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Кіріспе 

 

Техниканың дамуы және еңбек ӛнімділігін арттыру қажеттігі адамның 

кӛптеген жұмыс салаларында ӛте күрделі басқаруларды шеше алатын 

автоматты басқару жүйесін құруды қажет (АБЖ) етеді.  

Сондықтан автоматты реттеу және басқару теорияларының негізгі 

жағдайларын оқу қажеттігі пайда болды. Сонымен қатар автоматты 

басқарудың кӛптеген жүйелері бейсызықты болып келеді, оның процестері 

сызықты дифференциалдық теңдеулермен жазылмайды. Осығай байланысты 

бұл дәрістер жинағында сызықты басқару жүйесінен басқа импульсті және 

санды жүйелерге жататын бейсызықты АБЖ қазіргі кездегі әдістермен 

зерттеулері қарастырылады.  

Санды басқару жүйесі әртүрлі технологиялық процестерді 

автоматтандыру кезінде кӛп қолданылады. Бұл статистикалық және 

динамикалық режимдерде жүйелердің жұмыс жасау дәлдігінің жоғарлауына, 

ӛнеркәсіп құрылғылардың тез әсеретуіне және ӛндіруіне байланысты.   

Микроэлектрониканың дамуына байланысты қазіргі уақытта санды 

басқару жүйесі аспаптық құрылғылармен емес талап етілген алгоритмдік 

басқару бағдарламасымен орындалатын микропроцессорларды қолдану ақылы 

құрылады. Бағдарламалық басқару жоғары дәлдікпен және жоғары ӛніммен 

күрделі пішінді заттарды дайындайтын ӛнеркәсіптің барлық салаларында 

қолданылады. Ӛзі бейімделетін жүйені ӛңдеу салдарынан негізгі ағымнан 

басқа басқару бағдарламасымен және кері байланыспен анықталатын 

қосымша ақпараттың ағуына байланысты ӛзгеру шартымен басқару процесі 

автоматты бейімделетін санды бағдарламалық басқарудың классификакциясы 

кеңейді. 

Автоматты басқару әдістерін, ондағы физикалық процестерді терең 

түсіну және қазіргі кездегі техникалық шешімдерді білу, олардың 

мүмкіндіктерін қолданып, бағалай алу, тәжірибеде қолдана алу АБЖ кең 

қолданылатын, техникалық объектілерді тасмалдау немесе құруға байланысты 

жұмыс жасайтын маманға қажет.    

Сондықтан автоматты басқару жүйесі техникалық пән ретінде электр 

энергетикасы мамандығының бағдарламасына кіреді, ұсынылып отырған 

дәрістік жинақта автоматты басқару теориясының негізгі жағдайларынан 

басқа қазіргі кездегі АБЖ құру принципі қарастырылған.  

Ұсынылып отырған дәрістік жинақта қолданылатын математикалық 

аспаптар жиілікті әдістер қолданылатын курс үшін қарапайым, дискреттік 

Лаплас және Фурье түрлендірулеріне негізделген. Сонымен қатар  

математикалық ықтималдық теориясы, интегралды және дифференциалдық 

теңдеулер қолданылады. 
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Дәріс №1. Негізгі жағдайлары, анықтамасы және түсініктемелері.     

Автоматты басқару жүйесінің функционалдық сұлбалары 

 

Дәрістің мазмұны: 

-  автоматты басқару жүйелерін құрудың негізгі принциптері, 

анықтамалары және түсініктемелері;   

-  автоматты басқару жүйесінің  классификациясы және олардың 

қолданылу аймақтары. 

Дәрістің мақсаты: 

-  автоматты басқару жүйесін құрудың негізі принципін және 

элементтердің тағайындалуын оқып игеру;  

-  автоматты басқару жүйесінің классификациясы мен олардың 

қолданылу аймағына сәйкес негізгі функцияларын оқу. 

 

Басқару - басқару процесінің ғылымы. Басқару процессін құруда басқару 

мақсаты және нақты нәтижелері туралы ақпараттар маңызды болып саналады 

[1,2,3,4,5,6,7]. 

Автоматты басқару жүйесі объектіні қамтамасыз ететуде болатын 

процестерді сипаттайтын бір немесе бірнеше физикалық шамаларды ӛзі 

басқалардың кӛмегінсіз берілген заңдылықпен ӛзгертеді немесе тұрақты ұстап 

тұрады. Басқаруды адамның қатысуынсыз белгілі бір мақсатқа жету үшін 

объектіде қажетті технологиялық процесті қамтамасыздандыратын әсердің 

жиынтығы ретінде анықтауға болады. 

Басқару процесі ӛтетін объект басқару объектісі немесе реттеу объектісі 

деп аталады. Процестің кез-келген физикалық шамасын кӛрсететін 

кӛрсеткіштер параметрлер деп аталынады. Әртүрлі объектіде қандайда бір 

құрылғы (машина, қозғалтқыш) арқылы ӛтетін кез-келген технологиялық 

процесті бір немесе бірнеше кӛрсеткіштік процестермен сипаттауға болады.    

Мұндай кӛрсеткіштерге әртүрлі физикалық, химиялық және басқа шамалар 

жатады. Мысалы, электрлік генератордың қысқышындағы кернеудің шамасы, 

пештің температурасы, ыдыстағы су деңгейі, машинаның айналу 

жылдамдығы, ұшақтың бағыты, газ магистраліндегі газ қысымы және т.б 

жатады. Нақты шартқа сәйкес келетін  бұл процестің кӛрсеткіштері қандайда 

бір заңмен ӛзгеруі тиіс немесе жұмыс режиміне және қоршаған ортаның 

ӛзгеруіне қарамастан тұрақты болып қалуы тиіс.  Объектінің ӛзгеретін немесе 

тұрақтанатын параметрлері реттелетін параметрлер деп аталады.  

Автоматты реттеумен реттеу объектісінің арасындағы ұқсастық 

автоматты басқару жүйесі (АБЖ) деп аталады. Автоматты реттеу дегеніміз 

әртүрлі объектідегі реттелетін параметрлердің мәнін автоматты түрде тұрақты 

ұстап тұратын немесе қандайда бір талап етілген заңмен реттелетін 

параметрлерді ӛзгертуге арналған құрылғы. 1.1 суретте автоматты басқарудың 

функционалдық сұлбасы келтірілген, мұндағы 1 – реттеу объектісі;     2 – 

сезімтал немесе ӛлшейтін элемент (СЭ); 3 – күшейткіш немесе түрленетін элемент 

(КЭ); 4 – реттелетін элемент (РЭ); АР – автоматты реттегіш. 
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1.1 сурет – Автоматты басқару жүйесінің функционалдық сұлбасы 

  

Жүйенің сезімтал элементі (ӛлшенетін) реттелетін параметрдің берілген 

мәннен ауытқуына әсер етеді. Реттегіште жеке немесе СЭ құрамына кіретін 

элемент түрінде кӛрсетілетін жӛндеп күйге келтіру құрылғысы болады. Реттеу 

элементі реттелетін ортаға тікелей әсер етеді. Сонымен қатар ӛзгеріссіз, 

күшейткішсіз немесе видео түрінде ӛзгерген, аздап күшейтілген сигнал 

(қарапайым жағдайда) сезімтал элементтен реттелетін элементке беріледі. 

Күшейткіш (немесе түрлендіргіш) элементі реттелетін параметрдің ӛзгеруіне 

тәуелді болатын  сезімтал және реттелетін элементті ӛзара жалғайды. Әдетте, 

сезімтал элементтің шығысы арқылы алынатын сигнал реттелетін элементті 

қозғалту үшін жеткілікті емес, сондықтан энергияның ішкі қоректендіру кӛзін 

қолданатын  күшейткіш, күштік элементтерді және әртүрлі түрленетін 

элементтерді қолдану қажет.    

Басқарудың ең негізгі жағдайына талап етілген  процестің ӛтуі берілген 

мәнде бір немесе бірнеше параметрлерді тұрақтандыру жолдарымен 

құрылатын реттеу жатады. Бұл жағдайда автоматты басқару жүйесі (АБЖ) 

автоматты реттеу жүйесі деп аталады (АРЖ). 

Элементтің немесе жүйенің статистикалық сипаттамалары орнықты 

режимде кіріс және шығыс параметрлерінің (шамалардың) арасындағы 

байланысты құрады. Реттеу жүйесінің статистикасы орнықты жағдайдың 

сипаттамасын анықтайды. 

Динамикалық сипаттамалар ӛтпелі режимде аналетикалық кіріс және 

шығыс параметрлерін байланыстырады. 

Тӛменде АБЖ орындайтын негізгі функцияларын қарастырамыз, олар 

сәйкесінше бес негізгі түрде тағайындалған.  

Бірінші функция – автоматты екпін, тежелу, реверстеу және қозғалыс 

заңдарымен немесе берілген мәнде электр қозғалтқыштың айналу 

жылдамдығын тұрақты ұстап тұру. Бұл функцияны орындайтын АБЖ сұлбасы 

1.2 суретте кӛрсетілген, мұндағы БЖ – басқару жүйесі; ДР – тегістеу дросселі; 

АҚ – асинхронды қозғалтқыш. 
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1.2 сурет – Бірінші функцияны орындайтын АБЖ функционалдық сұлбасы 

 

Екінші функция – реттелетін параметрлермен кері байланыс контурын 

еңгізу арқылы (мысалы, моменттер, кернеулер, токтар, қуаттар, қысымдар, 

үдеулер, атомдық реактордың реактивтілігі және т.б.) статистика мен 

динамикада автоматты беру, берілген айналу жылдамдығын немесе басқа 

айнымалыны жоғарғы дәлдікпен ұстап тұру. Бұл функцияны орындайтын 

АБЖ 1.3 суретте кӛрсетілген, мұндағы Т – кернеу түрлендіргіш; ГҚО – 

генератордың қоздыру орамы;  Г – генератор; кб – кері байланыс; Uбер – беру 

сигналы; Uбас – басқару сигналы; UҚО – генератордың қоздыру орамындағы 

кернеу; Uшығ – генератордың шығысындағы кернеу. 

