңістік бойынша да (немесе тек кеңістік бойынша) өзгеретін болса, онда 

осындай процестерді бейнелейтін модельдер таратылған параметрлері бар 

модельдер деп аталады.   

 Жинақталған параметрлері бар объекттерде тепе-теңдік жағдайда  

объект кеңістігі бойынша реттелетін шамалардың мәндері бірдей болады. 

Өтпелі процесте бір уақытта реттелетін шамалардың өзгеру тәртібі объекттің 

кез келген нүктесінде бірдей болады. Осындай объекттер қарапайым 

дифференциалдық теңдеулерімен сипатталады. 

Таратылған параметрлері бар объекттерде реттелетін шаманың мәндері  

объекттің  әртүрлі нүктелерінде  бірдей болмайды (құбыр бойынша 

тасымалданатын жұмыс ортаның қысымы, жылуалмастырғыштардың 

ұзындығы бойынша өнімнің температурасы, т.б.). Осындай объекттер әдетте 

дербес туындылары бар дифференциалдық теңдеулермен немесе жалғыз 

кеңістік координатасы бар стационарлы процестерде қарапайым 

дифференциалдық теңдеулермен бейнеленеді. 

 Уақыт бойынша үздіксіз және дискретті модельдер. Уақыт үздіксіз 

аргумент ретінде қарастырылатын объект күйін бейнелейтін модельдер уақыт 

бойынша үздіксіз модель болады. Үздіксіз модельде берілген өзгеру 

диапазонында айнымалылар кез келген уақыт моментінде еркін мәндерін 

қабылдайды. 

Дискретті модельдер дискретті болып табылатын процестерді 

бейнелеуге қолданылады. Осындай модельдерде айнымалылар деңгей немесе 

уақыт бойынша квантталады. Деңгей бойынша квантталу кез келген 

уақыттағы айнымалылардың дискретті деңгейлерін тіркеу болып табылады; 

уақыт бойынша кванттау – айнымалылар деңгейлері еркін мәндерді 

қабылдайтын уақыттың дискретті мәндерін тіркеу. Динамикалық басқару 

объекттері үшін әдетте уақыт бойынша кванттау қолданылады. 

   Объектте дискретті процестерімен бірге  үздіксіз процестер де болса 

дискретті-үздіксіз модельдер қолданылады.  

Модельдің толық атауында осы қасиеттердің бір сыпыра жиыны болуы 

мүмкін.   
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 3 Дәріс №3. Басқару объекттердің модельдерінің негізгі 

операторлары 

 

Дәріс мазмұны: модельдеу процесінің негізгі қадамдары; басқару 

объекттер модельдерінің операторлары. 

 

Дәріс мақсаты: модельдеу процесінің негізгі қадамдары мен басқару 

объекттер модельдерінің операторларын оқу. 

 

3.1 Модельдеу процесінің қадамдары 

Жалпы кезде модельдеу процесі келесі қадамдардан тұрады: 

1) Модельденетін объектті бейнелеу. Бұл қадамда модельденетін жүйе 

мен оның құрамдастырушылары анықталады. Ол үшін нақты процесті 

құратын құбылыстардың құрамы зерттеледі. Осы зерттеу нәтижесінде 

процестің мағыналы бейнелеуі пайда болады, бұл бейнелеуде мүмкіндік болса 

барлық заңдарды дәл көрсету қажет.  

 Осы бейнелеуден қолданбалы есептің қойылуы шығады. Есеп қойылуы 

модельдеудің мақсаттарын, ізделінетін шамалардың тізімін, қажетті дәлдікті 

анықтайды. Сонымен бірге есеп қойылуының математикалық тұжырымдауы 

болмауы мүмкін. 

Маңызды бейнелеу нысандандырылған сұлбаны құрастырудың негізі 

болып табылады. Нысандандырылған сұлба маңызды бейнелеумен 

математикалық модель арасындағы өзара түйін болып табылады. Бұл сұлба 

міндетті түрде өңделмейді, маңызды бейнелеуден тікелей математикалық 

модельге көшу қиын болған кезде, тек қана зерттелетін процесс күрделі 

болғандықтан,. Бұл арада да материалды көрсету түрі мәтіндік болуы мүмкін, 

бірақ зерттеу есептің процесс сипаттамалырының, параметрлер жүйесінің, 

сипаттамалар мен параметрлер арасындағы байланыстарының анық 

математикалық тұжырымдауы болуы керек.  

2) Модельді таңдау. Бұл қадамда математикалық модельдің теңдеулері 

құрастырылып қажетті жорамалдар орнатылады. Нысандандырылған сұлбаны 

математикалық модельге түрлендіру математикалық әдістерімен қосымша 

ақпаратты қолданбай орындалады. Бұл қадамда барлық ара қатынастар 

аналитикалық түрде, логикалық шарттар – теңсіздіктер түрінде жазылады, 

барлық мағлұматтар мүмкіндік болса аналитикалық түрге келтіріледі.  

Математикалық бейнелеуді құрастырғанда әртүрлі теңдеулер 

қолданылады: алгебралық (стационарлы режимдерге), қарапайым 

дифференциалды теңдеулер (стационарлы емес объекттерге), таратылған 

параметрлері бар объекттердің динамикасын математикалық бейнелеуге 

дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер қолданылады. Егер де 

объектте детерминді қасиеттер мен бірге стохастикалық қасиеттеріде болса, 

интегралды-дифференциалды теңдеулер қолданылады.  
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3) Модельді зерттеу. Модель теңдеулері қажетті шығудағы 

айнымалылары бойынша шешіледі. Бұл қадамда барлық әрекеттер модельге 

қолданылады және олар объект туралы білімдерді алуға, оның дамуының 

заңдарын орнатуға бағытталған. Модельді зерттеудің маңызды артықшылығы 

- әртүрлі бастапқы шарттар үшін және олардың өзгеру тәртіптері әртүрлі  

болғанда көптеген оқиғаларды қайталау мүмкіншілігі.  

4) Нәтижелерге талдау беру. Математикалық модельде алынған 

мәндерді нақты зерттелу объектіге көшіру сұрақтары осы қадамда  

қарастырылады. Зерттеушіге модельмен орын басқан объекттің қасиеттері 

керек. Осындай көшірудің мүмкіншілігі модельмен оригиналдың 

элементтерімен қатынастарының сәйкес болғанында негізделген. Бұл 

қатынастар модельдеу процесінің барысында орнатылады. 

Қажетті болса жүйенің анализі мен синтезі қайтадан өткізіледі.   

           Математикалық модельдеудің жетістігі оны сәтті жасалуына, 

адекваттылығана, модельдің зерделенгендігіне, онымен жұмыс істеудің 

ыңғайлығына тәуелді. Математикалық модельдеуде компьютерлерді қолдану 

парметрлері мен сыртқы факторлардың әртүрлі шарттарында (сонымен бірге 

нақты тәжірибелерде іске асыруға мүмкін болмайтын) зерттеулерді өткізуге 

мүмкіндік береді.  Сондықтан объекттерді жасау және жобалау қадамдарында 

пайда болатын сұрақтарға басқа күрделі әдістерді қолданбай жауаптарын 

алуға болады.  

 

3.2 Басқару объекттердің модельдерінің негізгі операторлары  

Басқару объект сыртқы әсерлерді қабылдап оларға шығудағы 

шамаларын өзгерту жолымен реакция береді. Автоматты басқару теориясында 

басқару объектті бейнелеу үшін оның реакциясы мен оны тудырған себептері 

– кірістегі әсерлер арасындағы байланысын уақытқа тәуелді функция 

көрсетеді.  Жоғарыда айтылғандай осы байланысты жалпы түрде келесідей 

операторлық теңдеумен көрсетіге болады    

)}({)( txAty  . 

 Басқару объекттің операторын көрсетудің әртірлі амалдары бар. 

Басқару объекттің операторының көп тараған түрі оның жүріс-тұрысын 

сипаттайтын дифференциалдық теңдеулер жүйесімен көрсетуі болып 

табылады.  Жинақталған параметрлері бар объекттерін қарастырсақ, олар 

қарапайым дифференциалдық теңдеулермен бейнеленеді. Объект моделінің 

дифференциалдық теңдеулер жүйесінің реті кірістер мен шығыстар санымен 

анықталмайды, ол кірудегі сигналдарды шығудағы сигналдарға түрлендіретін 

операторға тәуелді. Дифференциалдық теңдеулерде негізделген ең 

универсалды модель келесі болып табылады  
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мұндағы  p – модель реті (p > l); ap=1; 

ai   және  bj - тұрақты коэфициенттер (модель параметрлері); 

j

j
(i)

i

i
(i)

dt

xd
x,

dt

yd
y   - сәйкесінше кіріс және шығыс сигналдарының 

туындылары. 

 Басқару объект толығымен күй кеңістігінің анықтамалары бойынша 

сипатталады. Объект күйі деп оның орнын берілген уақыт моментінде 

толығымен анықтайтын yi, шамалардың жиынын атаймыз. (3.1) теңдеуін 

дифференциалдық теңдеулер жүйесі түрінде жазайық. Ол үшін келесідей 

белгілерді орнатып  

,...,,,, )1()2(

3

)1(

21

 k

k yyyyyyyy  

кейбір түрлендірулерден  кейін (3.1) модель операторының векторлық түрін 

аламыз:  

   ,'XBYA
dt

dY
                                                  

мұндағы 

Y = (y1,…, yp) – күй векторы;  

X
’
=(x, x

(1)
, …, x

(l)
) – қобалжыту әсерлер векторы;  

A – коэффициенттердің квадратты матрицасы;  

B – коэффициенттердің төртбұрышты матрицасы.   

           Бұл жүйе күй айнымалыларының теңдеулері болып табылады, онда 

объект күйінің айнымалылары ретінде n координаталар таңдалынған 

(шығудағы y(t) сигналы мен оның n-1 туындылары). Күй айнымалылары 

(фазалық координаталар) күй векторын құрастырады, басқару және 

қобалжыту әсерлер айнымалылары басқару және  қобалжыту әсер 

векторларын құрастырады.  

 Осындай векторлар жиындары күй кеңістігін (фазалық кеңістігін), 

басқару және қобалжыту әсерлер кеңістіктерін құрастырады. Кіріс, шығыс 

және күй векторлары арасында принципиалды айырмашылық бар. Кіріс 

векторы мен шығыс векторының құрамдастырушылары белгілі физикалық 

шамалар болса, күй векторының сипатталатын объекттердің динамикасын 

бейнелеу үшін элементтері кейбір абстрактты айнымалылар  болады, олардың 

физикалық табиғаты кейбір кезде анықталмайды. 

  Кірудегі және шығудағы сигналдардың дискретті мәндерімен 

сипатталатын объекттердің динамикасын бейнелеу үшін яғни олардың жүріс-

тұрысы дискретті tk=kT  уақытта көрсетілетін (бұл жерде T – дискреттеу 

интервалы) дифференциалды теңдеулердің орнына  айырымдық теңдеулерді 

қолдануға болады. Кірудегі және шығудағы сигналдардың дискретті мәндерін 

сәйкесінше келесідей белгілеп 

),(),( jkyyjkxx jkjk    
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айырымдық теңдеуін (дифференциалды теңдеудің аналогы) келесі түрде 

жазамыз 

123121

11

...

...
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 Стохастикалық жүйелерді талқылағанда бастапқы мәліметтер ретінде 

осы жүйемен тудырылатын кездейсоқ процестердің іске асырулары болып 

табылады. Осы іске асырулар өңделіп уақыттық қатар ретінде көрсетіледі; 

оның құрамында дискретті және уақыттың бірдей қашықтықтағы 

моменттерінде алынған іске асырулардың ординаталары болады.  Бастапқы 

үздіксіз жүйенің қасиеттері туралы осы уақыттың қатарларды сандық өңдеу 

нәтижелері арқылы қорытынды шығарады.  

Сондықтан цифрлік параметрлік стохастикалық авторегрессия және 

жылжымалы орта модельдері кең тараған (АРСС-модельдер, модели 

авторегрессии и скользящего среднего). АРСС-модельдерін уақыттық 

қатарларды оқуға және осы қатарлардың статистикалық сипаттамаларын 

анықтауға қолдануға болады. Бақылаудың қателігін есепке алатын 

объекттердің уақыттық аймағындағы бірсыпыра кең тараған дискретті 

модельдері [1, 5.6 т.] келтірілген. 

Бастапқы нөлдік шарттарында сызықты дифференциалдық теңдеулерге 

Лаплас түрлендіруін қолданып объекттің беріліс функцияларын аламыз. 

Беріліс функциялар сызықты және сызықтандырылған жүйелер үшін олардың 

математикалық модельдерін көрсетудің тағы бір түрі болады.  

  Басқару объекттің динамикалық сипаттамаларын сонымен бірге жиілік 

сипаттамалары арқылы анықтауға болады. Объект кірісіне тұрақты 

амплитудасы бар синустық сигналдарды орнатып, шығудағы сигналдың 

қатынасты амплитудасы мен фаза бойынша ығысуын табады. Кірудегі 

сигналдың жиіліктерін өзгертіп отырып қатынасты амплитудалары 

(амплитудалық жиілік сипаттама) мен фазалық ығысулардың  (фазалық жиілік 

сипаттама) бірнеше мәндерін анықтайды.  Кірістегі синустық сигналдың 

амплитудасы мен жиіліктердің өзгеру диапазонын объекттің динамикалық 

ерекшеліктеріне қарай таңдайды. 

  Объекттің динамикалық сипаттамалары ретінде келесі функцияларды 

атауға болады: объекттің өтпелі функциясы (объекттің сатылы әсерге 

реакциясы) және импульсты өтпелі функциясы (объекттің дельта-функция 

түріндегі әсерге реакциясы). Осы функцияларды біле отырып объекттің 

беріліс функциясын табуға болады.  

Сызықты және сызықтандырылған басқару объекттің аталған 

динамикалық сипаттамалары арасында бір мағыналы байланыс бар, 

сондықтан олар арасында айырмашылық жоқ деп есептеледі. 
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4 Дәріс №4. Басқару объекттердің модельдерін құрастырудың негізгі 

принциптері 

 

Дәріс мазмұны: басқару объекттердің модельдерін құрастырудың екі 

амалы. 

 

Дәріс мақсаты: басқару объекттердің модельдеу әдістерінің  

аналитикалық және тәжірибелік принциптерін оқу. 

 

4.1 Басқару объекттердің модельдерін құрастырудың екі амалы 

Басқару объекттердің математикалық модельдерін құрудың екі 

принципиалды әртүрлі амалдары бар: аналитикалық және тәжірибелік әдістер.  