 

 
 

1.3 сурет – екінші функцияны орындайтын АБЖ функционалдық сұлбасы  
 

Үшінші функция – жүйеге еңгізілген сигналдар мен параметрлерді 

бақылау. Берілген дәлдікпен еркінше ӛзгеретін параметрлерді бақылауды 

орындау механизімі болады. Мысалы, кіріс ӛсінің уақыт бойынша алдын-ала 

берілмеген кез-келген қозғалысында шығыс ӛсі (қозғалтқыштің немесе 

жүктеменің ӛсі) осы қозғалысты қайталайды немесе кірістің қозғалысын 

«бақылайды». Бұл функцияны орындайтын АБЖ 1.4 суретте кӛрсетілген, 

мұндағы θбер – беру бұрышының сигналы; UΔθ – сигналдың әртүрлілігін 

білдіретін сигнал; θшығ  – шығыс ӛсінің айналу бұрышы; Т – кернеу 

түрлендіргіші; Uқ – түрлендіргіштің шығысындағы кернеу; Қ – қозғалтқыш; 

ҚҚО – қозғалтқыштың қоздыру орамы; 

Сызықты орын ауыстыру, температура, қысым, мұнайдың, газдың, 

судың деңгейі, және басқа айнымалы шамалар бақыланады.  
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1.4  сурет – үшінші функцияны орындайтын АБЖ функционалдық сұлбасы 
 

Төртінші функция – алдын-ала берілген бағдарламамен машиналарды 

және механизмдерді бағдарламалы автоматты басқару. Мысалы, бағдарлама 

арқылы станоктың желісіне дайындамасы беріледі, ӛңделеді, толық объектіні 

және жеке түйіндер жиналады. Сонымен қатар электр қозғалтқышы автоматты 

іске қосылады, берілген жылдамдықпен жұмыс жасайды, тежеледі, 

реверстеледі, тоқтайды. Мұнда ажыратылған және тұйықталған жүйеде жұмыс 

жасауға болады. Бұл функцияны орындайтын АБЖ 1.5 суретте кӛрсетілген, 

мұндағы ББ  – бағдарламалық басқару;  UБ1 және UБ2 – ажыратылған және 

тұйықталған жүйелерге сәйкес басқару сигналы. Сұлбадағы қалған шартты 

белгілеулер 1.2 және 1.3 суреттерінде кӛрсетілген белгілеулерге сәйкес келеді. 

 

 
  

1.5 сурет – тӛртінші функцияны орындайтын АБЖ функционалдық сұлбасы 
 

Бесінші функция – орынды жұмыс режимдерін автоматты таңдауды 

қамтамасыздандыратын ӛнеркәсіптік механизмдерді және машиналардың 

жиынтығын автоматты басқару. Бұл функцияны орындайтын АБЖ 1.6 суретте 

кӛрсетілген, мұндағы БО – басқару объектісі; БҚ – басқару құрылғысы; ЕҚ – 

есептеу құрылғысы; х, z,u – құрылғыларға сәйкес келетін тапсырма беру және 

басқару сигналдары. 
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1.6 сурет – бесінші функцияны орындайтын АБЖ функционалдық сұлбасы 

 
 

Дәріс №2. Статистикалық және астатистикалық реттеулер 
 

Дәрістің мазмұны: 

-  статистикалық және астатистикалық реттегіштерді құру принципі; 

-  статистикалық және астатистикалық реттеу кезіндегі жүйенің негізгі 

сипаттамалары, олардың ерекшеліктері.    

Дәрістің мақсаты: 

-  статистикалық және астатистикалық реттегіштермен автоматты 

басқару жүйесін құру принципін оқып игеру;  

-  статистикалық және астатистикалық реттеу кезіндегі жүйенің негізгі 

сипаттамаларын оқу. 

 

Статистикалық сипаттамаларды реттеу дегеніміз қалыпты жағдайда 

реттелетін параметрдің берілген мәннен ауытқу шамасы мен ішкі қобалжыту 

шамасының арасында анықталған тәуелділік болатын жүйе, мысалы, реттеу 

объектісінң жүктемесі. 

Статистикалық реттеуде реттелетін параметрдің номиналды мәннен 

қалдық ауытқуы болады. Әртүрлі жүктеме үшін статистикалық реттеу 

кезіндегі жүйенің тепе-теңдігі алдын-ала берілген шекте жататын реттелетін 

параметрлердің әртүрлі мәндерінде орындалады. 

2.1 а суретте статистикалық реттегіштің мысалы кӛрсетілген, мұндағы 1 

– тұрақты токты генератор; 2 – генератордың қоздыру орамын қоректендіретін 

ГҚО басқарылатын қоректендіру кӛзінің кернеуі. Бұл жағдайда реттеу 

параметрлері генератордың шығысындағы кернеу, оның шамасы жүктеме 

ӛзгерген кезде берілген деңгейде тұрақты болып қалуы тиіс. Сонымен қатар 

генератордың uбер берілген кернеу мәнімен оның uГ шығысындағы кернеу мәні 

арасындағы Δu айырмашылық сигналы басқарылатын кернеумен қоректендіру 

кӛзі ақылы қоздыру орамасындағы токты ГҚО белгіге байланысты Δu тӛмен 

болғаша жоғарлатады немесе тӛмендетеді. Реттеу кернеудің статистикалық 

жүктемеге тәуелдігін кӛрсететін, кейбір жағдайда пропорционалдық реттеу 

деп аталатын  жұмыс сипаттамасына (2.1 б сурет) сәйкес орындалады 

[1,2,3,4,5,6,7].  



10 
 

 

 
 

2.1 сурет – Статистикалық реттегіштің мысалы және оның сипаттамалары 

 

2.1 в суретте генератордың жүктемесі тӛмендеген кездегі ӛтпелі процесі 

кӛсетілген. uГ шығыс кернеуі uГ1 кернеуінен uГ2 дейін жоғарлайды және реттеу 

статизімімен анықталатын реттеу қателігі болады. Реттеу статизімі дегеніміз 

орнықты режиміндегі дәлдік. Егер статистикалық жүйеде жүктемені нӛлден 

номиналды мәнге дейін ӛзгертсек, онда реттелетін параметрдің мәні  хМИН -нен  

хНОМ дейін ӛзгереді, бұл жағдайда s жүйенің статизімі деп тӛмендегі теңдеуді 

айтамыз: 

.
НОМ

МИННОМ

х

хх
s


  

(2.1) 

 

Орнықты жағдайда статистикалық тұйық жүйеде теңдеу мына түрде 

болады: 

,
1

1

k
s


  

(2.2) 

 

мұндағы k – тұйықталған жүйенің күшейту коэффициенті. 

(2.2) теңдеуде реттеу жүйесінің статизмі тұйық жүйенің күшейту 

коэффициентіне кері пропорционалды екндігін кӛреміз. Ӛте үлкен күшейту 

коэффициенті кезінде бұл шамаларды кері пропорционалды деп санасақ 

болады 

.
1

k
s   

(2.3) 

 

2.2 а суретте астатистикалық кернеу реттегіші мысал ретінде 

кӛрсетілген мұндағы 1 – тұрақты токты генератор, ол реттеу объектісі болып 

саналады; 2 – жетектің 3 қозғалтқышын қоректендіретін басқарылатын 
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қоректендіру кернеуі, 4 – генератордың қоздыру орамына ГҚО қосылған 

реастат. Генератордың uбер берілген кернеу мәнін uГ нақты мәнмен қосқан 

жағдайда, оның шығысында Δu айырым сигналы арқылы 3 қозғалтқыш іске 

қосылады, ол реостаттың қозғалмалы түйіспесін белгіге сәйкес ГҚО тоқты 

жоғарлатып немесе тӛмендетіп, айырым сигналы нӛлге тең болғанша 

қозғалтады. Осыдан кейін қозғалтқыш ажыратылады [1,2,3,4,5,6,7]. 

 

 
 

2.2 сурет - Астатистикалық реттегіштің мысалы және оның 

сипаттамалары 

 

Астатистикалық сипаттамамен реттеу дегеніміз жүйенің орнықты 

жағдайы кезінде реттелетін параметрлердің берілген мәннен ауытқуы кез-

келген ішкі қобалжыту әсерінде нӛлге тең болатын реттеу.    

Жүйенің теңдігі реттелетін параметрдің берілген мәні кезінде болады. 

Орнықты жағдайда қобалжыту ӛзгеріссіз болғанда реттеу әсері де ӛзгеріссіз 

болуы қажет, егер реттеу параметрінің номиналды мәннен ауытқуы нӛлге тең 

болса, оның ӛзгеру жылдамдығы нӛлге тең болады.  

Астатикалық реттеудің сипаттамасы 2.2 б суретте, ал ӛтпелі процестің 

қисығы 2.2 в суретте кӛрсетілген. 

Астатикалық реттеу реттелетін параметрдің берілген мәнін дәл ұстап 

тұрады, бірақта статистикалық реттеуге қарағанда құрылысы күрделі болып 

келеді. 

Астатистикалық сипаттамадан тұратын реттегіштердің қатарына 

изодромды реттегішті жатқызуға болады, оның ықпал етуі статистикалық 

және астатистикалық реттеу элементтеріне байланысты болады. 
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Дәріс №3. Автоматты басқару теориясында Лаплас түрлендіруін 

қолдану 

 

Дәрістің мазмұны: 

-  Лапластың тура және кері түрленуі, сонымен қатар элементтің немесе 

жүйенің беріліс функциясын анықтау мақсатында сызықты дифференциалдық 

теңдеу үшін оның бейнесі; 

-  автоматтандыру жүйесін есептеу кезінде жиі қолданылатын Лаплас 

түрлендіруі. 

Дәрістің мақсаты: 

-  Лапластың тура және кері түрленуінің принципін, элемент немесе 

жүйенің беріліс функциясын анықтау әдісін оқып игеру;  

-  автоматтандыру жүйесін есептеу кезінде жиі қолданылатын типтік 

математикалық операциялар үшін Лаплас түрлендіруін оқу. 

  

Лаплас түрлендіруі дифференциалдық теңдеулерді жүйенің құрамын 

бейнелейтін алгебралық түрге алмастырып, күрделі жүйелерді зерттеуді 

жеңілдетеді. 

Автоматты реттеу теориясында қарастырылған беріліс функцияларында 

Лаплас түрлендіруі қолданылады [1,2,3,4,5,6,7].  

Лапластың тура және кері түрлендіруіне анықтама береміз. 

Егер t (уақыт) айнымалыға тәуелсіз ƒ(t) функция болса, онда Лаплас 

түрлендіруін ƒ(t) қолданатын болсақ F(р) функциясына түрленеді де мына 

теңдеумен анықталады   





0

,)()( dtetfpF pt
 

(3.1) 

 

мұндағы р –  jp   белгіленетін комплекстік шама, мұнда ζ және ω 

– негізгі айнымалы. 

ƒ(t) функциясына жасалған (3.1) теңдеуінің функционалдық түрлену түрі 

қысқаша тӛмендегідей жазылады 

 

)]([)( tfLpF   немесе ),()( tfpF   (3.2) 

ƒ(t) функциясы тұпнұсқа деп, ал F(р) – функциясы ƒ(t) функцияның бейнесі 

деп аталады. 

ƒ(t) функциясына Лаплас түрлендіруін қолдану кезінде бұл функцияның 

мәні t > 0 болғанда және техникалық есептеулерде жүйеге ішкі қобалжыту 

әсерін бергеннен кейін қарастырылады. Осы аталған жағдайлар автоматты 

реттеу жүйесінде есептерді шешу кезінде тәжірибелік қызығушылықты 

білдіреді.     

Түрленген функция анықталған болу үшін (3.1)  теңдеуіндегі интеграл р 

кейбір аймағында болуын талап ету жеткілікті. 

Мысалы, ƒ(t)=[1] бірге тең тұп нұсқаның бейнесі мынаған тең 
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0

1
]1[)(

p
dtepF pt

. 
 