Аналитикалық әдістерде объекттегі процестерді, оның матриалды және 

жылулық балансын қарастырып, объекттің статикасы мен динамикасының 

теңдеулерін жазады. Объект моделінің теңдеуін құрастырудың жалпы 

әдістемесі келесіде. Объекттің кейбір орныққан тепе-теңдік күйі үшін 

материалдық және энергетикалық баланс теңдеулері құрастырылады. Содан 

кейін орнықпаған күй үшін  теңдеу жазылады, ол реттеу әсерлер немесе 

сыртқы қобалжыту әсерлер себебінен пайда болған және объекттің 

материалды, энергетикалық балансын бұзатын  кірістегі шамалар (жылу 

немесе материалды ортаның, жылдамдықтың, т.б. ағындары) өзгерісімен 

реттелетін параметрдің – шығудағы шаманың ауытқуы арасындағы 

байланысты орнатады. Аналитикалық жолмен құрастырылған объекттің 

теңдеулері басқа біртектес объекттердің қасиеттерін сипаттауға жарайтыны 

осы амалдың құндылығы болып табылады. Аналитикалық әдістің 

кемшіліктері: құрастырған теңдеулерді талқылау және шешу өте қиын, 

математикалық бейнелеудің параметрлерінің сандық мәндерін алу өте көп  

еңбек сиымдылығын талап етеді. 

Егер де теңдеулерді құрастыру барысында объект динамикасына әсер 

ететін барлық факторларды есепке алсақ жоғарғы ретті туындылары бар 

дифференциалдық теңдеулерді аламыз, жиі жағдайда сызықты емес болатын, 

ал таратылған параметрлері бар объекттер үшін динамикалық қасиеттері 

дербес туындылары бар теңдеулерімен сипатталады. 

Екінші амал  «қара жәшік» концепциясында негізделген, яғни объекттің 

ішкі құрамы белгісіз, одан да зор, зерттеушіге керек те емес деп есептелінеді. 

Барлық ақпарат пассивті және активті тәжірибелерде объектті бақылаудан 

алынады. 

Активті әдістерде шығудағы шаманың өзгеруіне себеп болатын 

зерттелетін объектіге арнайы сыртқы әсерлер беріледі. Осы өзгерулер тіркеліп 

алынған мәліметтер математикалық өрнектермен аппроксимацияланады. 

Пассивті әдістерде арнайы сыртқы әсерлерді қолданбай объекттің қалыпты 

жұмыс барысында алынған ақпарат қолданылады. Осы ақпарат статистикалық 

әдістерімен өңделеді. 
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Тәжірибелік модельдердің артықшылығы параметрлердің өзгеру 

диапазонының кіші аралығында объект қасиеттері дәл бейнеленетіндігі және 

математикалық бейнелеудің қарапайымдылығы. Тәжірибелік әдістердің негізгі 

кемшілігі – теңдеуге кіретін сандық параметрлері мен объекттің құрылымдық  

сипаттамалары, процестің режимдік көрсеткіштері мен зерттелетін 

процестердің физика-химиялық заңдылықтары арасындағы функционалдық 

байланысты анықтау мүмкін емес. Сонымен бірге, тәжірибелік әдістерімен 

алынған математикалық бейнелеуді басқа біртектес объекттерге қолдануға 

болмайды.  

 Аналитикалық әдістер эмпирикалық әдістерге қарағанда жалпы болып 

табылады және олардың көмегімен алынған нәтижелер фундаментальды 

болады. Бірақ олар тәжірибелік модельдерге қарағанда күрделілеу болады, 

және маңызды қиыншылықтары аналитикалық модельді құрастыру қадамында 

пайда болады.  

Тәжірибелік әдістерімен басқару объектті бейнелеу үшін автоматты 

басқару теориясы мен статистика салаларынан білімдер жеткілікті болса, 

аналитикалық модельдерді жасау үшін әртүрлі математикалық аппаратты 

және физика, химия, гидродинамика, т.б. салаларынан білімдерді қолдану 

керек. Бірақ бұл қиыншылықтардың есесі қайтады: аналитикалық модельдер 

үлкен ақпараттық сиымдылығына ие.  

 

    4.2 Теңдеулерді сызықтандыру  

           Процестердің динамикасын модельдеудің ақырғы мақсаты оларды 

басқару жүйелерде динамикалық сипаттамаларды анықтауға қолдану болып 

табылады. Сондықтан міндетті түрде теңдеулердің шешімін табу керек. Осы 

себептен басқару объекттің математикалық моделін құрастыратын  

дифференциалдық және айырымдық теңдеулерді шығару үшін әртүрлі 

қарапайымдау болжамдар орнатылады. Салыстырғанда сызықты 

дифференциалдық теңдеулер жеңіл шешіледі. Бірақ әрқашан объекттің жүріс-

тұрысын сызықты теңдеумен бейнелеу мүмкін емес.  

 Осы себепке байланысты аргументтердің берілген диапазонында 

сызықты емес байланыстар сызықты өрнектермен аппроксимацияланады. 

Басқа сөзбен айтқанда кіріс аргументтердің берілген диапазонында сызықты 

емес теңдеулерді сызықты теңдеулермен орын басады - теңдеулер 

сызықтандырылады. Сызықты объекттерде кіріс және шығыс сигналдардың 

байланыстарын беріліс функциямен жеңіл сипаттауға болады. Осындай 

дәріптеушілік моделді құру процесін қарапайымдайды. Мысалы, 

дифференциалдық және айырымдық теңдеулерді сызықтандыру нәтижесінде 

сызықты динамикалық модельдерді аламыз, олардың математикалық 

аппараты толығымен құрастырылған. Осындай теңдеулерді шешу нәтижесінде 

объекттің параметрлері мен уақытқа тәуелді өтпелі процестің сипаттамалары 

алынады. 



17 
 

Әдетте сызықты емес элементтерді сызықтандыру сигналдардың 

өздерінің стационарлы мәндерінен кіші шамаға ауытқулары бар деген шартта 

орындалады. 

Кірістегі )(),...,(),( 21 txtxtx m , шығыстағы y(t) шамалары және f(t) сыртқы 

әсері бар элемент берілген болсын. Элементтің сызықты емес динамикалық 

теңдеуі келесідей еркін түрде жазылады: 

           ).,...,,(),...,,,...,,,...,...,,,,...,,( )(')(')()(

2

)(

1

''

2

'

121

lnl

m

ll

mm fffyyyxxxxxxxxxF       (4.1) 

          Орнықталған процесс кейбір тұрақты 00

00

22

0

11 ,,,...,, ffyyxxxxxx nn   

мәндерінде орындалатын болсын.  Сонда орнықталған күйдің теңдеуі (4.1) 

сәйкес келесідей болады 

                         ).0,...,0,()0,...,0,,0...,0,0,,...,,( '0000

21
fyxxxF

m
                                    (4.2) 

          Сызықты емес теңдеулерді сызықтандырудың негізінде келесідей болжам 

орнатылған: зерттелетін динамикалық процесте )(),(),...,(),( 21 tytxtxtx m  

айнымалылар өзгергенде олардың орнықты ),,...,,( 0
000

21
yxxx

m
 мәндерінен 

ауытқулары әрқашан жеткілікті кіші шама болады.  

          Аталған ауытқуларды ,...,,,...,,,...,, '''
21 1

yyxxxxx mm   деп 

белгілейік. Сонда динамикалық процесте 

,...).)(),()(
,...,),()(,),()(

''0

'
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'

22
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2
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1 21

ytytyyty
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          Динамикалық айнымалылардың кейбір орнықты мәндерінен ауытқулары 

кіші шамалар болу шарты әдетте автоматты реттеу жүйесі үшін орындалады. 

Бекітілген автоматты жүйенің жұмысының өзі осы шартты талап етеді. 

f(t) сыртқы әсер автоматты жүйенің жұмысына тәуелді емес, оның 

өзгеруі еркін бола алады, сондықтан (4.1) теңдеудің оң жағы 

сызықтандырылмайды (кейбір жағдайларда оныда сызықтандыруға болады).  

Сызықтандыру әдетте сызықты емес тәуелділіктерді Тейлор қатарына 

жіктеу жолымен орындалады; жіктеуді бастапқы стационар режим аймағында 

орындаймыз  және жіктеудің тек қана сызықты мүшелерін қалдырып, соңынан 

алынған теңдеуден статика теңдеуін алып тастаймыз.  

Осы процедура көмегімен модель теңдеулері анймалылары арқылы емес, 

олардың бастапқы стационар режимінен ауытқулары арқылы жазылады. 

Сызықтандыру процедурасы көмегімен алынған объекттің сызықты моделдері 

тек қана бастапқы стационар режимнен кіші ауытқуларда орындалатынын 

әрқашанда еске алып отыру керек. 

 Барлық туындыларын бөлек айнымалылар деп есептеп, аталған кіші 

ауытқулар дәрежелері бойынша F функциясын Тейлор қатарына жіктеп, (4.1) 

теңдеуді келесі түрде жазамыз: 
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  (4.3) 

  Бұл теңдеуде көпнүкте орнында жоғарғы дәрежелі мүшелер. Олар 

,...,...,, 21 yxx   кіші шамалы ауытқулардың дәрежелері мен көбейтінділерінен 

тұрады; алдындағы коэффициенттері F функцияның барлық айнымалылары 

бойынша аралас дербес туындылары немесе екінші және одан жоғары ретті 

дербес туындылары болып табылады. «0» белгілері  бар дербес туындылар 

олардың орнықталған нүктедегі мәндерін белгілейді. Басқа сөзбен айтқанда 

барлық дербес туындылары кейбір тұрақты коэффициенттер болып табылады 

(егер де F функцияда t уақыты тура тұрде орнатылған болса немесе 

орнықталған процесс айнымалы мәндерімен анықталатын болса, туындылар 

уақыт бойынша айнымалы функциялар болады).  

    (4.3) теңдеуден орнықталған күйдің (4.2) теңдеуін алып, жоғарғы ретті 

мүшелерін алып тастап, ізделінген сызықтандырылған динамика теңдеуін келесі 

түрде аламыз: 
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(4.4) 

      Бұл дифференциалдық теңдеу (4.1) теңдеу сияқты зерттеліп отырған 

динамикалық процесті сипаттайды. Бұл теңдеудің бастапқы теңдеуден 

айырмашылығы келесіде: 

  - бұл теңдеуде белгісіз функциялар бұрынғы )(),(),...,(),( 21 tytxtxtx m  

шамалар болмайды, олардың кейбір орнықталған ),,...,,( 0
000

21
yxxx

m
 мәндерден 

yxxx m  ,,...,, 21 ауытқулардың мәндері болып табылады; 

  - алынған теңдеу айнымалылардың ,...,,,...,,,...,, '''
21 1

yyxxxxx mm   

ауытқулары бойынша сызықты болып табылады; 

  - бұл теңдеу жуықталған болады, себебі оны алу кезеңінде жоғарғы ретті 

шамаларды алып тастадық. 

  (4.4) теңдеуі ауытқулар арқылы жазылған теңдеу деп аталады.  
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5 Дәріс №5 Объекттердің динамикалық сипаттамаларын 

анықтаудың аналитикалық әдістері 

 

Дәріс мазмұны: процестер динамикасының негізгі теңдеулер. 

 

Дәріс мақсаты: басқару объекттерді аналитикалық әдісімен 

модельдеуде қолданылатын негізгі заңдылықтарды оқу. 

 

5.1 Динамиканың негізгі теңдеулері 

Аналитикалық модельдер танып білетін модельдер болады. Осындай 

модельдердің ерекшелігі - құбылыс механизмдерін, яғни объектте болатын 

барлық себеп-салдарлық байланыстарын модель операторының құрамында 

қамтып көрсету. Басқару объекттердің сипаттамаларын аналитикалық жолмен 

анықтау олардың дифференциалдық теңдеулерін құрастыруда негізделген. 

Дифференциалдық теңдеулерін құрастыру үшін негізгі физикалық 

заңдылықтар қолданылады: масса, энергия және қозғалыс мөлшерін сақтау 

заңдары.  

  Кез келген математикалық модельді құрастыру модельденетін объектті 

физикалық бейнелеуден басталады. Сонымен бірге модельде көрсететін және 

оларды бейнелеу кезде қабылданатын негізгі келісімдерді орнататын объектте 

өтіп жатқан «элементарлы» болатын процестерді бөледі.  Бұл арада 

«элементарлы деген  «қарапайым» дегенді білдірмейді, тек қана ол процестер 

басқа күрделі процестердің құрастырушысы болатынын білдіреді. Әдетте 

«элементарлы» деп бір құбылыстар класының процестерін есептейді, мысалы, 

масса алмасу, жылу тасымалдау, т.б. Әдетте келесі «элементарлы» процестер 

есепке алынады: фазалар ағындарының қозғалысы, фазалар арасында масса 

алмасу, жылу беру, агрегаттық күйді өзгерту, химиялық түрлендіру. Есепке 

алынатын элементарлы процестердің тізімін объектті бейнелейтін 

математикалық модельге енгізілетін құбылыстардың жиыны анықтайды. 

  Жылуэнергетика өндірісінің негізгі технологиясы келесі элементарлы 

құрастырушылары бар физикалық процестерде негізделген: механикалық 

процестер (қатты материалдарды механикалық өңдеу); гидродинамикалық 

процестер (сұйықтық пен газды тасымалдау); жылулық процестері (жылыту 

және суыту); масса алмасу процестері (булану және конденсациялану). 

  Осы барлық процестерінің өту заңдылықтары олар өтетін ортаның 

қозғалу шарттарымен байланысты, ол шарттар гидро және газодинамика 

заңдарымен анықталады. Сонымен бірге олардың барлығы (біріншіден басқа) 

жүйенің бөлек бөліктері арасында зат пен энергияны тасымалдау элементарлы 

процестерінде негізделген. Осындай тасымалдау процестердің заңдылықтарын 

термодинамика оқиды.  Технологиялық процестердің элементарлы 

қадамдарындағы ғылым негізі жалпы болғандықтан, оларды анализдеу және 

олардың модельдерінің рұқсат етілген кластарын құрастыру принциптері де 

жалпы болады. 
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Термодинамиканың бірінші заңының келесідей математикалық және 

физикалық формулировкасы бар: элементарлы көлемдегі субстанцияның 

өзгеруі көлем бетінен кіру ағындар мен шығу ағындар шығындарының 

алгебралық қосындысына тең.  

Бұл заң материя мен оның қозғалысының жоғалмайтынын бейнелейді 

және масса, энергия мен қозғалыс мөлшерін сақтау заңдылықтары арқылы 

жазылады.  

Массаны сақтау заңы. Бұл заң классикалық механиканың негізгі заңы 

болып табылады: қозғалыстағы материалды жүйенің кез келген бөлігінің 

массасы уақыттан тәуелсіз және тұрақты шама болады.  

Қозғалыс мөлшерін сақтау заңы: қозғалыстағы материалды жүйенің кез 

келген бөлігінің қозғалыс мөлшерінің өзгеру жылдамдығы сыртқы күштердің 

қосындысына тең.  

Энергияны сақтау заңы: жекеленген жүйесіне жылудың шексіз кіші δQ 

шамасы беріліп, жүйемен шексіз кіші δA шамадай жұмыс жасалса, жүйе 

энергиясы de = δQ – δA шамаға өзгереді.  

 Бұл теңдеулер тағы бір, зат немесе энергия қозғалысы өтетін жүйенің 

энтропиясының өсуін сипаттайтын термодинамиканың екініші заңының 

теңдеуімен толтырылуы керек. Оларды масса мен энергияны тасымалдау 

заңдылықтары ретінде қолданады.  

Теңдеулер жүйесіне тағы да күй теңдеуін қосу керек.  

Математикалық модельдердің жалпы қасиеті болып келесі табылады: 

математикалық бейнелеуге кіретін теңдеулер саны міндетті түрде модельдеу 

процесінде ізделінетін айнымалылар санына тең болуы керек. 

Қарапайым дифференциалдық теңдеулерден тұратын математикалық 

бейнелеудің ерекшелігі болып табылатын бастапқы шарттарды қажетті түрде 

анықтаудың қажеттілігі. Дербес туындылары бар теңдеулерде бастапқы 

шарттармен бірге шектегі шарттарды да анықтау қажет (себебі параметрлер 

бірнеше координаттар бойынша таратылған), олар жалпы кезде уақыттан 

тәуелді функциялар болады.  

Кейбір кезде объектті дифференциалдық теңдеумен бейнелеу орнына 

айырымдық теңдеулер қолданылады. Осындай түрлендіруде қателік пайда 

болады, модельдеу нәтижесін бағалағанда, осы қателікті есепке алу керек. 

Динамика теңдеулер жүйесі әдетте сызықты емес болғандықтан, оларды 

аналитикалық  жолмен шешу жалпы кезде мүмкін емес. Сондықтан есеп 

спецификасына қарай теңдеулер және шектеулермен анықталатын кейбір 

байланыстарды жою үшін әртүрлі қарапайымдау әрекеттері орындалады. 

Сонымен бірге процестің маңызды қасиеттері сақталу керек. 

 

5.2 Динамика теңдеулерін қарапайымдау 

 Ең қарапайым (математикалық шешу жағынан) статикалық есеп болады. 

Уақыт және координаттар бойынша туындылар нөлге тең, сондықтан 

дифференциалдық теңдеулер орнына алгебралық теңдеулерді аламыз.   
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 Теңдеулер жүйесін қарапайымдылаудың бір әдісі кеңістік 

координаталарын санын азайтуда болады: үш өлшемді есепті екі немесе бір 

өлшемді есепке түрлендіреміз. Кеңістік өлшемін азайту себебінен жүйе 

бекітілмеген болады, сондықтан ағынның нақтылық үш өлшемдігін көрсететін 

алгебралық тәуелділіктерді қолдану қажет. Осындай болып көбінесе үгетілу, 

жылу беру, фазалардың ығысы, т.с. коэффициенттерінің ағын параметрлерінен 

эмпирикалық тәуелділіктері қолданылады. 

Күрделілік жағынан қарастырғанда келесі есеп стационарлы есеп болып 

табылады. Жинақталған параметрлері бар объекттердің стационарлы емес 

режимдері мен жалғыз координатасы бойынша таратылған объекттердің 

стационарлы емес режимдерін математикалық бейнелеуінде әдетте 

айнымалыларының уақыт бойынша өзгеруін көрсететін қарапайым 

дифференциалды теңдеулерін қолданады. Бірінші жағдайда тәуелсіз 

координата уақыт, ал екіншісінде – кеңістік координатасы болып табылады.  

 Стационарлы емес есептердің математикалық түрін қарапайымдылау 

үшін өзара байланысқан жүйелер санын азайту, теңдеулер санын азайту 

жолымен, бөлек теңдеулердегі кейбір байланыстарды жою жолымен, кеңістік 

координаттар санын азайту жолдарымен орындалады. Әрине, кейбір 

теңдеулерді жою жүйе дәрежесін төмендетеді. Математикалық көзқарас 

жағынан жүйе бекітілмеген болады. Жойылған теңдеулерді процестің жүріс-

тұрысын жуықтап көрсететін алгебралық тәуелділіктермен алмастыру керек. 

Мысалы, сәйкес параметрлері тұрақты деп есептелінуі мүмкін. 

 Көптеген практикалық жағдайларда нақты ағынның қозғалу заңдары 

тәжірибелік мәліметтер негізінде табылады. Тәжірибелік зерттеулерден 

ағынның нақты құрамын қамтып көрсететін кейбір коэффициенттері 

анықталады. Олардың барлығы ағынның интегралдық сипаттамалары болады, 

олар анықталған жуықтаумен нақты ағындағы қозғалыс мөлшерімен, 

жылулықпен, затпен алмасуды қамтып көрсетеді. Аталған коэффициенттер 

көмегімен және ағын кесіндісі бойынша параметрлердің орта мәндерімен 

жылу беру, гидравликалық кедергі, фазалар таратылуы көрсетіледі. Олар 

арасындағы байланыстар да тәжірибеден табылады. 

Жинақталған параметрлері бар модельдерде жүйенің барлық 

параметрлері кеңістік координаталарға тәуелсіз, тек қана уақыт функциялары 

болады. Кеңістік координаталары бойынша туындылары функциялардың 

айырымдарының канал ұзындығына қатынастарымен алмастырылады. 

Осындай объекттердегі процесті бейнелеуге аталған сақталу заңдары 

баланстық теңдеулер (массаның, энергияның, қозғалыстың) түрінде 

жазылады.  

 

6 Дәріс №6. Жинақталған параметрлері бар объекттерді 

аналитикалық әдістермен модельдеу 

 

Дәріс мазмұны: басқару объекттерді модельдеудің аналитикалық әдісін 

оқу. 
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Дәріс мақсаты: сиымдылықтағы деңгейді реттеу объекттерді модельдеу  

мысалдарында негізгі сақтау заңдылықтарын қолдануын оқу. 

 

Жинақталған параметрлері бар объекттердегі процестерін бейнелеу үшін 

сақтау заңдылықтары әдетте баланстық теңдеулер түрінде жазылады (масса 

мен энергияның балансы). 

Материалды баланс заңы бойынша бекітілген кеңістікте зат массасының 

уақыт бірлігінің өзгеруі кірудегі және шығудағы ағындардың алгебралық 

қосындысына тең: 

,
11
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i DD
dt

dG
        

мұнда: Di (i=1,k) –  i-ші кірудегі ағынның массалық шығыныҢ 

            Dj (j=1,r) -  j-ші шығудағы ағынның массалық шығыны; 

            G – қарастырылып отырған көлемдегі зат массасы; 

            t -уақыт. 

Сол сияқты уақыт бірлігінде заттың энтальпиясының өзгеруі 

қарастырылып отырған затқа жылуды әкелетін (немесе алып кететін) 

жылулық ағындардың алгебралық қосындысына тең: 
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i QQ
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мұндағы Qi (i=1,k) – i-ші кірудегі жылу ағыны; 

                Qj (j=1,r) -  j-ші шығудағы жылу ағыны; 

               I – дене энтальпиясы. 

 Әртүрлі  процестердің олардың әртүрлі жүріс-тұрысындағы жалпы 

модельдеу теориясын орнату мүмкін емес. Сондықтан негізгі масса, энергия, 

қозғалыс мөлшерін сақтау заңдарды ең сипатты процестерде қолдануды 

көрнекі көрсету үшін бірсыпыра мысалдарды қарастырамыз. Бұл мысалдар 

қарапайым жағдайларда, кейбір маңызды емес факторларды есеп алмай  

қарастырылады. Қарапайым жағдайлар үшін объекттің орнықтылығы оның 

дифференциалдық теңдеулерінен дәлелденеді. 

   Өндірістегі объекттерде әртүрлі сиымдылықтар жиі кездеседі, 

олардың кіру, шығу ағындарының ерекшеліктері мен құрылысына 

байланысты белгілі динамикалық қасиеттері бар.  

   1 мысал. 6.1 сұлбада көрсетілген сиымдылықты қарастырайық. 

Бұл сиымдылықта кіріс ағынның шамасы деңгейден тәуелсіз, себебі 

сиымдылыққа атмосфералық қысым әсер етеді, ал сұйықтық оның 

деңгейінде орнатылған құбырдан түседі. Сиымдылықтан сұйықтық 

шығыны сорғы арқылы өткізіледі, сондықтан оның да шамасы 

деңгейден тәуелсіз 
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  Кірудегі және шығудағы ағындар арасында тепе-теңдік бұзылса 

Qn Qc; Q=Qn-Qс  деңгейде өзгереді 

 h= t
F

Q
t

F

QQ cn 



.                            

  Осыдан дифференциалдық теңдеуін анықтаймыз: 

                                               Q
Fdt

dh

dt

hd


 1
.                                                   (6.1) 

  Осы теңдеуді Лаплас түрлендіруі бойынша түрлендіріп беріліс 

функциясын аламыз: 

                        
pF

pW
11

)(                                  

2 мысал. 6.2 суреттегі сиымдылықта сұйықтық атмосфераға ағады. Бұл 

жағдайда кіріс ағынның шамасы деңгейден тәуелсіз, ал шығыс ағынның 

шамасы оған тәуелді. Шығу ағын шамасы ысырманың кедергісі мен және 

оның үстіндегі қысым шамасымен анықталады. Осы объекттің статикалық, 

динамикалық, сызықтандырылған модельдерін шығару толығымен [1, 3.1 б.] 

келтірілген.  

   3 мысал. Гидравликалық аккумулятордың сұлбасын қарастырайық (6.3 

сурет). Ауамен толтырылған сиымдылыққа үздіксіз майдың кейбір шығыны 

беріліп тұрады. Аккумулятордан ол бірқалыпты емес түседі, қажеттілігіне 

тәуелді. Осы себептен сиымдылықтағы деңгейдің тербелістері пайда болады, 

олар кіріс пен шығысқа әсер ететін қысымның тербелістеріне келтіреді. 

   Объект кірісі мен шығысы келесі өрнектермен анықталады 

                                     ,01 PPFCQ nnn                               (6.2) 

                                                ,20 PPFCQ ccc                     (6.3) 

мұндағы  Сп және Сс — тұрақты коэффициенттер; 

       Р1 — қысымды құбырдағы қысым;  

       Ро — сиымдылықтағы қысым;  

      Р2 — төгетін құбырдағы қысым;  

      Fn — кірістегі ысырманың өткелі;  

      Fc — шығыстағы ысырманың өткелі.  

  Сиымдықтағы май деңгейі мен оның үстіндегі газ көлемі арасында 

келесідей тәуелділік бар: 

                                              ,)1( max

max

V
h

h
V                                                                        (6.4) 

   мұндағы Vmax – сиымдылық көлемі; 

                   hmax – сиымдылық биіктігі. 

  Деңгей көтерілу себебінен пайда болған сиымдылықтағы қысым келесі 

өрнекпен анықталады 
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                   .max

0
V

V
P                                           

Соңғы теңдеуге (6.4) өрнекті қойып, келесіні аламыз 

                                       
hh

h
P




max

max

0 .                                                             (6.5) 

 (6.2), (6.3) және(6.5) өрнектерден сиымдылықтағы май деңгейіне шығын 

мен ағынның тәуелділіктері анықталады: 

                ;
max

max

1
hh

h
PFCQ nnn


                     

         .2
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Соңғы екі теңдеулерден (6.1) теңдеуді есепке алып гидравликалық 

аккумулятордың теңдеуін анықтаймыз: 

                                         ].[
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4 мысал. Екі қатынас сиымдылықтар үшін  (6.4 сурет) объект келесі 

теңдеулер жүйесімен бейнеленеді: 
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                                                           (6.6)        

 мұндағы  Q12=Q12(H1-H2) – кейбір жалпы кезде сызықты емес монотонды 

функция, S1, S2 – сиымдылықтардың кесінділерінің аймақтары. 

  (6.6) теңдеуі басқару шамаларының y  және әсерлердің  u  

векторларының әр қайсысының екі координаталары бар  

u = Qп1, Qп2,  y = H1, H2 

объекттің математикалық бейнелеуі болып табылады.  Qc1 және Qc2 

шығындарын бақылайтын құралдарының болуына себепті қобалжыту әсер 

векторын Qc1, Qc2, бақыланатын  g немесе бақыланбайтын  f  әсер деп 

қарастыруға болады.. 

 Басқарылатын H1, H2 координаттарын күй векторы yxxx  },{ 21  ретінде 

қарастыруға болады.  y  векторының өзара байланысқан және u  векторының 

координаттарының екеуінеде тәуелді екі координатасы болғандықтан, 

объектті көпбайланысты деп есептеуге болады.  
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                                      а)                                   б)           

а) физикалық сұлба; б) құрылымдық сұлба 

6.1 сурет – Еркін деңгейі бар сиымдылық (шығудағы ағын сорғымен 

орнатылады) 

 

                                  
                                      а)                                   б)           

а) физикалық сұлба; б) құрылымдық сұлба 

6.2 сурет  – Шығудағы ағыны деңгейден тәуелді сиымдылық  

 

                                              
                                      а)                                   б)           

а) физикалық сұлба; б) құрылымдық сұлба 

6.3сурет – Гидравликалық аккумулятордың сұлбасы 

 

                                 
6.4 сурет – Сиымдылықтар каскады 
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  7 Дәріс №7. Деңгейін  реттеу объектті модельдеу  

 

Дәріс мазмұны: басқару объектті модельдеудің аналитикалық амалы. 

 

Дәріс мақсаты: жинақталған параметрлері бар технологиялық объектті 

модельдеу мысалын оқу. 

 

Тоқыма өнеркәсібінде соңғы өнімді алу үшін шикі зат көптеген 

өндірістерде әртүрлі өңдеулерден өтеді. Әртүрлі бояғыш затпен бояу 

кезеңінен тұратын матаны өңдеу процесі технологиялық процестердің бірі 

болып табылады. Соңынан технологиялық процесті жеңілдету үшін мата бір 

үздіксіз лентаға ызылады. Роликті бояу машиналарда периодты боялған кезде 

мата роликтер бойынша жылжып, көп рет бояу ерітіндіден өтеді.  