Мұнда интегралды есептеу кезінде р нақты бӛлігі (σ > 0) оң деп 

қарастырылады. σ ≤ 0 кезінде интеграл болмайды, бірақ бірлік бойынша 

түрленген функция 1/р тең. 

(3.1) теңдеу бойынша ƒ(t) уақыт функциясының тура түрленуі F(р) кері 

түрленумен, яғни бейненің тұп нұсқаға түрленуімен қолданылады. Сонымен 

қатар F(р) берілген бейне бойынша ƒ(t) тұп нұсқаны кері анықтау операциясы 

орындалады. Бұл операция  L
-1

 немесе 1/L белгімен белгіленеді. Бұл жағдайда 

теңдеу мына түрде жазылады 

 

).()]([)]([
1

)( 1 pFpFLpF
L

tf  
 

(3.3) 

Бұл түрлендіруде ƒ(t) функцияның бастапқы мәні туралы теорема 

тӛмендегі теңдеумен жазылады 

)(lim)(lim
0

ppFtf
pp 

 ,  

шекті мән туралы теорема 

)(lim)(lim
0

ppFtf
pt 

 .  

Автоматтандыру жүйесінде жиі қолданылатын Лаплас түрлендіруі 3.1 

кестеде кӛрсетілген. 

 

 

Сызықты дифференциалдық теңдеулер үшін Лаплас түрлендіруін 

анықтаймыз. Сонымен қатар автоматты реттеудің  сызықты жүйесі n қатарлы 

тұрақты коэффиценттен тұратын дифференциалдық теңдеумен тӛмендегідей 

жазылады: 

кірmm

кір

m

шыгn
шыг

nn

шыг

n

n

шыг

n

xb
dt

xd
bxC

dt

dx
C

dt

xd
C

dt

xd
С  



...... 011

1

10

(3.4) 

3.1 кесте – Типтік математикалық операциялар үшін Лаплас түрлендіруі 
      )(tf  (түп нұсқа) )( pF  (бейне) 

 )(taf  
                         )( paF  

)()(
21

tftf   )()(
21

pFpF   

                       
dt

tfd )(                           )0()( fppF   

                      
 

n

n

dt

tfd )(
 

 )0()0(')0()( 121   nnnn ffpfppFp   

                       dttf )(                             
p

pF )(
 

                      )( atf                         )(pFe ap
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(3.4) теңдеуін сол және оң жағын е
-pt

 кӛбейтіп 0 ден ∞ дейін интегралдап 

мына теңдеуді аламыз 

.]...[

]...[

0

0

0

11

1

10

dtexb
dt

xd
b

dtexC
dt

dx
C

dt

xd
C

dt

xd
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pt

кірmm

кірХ

m

pt

шыгn
шыг
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Жоғарыда келтірілген Лаплас түрлендіру ережелерімен, белгілеулерді 

және 3.1 кестені қолданып мына теңдеуді аламыз 
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Туынды үшін Лаплас түрлендіруін біле отырып, жүйе нӛлдік бастапқы 

жағдайда деп қарастырсақ мына теңдеуді аламыз 
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 (3.6) 

(3.6) теңдеуі нӛлдік бастапқы шарт кезіндегі (3.4) дифференциалдық 

теңдеудің Лаплас бейнесі болып саналады. 

Элементтің немесе жүйенің беріліс функциясын анықтау үшін «Лаплас 

бейнесі» деген ұғым қалай қолданылатынын қарастырайық. Сонымен қатар, 

элемент немесе жүйе нӛлдік бастапқы шартта орналасқан деп қарастырамыз. 

Сәйкесінше, элемент немесе жүйенің беріліс функциясы Лаплас түрлендіруі 

бойынша нӛлдік бастапқы шарттағы дифференциалдық теңдеуге сәйкес 

келетін оң және сол бӛлікте болады. Бұл жағдайда элемент немесе жүйе t < 0 

кезіндегі тыныш жағдайда болуы шарт. 

Сонымен беріліс функциясы шығыс шамасының Лаплас бейнесіндегі 

кіріс шамасына сәйкес келетін лаплас бейнесінің қатынасы арқылы 

анықталады.  

,
)(

)(
)(

px

px
pK

кір

шыг  
(3.7) 

          мұндағы )]([)( txLpx шыгшыг   және )]([)( txLpx кіркір  . 

Жоғарыда айтылғандар бойынша, егер сол жақ бӛлікті тұрақты 

коэффиценттерден тұратын сызықты дифференциалдық теңдеулер болса онда 

теңдеу мына түрде жазылады 



15 
 

,...... )1(

10

'

1

)1(

1

)(

0 кірm

m

кір

m

кіршыгnшыгn

n

шыг

n

шыг xbxbxbxСxСxСxС  




 (3.8) 

мұндағы хШЫҒ = хШЫҒ(t) және xКІР = хКІР(t), егер бұл теңдеуге р = d/dt 

операторын қойсақ мына теңдеуді аламыз: 
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 (3.9) 

(3.5) және (3.9) теңдеулерін салыстырып, (3.8) теңдеуімен жазылған 

нӛлдік бастапқы шарт кезіндегі элемент немесе жүйенің беріліс функциясы  

тӛмендегідей ӛрнектеледі деп қортындылаймыз: 
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(3.10) 

(3.10) теңдеуде кӛрсетілгендей, беріліс функциясы р айнымалыға 

тәуелсіз түбірлі - рационалды функция болып келеді. Беріліс функцияның 

бӛлімі элемент немесе жүйенің сипаттамалық теңдеудің сол бӛлігі, ал алымы – 

оң бӛлігі болып саналады. р = 0  болғанда беріліс функциясы элементтің 

немесе жүйенің қарапайым күшейту коэффиценті ретінде жазылады. 

Автоматтандыру жүйелерінде (3.10) теңдеуіндегі бӛлімінің полином дәрежесі 

алымындағы полином дәрежесінен жоғары немесе тең болады, яғни m ≤ n.  

Туындыны дәрежеге сәйкес келетін р белгімен қарапайым түрге 

алмастырылған дифференциалдық теңдеумен беріліс функциясын алуға 

болатындығын жоғарыда келтірілен теңдеуден кӛруге болады. 

Шығыс шаманың бейнесі беріліс функция мен кіріс шаманың 

бейнесімен анықталатындығын (3.7) теңдеуден байқауға болады: 

).()()( pxpKpх кіршыг   (3.11) 

Бұл қатынас автоматтандыру жүйесін зерттеу кезінде үлкен тәжірибелік 

маңызға ие. 

Беріліс функцияның алымындағы полиномды нӛлдік деп, ал бӛліміндегі 

түбірді полюс деп атайды. 

Жалпы жағдайда х(t) функцияның түп нұсқасы Лапластың кері 

түрлендіру жолымен алынған бейнесімен анықталады: 

.)(
2

1
)( dpepxtx

j

j

pt













 
(3.12) 

 

 

Дәріс №4. Автоматты басқару жүйесінің теңдеулері және жиілікті 

сипаттамалары 

 

Дәрістің мазмұны: 

-  автоматты басқару жүйесінің және оның элементтерінің жиілікті 

сипатамасының тағайындалуы, түсініктемесі; 

-  амплитуда-фаза жиілікті, логарифмді амплитудалы және логарифмді  

фаза жиілікті сипаттамалар, нақты сандық және пропорционалды шаманың 

арасындағы децибелдік байланыс, сипаттамаларды тұрғызу әдістері. 

Дәрістің мақсаты: 



16 
 

-  комплексті жазықтықта декарттық координатта элементтің немесе 

жүйенің комплексті жиілікті функциясын бейнелеу принципін оқу;  

-  логарифмді амплитудалы және логарифмді  фаза жиілікті 

сипаттамаларды құру әдістерін оқып, игеру. 

 

Автоматтандыру жүйесін талдауда кең қолданылатын жиілікті 

сипаттама туралы анықтаманы қарастырамыз. Бұл анықтама жүйенің жеке 

буынына және толық жүйе үшін қолданылады [1,2,3,4,5,6,7]. 

Егер 4.1 суретте кӛрсетілген сызықты ажыратылған жүйенің (немесе 

буынның)  кірісіне гармоникалық сигнал беретін болсақ, онда уақыт ӛткеннен 

кейін жүйенің шығысында кірістегі сигналдың жиілігіне сәйкес келетін, ал 

амплетудасы мен фазасы ӛзгеше гармоникалық сигнал пайда болады. 

Шығыстағы амплитуда және фаза қобалжыту әсерінің жиілігіне тәуелді 

болады. 

 

 

4.1 сурет – гармоникалық сигнал әсер еткен сызықты жүйе 

 

Жүйенің (немесе буынның) кірісіндегі аралық гармоникалық қобалжыту 

белгілік түрде мына теңдеумен жазылады: 

 

.tj

кіркір еХх   (4.1) 

Мұндай қобалжыту функциясы сызба түрінде 4.2 суретте кӛрсетілген. 

tjtе tj  sincos  ӛрнегі cos ωt нақты бӛлікті, ал sin ωt жорамал 

бӛлікті білдіретін бірлік вектор түрінде кӛрсетіледі. 

 

 
4.2 сурет – Жүйенің кірісіндегі гармоникалық ауытқу функциясы 

 

Ӛтпелі процесінің тұрақты (ӛшу) жағдайы біткеннен кйін ажыратылған 

жүйенің шығысында аралық тербелмеліс пайда болады, ол мына теңдеумен 

анықталады: 
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  . jtj

шыг

tj

шыгшыг eeXeXх  
 

(4.2) 

Бұл процестің бейнеленуі 4.3 суретте кӛрсетілген (үзік сызықпен кіріс 

әсері кӛрсетілген). 

 

 
 

4.3 сурет – Гармоникалық шығыс сигналы 

 

Жалпы жағдайда ажыратылған реттеу жүйесі тӛмендегі 

дифференциалдық теңдеумен сиатталады деп қарастырайық: 
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(4.3) 

мұндағы, жоғарыда айтылған шарт n ≥ m. 

(4.1) теңдеуге сәйкес хкір алмастырып, jр   белгілеп, жүйенің кірісіне 

аралық қобалжыту сигналы берілген кезде жүйенің шығысындағы сигналдың 

ω жиілікке тәуелді амплитудасының және фазасының ӛзгеруін анықтауға 

кӛмектесетін теңдеуді аламыз: 
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(4.4) 

 

(4.4) теңдеудегі қатынастар ажыратылған жүйенің немесе буынның 

беріліс функциясын кӛрсетеді, сондықтан, (3.10) теңдеуге сәйкес операторлық 

полиномның белгіленуін ескере отырып мына теңдеуді аламыз 

 
 
 

.





jD

jE
jK   

(4.5) 

 jK  белгіленуі ажыратылған жүйенің немесе буынның комплексті 

жиілікті функция деп аталады. Бұл функцияны комплекстік жазықтықта 

декарттық координатта  R  нақты және  jI  жорамал бӛліктердің 

геометриялық қосындылары ретінде кӛрсетуге болады  

 
      jIRjK   (4.6) 

немесе полярлық координатта  A  модуль мен    фазалық кӛрсеткіш 
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түрінде бейнелеуге болады  

     , jeAjK   (4.7) 

мұндағы 

       

 
 
 

.