Өңдеу өндірісінде басқару факторлар ретінде келесілерді қарастыруға 

болады; бояу машиналар ванналары мен кептіру агрегаттардың 

температураларын реттеу, ерітінділердің деңгейі мен концентрациясын, 

ылғалдығын, керілісін, матаның ені мен апшуын, жылдамдылық режимдерін 

реттеу. 

Қарастырылып отырған технологиялық процесімен бірге материалды 

өңдеудің алдыңғы кезеңдерін сипаттайтын параметрлердің айтарлықтай көп 

санын қобалжыту факторлар ретінде қарастыруға болады. Олардың негізгісі 

келесілер болады: материалдың физика-механикалық қасиеттері (ылғалдық, 

алдындағы химиялық өңдеудің сапасы, талшық және қоспа түрі, т.с.), ерінділір 

мен бояғыш заттардың сапасы мен тұрақтысы, материалдың керілісі, жылулық 

режимдер, т.б. 

Көпөлшемді басқару объектінің шығу координаттары ретінде өңдеу 

өндірістің технологиялық процестерінің нәтижелілік көрсеткіштері болып 

табылады. Олар өндірістің тиімділігі, өнім сапасы, материал мен энергия 

шығындарымен анықталады.  

Бояу машинаның ваннасы тоқыма өнеркәсібінің аппараттарының бірі 

болып табылады. Осы объектті деңгейді реттеу объектілердің тағы бір мысалы 

ретінде қарастырайық. 

Машинаның ваннасына  бастапқы ылғалдығы m1 болатын мата түседі. 

Мата ваннадан шыққан кезде m2 ылғалдыққа дейін сығылады. Ванна толып 

кетпес үшін әдетте m2>m1. Ванна арқылы G кг/сек құрғақ матасы өтеді. 

Ваннаға реттеу клапан арқылы бояғыш заттың Qк ерітіндісі түседі. 

Сұйықтық шығыны 21,mm  айнымалылардың функциясы болады: 

).,,( 21 mmGfQp   

Бұл  жерде келесі өрнекті қолданамыз 

,
)( 12



mmG
Qp




 
бұл жерде ρ – матамен алып кетілетін ерітіндінің тығыздылығы. 
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Орныққан күйде ерітіндінің кірудегі шығыны сүйықтықтың ванна алып 

кетілетін Qp шығынына тең: 

,00  pno QQ  

мұндағы 

                                                     

)( 10200

0

mmG
Qp


 ,                     (7.1) 

орныққан күйді сипаттайтын шамалар «0» индексімен белгіленген.  

Тұрақсыз күйде (кіру айнымалының nnn QQQ  01 шамаға немесе 

шығынның ppp QQQ  01  шамаға өзгергенде) ваннадағы сұйықтық шамасы 

өзгереді, сонымен бірге dt уақытысында сұйықтық көлемі келесі шамаға 

өзгереді 

,V 0 dHSd   

мұндағы S0 — берілген Н0 сұйықтық деңгейіне сәйкес ванна кесіндісінің 

ауданы (ваннадағы мата көлемін есепке алмаймыз). 

dt уақытында 

                                                  
.)( 011 dHSdtQQ pn                          (7.2) 

 (7.2) теңдеуді dt шамасына бөліп, алынған теңдеуден  (7.1) ) теңдеуін 

аламыз, нәтижесінде келесіні жазамыз 

                                                    
pn QQ

dt

dH
S 0 .                                           (7.3) 

Мөлшерсіз шамаларға көшу үшін келесі белгілерді орнатамыз:  

0H

H
  - реттелетін шаманың (бұл жерде деңгейдің) салыстырмалы 

өзгеруі; 

Н0-  реттелетін шаманың номиналды (немесе берілген) мәні;  

        maxn

n

Q

Q
  - кіріс ағынның (реттеу әсердің) салыстырмалы өзгеруі; 

        maxn

p

Q

Q
f


 - сұйықтық шығынының (қобалжыту әсер) салыстырмалы 

өзгеруі. 

Осы белгілерді қолданып (7.3) теңдеуін келесі түрде жазамыз: 

f
dt

d

Q

HS

n

 


max

00  

немесе 

,f
dt

d
Ta  
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мұндағы 
max

00

n

a
Q

HS
T  - объекттің уақыт тұрақтысы. 

Сонымен, ерітіндінің денгейін реттеу объект ретінде ваннада 

интегралдау (астатикалық) буынның қасиеттері бар, оның кірісіне μ реттеу 

әсерден басқа келесідей қобалжыту әсері беріледі 

   

).(
1

])()()[(
1

0
2

0
11020

max

20

2

10

1

0

maxmax

G
m

G
m

G
mm

Q

m
m

Q
m

m

Q
G

G

Q

QQ

Q
f

n

ppp

nn

p































  (7.4) 

         Максималды кіріс ағыны 

           

.
)( max1max2max

max


mmG
Qn


  

    maxnQ  шамасын (7.4) теңдеуіне қойып, түрлендіріп келесіні аламыз 

,332211 fkfkfkf   

   мұнда 

               max1max2

2
3

max1max2

1
2

max

1 ;;
mm

m
f

mm

m
f

G

G
f














 

- әсерлердің түрлері; 

             max

0

32

min1max2

1020

1 ;
G

G
kk

mm

mm
k 






 
- оларға сәйкес коэффициенттері. 

Сонымен әсерлер матаның жылдамдығының немесе массасының 

өзгеруінен, сонымен бірге ваннаға түсетін және одан алып кетілетін мата 

ылғалдығының мәндерінің өзгеруімен пайда болады. 

          Осы әсерлерді есепке алғанда объект теңдеуі келесідей жазылады 

., 33221 fkfkfk
dt

d
Ta  


 

Реттеу әсерге қатысты беріліс функциясы 

 .
1

)(
0 pT

pW   

Ал әр қобалжыту әсерлерге қатысты беріліс функциялар 

pT

k
pW

0

1
1 )(  ,    

pT

k
pW

0

2
2 )(  ,   .)(

0

3

3
pT

k
pW   
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8 Дәріс №8. Жылуалмасу процестерін модельдеу  

 

Дәріс мазмұны: жылуалмасу процестерін аналитикалық модельдеуге 

жылулық баланс теңдеуін  қолдану. 

 

Дәріс мақсаты: жылуалмасу процестерін модельдеудің мысалдарын 

оқу. 

 

Жылуды бір жылу тасығыштан екіншіге қабырғасы арқылы тасымалдау 

процесін  зерттеу үшін  бірнеше элементарлы кезеңдерді бөлуге болады: 

ыстық жылу тасығыштан жылудың  суықтау болатын қабырғаға көшу, 

қабырға материалымен жылуды сіңіру және қабырғаның қызуы, жылудың 

қабырға көлемі бойынша таралуы, жылудың қабырғадан суық жылу 

тасығышқа көшуі.  

Егер де жылумен алмасу процесі стационарлы режимде өтсе, онда 

материалдың (жылутасығыштар мен қабырғаның) әр нүктесіндегі температура 

уақыт бойынша өзгермейді. Жинақталған параметрлері бар модельді 

(математикалық бейнелеуге кеңістік координаталары кірмейтін кезде) қолдану 

жолымен жүйенің температуралары арасындағы алгебралық қатынастарын 

аламыз. Егер де температуралар уақыт бойынша өзгеретін болса, 

математикалық бейнелеу қарапайым дифференциалдық теңдеулер жүйесі 

түрінде алынады (аргумент ретінде уақыт болады).  

Температуралардың кеңістік координаталардан тәуелділігін есепке алсақ 

статиканың математикалық бейнелеуі қарапайым дифференциалдық 

теңдеулер (кеңістік координата жалғыз болса) немесе дербес туындылары бар 

дифференциалдық теңдеулер түрінде жазылады. Бұл жағдайда тәуелсіз 

айнымалы ретінде кеңістік координаталар қабылданады.  

Кеңістік бойынша таратылған эффектер болатын болса динамикалық 

модель дербес туындылары бар дифференциалдық теңдеулермен бейнеленеді 

және тәуелсіз айнымалылардың бірі уақыт болады. 

Жылудың бір жылу тасығыштан (мысалы, сұйықтық немесе газдың  

ыстық ағыны) басқаға (қабырғаларға) көшу интенсивтілігі олар арасындағы 

температураларының айырымына және де жылулық кедергілеріне тәуелді. 

Бірақ есептеу теңдеулеріне  әдетте кедергіні емес, оған кері шаманы енгізеді α 

– жылу беру коэффициенті, q – жылулық ағын. Толық q жылулық ағыны α 

жылуберу коэффициенті, F беттің аймағы  мен  ∆T температуралық 

тегеуріннің көбейтіндісі ретінде анықталады:  

.TFq          

Бұл теңдеуді қабырғаның ыстық суйықтықтан қызуымен бірге керісінше 

суық сұйықтықтың ыстық қабырғамен жылытуына қолдануға болады; тек қана 

∆T таңбасы өзгереді.  

Егер де қабырғадағы жылудың таралуын есепке алмасақ, сұйықтықтың 

ыстық ағынынан қабырғаның қарсы жағындағы суық ағынға жылуберуді 
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келесідей түсінуге болады: бұл процесте жылу ағын екі тізбектелген жылу 

беру кедергілерді жеңеді – ыстық ағыннан қабырғаға және қызған қабырғадан 

суық ағынға. 

Кедергілер орнына жылу беру коэффициенттерін (α1 және α2) қолданып, 

жылуберу коэффициентін (K) анықтайтын өрнекті аламыз: 

.
111

21 


K
 

Практикалық есептеулерде жиі жағдайда жылу беру коэффициентін 

ағындар арасындағы жылуалмасудың интенсивтілігі ретінде қолданады:  

.TFKq   

Жылу беру коэффициенттері бөлек есепке алынатын болса ағындарды 

айыратын қабырғаның орта температурасын қабылдайды.  Басқа сөзбен 

айтқанда қабырға материалының жылу өткізгіші соншама үлкен  

болғандықтан температураның құлауы жоқ деп есептеледі.   

Жылу беру коэффициенттері көп деген параметрлерге тәуелді, әсіресе  – 

ағын жылдамдылығынан, сұйықтықтың қабырғаға соғу тәртібіне, 

сұйықтықтың тығыздылығы мен жылу өткізу қабілетіне. Дәл есептеулерді 

орындағанда жылу беру коэффициентінің ағын параметрлеріне тәуелді екенін 

есепке алу керек. Бірақ көп деген жылуалмасы жабдықтарының инженерлік 

есептеулеріне қарапайымдылап қарастыру жеткілікті. 

Қабырға арқылы жылу алмасу процестің математикалық бейнелеуін 

шығару үшін жылу қоры бар әр ортаның жылулық балансын қарастыру керек. 

Бұл баланс көлемдегі жылудың жиналуын анықтайтын жылудың келуі мен 

әкетілуінен құрастырылады. 

Жылудың жиналуы температураның өзгеруімен байланысты: 

TVcp   

немесе элементарлы көлем үшін  

,dldTScp   

мұндағы – тығыздылық; 

          – меншікті жылусиымдылық;  

               V – көлем;  

               S – ағын кесіндісі; 

         – ағынның элементарлы бөлігі.  

 Жылудың келуі мен шығыны жылу беру (жылу тасымалдау) қасиетімен 

анықталуы мүмкін, ал таратылған параметрлері бар ағынды жүйеде –ағынмен 

келетін және алып кетілетін жылумен.  

  Конвективті ағынмен аппаратқа түсетін жылу   TcG p  деп 

анықталады, немесе элементарлы d  уақытында элементарлы көлем үшін 

 dTcG p  , мұндағы G – ағынның көлемдік шығыны.  

Қарастырылып отырған көлемнен конвективті ағынмен алып кетілетін 

жылу мөлшері келесі өрнекпен анықталады: 
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  )( TTcG p  

немесе элементарлы көлем үшін 

.)(  dTTcG p   

Жылу берумен анықталатын жылудың түсуі:  

VTT
V

F
K âí  )(  

немесе элементарлы көлем үшін элементарлы уақытта  

VdTT
V

F
K âí  )( , 

 мұндағы – сыртқы жылу тасымалдағыштың температурасы.  

Алынған өрнектерді есепке ала отырып жүйедегі жылудың жиналуы 

келесідей болады:  

  ,)()(  TTKFTTcGTcGTVc âíppp   

немесе элементарлы көлем үшін элементарлы уақытта  

.)()(  dldTT
V

F
KddTTcGTcGdldTSc âíppp   

Қарапайым түрлендірулерді орындап, толық көлемінде толық (идеалды) 

ағын бөліктерінің толық араласуы орындалатын жылуалмастырғыштардың 

динамикасын бейнелейтін  жылу баланс теңдеуін аламыз:  

),()( 0 TTKFTTcG
d

dT
Sc âípp  


  

мұндағы – кірістегі және идеалды араласу аймағындағы ағынның 

температурасы.  

Ығыстырып шығару принципімен жұмыс істейтін құбырлы 

жылуалмастырғыштар үшін сәйкесінше динамика теңдеуі келесідей 

жазылады:  
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Статикалық режимде жүйедегі жылу жиналуы нөлге тең болғандықтан 

жылуалмастырғыштардың статика моделі келесідей болады: 

,0)()( 0  TTKFTTcG âíp  

құбырлы жылуалмастырғыштардың статикасы келесі теңдеумен бейнеленеді: 

),( TT
Vcu

KF

l

T
âí

p







 

мұндағы u- ағынның қозғалу жылдамдығы. 

Осы теңдеулер негізінде жылуалмасу аппаратарының әртүрлі нұсқалары 

үшін математикалық бейнелеуін құрастыруға болады. 
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1 мысал. Жылуалмастырғыш ретінде жұқа қабырғалы иректүтік 

қарастырылады. Ол бойынша идеалды ығыстыру режимінде суытылатын 

сұйықтық ағыны қозғалады. Иректүтік сиымдылық арқылы үздіксіз ағатын 

суға салынған, сондықтан суытатын судың температурасы  Tвн тұрақты деп 

есептеледі.  

Ағын иректүтік бойынша u жылдамдығымен қозғалады; кірісіндегі ағын 

температурасы, иректүтіктің ұзындығы, оның кесіндісі,  K жылу беру 

коэффициенті, суытылатын сұйықтықтың жылу сийымдылығы мен 

тығыздылығы белгілі. Параметрлер температурадан тәуелді емес деп 

есептеледі, көлемнің өзгеруін есепке алмаймыз. Жұмыс режимі стационарлы 

деп аламыз.  