22








R

I
arctg

IRAjK













 

(4.8) 

 A  шамасы амплитуданың ӛзгерісін, ал    шамасы кіріс тербелісіне 

қатысты шығыс тербеліс фазасының   жиілікте болатын ӛзгерісін 

анықтайды. 

(4.8) теңдеудегі қатынастар арқылы R(ω) және I(ω) мәндері А (ω) және 

θ(ω) мәндері арқылы немесе керсінше анықталатындығын байқауға болады. 

ω жиілікпен аралық қобалжыту сигналымен жүйенің қалыпты 

қозғалысын сипаттайтын К(jω) вектор деп қарастырсақ және ω 0-ден +∞-дейін 

ӛзгертсек,  онда вектордың ұшы комплексті жазықтықта қисықты сызады, ол 

қисық комплексті жиілікті функция векторының годографы деп аталады. Бұл 

қисық амплитуда фаза жиілікті сипаттама деп те аталады (АФЖС). АФЖС 

мысалы 4.4 суретте кӛрсетілген.  

 

 
4.4 сурет – Ажыратылған жүйенің амплитуда-фазалық сипаттамалары 

 

Соңғы кездері логарифмдік масштабта тұрғызылған жиілікті 

сипаттамалар кең тәжірибелік қолданысқа ие, ол логарифмдік жиілікті 

сипаттама деп аталады. Егер жиілікті сипаттаманы )()()(  jeAjК   

логарифмдесек, ондажазуға болады 

 

         .111   jnAenAjnK j   (4.9) 

Обцисса ӛсі арқылы жиілікті логарифмдік масштабпен тұрғызылған 

lnA(ω) сипаттама логарифмді амплитуда жиілікті сипаттама (ЛАЖС) деп 

аталады. Фаза үшін обцисса ӛсі арқылы жиілікті логарифмдік масштабпен 

және ордината ӛсі арқылы қарапайым масштабпен тұрғызылғатын сипаттама 

логарифмді фаза жиілікті сипаттама (ЛФЖС) деп аталады.    

Логарифдік жиілікті сипаттаманы тұрғызғанда обцисса ӛсі арқылы 
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логарифмді масштабта октава және декада алынады. Бұл сипаттамалар үшін 

координаттық жүйелер 4.5 суретте кӛрсетілген. 

 

  
 

4.5 сурет - Логарифмдік координаттық жүйелер 

 

Октава дегеніміз жиіліктің екі есе ӛсуіне сәйкес келетін, жиіліктік 

аралық. 

Декада дегеніміз жиіліктің 10 есе ӛзгеруіне сәйкес келетін жиіліктік 

аралық. 

Берілген декадада 3,32 октава бар. Декадалық аралық жиі қолданылады. 

Әдетте, ордината ӛсі бойынша бұрыштық градус немесе радиан бойынша 

фазалық ығысу орналастырылады, ал ординатасына амплитуда жиілікті 

сипаттаманы lnA(ω) шамасы ретінде емес, оған пропорционалды L(ω) шаманы 

децибелл арқылы белгілеп қолданады, мұндағы 

 

   ,lg20  AL   дб. (4.10) 

 

(4.10) теңдеуімен анықталатын А(ω) нақты сан мен децибелл арқылы 

белгіленетін L(ω) шамасының арасындағы байланыс жиі кездесетін А (ω) 

мәнін білдіреді (4.1 кесте). 

 

4.1 кесте –А(ω) және L(ω) нақты сан арасындағы байланыс 

А(ω) 1 2 10 100 0,2 0,1 0,01 

L(ω) 0 6 20 40 -14 -20 -40 

 

 

Дәріс №5. Автоматты басқару жүйесінің негізгі типтік 

динамикалық буындары 

 

Дәрістің мазмұны: 

-  реттеу жүйесінің қарапайым сызықты динамикалық буынның 

түсініктемесі, буының түрлері және мысалдары; 
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-  қарапайым сызықты динамикалық буындардың дифференциалдық 

теңдеуі, беріліс функциясы, сигналды беру жиынтығының коэффициенті, 

ӛтпелі сипаттамалары, логарифмді амплитудалы және логарифмді фаза 

жиілікті сипаттамалары. 

Дәрістің мақсаты: 

-  реттеу жүйесінің қарапайым сызықты динамикалық буынның 

түсініктемесі оқу, олардың техникалық құрылуын бейнелей алу;  

-  қарапайым сызықты динамикалық буындардың дифференциалдық 

теңдеуі, беріліс функциясы, сигналды беру жиынтығының коэффициенті, 

ӛтпелі сипаттамалары, логарифмді амплитудалы және логарифмді фаза 

жиілікті сипаттамаларын оқу. 

 

Барлық құрылымдық элементтер ӛтпелі процестердің сипаттамасын 

анықтайтын, онда бірдей берілген шарттармен және бірдей қобалжыту 

әсерімен пайда болатын теңдеу түріне байланысты ерекшеленеді. Осыған 

байланысты реттеу жүйесінің қарапайым динамикалық буыны деген ұғым 

пайда болады. Мұндай түрде қарастыру реттеу жүйесінің динамикалық 

құрамын анықтауды жеңілдетеді. Сондықтан бірдей құрамнан тұратын 

жүйенің элементі немесе жүйелердің элементтер тобы (бӛлшектердің, 

құрылғылардың және түйіндердің жалғануы) типтік қарапайым динамикалық 

буын немесе жүйенің қарапайым буыны ретінде анықталады. 

Қарапайым типтік буындар нӛлдік, бірлік және екілік қатарлы 

дифференциалдық теңдеулермен жазылады. Осыған байланысты қарапайым 

сызықты буындардың әртүрлілігі кӛп емес, сұлбаның құрамына кіретін 

элементтердің әртүрлілігін динамикалық құрамына байланысты, оларға 

балама болатын буындардың шекті санына біріктіруге болады [1,2,3,4,5,6,7]. 

Мұндай түрде қарастырсақ сызықты элементтердің барлық әртүрлілігін 

типтік буынның аз санымен немесе оның комбинациясымен сипаттауға 

болады. Сонымен қатар мұндай буындардың амплитудалық және фазалық 

сипаттамалары бір белгілі сәйкес болып келеді, сондықтан АЖС алсақ 

жеткілікті болады, ал ФЖС жуықтап тұрғызылады.     

Келесі түрдегі буындарға бӛлінеді: күшейткіш, инерциялы, тербелмелі, 

интегралдаушы, дифференциалдаушы және кешігу. 

Күшейткіш буыны (инерциясыз) – шығыс шамасы кез-келген уақытта 

кіріс шамасына пропорционал болатын буын. Сигнал күшеюі де (k > 1), 

тӛмендеуі де мүмкін (k < 1).  

Күшейткіш буынының дифференциалдық теңдеуі, беріліс функциясы, 

сигналды беру жиынтығының коэффициенті және сипаттамалары 5.1 кестеде 

келтірілген. 
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5.1 кесте – Күшейткіш буынының негізгі тәуелділіктері мен 

сипаттамалары 

Дифференциалды 

теңдеу 
Беріліс функциясы 

Сигналды берудің 

комплексті 

коэффициенті 

y=kx W(s)=k W(jω)=k 

Ӛтпелі сипаттама АФЖС ЛЖС 

   

 

Мысалдары – резистордан тұратын кернеу бӛлгіш, тетікті бергіш,  дели-

тель на резисторах, рычажная передача, инверторлық күшейткіш. 

Интегралдаушы буын – шығыс шамасының жылдамдығының ӛзгеруі 

кіріс шамасына пропорционалды болатын буын нмесе шығыс шамасы кіріс 

шамасының интегралына пропорционалды болатын буын деп атаса болады. 

Интегралдаушы буынның дифференциалдық теңдеуі, беріліс 

функциясы, сигналды беру жиынтығының коэффициенті және сипаттамалары 

5.2 кестеде келтірілген. 

 

5.2 кесте – Интегралдаушы буынның негізгі тәуелділіктері мен 

сипаттамалары 

 

 

Дифференциалды 

теңдеу Беріліс функциясы 

Сигналды берудің 

комплексті 

коэффициенті 

kx
dt

dy
  немесе 





0

1
xdt

T
y

u

  

s

k
sW )( немесе 

sT
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u

1
)(   


k

jjW  )(  

Ӛтпелі сипаттама АФЖС ЛЖС 
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Барлық жиілікте интегратор тӛменгі жиіліктің сүзгісі (ТЖС) ретінде 

шығыс сигналының кіріс сигналынан 90
о
 қалатындығын кӛрсетеді. Мысалы – 

сиымдылық, тұрақты ӛніммен толтырылған сорғыш, операциялық 

күшейткіштегі интегратор.  

Инерциялық буын (бірінші реттік апериодикалық буын) – кіріс сигналы 

сатылы әсереткен кезде шығыс шамасы экспонент бойынша орнықты күйге 

ұмтылатын буын. 

Инерциялық буынның дифференциалдық теңдеуі, беріліс функциясы, 

сигналды беру жиынтығының коэффициенті және сипаттамалары 5.3 кестеде 

келтірілген. 

 

5.3 кесте – Инерциялық буынның негізгі тәуелділіктері мен 

сипаттамалары 
Дифференциалды 

теңдеу 

Беріліс функциясы Сигналды берудің 

комплексті 

коэффициенті 

kxy
dt

dy
T   

1
)(




Ts

k
sW  

 

2222 11
)(

T

kT
j

T

k
jW














 

Ӛтпелі сипаттама АФЖС ЛЖС 

   

 

T тұрақты уақыты - санды түрде орнықты мәнде жанама сызықпен 

қиылған, координат басы арқылы қалпына келген қиманың ұзындығына тең 

немесе орнықты мәннен уақыты 0,63 жеткен шама. Уақыттың қойылуы 

(ӛтпелі процестің бітуі) шамамен 3Т тең. 

Бұл буын типтік тӛменгі жиілікті сүзгі түрінде болады. Зерттеу уақыты 

ӛскен кезде t >>T инерциялық буын күшейткіш буынның құрамында болады, 

ал  тӛмендеген кезде t << T – интегралдаушы буынның құрамында болады. 

Мысалдары – қыздырылатын пеш, шоқтану шамы, термобу, электр 

қозғалтқышы, RC-бӛлгіш. 

Тербелмелі буын – кіріс сигналы сатылы әсереткен кезде шығыс шамасы 

жаңа орнықты мәнге ұмтылып, оған қатысты экспонентті ӛшу тербелісін 

жасайтын буын. Бұл буын сипаттамалық теңдеудің жинақтық түйінді түбірге 

сәйкес келетін 0 < a1
2 
< 4a0 шарт кезінде орындалады.  
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h(t) 
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Тербелмелі буынның дифференциалдық теңдеуі, беріліс функциясы, 

сигналды беру жиынтығының коэффициенті және сипаттамалары 5.4 кестеде 

келтірілген. 

 

5.4 кесте – Тербелмелі буынның негізгі тәуелділіктері мен сипаттамалары 

Дифференциалды 

теңдеу 
Беріліс функциясы 

Сигналды берудің комплексті 

коэффициенті 

kxyyaya  .

1
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)(

22 


sTsT

k
sW


 

немесе 
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Ӛтпелі сипаттама АФЖС ЛЖС 

 

  

 

Мұндағы  – тербелмелі буынның ӛшу кӛрсеткіші, ол 0 << 1 шегінде 

жатады, ал екінші ретті апериодтық буын үшін   1.  - сипаттамалық теңдеу 

түбірінің негізгі бӛлігі (демпфирлеу коэффициенті), 0 – тербелудің ӛзіндік 

жиілігі. ЛАЖС h шегі жиіліктің қилысу аймағында байқалады қ = 2

0

2   , 

онда ξ < 0,707. ЛАЖС ұшындағы еңісі –40 дБ/дек тең. Резонанссыз нақты 

және асимтоталық ЛАЖС арасындағы айырмашылық 6 дБ айырымына тең, 

егер бұл екеуінің айырмашылығының мәні үлкен болса, онда резонанстың 

болуын білдіреді.  аз болған сайын АФЖС мен ЛАЖС шегі жоғары және 

резонанс нүктесінде ЛФЖС қатаң болады. Демпфирлі коэффициент мынаған 

тең 

 = /T = 0 = 1/(2T0)·ln(a2/a1). 
 

 

 

Мысалдары – физикалық маятник, қысылған бӛрене, дірілдейтін түйіспе, 

қоректендіру кӛзімен синхрондау процесінде электр қозғалтқышының 

тербелісі және т.б. 

L 
h(t) 

t 

k 

 jIm 

Re k 

 lgω 

20lgk 

0 
ωc=1/T

2 

-180
o 

T0 

a2 a1 

lg(ωc) 



24 
 

Идеалды тербелмелі буын (консервативті) – кіріс сигналы сатылы 

әсереткен кезде шығыс шамасы тұрақты амплитудамен тербеліс жасайтын 

буын. Ол сипаттамалық теңдеуі толық жорамал түбірі болатын a1 = 0 ( = 0) 

шартта орындалады. 

Идеалды тербелмелі буынның дифференциалдық теңдеуі, беріліс 

функциясы, сигналды беру жиынтығының коэффициенті және сипаттамалары 

5.5 кестеде келтірілген. 

 

5.5 кесте – Идеалды тербелмелі буынның негізгі тәуелділіктері мен 

сипаттамалары 

Дифференциалды 

теңдеу 
Беріліс функциясы 

Сигналды берудің 

комплексті 

коэффициенті 

kxyyaya  .

1

..

0
 

1
)(

22 


sT

k
sW    

 немесе  
2
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k
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Ӛтпелі сипаттама АФЖС ЛЖС 

 

  

 

Мысалдары – тұрғызылған қоректендіру кӛзінен қоректенетін 

синусоидалы тербелісті генератор. 

Дифференцалдаушы буын – шығыс шамасы кіріс шамасы 

жылдамдығының ӛзгерісіне пропорционалды болатын буын. Идеалды және 

нақты дифференциалдық буындарды қарастырамыз. 

Идеалды дифференциалдаушы буын кіріс сигналға қатысты шығыс 

сигналы барлық жиілікте 90
о
 озатындығын кӛрсетеді және жоғарғы жиіліктің 

сүзгісі болып саналады. Физикалық тұрғыдан мұндай буынның орындалуы 

мүмкін емес (m > n), сондықтан тәжірибе жүзінде нақты дифференциалдаушы 

буын қолданылады. 

Идеалды дифференциалдаушы буынның дифференциалдық теңдеуі, 

беріліс функциясы, сигналды беру жиынтығының коэффициенті және 

сипаттамалары 5.6 кестеде келтірілген. 
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5.6 кесте – Идеалды дифференциалдаушы буынның негізгі тәуелділіктері 

мен сипаттамалары 

Дифференциалды 

теңдеу 
Беріліс функциясы 

Сигналды берудің 

комплексті 

коэффициенті 

dt

dx
ky  немесе 

dt

dx
Ty д  

kssW )(  немесе 

sTsW д)(  
 jkjW )(  

Ӛтпелі сипаттама АФЖС ЛЖС 

 

  

 

Нақты дифференциалдаущы буын – тізбектей жалғанған инерциялық 

және идеалды дифференциалдаушы буындардың жиынтығы. 

Нақты дифференциалдаушы буынның дифференциалдық теңдеуі, 

беріліс функциясы, сигналды беру жиынтығының коэффициенті және 

сипаттамалары 5.7 кестеде келтірілген. 

 

5.7 кесте – Нақты дифференциалдаушы буынның негізгі тәуелділіктері 

мен сипаттамалары 
Дифференциалды 

теңдеу 

Беріліс функциясы Сигналды берудің комплексті 

коэффициенті 

dt

dx
ky

dt

dy
T   
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Ӛтпелі сипаттама АФЖС ЛЖС 

   

 

Кешігу буыны (таза кешігу буыны) кіріс әсерін шығысында мӛлшерін 

немесе пішінін ӛзгертпей қайталайды, бірақ та ол  таза кешігу уақытымен 

тежелу арқылы орындалады.    
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Кешігу буынның дифференциалдық теңдеуі, беріліс функциясы, 

сигналды беру жиынтығының коэффициенті және сипаттамалары 5.8 кестеде 

келтірілген. 

 

5.8 кесте – Кешігу дифференциалдаушы буынның негізгі тәуелділіктері 

мен сипаттамалары 
Дифференциалды 

теңдеу Беріліс функциясы 

Сигналды берудің 

комплексті 

коэффициенті 

)(  txy  
stesW )(  

 jejW )(  

Ӛтпелі сипаттама АФЖС ЛЖС 

   

 

Кешігу буынның мысалына транспортер сәйкес келетін. 

Кешігу буынның беріліс функциясын қарапайым түрге келтіру үшін 

Паде қатарына орналастыру арқылы орындайды, мысалы, бірінші қатарға 

орналастыру тӛмендегі теңдеумен анықталады  

 
   

 

 

 Дәріс №6. Автоматты басқару жүйесінің құрылымдық сұлбалары 

және оларды түрлендіру әдістері 

 

Дәрістің мазмұны: 

- жүйенің жеке динамикалық буындарын қосудың негізгі түрлері; 

- тізбектей немесе параллельді келістіріліп қосылған детектрлік 

буындардан тұратын жүйенің беріліс функциясы; 

- параллель және қарама-қарсы қосылған буындардан тұратын жүйенің 

беріліс функциясы.   

Дәрістің мақсаты: 

- жүйенің жеке динамикалық буындарын қосудың негізгі түрлері оқу;  

- параллель, қарама-қарсы қосылған буындардың және тізбектей немесе 

параллельді келістіріліп қосылған детектрлік буындардан тұратын жүйенің 

беріліс функциясын анықтау әдісін оқу. 
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Жүйенің жеке буындарының қосылуы үш негізгі формада орындалады: 

тізбектей, параллель (келісілген және қарама-қарсы, т.б. кері байланыс) 

[1,2,3,4,5,6,7]. 

 

 
 

6.1 сурет – Буындардың тізбектей қосылуы 

 

Жүйе n тізбектей қосылған детектірлеуші буыннан тұрады деп 

қарастырайық (6.1 сурет) және беріліс функциясы мынаған тең 

 
).(),...,(),(),( 321 рКрКрКрК n   

 

Бірінші буынның кірісіне кірх шамасы берілсін, осы буынның шығысы 

арқылы 1х  шамасы алынады. Бұл шама екінші буынның кіріс шамасы болып 

саналады. Екінші буынның шығысын 2х белгілейміз, бұл шама үшінші 

буынның кіріс шамасы болып саналады және т.б. бұл тізбек соңғы буынның 

шығыс шамасына дейін жалғасады. Соңғы буынның шығыс шамасын шыгх  

белгіленеді. 

Мұндай тізбектей жалғанған буындарды мына теңдеумен ӛрнектеледі 
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(6.1) 

Барлық жүйелердің беріліс функциясы тӛмендегідей анықталады    
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мұндағы 
  

немесе 
 (6.2) 

 

Сонымен, тізбектей қосылған детектирлеуші буыннан тұратын жүйенің 

беріліс функциясы бұл буындардың беріліс функциясының туындысына тең 

болады.  
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Жүйе n келісімді және параллель 

қосылған буындардан тұрады деп 

қарастырайық (6.2 сурет) және олардың 

беріліс функциясы мынаған тең 

 
).(),...,(),( 21 рКрКрК n

 

 

Тізбектей жалғанған буындардың 

кірісіне хкір  шамасы берілсін, 

сәйкесінше барлық буындардың 

кірісіне шамалар беріледі. 

 

.,...,,, 321 nккіркіркір хххх  

  

Суретте буындардың қосылуына  

 

байланысты 

 

....21 nккіркіркір хххх   (6.3) 

 

Егер шығыс шаманың қосындысын шыгх белгілесек, ал әрбір буындардың 

кіріс шамасын пшыгшыгшыг ххх ,...,, 21 белгілесек теңдеуді мына түрде жазуға болады 

 

....21 пкіркіркіркір хххх   (6.4) 

 

(6.3) және (6.4) теңдеулерді ескере отырып тӛмендегі теңдеу алынады 

 

 

 

немесе                                                                                                                   (6.5) 

                                           

 

 

 

Сонымен n параллель және келісімді қосылған буындардан тұратын 

жүйенің беріліс функциясы жеке буындардың беріліс функциясының 

қосындыларына тең болады.  

Реттеу жүйесі 6.3 суретте кӛрсетілген екі параллель және қарама-қарсы 

қосылған буындардан тұрады деп қарастырайық (кері байланыс). 

 

 
6.2 сурет – Параллель және 

келісімді жалғанған буындар 
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6.3 сурет – Буындардың параллель қарама-қарсы қосылуы  

(кері байланыспен қосылуы) 

 

Буындардың беріліс функциясы мынаған тең  

 

)(1 рК  және ).(2 рК   

 

Буындардың параллель қарама-қарсы қосылуы үшін теңдеулер 

  

кірісінде                                   (6.6) 

 

шығысында  

                                                                                                                     (6.7) 

 

«+» белгісі оң кері байланысты, ал «–» таңбасы теріс кері байланысты 

білдіреді. 

Буындардың теңдеулері тӛмендегідей анықталады: 

 

.)(;)( 222111 кіршыгкіршыг хрКххрКх    

 

Жоғарыда жазылған қатынастарды ескере отырып тӛмендегі теңдеу 

табылады 

    кіршыг х
рКрК

рК
х

21

1

1
  

 

 

немесе    кіршыг ххрК / қарастырып соңында мына теңдеуді аламыз: 
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(6.8) 

 

Сонымен параллель және қарама-қарсы қосылған буындардың беріліс 

функциясы (6.8) формулаға сәйкес анықталады. 

 

,21 кіркіркір ххх 

.21 шыгкіршыг ххх 
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Дәріс №7. Автоматты басқару жүйесінің орнықтылығы. 