Ағын шығысындағы температураны анықтау керек.  

 2 мысал. «Құбыр құбырда» деген тәртіппен құрастырылған 

жылуалмастырғышта сұйықтық суытылады. Суытылатын сұйықтық пен суық 

агент параллельді қозғалады. Берілген: суытылатын сұйықтық пен суық 

агенттің бастапқы температуралары мен тығыздықтары, 

жылуалмастырғыштың құбырларының диаметрлері: ішкі және сыртқы (суық 

агент үшін), жылуалмастырғыштың ұзындығы, сұйықтық пен суық агенттің 

жылу сиымдылықтары, суытылатын сұйықтық пен суық агенттің көлемнің 

шығындары, жылу беру K коэффициенті. Жылуалмастырғыш шығысындағы 

ағындардың температурасын анықтау керек. 

3 мысал. Интенсивті араластыруы бар жылу айырбастағышқа белгілі 

температурамен сұйықтық ағыны түседі.  

Жалпы кезде процесс келесідей шарттарда өтеді: қоршаған ортамен 

жылу алмасу бар және қабырғалардың жылу сиымдылығын есепке алу керек. 

Осының бәрін есепке алып жылулмастырғыштың моделінің теңдеулерін 

дербес туындылары бар дифференциалдық теңдеулер жүйесі ретінде алуға 

болады.   

Практикада нақты ағынның қозғалу заңдылықтары тәжірибелік 

мәліметтер негізінде табылады. Осындай заңдылықтарды қолдану жолымен 

ағынның үшөлшемдігін есепке алмауға, бірсыпыра теңдеулерді 

қарапйымдылауға, басқаларын жоюға мүмкіндік береді. Эмпирикалық 

тәуелділіктер ағынның нақты үшөлшемдігін анықталған дәрежеде көрсетеді, 

сондықтан осындай қарапайымдауларды орнатуға болады.  

Қарастырып отырған мысал үшін келесідей қарапайымдау шарттарды 

орнатуға болады: 

1) Сыртқы ортамен жылуалмасуды есепке алмау. 

2) Қоршаған ортамен жылуалмасу теңдеуін физикадан белгілі 

тәжірибелік тәуелділікпен орын басуға болады. Бұл кезде процесс моделі 

бірінші ретті дифференциалдық теңдеумен көрсетіледі. 

3) Жылу айырбастағыш қабырғаларының жылу сыйымдылығын 

есепке алу үшінде сол сияқты тәжірибелік тәуелділіктерді қолдану.  Бұл кезде 

екінші ретті қарапайым дифференциалдық теңдеу түріндегі модельді аламыз. 

Теңдеулерді шығару жолы [1, 3.4 т.] келтірілген. 
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9 Дәріс №9. Идентификация мәселесінің жалпы амалдары  

 

Дәріс мазмұны: басқару объекттерді идентификациялау туралы жалпы 

мәліметтер.  

 

Дәріс мақсаты: идентификациялау теориясының жалпы 

анықтамаларын оқу; басқару объекттерді модельдеудің тәжірибелік әдістерін   

классификациялау. 

 

Алдында қарастырған аналитикалық әдістер көмегімен объекттің 

математикалық бейнелеуін физика, химия, механика, т.б. заңдарының 

негізінде аламыз. Осы әдістер оқып білу әдістері болып табылады. Объект 

немесе құбылыс механизмін, яғни объектте бар барлық себеп-салдар 

байланыстарды модель операторының құрылымында көрсету осындай 

модельдердің ерекшелігі болып табылады.  Айтылған байланыстарды 

есептемесе, модельдің біліп тану қасиеті жойылар еді, себебі білу үшін жалғыз 

«қалай» деген сұраққа емес, сонымен бірге «неге» деген сұраққа да жауап алу 

керек. 

Қарастырылып отырған объект құрылымы қарапайым болса және жақсы 

оқылған болса ғана осындай амалмен жақсы нәтижеге жетуге болады. 

Сонымен бірге жұмыс істеп тұрған жүйелерге әртүрлі сыртқы және ішкі 

қобалжыту әсер себебінен олардың сипаттамалары өзгереді. Сондықтан 

практикада күрделі жүйеде өтетін физикалық процестерді тек қана теориялық 

жолмен зерттеп оның дәлдігі жоғары математикалық моделін құру мүмкін 

емес. Осы себептен объект күрделі немесе жеткілікті оқылмаған болса, 

модельдеуге тәжірибелік әдістерін қолданады; бұл кезде технологиялық 

мәліметтер статистикалық өңделеді.   

Басқару теориясының маңызды бағыттарының бірі кірудегі және 

шығудағы сигналдар өлшеулер нәтижелерінің негізінде объекттің 

сипаттамаларын анықтау есебін шешу, осы есеп объектті идентификациялау 

деп аталады. Модельдердің осы класы– оларды басқару есептерін шешуге 

қолдану  жалғыз  мақсатымен  құрастырылады. Идентификациялау 

теориясының әдістері көмегімен құрастырылған  модельдер аналитикалық 

модельдерге қажетті құбылыстың ішкі механизмдерін бейнелемеуі мүмкін, 

бұл бейнелеу біліп тану модельдерге қажет. Олар объект кірістері мен 

шығыстары арасындағы тек қана кейбір формалды байланыстарды орнатады. 

Осы байланыстың сипаттары мен ерекшеліктері басқару объектті 

идентификациялау процесінде алынған модельдің негізі болып табылады. 

Сонымен, идентификация пайдаланудағы жүйелердің априорлы және 

тәжірибелік ақпараттары бойынша математикалық модельдерін құрудың 

әдістерін оқиды және әртүрлі физикалық табиғаты бар күрделі объекттерді 

басқарудың теориясы мен практикасында негізгі әдістерінің біреуі болып 

табылады  
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Жалпы түрде идентификация есебі объекттің кірістегі әсерлерін 

шығыстағыға түрлендіретін оның операторын табу болады. Математикалық 

кіріс және шығыс функциялары арасындағы сәйкестікті келесі өрнек түрінде 

жазуға болады 

y(t) = A(f)u(t), 

мұндағы A(f) – алдына ала белгісіз математикалық оператор, оны 

анықтау керек;  

     y(t) – объекттің шығу координаталарының векторы;  

     u(t) – басқару (кіріс) векторы;  

     u және y – сәйкесінше идентификацияланатын жүйенің кірісіндегі 

және шығысындағы векторлық айнымалылары, олар детерминді немесе 

кездейсоқ болуы мүмкін.  

   u және y шамалары объектте кездейсоқ бөгеттер бар болған кезде 

өлшенетінін есепке алып отыру керек. Идентификациялау есебінде белгісіз А 

операторын бағалау керек. 

 Процесс динамикасын зерттеудің  тәжірибелік әдістерінің барлығы 

оның кірісінегі және шығысындағы координаттарында сақталатын ақпаратты 

өңдеуде негізделген.  Априорлы ақпарат – объекттің кіріс және шығыстарын 

бақылау алдында бар ақпарат. Апостериолы ақпараттың сандық қасиеті бар 

яғни бұл объекттің кіріс пен шығысын бақылаудың нәтижесі (протокол).  

Үздіксіз объекттер үшін үздіксіз функциялардың (бақылау периодында 

кірістер мен шығыстарын өлшеулері) тіркелулері бар. Дискретті жағдайда 

протокол өлшеулердің кестесі болып табылады. 

Жүйе жұмысы туралы қажетті мәліметтерді жинау мақсатымен объектте 

тәжірибелер өткізіледі, содан кейін алынған ақпарат пен сәйкес әдістерді 

қолданып жүйенің математикалық моделі туралы нақты ақпаратты алу керек.  

Объектте тәжиребелерді өткізу әдісі бойынша активті, пассивті және 

аралас идентификациялау әдістерін қарастырады.  

 Егер де зерттелетін объекттің кірісіне алдын ала таңдалынған сынау 

әсерлер берілсе идентификациялау әдістері активті болып табылады;  сынау 

әсерлер уақыттан тәуелді импульсты, периодты немесе кездейсоқ функциялар 

болады.    

Көп жағдайларда жасалынды сынау әсерлермен объекттің пайдалану 

режимін бұзуға рұқсат берілмейді. Осындай жағдайда идентификациялаудың  

пассивті әдістері қолданылады, олар әдетте кірудегі сигналдың кездейсоқ 

табиғатты тербелістерін  қолданатын статистикалық  әдістер болады. Осы 

әдістерді тиімді қолдану үшін бақылаудың үлкен интервалын алады. 

Жасалынды әсердің болмағаны  идентификациялау  аппаратурасының басқару 

процеске жағымсыз әсерін жояды, бірақ идентификациялау дәлдігі 

төмендейді, әсіресе басқару шаманың кішкене деңгейлерінде. Қай әдісті 

қолдану дұрыс сұрағы қарапайым емес, объекттің белгілі қасиеттеріне, 

идентификацилаудың қажетті дәлдігіне және сынау сигналдың түріне тәуелді.   
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Ең кең мағынасында идентификацияны тізбектеп шешілетін есеп ретінде 

қарастыруға болады: тәжірибелерді жоспарлау, белгісіз  А операторы қай 

класқа жататынын анықтау, белгісіз параметрлерді бағалау (детерминді 

немесе кездейсоқ шамаларды немесе функцияларды).  Идентификация 

мәселесіне осындай амал қиын шешілетін есепке келтіріледі. Есепті осылай 

тұжырымдау тәжірибелерді жоспарлау, белгісіз оператор класын бағалау және 

белгілі кластағы оператордың параметрлерін бағалау есептерін бірге шешуге 

келтіреді.   

Идентификациялау мәселесінің тағы да бөтен тұжырымдауы бар, ол тек 

қана тәжірибелерді жоспарлау мен белгілі кластағы оператордың белгісіз 

векторлық немесе скалярлық параметрін бағалауды талап етеді. Бұл 

тұжырымдауда кейбір с  векторлық немесе скалярлық параметрінің дәлдігіне 

дейін  А оператордың класы белгілі деп есептеледі (оператор класы 

идентификацияланатын жүйе туралы априорлы ақпарат негізінде анықталған 

деп есептеледі). Сонда  (9.1) операторлық теңдеуді келесі түрде жазамыз: 

y(t) = A(с)u(t), 

мұндағы A(с) – u сигналына әрекет жасайтын және белгілі тәртібімен 

белгісіз с параметрге тәуелді оператор. 

   Осы жағдайда келесіні орнату қажет: u және y сигналдарды бақылаудың 

жоспарын құрастырып, белгісіз с параметрдің белгілі мағынадағы оптималды 

болатын  бағаларын табуға болатын оларды бағалаудың әдісін таңдау керек.  

Кейбір жағдайларда идентификация есебі белгілі кластағы оператордың 

параметрлерін бағалау есебі ретінде қарастырылады. Сонымен бірге, бақылау 

нәтижелері алынған деп есептеледі, соларға сүйеніп  параметрлер бағаларын 

іздеу керек.   

Жүйе туралы априорлық ақпарат көлеміне қарай идентификациялау кең 

мағынадағы (құрылымдық идентификация) және тар мағынадағы 

(параметрлік және параметрлі емес) деп бөлінеді.   

Құрылымдық идентификациялау есебінде объект операторының 

құрылымы мен түрін анықтайды, басқа сөзбен айтқанда объекттің 

математикалық моделінің түрін. Модель құрылымын анықтау мәселе 

идентификациялау теориясының негізгі мәселесінің бірі болып табылады. 

Әдетте құрылым кейбір белгісіз параметрлер жиынының дәлдігімен 

тәжірибелер алдында таңдалынады. Модель құрылымы туралы шешім 

анықталған модельдер класында таңдалынады.  Бірақ объекттің бақылауға қол 

жетімді ақпараттық жиыны негізінде модель құрылымын таңдаудың 

формалданған амалдары мен әдістері жоқ.  Бұл жағдай келесі себепке тәуелді: 

модель құрылымының кейбір элементтерінің адекватты математикалық 

түсіндірмесі болмайды. Сондықтан жиі жағдайда құрылымдық жиынды 

математикалық тілде бейнеленетін, сондықтан берілген жиындағы 

функциялар класынан таңдалатын, математикалық категориялары мен 

объекттеріне дейін кемітеді. Математикалық модельдің нақты таңдалуы 

объект типіне тәуелді.  Техникалық жүйелердің математикалық модельдері 
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ретінде қарапайым және дербес туындылары бар дифференциалдық 

теңдеулерді қолданады. Және де басқару есептерін шешкенде көбінесе күй 

кеңістігіндегі және құрылымдалған модельдерді таңдайды, олар қарапайым 

туындылары бар дифференциалдық теңдеулермен бейнеленеді.  

  Объекттің математикалық моделі анықталғаннан кейін  (оператор 

құрылымы анықталды), басқару объекттің анықталған түрін табу керек. 

Алдында айтылғандай, басқару объекттің кез келген динамикалық 

сипаттамасын оның моделі ретінде қабылдауға болады.  

Объекттің динамикалық сипаттамаларын анықтаудың тәжірибелік 

әдістерін әртүрлі жолмен классификациялауға болады. Әдетте әдістерді келесі 

үш негізгі топтарға бөледі:  

- тура әдістер нүктелердің шектелген  санында арнайы түрлі сыналатын 

сигналдарды қолданып байланыс операторының дискретті мәндерінің тізбегін 

анықтауға мүмкіндік береді. Бұл топтың әдістерімен келесідей сипаттамалар 

анықталады: жиілік аймағында – амплитудалық )( jW  және )( фазалық 

сипаттамалары, W(jω) годографтары, т.б; уақыт аймағында – импульсті өтпелі 

g(t) және h(t) өтпелі функциялары. Мысалы, жүйе кірісінде сатылы сигналды 

орнатып, жүйе шығысында өтпелі процесті алады. Өтпелі процестің графигі 

бойынша басқару объекттің маңызды динамикалық сипаттамаларын 

бағалайды: таза транспорттық кешігу, өздігінен тегістелу, инерциялық. Беріліс 

функцияның және сәйкес дифференциалдық теңдеудің коэффициенттері 

анықталады; 

- параметрлік идентификация немесе белгілі құрылымы бар модель 

параметрлерін қалпына келтіру әдістері. Жалпы жағдайда берілген 

құрылымы бар модельдің параметрлерін бағалау таңдалынған сапа критерийін 

минимумдау жолымен шешіледі; ол критерий жоғалту функция (көбінесе 

объект пен оның болжанатын моделінің шығыстарының сәйкеспеуінің орта 

квадраты)  болып табылады.  Осы топтың әдістерін қолдану нәтижесінде 

бірөлшемді объекттің дифференциалдық теңдеуінің коэффициенттерін, демек 

беріліс функцияның коэффициентерін анықтауға болады;   

- параметрлі емес идентификация немесе объекттің белгісіз 

динамикалық сипаттамаларын анықтап оларды аналитикалық өрнектермен 

аппроксимациялауда негізделген әдістер; аналитикалық өрнектер  зерттеушіде 

бар объект туралы априорлы ақпарат негізінде таңдалады. Бұл жерде 

статистика әдістері қолданылады, олар ақпарат көзі ретінде 

идентификацияланатын объекттің табиғи кездейсоқ сигналдарын 

пайдаланады.  
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10 Дәріс №10. Объект моделін типтік динамикалық түйіндермен 

аппроксимациялау 

 

Дәріс мазмұны: басқару объекттерді  типтік динамикалық түйіндері 

түрінде математикалық бейнелеу. 

 

Дәріс мақсаты: тәжірибелік екпін қисығы көмегімен идентификациялау 

әдістерін оқу. 

 

Алдында қарастырылған басқару объекттерді тәжірибелік әдістерімен 

модельдеудің классификациясы бойынша әдістердің бірінші тобын 

қарастырамыз – тура әдістерін. Әдістің мәні келесіде. Әрекеттегі объектте 

кіріс каналы бойынша үш типтік қобалжыту әсерлердің біреуі орнатылады: 

бірлік сатылы сигнал, бірлік импульс, әртүрлі жиіліктегі синустық 

тербелістер.  

Жиі жағдайда бірлік сатылы түріндегі қобалжыту әсер қолданылады. 

Объекттің осындай әсерге реакциясы – объекттің шығудағы сигналының 

уақыт бойынша өзгеруінің графигі тәжірибелік екпін қисығы деп аталады. 

Содан кейін арнайы математикалық  аппарат қолданылады – алты типтік 

динамикалық түйіндердің жиыны. Егер де объектті «қара жәшік» ретінде 

қарастырсақ келесіні түсінуге болады: технологиялық процесс табиғаты, 

көлемі мен конфигурациясы бойынша әртүрлі басқару объекттер жұмысының 

динамикалық режимінде математикалық бірдей типтік теңдеумен бейнеленеді 

екен. Автоматты басқару теориясында объекттің шығыс сигналымен кірістегі 

сигналын өзара байланыстыратын теңдеулердің 6 түрі іріктелген, олар типтік 

динамикалық түйіндер деп аталған.  Осындай типтік теңдеулердің көбісі 

дифференциалдық теңдеулер болып табылады.   

Типтік динамикалық түйіндер жиынын қолданудың әдістемесі келесіде: 

әр типтік динамикалық түйінде өзінің типтік екпін қисығы және де тағы 

бірсыпыра сипаттамалары  бар. Пайдаланудағы объектте алынған тәжірибелік 

екпін қисығын типтік динамикалық түйіндердің  алты типтік екпін 

қисықтарымен салыстырады, содан кейін тәжіибелік және әлдеқандай типтік 

екпін қисықтарының уақыт бойынша өзгеру тәртіптерінің сәйкес келуіне 

қарай зерттелетін объектті осы типтік динамикалық түйінмен жуықтайды. 

Сонда осы типтік динамикалық түйіннің өзара байланысу теңдеуі немесе 

объекттің математикалық моделі болады. Объекттің шығудағы және кірудегі 

сигналдарының өзара байланысу теңдеуі болады. Типтік динамикалық 

түйіннің осы типтік теңдеуіне кіретін коэффициенттер шамалары объекттің 

тәжірибелік екпін қисығы бойынша табылады. Мысалы,  объект кірісіне бірлік 

секіріс сигнал берілгеннен кейін тәжірибелік екпін қисығы алынған; ол өзгеру 

сипаты бойынша апериодты (инерциялық, статикалық) типтік динамикалық 

түйіннің типтік екпін қисығына сәйкес келеді. Сондықтан осы объектті 

апериодты типтік динамикалық түйінмен аппроксимациялауға болады. Оның 
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типтік дифференциалдық теңдеуі мен беріліс функциясы келесі түрде 

жазылады: 

,0 кiршыг
шыг xkx

d

dx
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Теңдеудің k және T0 коэффициенттері  тәжірибелік екпін қисығының 

графигінен табылады [1, 6.2 т.]. 

Егер де объектте алынған тәжірибелік екпін қисығы астатикалық 

(интегралдау) типтік динамикалық түйіннің типтік екпін қиысығына ұқсас 

болса, дифференциалдық теңдеуі мен беріліс функциясы келесі түрде 

жазылады: 
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Т  коэффициенті тәжірибелік екпін қисығының екпін бұрышы   

бойынша анықталады: 
T

tg
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 . 

 Сол сияқты тәжірибелік және типтік екпін қисықтарының сәйкес келуі 

бойынша динамикалық объекттің идентификациясын объектті күшейу, нақты 

дифференциалды және кешігу типтік динамикалық түйіндермен 

аппроксимациялауға болады. Осы түйіндердің екпін қисықтары [2] 

келтірілген. Осы түйіндердің беріліс функцияларының өрнектері келесідей: 

     
.

)(

)(
)(;

1
)(;

)(

)(
)(

0

.
кешp

кiр

шыг
кешдифф

кір

шыг
куш e

px

px
pW

pT

pk
pWk

px

px
pW







  

Келтірілген типтік беріліс функциялардың коэффициенттері тәжірибелік 

екпін қисықтарынан жеңіл табылады. 

Егер де тәжірибелік екпін қисығы 2-ші ретті апероидты түйіннің типтік 

екпін  қисығына ұқсас болса, идентификацияланатын объекттің 

математикалық моделін табу күрделілеу болады. Осындай түйіннің беріліс 

функциясы: 
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Осы беріліс функцияның Т1 және Т2 коэффициенттерін дәл анықтау өте 

қиын. Бір амал [1, 6.3 т.] келтірілген. Дәлірек идентификациялау үшін Симою 

әдісі қолданылады.   

Келесіні ескеру керек: сызықты динамикалық түйіндердің 

дифференциалдық теңдеулері элементтерді динамикасының дәріптелген 

бейнелеулері болып табылады, яғни тек қана олардың нақты жүріс-тұрысын 

жуықтайды.  
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11 Дәріс №11. Басқару объектті тура әдістерімен идентификациялау  

 

Дәріс мазмұны: арнайы түрдегі сынау сигналдары көмегімен басқару 

объекттерді идентификациялау. 

  

Дәріс мақсаты: сызықты объекттерді импульсты өтпелі функциямен 

және жиілік сипаттамамен идентификациялау әдістерін оқу. 

 

11.1 Импульсті өтпелі функциясы көмегімен графикалық 

идентификациялау 

Кейбір кезде технологиялық жағдайларға байланысты объект кірісінде 

бірлік сигналды көп уақыт ұстап тұруға рұқсат етілмейді. Онда бірлік импульс 

типті әсер қолданылады, шығыс сигналдың көріну өзгеруіне оның ұзақтығы 

жеткілікті болады.  Практикада бірлік импульс екі тізбектелген бірлік сигнал 

ретінде қарастырылады: біріншісінің амплитудасы (+1), ал екіншінікі – (-1). 

Объект шығысында тәжірибелік импульсты сипаттаманы аламыз – график 

объекттің шығыс сигналының уақыт бойынша өзгеруін.  

Автоматты басқару теориясынан: 

)(

)(
)(

pX

pY
pW  , 

мұндағы Y(p) және  X(p) – шығыстағы және кірістегі сигналдардың 

бейнелері. 

Егер де кірудегі сигнал бірлік импульс болса, оның Лаплас бойынша 

түрлендіруі 1 тең:  X(p) = 1. Онда шығыс үшін Лаплас түрлендіруі Y(p) = W(p) 

және де сызықты жүйе үшін импульсті өтпелі функция g(t) оның беріліс 

функциясының кері Лаплас кері түрлендіруінен табылады: 

).()}({)}({)( 11 tgpWLpYLty    

Бірінші ретті жүйелерді келесідей беріліс функциялармен бейнелеуге 

болады: 

1
)(




pT

k
pW . 

Онда импульсті өтпелі функция келесі түрде жазылады 
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Объекттің шығысында импульсті өтпелі функцияның графигі бар. (11.1) 

функциясы 0t  болғанда өсіп отырып асимпоталық у өсіне жақындайды, ал 
t  болғанда оң таңбасын сақтап нөльге жақындайды.  Осыны есепке алып 

отырып, (11.1) теңдеуден бастапқы нүктеде келесіні жазамыз: 
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яғни T уақыты барысында g(t) өзінің орнықталған мәнінің 0,37% пайызына 

жетеді. Осы өрнектерден беріліс функцияның ізделінген параметрлерін 

анықтаймыз. 

Келесі әдісті де қолдануға болады. Геометриялық түсініктемесі бойынша 

кейбір нүктедегі функцияның туындысы – осы нүктедегі жанамның иілу 

бұрышының тангенсі. Төмендегі функция үшін   

T

t

e
T

k
sWLtg


  )]([)( 1  

келесіні жаза аламыз   

T

t

e
T

k

dt

dg 


2

. 

 (11.2) бұрыштық коэффициенті бар  бастапқы t=0 нүктеден  өтетін 

түзудің теңдеуі Жанаманың теңдеуі болып табылады. Бұл l(t) жанаманың 

теңдеуі келесідей жазылады (берілген нүкте арқылы белгілі бұрыштық 

коэффициенті бар түзудің теңдеуі): 

t
T

k

T

k
tl 

2
)(  

және  t =T , ,0)(
2

 t
T

k

T

k
tl  яғни T тұрақтысы – g(t) графигінің бастапқы 

нүктесінде жанаманың уақыт өсімен қиылысу нүктесі. 

 

11.2  Жиілік сипаттама көмегімен идентификациялау 

Жиілік сипаттама көмегімен идентификациялау синустік немесе 

жиіліктері қарастырылып отырған интервалда өзгеретін синустық 

сигналдарды жуықтайтын сигналдарды қолдануда негізделген.  

Егер де объект кірісіне әртүрлі жиіліктерде синустік )sin(0 tA   әсерлер 

берілсе, онда орнықталған шығудағы сигналдың өлшенген мәні келесідей 

болады 

),()](sin[)( 1 tntAty    

мұнда n(t)  - өлшеу қателігі. 

  W(jω) жиілік сипаттаманы анықтау үшін әртүрлі ω жиіліктерде A0sin(ωt) 

синустік кіріс сигналдар беріліп, оларға сәйкес шығудағы A1sin[ωt + φ]. 

сигналдар жазылады. Тек қана бірінші гармониканы есепке аламыз. Қажетті 
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жиілік сипаттаманы алу үшін 
0

1

A

A
және φ шамалары қарастырып отырған ω 

жиіліктің әр мәні үшін анықталады. Басқа сөзбен айтқанда кірудегі және 

шығудағы сигналдардың жазулары бойынша ωi жиіліктегі амплитудалардың 

қатынастары қарастырылып, )( ijW   анықталады. Фазалық φ(ωi) ығысуды  

x(t) және y(t) қисықтардың максимумдарын салыстырып табады.  

Тәжірибелерді өткізіп, кірудегі және шығудағы сигналдарды өлшеп, 

содан кейін жоғарыда айтылғандай объекттің амплитудалық  А(ω)  және 

фазалық φ(ω) сипаттамаларын анықтап, жиіліктің қарастырып отырған әр мәні 

үшін келесіні жаза аламыз: 

),sin()()(

);(cos)()(

iii

iii

AQ

AP








 

мұндағы P(ωi), Q(ωi) – комплексті беріліс функцияның нақты және 

жорамал бөліктерінің коэффициенттері. 

Модельдің құрылымдық параметрлері (бұл арада теңдеу реті) 

құрылымдық идентификациялау қадамында анықталатынын еске салайық. 

Теңдеудің белгілі ретін (болжанатын) алайық. Анық болуы үшін объект 

үшінші ретті деп есептейік.  

Онда  

.
)(

)(
)(

32
2

1
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32
2

1

apapap

bpbpb

pX

pY
pW




  

Беріліс функцияның ai, bj коэффициенттерін анықтау керек. p–ны jω-ға 

алмастырып, беріліс функцияны оның нақты және жорамал бөліктерінің 

қосындысы ретінде жазамыз:     

).()()(

32
2
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2

1 



 QjP

aajaj

bbjb
jW 




  

Осыдан 

 .)()()( 32
2

1
3

32
2

1  QjPaajajbbjb   

Осы комплексті өрнектердің нақты және жорамал бөліктерінің 

коэффициенттерін теңестіріп жиіліктердің әртүрлі мәндері үшін ақиқат 

болатын теңдеулер жүйесін аламыз. Осы теңдеулерге жиіліктердің ωi әртүрлі 

мәндерін және оларға сәйкес P(ωi), Q(ωi) мәндерін қойып, беріліс 

функциясының белгісіз коэффициенттерін анықтауға алгебралық теңдеулер 

жүйесін аламыз. Коэффициенттер мәндерін нақтылау үшін  есептеулер басқа 

жиіліктерімен қайталанады және екі есептеулердің орта мәні алынады.  

Егер де объект реті болжанатын реттен жоғары болса, қате 

есептеулердегі коэффициенттер мәні бірінші мәндерден көп өзгеше болады. 

Басқа сөзбен айтқанда, коэффициенттерде өте үлкен айырмашылық болса, 

объект реті төмен алынған (бұл айырмашылық тәжірибе қателігі емес).  
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12 Дәріс №12. Параметрлік идентификация 

 

  Дәріс мазмұны: сызықты динамикалық объекттерді параметрлік 

идентификациялау есебінің қойылуы және әдістері.  

 

Дәріс мақсаты: сызықты динамикалық модель үшін сәйкессіздік 

функционалын минимумдау процедурасын оқу. 

 

12.1 Есептің қойылуы  

Объекттердің модельдерін параметрлік идентификациялау барысында 

модель коэффициенттері объекттің басқаратын u және басқарылатын  y 

сигналдарының өлшенген мәндері негізінде табылады. Сонымен бірге объект 

моделінің құрылымы мен реті белгілі деп есептелінеді. 

 Идентификациялау барысында модель операторының өзі емес, оның 

жуықталған мәні, бағасы анықталады.  Басқа сөзбен айтқанда белгілі 

мағынада объект операторына жақын болатын модель операторы 

құрастырылады. Модель мен объект арасында сәйкестік бар деп айту үшін 

модель операторының бағасы оның нақты мәніне жақын болуы керек. Объект 

пен модель операторларының жақындығын бағалау өте қиын, көбінесе мүмкін 

емес деуге болады, себебі объект операторы біздерге белгісіз. Осыған 

байланысты операторлардың жақындығын олардың бірдей кірудегі x(t) әсеріне 

реакциялары бойынша яғни кейбір қабылданған критерий бойынша объектің  

y(t) шығысы мен модельдің  yм(t) шығысы арқылы бағалауға болады. 