Орнықтылықтың алгебралық критерилары  

 

Дәріс мазмұны: 

-  орнықтылықтың анықтамасы және жүйе орнықтылығының негізгі 

шарттары; 

-  Раус және Гурвиц алгебрадық орнықтылық критериялары. 

Дәрістің мақсаты: 

-  орнықтылықтың негізгі анықтамалары және негізгі шарттары;  

-  Раус және Гурвиц алгебрадық орнықтылық критерияларын оқу. 

   

Динамикалық жүйенің орнықтылығы қандайда бір сигнал (басқару 

сигналы, қалпына келтіру сигналы және т.б.)  әсереткен кезде  бұзылауы 

кезінде пайда болатын ӛтпелі сипаттамамен сипатталады.  

х(t) ӛтпелі сипаттама жүйенің құрамына және қобалжыту түріне 

байланысты болады. Ӛтпелі процесте екі құрамды ажырата білу қажет. Бірінші 

құрамы – жүйенің құрамы мен бастапқы шартпен анықталатын хЖ(t) жүйенің 

еркін қозғалысы. Екінші құрамы – жүйенің құрамымен және қобалжыту 

әсерімен анықталатын хЕ(t) еріксіз қозғалыс. Осыған байланысты мына теңдеу 

түрінде жазуға болады 
. (7.1) 

Реттеу жүйесінің негізгі динамикалық сипаттамасы, оның орнықтылығы 

немесе орнықсыздығы. Реттеу жүйесінің тәжірибелік мақсатын орындау үшін 

жүйе орнықты болуы тиіс. Орнықтылық дегеніміз берілген тұрақтылықты 

бұзған қобалжытуды жойғаннан кейінгі жүйенің тепе-теңдік жағдайға келуі. 

Орнықсыз жүйе дегеніміз тепе-теңдік жағдайға келмейтін, орнықты күйден 

шығып ӛшетін немесе қажетсіз үлкен тербеліс жасайтын жүйе. Осыған 

байланысты орнықсыз реттеу жүйесі жұмыс жасауға қолданылмайды. 

Сондықтан басқару сигналын жүйе дұрыс қабылдау үшін ӛтпелі процестегі 

қалпына келтіру немесе жүктеменің ӛзгерісі уақыт ӛткеннен кейін нӛлге 

ұмтылуы қажет 
.0)(lim 


t

c
x

t
 (7.2) 

Сонымен жүйенің бос қозғалу сипаттамасы, оның орнықтылығын 

немесе орнықсыздығын анықтайды. (7.2) шарты орындалмаған кезде жүйе 

орнықсыз деп саналады [1,2,3,4,5,6,7]. 

Реттеу жүйесінің динамикалық құрамын аналетикалық зерттеу кезінде 

оның дифференциалдық теңдеуін анықтап, оны шешу  қажет. Бірақ та 

сызықты жүйелер үшін жоғарғы қатарлы дифференциалдық теңдеулерді шешу 

қиындықтар тудырады. 

Сондықтан реттеу жүйесінң орнықтылығын дифференциалдық 

теңдеулерді интегралдаусыз, аналитикалық жүйемен анықтау қасиеттері пайда 

болады. 

Бұл қасиеттер орнықтылық критерилері деп аталады. Орнықтылық 

критерилері жүйенің дифференциалдық теңдеулерін шешуге жүгінбей, жүйе 

)()()( txtxtx
ВC
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орнықтылығын анықтайды. Сонымен қатар, мұндай критерилер 

орнықтылыққа жүйенің құрамы мен параметрлерінің әсерін анықтайды. 

Орнықты сызықты жүйе үшін ӛтпелі процестердің қисық сызықтарының 

түрлері 7.1, а суретте, ал орнықсыз жүйе үшін 7.1, б суретте кӛрсетілген.  

 

 
 

7.1 сурет – Жүйенің орнықты және орнықсыздығының ӛтпелі 

процестерінің түрлері 

 

Реттеу жүйесінің орнықтылығын қарастырғанда 

0... 1

1

10  



nn

nn CpCpСpС  сипаттамалық теңдеудің барлық түбірлерінің 

таңбасын қарстырған жеткілікті. Сонымен, егер сипаттамалық теңдеудің 

барлық түбірлері жорамал теріс немесе теріс жорамал бӛліктен тұратын 

комплексті болса, онда теңдеудің оң бӛлігіндегі қосындылар  
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1

)(  
 

уақыт ӛткеннен кейін тӛмендейді және t болғанда шексіздікке, нӛлге 

ұмтылады. Бірақта, егер бұл теңдеудің әрбір кӛбейтіндісі оң бӛлігі t кезінде 

нӛлге ұмтылса, онда олардың қосындысы да нӛлге ұмтылады (7.2) шарт 

орындалады. 

Жоғарғы қатарлы теңдеулерді, қарапайым дифференциалдық 

теңдеулерді шешу арқылы орнықтылықты анықтаудан қарағанда, орнықтылық 

критерияларының қайсысын қолдансақ та қарапайым және тиімді болып 

келеді. Сонымен қатар орнықтылық критериялары орнықсыздықтың болу 

салдарын анықтап, жүйенің орнықтылыққа жету жолдарын және тәсілдерін 

анықтайды.  

1877 ж. Раус реттеу жүйесінің орнықтылық шартын анықтады, ол 

тұрақты коэффициенттерден тұратын сызықты кез-келген қатарлы 

дифференциалдық теңдеулермен сипатталады.   

Раус критериясы дәлелсіз тӛмендегідей анықталады. С0 оң 

коэффициентпен n дәрежелі теңдеу берілген деп қарастырайық, онда 

 

С0 p 
n
+ С1 p 

n-1
+…+ Сn-1 p+Cn=0. (7.3) 
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Алдыға қойылған мақсатқа жету үшін n+1 қатарлы Раус кестесі 

құрылады 

 

                                          .

                                      (7.4) 

Кестенің бірінші тӛменгі бӛлігі тақ санды коэффициенттер теңдеуімен, 

ал екінші қатары жұп санды коэффициенттер теңдеуімен құрылады. 

Жоғарғы қатарлы коэффициенттер тӛменгі екі қатарлы коэффициенттер 

арқылы тӛмендегі шартпен кӛрсетіледі. Тӛменгі бірінші екі қатардан бастап 

бір қатармен жоғары кӛтеріп матрица құрады  

 

 

Бірінші қатарды қосатын алдыңғы әрбір минорлар келесі матрицаның 

жоғарғы қатарының ізделген коэффициенттерін тізбектей құрады. 

Орнықтылық шарты барлық матрицалардың бірінші қатарындағы 

бӛліктердің оң болуы, яғни 

 

С0 > 0;      С1 > 0;     b0 > 0;      b1 > 0;     а0 > 0.                      (7.6) 

 

Бұл шарттың бұзылу саны сипаттамалық теңдеудің түбір санына тең, ол 

оң комплекстік жазықтықта орналасқан. 

Жүйенің орнықтылығын анықтау мысалы ретінде мынаны 

қарастырамыз: 

а) Р
4
 + 2Р

3
 +8Р

2
 + 4p + 3 = 0 теңдеуі берілген n + 1 қатарлы Раус 

кестесін жазамыз және коэффициенттерін анықтаймыз 
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                                      С0=1>0; С1=2>0; b0=С1С2—С0С3=28- 14=12>0; 

                                 b2=С1C4-С0С5 =23-10=6; b1=b0C3-C1b2=124-26>0; 

    a0=b1b2-b0b3=366-120>0. 

 

 

 

 

Барлық матрицалардың бірінші қатарының коэффициенттерінің оң 

болуы жүйенің орнықтылығын білдіреді. 

б)  p
4
 + 2p

3
 + p

2
 + 4р + 2 = 0 теңдеуі берілген. 

Бұл жағдайда  С0 = 1>0; С1 =2 > 0; b0 = С1С2-С0С3  = 21-14 <0. 

Бірінші қатардағы бір коэффициент теріс болғандықтан жүйе орнықсыз 

болып саналады.  

Техникалық тәжірибеде ең кӛп таралған орнықтылықтың алгебралық 

критериясы Гурвиц критериясы деп аталады. Бұл критерия анықтау түрімен 

орнықтылық шартын құрады. 

Реттеу жүйесінің сипаттамалық теңдеуі n дәрежелі болса, мына 

теңдеумен анықталады 

C0p
n
+C1p

n-1
+C2p

n-2
+ ... +Сп-1р + Сп = 0. (7.7) 

Гурвицтің орнықтылық шарты бойынша С0 > 0 болғанда анықталған 

жүйемен құрылған барлық п анықтауыштар және  барлық Сi коэффицинттері 

оң болуы тиіс. 

Δ1, Δ2, Δ3, ..., Δ4 анықтауыштары жүйенің сипаттамалық теңдеуінің 

коэффициенттерімен тӛмендегі кестемен құрылады 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

                              (7.8) 

 

 

 

  

 . 

 

Бұл кестеде 1, 2, ..., n қатарлы анықтауыштарға 1, 2, ..., п қатары және 

тармағы  алынады. 

Кесте келесі ретпен құрылады. Негізгі бағанаға С1–ден бастап 

сипаттамлық теңдеудің коэффициенті тізбектей жазылады. Негізгі бағанадан 

бастап кестенің қатары жоғары қарай ӛсу индексімен толтырылады, ал тӛмен 

ӛшу бойынша толтырылады. Нӛлден тӛмен және теңдеудің  п дәрежесінен 

жоғары коэффициенттердің барлығы нӛлмен алмастырылады.  
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Жүйенің орнықтылығын анықтайтын Гурвиц китериясын қолданатын 

мысалды қарастырайық.  

а) Жүйенің сипаттамалық теңдеуі: 

р
3
+1,48р

2
+4,6р+4=0.  

 

Гурвиц орнықтылық шарты бойынша үшінші дәрежелік теңдеу үшін 

теңдеу коэффициенттерінің оң болуынан басқа, тӛмендегі теңсіздік 

орындалуы қажет  

,0аааа 30212    

 

мұндағы 2 - екінші реттің анықтамасы. 

Бұл жағдайда а0=1; а1=1,48; а2=4,6; а3=4. Сәйкесінше, жүйе тұрақты. 

б) Жүйенің сипаттамалық теңдеу түрі: 

р
6
+0,212р

5
+2,42р

4
+36,2р

3
+228р

2
+1408=0.  

 

Теңдеудің барлық коэффициенттері оң болуы қажет шарты 

орындалмайтындықтан жүйе орнықсыз. 

 

 

Дәріс №8. Орнықтылықтың жиілікті және логарифмдік 

критерилері 

 

Дәрістің мазмұны: 

-  Найквист және Михайловтың жиілікті орнықтылық критериялары; 

-  Найквистің орнықтылық критериялерінің логарифмдік формасы.   

Дәрістің мақсаты: 

-  Найквист және Михайловтың жиілікті орнықтылық критерияларын 

оқу;  

-  Найквистің орнықтылық критериялерінің логарифмдік формасын оқу. 

 

Жиілікті орнықтылық критериялары кең қолданылады. Мұндай 

критериялардың бірі Найквист критериясы, оны жиілікті амплитуда-фазалық 

критерий деп те атайды [1,2,3,4,5,6,7].  

Ажыратылған жүйенің амплитуда-фазалық сипаттамасының 

комплекстік жазықтықта орналасуы мен пішініне сүйене отырып тұйықталған 

жүйенің динамикалық құрамын анықтауға болады. 

Ажыратылған реттеу жүйесінің теңдеуі тӛмендегідей деп қарастырайық 

 

D(р)хшыг=Е(р)хкір,                        (8.1) 

 

мұндағы D(р) және Е(р) –  р полиномы,  D(р) полиномның дәрежесі 

жоғары немесе шекті жағдайда Е(р) дәрежеге тең деп жобаланады, бұл 

техникалық есептеде орындалады. 
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Ажыратылған жүйенің сипаттамалық теңдеуі мынаған тең: 

D(р)=0.                                                  (8.2) 

Бос қозғалыс кезінде тұйықталған жүйеде хшыг = - хкір = х 

қарастырылады, онда тұйықталған жүйе теңдеуінің түрі тӛмендегідей: 

[D(р)+Е(р)]х=0. (8.3) 

Оның сипаттамалық теңдеуі: 

D(р)+Е(р) =0. (8.4) 

Тұйықталған жүйе орнықты болу үшін оның сипаттамалық теңдеуінің 

барлық түбірлері теріс немесе комплексті жартылай жазықтықтың сол 

жағында жатуы тиіс. 

Тұйықталған жүйенің (8.4) сипаттамалық теңдеуінің сол жағын, сол 

тұйықталған жүйенің (8.2) сипаттамалық теңдеуінің сол жағына бӛлетін 

болсақ,  р бойынша түбірлі рационалды функцияны аламыз  

).(
)(

)()(
pW

pD

pEpD



 

(8.5) 

(8.5) функцияның бӛліміндегі түбірлер түбірлі рационалды функцияның 

полюстері деп аталады. (8.5) функцияның алымындағы түбірлер түбірлі 

рационалды функцияның нӛлдері деп аталады. Олардың комплексті 

жазықтықта орналасуы бизді қызықтырады. 

Алымындағы түбірлерді р1, р2, р3,..,рn деп белгілейміз, ал бӛліміндегі 

түбірлерді npppp ,...,,, 321  деп белгілейміз, онда (8.5) теңдеуін мына түрде 

жазуға болады:  
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(8.6) 

D(р) және Е(р) полиномдар дәрежесі туралы жоғарыда айтылғандай 

(8.6) теңдеуіндегі алымы мен бӛліміндегі полинумдардың түбірлері бір біріне 

тең болады. 

Комплексті айнымалының жазықтығы болатын жазықтық рi түбірлері 

теңдеулерінің әрқайсысы бастапқы координаты (рi) нүктеге дейін жүргізілген, 

түбірдің мәнін анықтайтын вектор түрінде кӛрсетіледі.    

р = jω деп белгілеп, (8.6) теңдеуін тӛмендегідей жазуға болады: 
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(8.7) 

Сонымен, W(jω) - векторлардың қосындысы, екі векторлардың бӛлімі 

арқылы бейнеленеді, оның модульі алымы мен бӛліміндегі векторлар 

қосындысының бӛліміне тең, ал фазасы – алымы мен бӛліміндегі фазалар 

қосындысының айырымына тең. 

Осыған байланысты жиіліктің – ∞-тен + ∞ дейін ӛзгеруі кезінде 

қосынды W(jω) векторлардың толық бұрылу бұрышы алымы мен бӛліміндегі 

қосынды векторлардың айналу бұрышының айырымына тең. 
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K(jω)=Е(jω)/D(jω) теңдеуі ажыратылған жүйенің жиілікті функциясы 

деп аталатындығы белгілі. Сонымен, егер тұйықталған жүйенің K(jω) жиілікті 

функциясы берілген болса, осыған сәйкес амплитуда-фазалық сипаттама 

(годограф) салынған болса, онда бастапқы ұшы (-1, j0) нүктеде болатын, ал 

соңы K(jω) сиаттамада жататын вектор )(1)(  jKjW   тең, (-1, j0) нүктесі 

)(1)(  jKjW   векторлардың басы болып саналады (8.1 сурет). 

 

 
 

8.1 сурет –  K(jω) және W(jω) векторларының ӛзара қатынастары 

 

Орнықты тұйықталған жүйеде W(jω) векторы ω жиілігі –∞-тен +∞ дейін 

ӛзгерген кезде нӛлге тең немесе осы векторға тең бұрышты бейнелеу қажет, 

бұл жағдайда тӛмендегі шарт орындалуы тиіс 

 

nπ – nπ = 0, (8.8) 

немесе k , мына шарт орындалуы қажет  

nπ  – (п – k )π + kπ = 2kπ. (8.9) 

 

Ажыратылған жүйенің (8.8) және (8.9) орнықтылық шарттарын ескере 

отырып, сол жүйенің тұйықталған жүйесінің шартын құруға болады. 

Тұйықталған реттеу жүйесі орнықты болу үшін тӛмендегі шарттар 

орындалуы тиіс: 

- егер жүйе ажыратылған жағдайда тұрақты болса, онда ω жиілік –∞-тен 

+∞ дейін ӛзгерген кездегі жүйенің амплитуда-фазалық сипаттамасы (-1, j0) 

нұктелерінде болмау қажет; 

- егер жүйе ажыратылған жағдайда тұрақты болмаса және оң жартылай 

жазықтықта k түбірінен тұрса, онда ω жиілік –∞-тен +∞ дейін ӛзгерген кездегі  

K(jω) амплитуда-фазалық сипаттамасы (–1, j0) координаттармен k рет 

нүктелерден тұруы қажет және вектордың айналу бұрышы  W(jω) 2πk тең 

болуы керек. 

K(jω) теріс болса, жоғарыда аталған жағдай ( + 1, j0) нүктесімен 

анықталады. 

Келесі жиілікті критеря Михайлов критериясы деп аталады, ол 

тұйықталған жүйенің сипаттамалық теңдеулерімен анықталатын қисықты 

қарауға негізделген. 
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Тұйықталған реттеу жүйесінің сипаттамалық теңдеуіне сәйкес келетін п 

дәреженің алгебралық кӛп мүшесін қарастырамыз, ол мына теңдеумен 

анықталады 

 

F(p)=C0p
n
+C1p

n-1
+C2p

n-2
…+Cn-1p+Cn=0. (8.10) 

 

Бұл кӛп мүшені тӛмендегі теңдеумен кӛрсетуге болады (егер (8.10) 

теңдеуі С0 = 1 келтірілген болса) 

 

F(p)=(p-p1)(p-p2)…(p-pn), (8.11) 

 

мұндағы р1, р2, ..., рп — (8.10) теңдеудің түбірі. 

Түбірдің комплекстік жазықтығында (8.10) теңдеудің жеке түбірлеріне 

анықталған ӛз нүктесі сәйкес келеді. (8.10) теңдеудің жеке түбірлері 

геометиялық векторлармен бейнеленеді. 

(8.11) теңдеуде р орнына  jω қойып, мына теңдеуді аламыз 

 

F(jω)=( jω -p1)( jω -p2)…( jω -pn).  (8.12) 

 

F(p) қосынды векторының модулі жеке векторлар модулінің 

туындысына тең, ал оның фазасы осы векторлардың қосындысына тең. 

Егер n қатарлы сипаттамалық теңдеу оң жартылай жазықтықта т 

түбірінен тұрса, онда сол жартылай жазықтықта бұл түбірлердің саны п-m 

түбірлеріне тең болады.  

ω жиілік – ∞-тен + ∞ дейін ӛзгерген кезде F(jω) қосынды векторы 

тӛмендегі бұрышқа бұрылады  

 

- m π +( п - m)π = (п-2 m) π. (8.13) 

 

Тұйықталған реттеу жүйесінің орнықтылығы үшін (8.10) сипаттамалық 

теңдеудің барліқ түбірлері сол жартылай жазықтықта жатуы қажет және 

жеткілікті, т = 0 болуы керек.  

Сонымен тұйықталған реттеу жүйесін сипаттайтын F(jω) вектор ω 

жиілік – ∞-тен + ∞ дейін ӛзгерген кезде бұрышты оң бағытта (бағытын 

ӛзгертпей), пπ тең (мұндағы п – сипаттамалық теңдеудің дәрежесі) 

бейнелейтін болса, онда мұндай реттеу жүйесі орнықты болады. Керсінше 

жағдайда орнықсыз болады. 

Тұйықталған жүйенің орнықтылық үшін F(jω) годографтың түрлері 8.2 

суретте келтірілген а – орнықты, б – орнықсыз, г – нейтралды жүйе. 

 Найквисттің амплитуда-фаза жиілікті орнықты критериясын 

логарифмді түрде қолдану оңайрақ, әдетте оның құылуы мына түрде 

айтылады: егер ажыратылған жүйенің ЛФЖС қисығы -180 қилысса, оның 

ЛАЖС теріс болады. 
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8.2 сурет – Орнықты, орықсыз және нейталді жүйелер үшін тұйықталған 

жүйенің F(jω) годограф түрі  

 

L()=20lgA()=0 ЛАЖС мәні бірге тең күшейту коэффициентіне және 

сигналдың жиілігіне тең, ол қи қиылысу жиілігі деп аталады (8.3, а сурет). 

Бұл жиілікте ЛАЖС абсцисса ӛсін (жиілікті) қиып ӛтеді. Абсцисса ӛсінің 

жоғары жағында жататын барлық ЛАЖС мәндері сигналдың күшеюіне (k >1) 

сәйкес келеді, ал обсциссаның тӛменгі бӛлігінде жатуы – сигналдың 

нашарлауына сәйкес келеді(k < 1).  

 

 
8.3 сурет – Орнықты және орнықсыз жүйенің ЛАЖС және ЛФЖС  

 

Фазалық бұрыш -180 тең болған кезде біз кері жартылай ӛсте боламыз. 

Сонымен қатар сигналды күшейетін болсақ, онда АФЖС (-1, j0) критикалық 

нүктеде болады және жүйе орнықсыз. Егер сигнал нашарласа, онда АФЖС (-1, 

j0) критикалық нүктеде болмайды және жүйе орнықты. Егер жиілік -180  қи 

қилысыу жиілігіне тең болса, онда жүйе орнықтылық шегінде болады. 

Жалпы құрылыуы II түрдегі АФЖС және орнықсыз ажыратылған 

жағдайдағы жүйеде қолданылады (8.3, б сурет).  II түрдегі АФЖС-на 

қарапайым I АФЖС-мен салыстырғанда (-, -1) қималардан тұратын бірнеше 

қилысулардан тұратын сипаттамалар жатады (8.4 сурет). Сонымен қатар, егер 
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АФЖС (-, -1) қималарда басталып немесе бітетін болса, онда АФЖС ½ 

ӛтпелі қадам жасайды. 
 