Параметрлік идентификация сұлбасы 12.1 суретте келтірілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 сурет -  Идентификациялау процедурасының сұлбасы 

 

  Осы жағдайда кейбір мағынада модельдің белгісіз параметрлерінің 

оптималды болатын бағасын – с векторын табу үшін u мен y сигналдарды 

бақылаудың жоспарын құрастырып, бағаларды есептеудің әдісін таңдау керек.  

Жалпы кезде ρ(y,yм) функциясы орнатылады, ол y, yм тәуелді, бірақ А-

дан тәуелсіз болады және жоғалту функциясы немесе невязка (сәйкессіздік) 

Объект 

Модель 

x(t) 

e(t) 

Критерий 

y(t)
 yM (t)  

yM(t) 

с 
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функциясы деп аталады. Барлық бақылау интервалында жақындықтың 

өлшемін  көрсететін  келесі функционалды қолданылады: 

     dtyyQ

T

м
0

),( .  

Q функционал невязка деп аталады, ол А операторына тәуелді. Сонымен 

модель  мен объект операторларының невязка дәрежесін (сәйкессіздік 

дәрежесін)  А  модель операторынан нақты түрде тәуелді функционалмен 

көрсетуге болады.  Әрине, идентификациялау процесін невязканы 

минимумдау жолымен өткіземіз, яғни Q функционалын А операторлар 

бойынша минимумдау есебін шешеміз:   




A
AQ min)( .   

   Бұл функционалды минимумдағанда,  А операторын еркін таңдамаймыз, 

оларды белгілі операторлар класынан Ω таңдаймыз. 

  Жиі жағдайларда параметрлерді бағалау әдісі ретінде орта квадратты 

критерий қолданылады. Параметрлерді бағалау критерийін таңдағанда 

бөгеттер сипаттамаларын есепке аламыз яғни олардың статистикалық 

қасиеттерін. Бөгеттердің қалыпты таралуы кезінде орта квадратты критерийді 

қолданып үлкен дәлдікті алуға болады. Қалыпты таралу заң әртүрлі кездейсоқ 

шамалардың қасиеттерін бейнелеуге өте жиі қолданылады. Қалыпты таралу 

заңның теориялық негіздемесі – ықтималдық теориясындағы орталық шекті 

теорема. Осы теоремаға сәйкес кездейсоқ шаманы әртүрлі тәуелсіз кездейсоқ 

әсерлердің көп санының қосындысы ретінде қарастыруға болса  (сонымен 

бірге әр шаманың таралу заңдары әртүрлі ал олардың қосындыдағы үлестері 

өте кішкене) онда зерттелетін кездейсоқ шаманы қалыпты заңдылықпен 

таралған деп есептеуге болады. Әрине, кез келген кездейсоқ шама осы 

заңдылыққа бағынады деп есептеуге болмайды. Қалыпты заңдылықты 

қолданудың артықшылығы оның ыңғайлы математкалық қасиеттерінің болуы. 

Сондықтан, статистикалық әдістердің көбісі зерттелетін шама қалыпты таралу 

заңына бағынады деп болжайды; практикада бұл болжамды арнайы тексеру 

керек.  

 

12.2 Динамикалық детерминді модельді идентификациялау  

Бір өлшемді жағдайда кірістегі x = x(t) және шығыстағы y = y(t) 

арасындағы байланыс қарапайым дифференциалды теңдеумен көрсетіледі 
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мұндағы ,1 pl,a,
dt

xd
x,

dt

yd
y pj
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бастапқы 1,...,1,0,  ni
dt

yd
i

i

 шарттары берілген. 

Модель (p+l+1) параметрлерімен c= (a0,…,ap-1,b0,…,bl) анықталады.  

Кірістегі және шығыстағы сигналдары дискретті түрде берілген болса, 

объект динамикасын сипаттау үшін дифференциалды теңдеулер орнына 

айырымдық теңдеулер қолданылады. Кірістегі және шығыстағы сигналдары 

дискретті мәндерін xk-j = x[(k-j)] и yk-j = y[(k-j)] деп белгілеп, айырымдық 

теңдеуді (дифференциалды теңдеудің аналогын) келесі түрде жазамыз 

         
....... 12312111   kllkkkpkpkк xbxbxbxbyayay
               

(12.2) 

Сонымен бірге бастапқы шарттарды да орнату қажет. 

Модельдің құрылымдық параметрлері p және l болып табылады, олар 

құрылымдық идентификациялау процесінде таңдалынады. 

Сонымен, идентификациялау процедурасын құру үшін бастапқы ақпарат 

болып идентификацияланатын модельдің түрі және [0,T] аралығындағы {xt, yt} 

бақылаулар болып табылады Теңдеулердің ai, bj коэффициенттерін анықтау 

керек. 

Жалпы кезде (12.1) (немесе (12.2)) модель теңдеуіне бақылауларды 

қойғанда бұл теңдеуде тепе-теңдік орындалмайды. Сонымен, (12.1) (немесе 

(12.2)) теңдеуінде оң жақ және сол жақтағы бөліктерінің айырмашылығы 

неғұрлым кіші болатындай ai, bj мәндерін іздейміз. 

Сәйкессіздік функцияны келесідей құрастырамыз: (12.1) теңдеуге 

объекттің бақылаулары - xt, yt қойғанда, теңдеудің оң және сол жақ 

бөліктерінің айырмашылығының орта квадраты ретінде:  
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i
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ti dtxbyaQ(c)
0

2

0

)( ][ .                                (12.3) 

 Осы функционалды ai мен bj бойынша минимумдаймыз:  

                                                      .min)( cQ  

         Минимумдау нәтижесі – с* векторы идентификацияланатын параметрлер 

мәні болып табылады.   

(12.3) функциясының барлық белгісіз параметрлері бойынша 

туындыларын нөлге теңестіріп сызықты теңдеулер жүйесін аламыз, осы 

жүйенің шешімі минимумдау есебінің шешімі болады: 

Алынған алгебралық теңдеулер жүйесінің коэффициенттерін есептеу 

үшін объекттің кірудегі xt  және шығудағы  yt сигналдарының туындыларын 

білу керек. Осы мәселені шешудің кейбір амалдары [1, 7.3 б.] қарастырылған. 
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13 Дәріс №13. Сызықты динамикалық объекттерді параметрлі емес 

идентификациялау 

 

Дәріс мазмұны: сызықты динамикалық объекттерді параметрлі емес 

идентификациялау есебі. 

 

Дәріс мақсаты: сызықты объекттерді параметрлі емес 

идентификациялау есебімен танысу. 

 

 13.1 Параметрлі емес модельді анықтаудың жалпы амалдары 

Объект кірісіне арнайы түрдегі (импульсті, сатылы, гармоникалық) 

жасанды әсерлерді беріп, жүйе реакциясын өлшеп, осы бақылаулар нәтижесін 

жиі жағдайларда қолдану келесі себептерден мүмкін болмайды:  

- объекттегі процестердің қалыпты тәртібінің бұзылу себебінен объект 

кірісіне арнайы түрдегі әсерлерді беру мүмкін емес немесе қолайлы емес; 

- жиі жағдайларда осы әсерлерге бақыланбайтын бөгеттер қосылады, 

сондақтан объекттің динамикалық сипаттамаларын типтік кіріс сигналдары 

бойынша анықтау мүмкін болмайды. 

Сондықтан статистикалық көрсетулерде негізделген амалы 

қолданылады  – параметрлі емес идентификация. Статистикалық әдіс ақпарат 

көзі ретінде идентификацияланатын объекттің өзінің табиғи кездейсоқ 

сигналдарын қолданады.  

Егер де модель операторы құрамында идентификациялау процедурасы 

барысында анықталатын белгісіз функциялар идентификация параметрлі емес 

деп аталады. Параметрлі емес модельді импульсты өтпелі (салмақ) 

фунциясымен сипаттаймыз. Себебі сызықты динамикалық объекттің 

спецификасы оның бірлік импульсті әсерге реациясымен бір мағыналы 

анықталады.  

Біздер қарастырып отырған стационарлы жағдайда импульсті өтпелі  

фунциясы тек қана бір айнымалыдан - уақыттан тәуелді:  

          g = g(t),  0 <= t<∞. 

 Жалғыз шығысы мен жалғыз кірісі бар сызықты объект үшін кірістегі 

x(t) әсері мен y(t) реакция келесі жийма интегралмен байланысқан: 

       



0

)()(  dtxgy(t) .                                             (13.1) 

 Орнықты жүйелердің салмақты функциясының келесідей ақиқат қасиеті 

бар:  

                              t         ∞ болғанда, limg(t) = 0. 

 Физикалық бұл шарт тұрақты жүйенің импульсті әсерден кейін өзінің 

бастапқы қалпына қайта оралатынын көрсетеді. Сондықтан (13.1) өрнегінде 
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жоғарғы интегралдау шегін шексіздік демей, T деп алуға болады; оның мәні 

келесі шарттан анықталады 

                     
t>Tg болғанда max)( gtg   , 

яғни Tg уақыт моментінен бастап, салмақты функция 100α-пайызды 

диапазоннан шықпайды (әдетте α = 0.05). 

 Енді жийма интегралын келесі түрде жаза аламыз 

                               

T

dtxgy(t)
0

.)()( 

                                             

)2.13(

         

 

  (13.2) теңдеуді болжанатын модель ретінде қарастырамыз; модель 

объекттің ізделінетін динамикалық сипаттамасын - импульсті өтпелі 

функцияны анықтауға мүмкіндік береді.  
  

   13.2 Винер-Хопфа теңдеуі 

   (13.2) теңдеуінен табылған ізделінетін  импульсті өтпелі функцияның 

бөгеттер мен және өлшеу қателіктерімен байланысты тіркелетін сигналдардың 

дәлдіктерінің төмен болғанынан едәуір қателіктері болады.  Импульсті өтпелі 

функцияны қалпына келтіру сапасын жоғарылату үшін сигналдарды алдын ала 

өңдеу керек. Бөгеттердің әсерін тегістеу үшін сигналдардың  корреляциялық 

функциялары қолданылады.  

  Объекттің кірісі мен шығысындағы сигналдар орталықтанған болсын. 

Сонда (13.2) екі жағында )( tx  көбейтіп, орта мәнін  алып келесіні 

жазамыз: 

 

   мұндағы  М - математикалық күтім операторы;  

                    n(t) - кірістегі сигналмен корреляциясы жоқ шығудағы бөгет. 

   Математикалық күтімді анықтау әрекеттің  коммутативтік қасиетін 

есепке ала отырып, интегралдаудан кейін келесіні аламыз 





0

)]()([)()]()([  dtxtxMgtytxM  

немесе

                       
)3.13(.)()()(

0

 dRgR xxyx  


          

(13.3) теңдеуі Винер—Хопф теңдеуі болып табылады, ол ізделінетін импульсті 

өтпелі функцияны идентификациялантын объекттің кірісіндегі сигналының 

Rxx( ) корреляциялық функциясымен  және шығысы мен кірісіндегі 

сигналдарының өзара корреляциялық  Rxy( ) функциясымен байланыстырады. 
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Бұл теңдеу (13.2) теңдеуіне ұқсас, егер де  Rxx( ) функциясын кірістегі әсер 

ретінде, ал, а Rxy( ) функциясын – сол әсерге объекттің реакциясы ретінде 

қарастырсақ.  

  Винер-Хопф теңдеуін шешу жолымен табылған импульсті өтпелі 

функция орта квадратты қателікті минимумдау критерийі бойынша 

оптималды.  

   Кездейсоқ сигналдарды іске асырғанда кірістегі сигналдың Rxx( ) 

автокорреляциялық функциясы және шығыс пен кірісітегі сигналдарының 

өзара корреляциялық Rxy( ) функциясы бақылаудың шекті интервалында 

тіркеледі, ал шексіз жадысы бар сызықтық жүйе шекті жадысы бар жүйемен 

жуықталады. Сондықтан, физикалық түсініктемелерге сүйене отырып   (13.3) 

теңдеудегі жоғарғы шексіз мәнін барлық  >Tg үшін 0)( g шарт 

орындалатын шекті Tg мәнімен алмастырады. Бұл қорытынды келесі шартты 

қанағаттандыратын 








dRg
T

xx )()( ,  >Tg.  

физикалық іске асырылатын жүйелер үшін орындалады. Осыларды есепке 

алып статистикалық идентификациялаудың негізгі теңдеуін келесі түрде 

жазамыз: 

.)()()(
0

 

gT

xxxy dRgR   (13.4) 

   Әдетте Tg параметрі  идентификацияға дейін анықталады. Мысалы, 

|R(τ)|<= 0.05Rmax шарты орындалатын  TR  уақытын белгілеуге болады. TR 

мәндері Rxx(t) пен Ryx(t) үшін әртүрлі болады. Біздерге объекттің динамикалық 

қасиеттері керек, олар  Ryx(t) функциясында көрінеді, сондықтан TR мәнін Ryx(t) 

бойынша анықтайды.  Автокорреляциялық және өзара корреляциялық 

функциялардың анықтамалары, оларды есептеу формулалары және (13.4) 

теңдеуді шығару жолдары [1,  ] келтірілген.   

 Сонымен, динамикалық сипаттамаларды анықтау есебі келесі 

қадамдарға бөлінеді: 

1) Объект кірісіндегі және шығысындағы кездейсоқ процестерді жазып 

алу. 

2) Кіріс сигналының автокорреляциялық және кіріс пен шығыс 

сигналдарының өзара корреляциялық функцияларын есептеу.  

3) TR параметрді анықтау. 

4) (13.4) интегралдық теңдеуді шешу. 

  Сонымен, импульсті өтпелі функцияны анықтау – параметрлі емес 

идентификациялау есебін шешу Винер-Хопф теңдеуін шешуге келтірілді.  
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  14 Дәріс №14. Сызықты динамикалық  объекттерді параметрлі емес 

идентификациялауға  аппроксимация процедурасын қолдану 

 

  Дәріс мазмұны:  тегістелген импульсті өтпелі функцияны анықтау 

әдістері. 

 

Дәріс мақсаты: объекттерді параметрлі емес идентификациялау есебін 

шешудің әдістерін оқу. 

 

Объекттің динамикалық сипаттамасын - импульсті өтпелі функцияны 

g(t) анықтауға болжанатын модель ретінде келесі интегралды теңдеуін 

қарастырамыз  

                           
 

T

dtxgy(t)
0

,)()( 

                                                 

(14.1) 

мұндағы x(t) мен y(t) – объект кірісі және шығысындағы сигналдар. 

Параметрлі емес есебін шешуге аппроксимациялау полиномдарын 

қолданудың бірсыпыра әдістерін қарастырамыз: 

1) Сызықты объекттің моделін құрудың жалпы амалын қолданамыз – 

орта квадратты критерийді минимумдау амалын. Идентификациялау 

критерийін келесі түрде жазуға болады 

  min)]()([
0

2*  
T

dttytyQ .                                               

Мұндағы y(t) – объекттің шығудағы сигналы, y
*
(t) – модельдің шығудағы 

сигналы; соңғысы келесідей жыйма теңдеуінен анықталады 

             dtxgty

T

 
0

** )()()( .                                                     (14.2) 

 Функцияларды аппроксимациялау процедурасын қолданамыз. 

Аппроксимациялау функциялары әдетте  ортогоналды функциялар класынан 

таңдалынады.  

 Импульсті өтпелі функцияны келесі полиноммен аппроксимациялаймыз 

               ,)()(
0





N

k

kkag 
                                                            

(14.3) 

 мұндағы   {φk(τ)}- ортогоналды аппроксимациялау функциялар жүйесі;  

                          N -  полином реті. 

 (14.3) жіктеудің ak коэффициенттері әзірше белгісіз.  

 (14.2) теңдеуіне импульсті өтпелі функцияның (14.3) өрнегін қойып, 

келесіні аламыз 

             

.)()()()()()()(
000 00

**  dtxadtxadtxgty

T

k

N

k

k

T N

k

kk

T
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Сонда идентификациялау критерийдің түрі келесідей болады 

        

min])()()([)]()([

2

0 0 00

2*    


T T T

k

N

k

k dtxatydttytyQ  .               

Минимумдау есебін шешу үшін барлық белгісіз параметрлер бойынша 

ia

Q





 
туындыларын анықтау керек. Ең жақсы таңдау  0





ia

Q
 шартында 

орындалады.  Қорытындысында  (14.3) жіктеудің белгісіз коэффициентерін 

анықтау үшін сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін аламыз. Практикада 

әдетте N мәндері өте үлкен болмайды, яғни алынған жүйенің реті жоғары емес 

және {φk(τ)} тегісті функциялар жүйісі болғандықтан теңдеулер жүйесі жақсы 

шартталған.  

  Аппроксимациялау полиномның  N дәрежесін таңдау сұрағы пайда 

болады. Бұл мәселені шешудің әртүрлі амалдарын ұсынуға болады [1, 8.4 б.]. 

Бірақ бұл сұрақ өте күрделі және қазірде толығымен шешілмеген. 

2. Бастапқы модель ретінде Винер-Хопф теңдеуі болады 

 

.)()()(
0

 dRtgR

T

xxyx  
                                            (14.4)

 

 Импульсті өтпелі функция (14.3) өрнегімен аппроксимацияланады, оның 

коэффициенттері келесідей анықталады 
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                                                       (14.5)

 

мұндағы m - модельдеуство интервалындағы нүктелер саны. 

Объект кірісіндегі және шығысындағы сигналдардың корреляциялық 

функцияларын алдында таңдалынған  аппроксимациялау полиномдармен 

жіктейміз  
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және бұл өрнектерде коэффициенттері 
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берілген деп санауға болады, себебі корреляциялық функциялардың мәндері 

түйіндерде берілген, ал {φ(τ)} функциялары белгілі. 

Винер-Хопф теңдеуіне аппроксимациялау полиномдарды қоямыз. {φj(τ)} 

ортогонормалданған болғандықтан, белгісіз ak коэффициенттері бойынша 

сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін аламыз. Оныңда реті жоғары емес 

және жоғарыда айтылған себептерден жақсы шартталған жүйе болып 

табылады; сондықтан импульсті өтпелі функциялардың бағаларын жоғары 

дәлдікпен қарайым есептеулер көмегімен алуға болады.   
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Есепті шешу барысында алдында айтылған аппроксимациялау 

функциялардың санын таңдау мәселесі пайда болады. 

3) Бастапқы модель ретінде (14.4) Винер-Хопф теңдеуі болады. 

   Бұл теңдеуді шешудің әдістерінің біреуі – алгебралық әдіс. Дискретті 

уақытқа көшіп, (14.4) интегралын қосынды ретінде жазып, теңдеуді сызықты 

алгебралық теңдеулер жүйесі ретінде көрсетеміз. Бұл теңдеудің шешімі g(t) 

импульсті өтпелі функцияның 0, 1,…, m нүктелердегі g1,…, gm дискретті 

мәндерін анықтауға мүмкіндік береді [1, 8.3.2 б.].  

 Винер-Хопф теңдеуінің бұл шешімінің үлкен қателіктері болады. Осы 

жолмен алынған  импульсті өтпелі функциялардың орта квадраттар қателігінің 

шамасы өте аз, минимумға жақын болғанымен, олардың құндылығы немесе 

бағалылығы төмен, себебі бұл функциялар объекттегі процестердің физикалық 

мағынасына сәйкес болмайды. Физикалық мағына тек қана тегістелген 

шешімдерде бар. Тегістеудің ең қарапайым және бірінші пайда болған түрінің 

бірі Винер-Хопф теңдеіуіне эквивалентті алгебралық жүйенің алынған 

шешімдерін аппроксимациялау болып табылады.  

  Дискретті шамалардың алынған тізбегін кейбір аппроксимациялау 

полином көмегімен көрсетеміз 
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  мұнадғы {φk(τ)} - кейбір ортогоналды аппроксиациялау функциялар 

жүйесі.  

 Аппроксимациялау функциялары ортогоналды болса, жуықтаудың 

коэффициенттері (14.5) формуламен анықталады. Алдынғы екі амалға 

қарағанда осыда алынған сызықты алгебралық теңдеулер жүйесінің реті 

жоғарылау болады, себебі практикада Аппроксимациялау 

полиномның N дәрежесін таңдау мәселесі қалады.  

  4) Объекттің кірістегі және шығыстағы сигналдары  келесідей дәрежелі 

қатарлармен көрсетіледі 
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 мұнда      xi yi – белгілі коэффициенттер (себебі біздерге кірістегі және 

шығыстағы сигналдардың өлшеулері анық).                                              

   Импульсті өтпелі функцияныда дәрежелі қатарлар түрінде іздейміз 
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мұнда қатар коэффициенттерін gi анықтау қажет. 

  Осы өрнектерді жийма интегралына қойып, айнымалылардың бірдей 

дәрежелеріндегі  коэффициенттерін теңестіріп іздінетін gi  коэффициенттерін 

анықтауға арналған алгебралық теңдеулер жүйесін аламыз.  
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    15 Дәріс №15. Сызықты емес объекттерді идентификациялау 

 

   Дәріс мазмұны: сызықты емес объекттерді идентификациялаудың 

ерекшеліктері мен әдістері. 

 

Дәріс мазмұны: сызықты емес объекттерді идентификациялаудың 

әдістерін оқу.  

 

 Сызықты емес динамикалық объекттерді идентификациялау өте күрделі 

есеп болып табылады, себебі объектті сипаттайтын сызықты емес операторлар 

түрлерінің саны шексіз.  Сонымен бірге сызықты емес объекттің өтпелі 

процесі кіріс сигналдың тек қана түріне емес, амплитудасынада тәуелді. 

Сондықтан активті идентификациялауды қолданғанда сынау сигналды 

таңдауға күрделі және қайшылық келетін талаптар қойылады.  

Сызықты  жағдайдағыдай идентификация есебі объекттің жүріс-

тұрысын аппроксимациялайтын, сәйкессіздік функционалды минимумдайтын  

F(x) операторын құрастыру. Әдетте  F(x) келесі  түрінде көрсетіледі 

яғни белгісіз  параметрлері бар белгілі оператор түрінде; параметрлер 

идентификация процесінің барысында анықталады. Сонымен, үздіксіз 

жағдайда келесі есеп шешіледі: 

min,)]()),(([)(
0

2   dttyctxFcQ

T

 

ал дискретті жағдайда келесідей есеп: 

.min]),([)( 2

1




i

N

i

i ycxFcQ  

Белгісіз  параметрлер векторының мәндері шешімі болып табылады.  

функцияны көрсетудің әртүрлі әдістері бар: сызықты функция, 

бөлек кесінділер бойынша сызықты болатын функциялар, бойынша берілген 

функциялар жүйесі бойынша жіктеу түрінде, т.б. 

Қарапайым бір өлшемді жағдайда модель сызықты емес 

дифференциалдық теңдеу түрінде көрсетіледі 

),,...,,,...,( )()1()( xxyyfy lpp   

мұнда f - p+l+1 аргументы бар сызықты емес скалярлы функция, оны 

келесі Ttyx tt  0,,  бақылаулар негізінде идентифициялау керек. 

Векторлы түрде бұл теңдеу келесідей жазылады 

),,( xyFy   

мұнда ),...,,(),,...,( )((/)

1

l

p xxxxyyy 
 

- векторлық аргументтері бар 

векторлық функция.  
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Бастапқы функцияларды дифференциалдап (қажет болса, тегістеу 

аппаратын қолданып) 
 tt yx ,  бақылауларды келесі түрге келтіреміз 

),...,,(),,...,( )1(')('

,

' 


 P

tttt

l

tttt yyyyxxxx . 

 Практикалық қолдануға келесі әдістер ұсынылады: 

1. Функционалдық модельдер. F белгісіз параметрлері бар белгілі 

функция болсын. Бұл кезде 

),,()(' cxyFty   

теңдеулер жүйесі берілген бастапқы шарттарда және идентификацияланатын 

параметрлердің белгілі ),...,( 1 kccc мәндерінде сандық әдістерімен 

интегралданады (мысалы, Рунге-Кутт әдістерімен).  

Алынған ),( ctyy   шешім ty
 

бақылаулармен салыстырылады және 

сәйкессіздік функциясы құрастырылады  

 

T

t dtyctycQ
0

2 ,]),([)(  

осы минимумдау нәтижесінде идентификациялау есебін шешеді.  

Егер де модель құрылымы дифференциалданатын функциялар класынан 

таңдалынған болса, бұл есепті трансценденттік теңдеулер жүйесі шешеді 

(мұндай жүйелерді де шешу оңай емес): 

  ,,...,1,0],[2 kj
C

F
YF

C

Q

j

t

j










 

мұнда [,] – скалярлы көбейтінді. 

Кері жағдайда минимумдаудың ізденіс әдістерін қолдануға болады. Ол 

үшін (i-1)-ші жуықтаудан i-ге көшудің тәртібін орнататын рекурренттік 

процедура құрылады  

,1 iii ccc    

мұнда  ic қадамы
 
 1ic және  іздеу алгоритміне тәуелді. 

Ең жиі қолданылатын алгоритм– тез түсу әдісі: 

),( 1

2

1   iiii cgradqcc   

мұнда qi – параметрлері (i-1)-ші қадамда анықталған i-ші қадамдағы 

сәйкессіздік. 

ic
 
қадамы уақыт бойынша азайатын   коэффициенті бар жергілікті 

сәйкессіздікті антиградиенттік бағытында орындалады. Кейбір кезде 
 ағынды сәйкессіздікті минимумдау шартынан алынады: 

.min)( *2

iii
i

cq 
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Ізденісті іске асыру үшін біздерге  әртүрлі  jc  үшін  F функциясының тек 

қана мәндері керек, сондықтан модельді аналитикалық бейнелеу класынан 

басқа кластарда да құруға болады (сондықтан осы амал функционалды деп 

аталады).       

2) Бағаланатын параметрлері бойынша сызықты болып табылатын 

модельдер. Олар функционалдық модельдердің жеке түрі және ізделінетін 

функцияны берілген функциялар жүйесі бойынша жіктеу нәтижесінде 

құрастырылады: 

),(),(
1

xccxF
k

j

jj


   

мұнда     )(),...,()( 1 xxx kj    - берілген функциялар жүйесі, құрылымдық 

идентификация қадамында анықталады. Аппроксимацияны, мысалы, 

полиномдар көмегімен өткізуге болады.  

Жіктеудің коэффициенттерін іздеу есебі белгілі әдістермен шешіледі. 

3) Сызықтандыру әдістері, яғни аргументтердің берілген диапазонында 

сызықты емес байланыстарды сызықты өрнектермен аппроксимациялау. 

Сызықты емес жүйелерді идентификациялау әдістерінің ішінде осы әдістер ең 

дамыған болып табылады. Біздер осындай есептерді қарастырған едік. 

Сызықты емес теңдеулерді сызықтандырудың негізінде келесі болжау болады: 

зерттелетін динамикалық процесте айнымалылар өзгергенде олардың 

орнықталған күйден ауытқулары өте аз шама болып тұрады.  Бұл шарт 

автоматты реттеу жүйелеріде әдетте орындалады.   Сызықтандыру әдетте 

сызықты емес тәуелділіктерді Тейлор қатарына жіктеу жолымен орындалады; 

жіктеуді бастапқы стационар режим аймағында орындаймыз және жіктеудің 

тек қана сызықты мүшелерін қалдырып, соңынан алынған теңдеуден статика 

теңдеуін алып тастаймыз. Осы процедура көмегімен модель теңдеулері 

айнымалылары арқылы емес, олардың бастапқы стационар режимінен 

ауытқулары арқылы жазылады. 

 4. Бөлек кесінділер бойынша сызықты модельдер. Бұл жағдайда 

функцияның мәндерін табу үшін   тірек тізбегі анықталады. 

Содан кейін (1) есебі шешіледі, мұнда F – өзінің тірек тізбегімен берілетін 

бөлек кесінділер бойынша сызықты функция. Бұл есеп ізденіс әдістердің 

біреуімен шешіледі. 

5) Априорлы белгілі түрлері бар сызықты емес функцияларын 

идентификациялау. Егер де сызықты емес түрі туралы априорлы ақпарат 

болса, сызықты емес функциялардың параметрлерін идентификациялауға 

бастапқы аналитикалық өрнекте айнымалыларды алмастыру немесе бастапқы 

өрнектерді қарапайым өрнектерге түрлендіру жолдарымен  орындауға болады 

[1, 9.3 т.]. 

 Барлық жағдайларда сызықты емес идентификацияны параметрлері 

анықталатын аппроксимациялау функцияның спецификалық типі бар деген 

болжауда орындауға болады.   
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