 

8.4 сурет – АФЧХ II түрлі АФЖС мысалы 

 

Мұндай жағдайда егер тұйықталған жүйенің ЛАЖС оң арылықта, оның 

ЛФЖС әртүрлі атаулы ӛткел санының айырым -180 сызықтары p/2 тең болса, 

онда тұйықталған жүйе орнықты, мұндағы p – ажыратылған жүйенің 

сипаттамалық теңдеуінің оң түбірінің саны. 

  

 

Дәріс №9. Реттеу процестерінің сапасы және оның көрсеткіштері 

 

Дәрсітің мазмұны: 

-  ретеу процесінің сапасы мен оның кӛрсеткіші туралы бейнелеу; 

-  ӛтпелі процестердің негізгі түрлері, сапа кӛрсеткішін санмен бағалау 

және оларға қойылатын талаптар.   

Дәріс мақсаты: 

-  ретеу процесінің сапасы мен оның кӛрсеткіші туралы бейнелеуді беру;  

-  ӛтпелі процестердің негізгі түрлерін, сапа кӛрсеткішін санмен 

бағалауды және оларға қойылатын талаптарды оқу. 

 

Автоматты реттеудің кез-келген жүйесі ӛзінің тағайындалуын 

қанағаттандыру үшін ең алдымен орнықты болуы қажет. Бірақ та орнықтылық 

реттеу жүйесінің техникалық жарамдылығына қажетті, бірақ жеткіліксіз шарт 

болып келеді.   

Ӛтпелі процеске орнықтылықтан басқа, сапалы кӛрсеткіштерге 

негізделген талап қойылады [1,2,3,4,5,6,7]. 

Сапа дегеніміз берілген тиімділікпен алдыға қойған техникалық талапты 

қанағаттандыратын жүйенің құрамы. Жүйенің тиімділігін сандық бағалау сапа 

кӛрсеткіші деп аталады.   

Ӛтпелі процестің сапа кӛрсеткіші ретінде біріншіден ӛтпелі процесс 

ӛтетін уақыт аралығын және реттелетін параметр орнықты жағдайдан шығып, 

берілген дәлдікпен жаңа орнықты жағдайға жететін (жүйенің тез әсер етуі) 

қалыптасқан уақытты айтады. Екіншіден ӛтпелі режимде реттелетін 

параметрдің ең үлкен мәнде ауытқу шамасын айтады. Сонымен қатар реттеу 

сапасын сипаттайтын кіріс сигналының дәл орындалуы, кедергілер мен 

қобалжыту әсерінен пайда болған қателік шамасы, берілен мәннен реттелетін 
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шаманың ауытқуы кезіндегі қалыптасқан шама және т.б. білу қажет. Бұл 

барлық шамалар жіберілген шектен шықпау қажет.  

Реттеу сапасына қойылған талаптар жүйенің нақты жұмыс шартына 

тәкелді. Сондықтан, ӛтпелі процеске қойылған негізгі талаптарғана емес, 

сонымен басқа талаптарда қойылуы мүмкін. Мысалы, ӛтпелі процестің ӛту 

уақытында шығыс шамасының тербелуінің анықталған саны немесе 

монотондық шарты.     

Ӛтпелі процесс қобалжыту әсерінің түріне тәуелді, сондықтан сапалы 

сипаттаманы анықтау үшін қобалжыту әсерінің түрін және параметрлерін беру 

қажет. Бұл жағдайда орнықтылықты зерттеудегі сияқты қобалжыту 

функциясы сатылы функция деп жобаланады. Бұл қобалжыту әсері ӛте 

жағымсыз әсер болып келеді. Бірақ кейбір жағдайларда қобалжыту әсері басқа 

түрде болып келеді: мысалы, бақылау жүйелерінде тұрақты жылдамдықпен 

немесе тұрақты үдеумен уақыт бойынша ӛзгеретін қобалжыту әсері беріледі.  

Барлық ӛтпелі процестерді бір топқа жатқызуға болады: 1 - монотонды; 

2 – бір немесе екі экстремумнен тұратын апериодты, 3 - тербелмелі (9.1 сурет). 

 

 
9.1 сурет – Ӛтпелі процестердің негізгі түрлері 

 

Ауытқудың ұзақтығы және шамасы кіріс әсерімен анықталады. Аз 

тербеліс кезінде берілген деңдейде тез шығуды қамтамасыз ететін 

апериодикалық процесс тиімді болып саналады.  

Реттеу жүйесінің ӛтпелі процесінің сапа кӛрсеткішіне қойылған 

талаптарды кейбір аймақ түрінде сызбамен кӛрсетуге болады, оның реттеу 

шамасы шектен шықпауы тиіс және осы талаптарды қанағаттандыруы қажет. 

Поцестің (х11 – ден  немесе  х12 және х2 -ден) сапалық кӛрсеткішін анықтайтын 

мұндай аймақ 9.2 суретте кӛсетілген. 

Мұнда реттеу параметрінің ауытқуы ӛтпелі процесс аяқталғаннан кейін 

қойылатын мәннен алынады. Статистикалық жүйелерде статистикалық ауытқу 

заңына (статикалық қателік) сәйкес келетін реттеу параметрлерінің ең үлкен 

ауытқуы қайта реттеу деп аталады.  Бірақ та, шарт бойынша қайта реттеу ғана 

емес сонымен қатар, реттелетін параметрдің қалыптасқан мәннен оның 

белгісіне (реттеудің дәлдігі) тәуесіз ең үлкен мәнге ауытқуы болады.    
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9.2 сурет – Ӛтпелі процестің сапалық кӛрсеткішінің диаграммасы 

Динамикалық режимде жүйенің дәлдігі орнықты режимде тек δ(t) 

ауытқу шамасымен (немесе ε(t) реттеу қателігімен), r(t) берілген мәннен 

басқарылатын y(t) немесе х(t) айнымалының ауытқу шамасы мен ұзақтығымен 

анықталады.  

Сапаның негізгі кӛрсеткіштері (реттеу уақыты, қайта реттеу) 

динамикалық режимде ауытқудың ұзақтығын және шамасын сипаттайды. 

Оларды тура және жанама әдістермен, сонымен қатар жиілікті және түбірлі 

әдістермен анықтайды.  

Сапаны түра бағалау r(t) тапсырма беру немесе f(t) қобалжытудың 

кірісіне қатысты   y(t) шығыс немесе ε(t) қателіктің ӛтпелі сипаттамаларымен 

анықталады. Ӛтпелі сипаттама дегеніміз нӛлдік бастапқы шартта жүйенің 

бірлік секіруге әсері. 

tрет реттеу уақыты немесе tөтп ӛтпелі процестің уақыты дегеніміз әсер 

берілгеннен кейін жүйенің жаңа орнықты күйге ӛту уақыты (9.3, а сурет). Ол 

ӛтпелі процестің бастапқы уақытынан, сипаттама орнықты мәннен ∆ 

қателіктің рұқсат берілген шамасына дейін ауытқымайтын уақыт аралығына 

тең  (9.3, б сурет). 

 

 
 

а) – у(t) шығыс шамасы немесе h(t), б) – ε(t) реттеу қателігі немесе σ(t) ауытқу. 

9.3 сурет – Реттеу жүйесінің ӛтпелі сипаттамалары  

 

Қателікті жіберетін аймақты ∆=0,05·h(∞) немесе ∆=0,05·ε(0) сызықты 

қалыптасқан мәнмен екі жақтан алады. Бастапқы нӛлдік немесе қалыптасқан 

мәндерде рұқсат етілген аймақ ретінде |h(∞)–h(0)| немесе |ε(∞)–ε(0)| 

айрымының 5% қабылдайды. Дәлдігі жоғары жүйе үшін ∆ = 2 % алынады. 
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Реттеу уақытын кӛрсете отырып, ол қандай ∆ қателік аймағында алынғанынын 

міндетті түрде белгілеу қажет. Реттеу уақыты нақты жүйе үшін жеке беріледі, 

типтік норма болмайды, бірақта жалпы жағдайда типтік норма аз болған 

сайын реттеу сапасы жоғары болады.    

ζ қайта реттеу дегеніміз бастапқы шамадан қалыптасқан мәннің (бірлік 

немесе % тәуелді) сызығына дейін ӛтпелі процестің ауытқуының максималды 

шамасы: 
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Қайта реттеу жүйенің тербеліс күйін сипаттайды, ол 15…30 % тӛмен 

емес мәнде боуы қажет.  

Ӛтпелі сипаттаманың (9.4 сурет) нӛлдік бастапқы және шекті мәндері 

кезінде қайта реттеу ζ = |εmax2 / εmax1| тең, ал реттеу уақытын бағалау үшін 

∆=0,05·εmax1 немесе ∆=0,02·εmax1 аймақтарды қолданады. 

 

 
9.4 сурет – Бастапқы нӛлдік және соңғы мәннің ӛтпелі сипаттамасы 

 

Реттеу сапасының қосымша кӛрсеткішіне мыналар жатады:   

1) Ӛсу уақыты tн, жыламдықтын әсерін сипаттайды, ол тӛмендегідей 

анықталады: 

а) процестің басталуынан бастап қалыптасқан мәннің сызығымен 

қисықты қиып ӛтуге дейінгі уақыт – бұл әдіспен уақыттың шексіз аралығында 

сипаттама асимтоталы қалыптасқан мәнге жақындай бастағанда, монотондық 

процестерді бағалауға болмайды; 

б) берілген деңгейдің (мысалы, 10 және 90 %) қалыптасқан мәнге дейін 

жету аралығындағы уақыт – бұл әдіс кең қолданылады. 

2) Бірінші tmax максимумға жету уақыты (жүйе сипаттамасы бойынша 

екінші реттік жүйеге жақын, ал бірінші қисық сызықтың максимумы бәрінен 

де үлкен дегенді білдіреді). 

3) Тербелмелі N – реттеу уақытында қалыптасқан мән сызығында ӛтпелі 

процестің секіру саны. 

4) ω тербеліс жиілігі ω=2π/Тк анықталады, мұндағы Тк – ӛтпелі процес 

қисығының тербелу аралығы. 

Кейбір жағдайларда қайта реттеумен қосымша, ӛтпелі процестің 

қалыптасқан мән сызығынан максималды динамикалық ауытқу беріледі, 

әдетте ол шығыс шамасының бірлік ӛлшемімен кӛрсетіледі. Тербеліс 

процесінде ол қалыптасқан мәннің сызығынан жоғары немесе тӛмен болады. 

Егер кіріс әсері уақыт бойынша ӛзгерсе, онда қалыптасқан мән үздіксіз 

ӛзгереді, ал реттеу уақыты еркін құраушының ӛшу уақыты болып табылады.     
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Ӛтпелі процесс біткеннен кейін сипаттама k·x(t) дәл сәйкес келеді немесе 

бұл мәннен ӛзгеше болады. Бірінші жағдайда қалыптасқан ε(∞) = 0 қателік 

және жүйе астатистикалық деп аталады, ал екінші жағдайда қалыптасқан ε(∞) 

≠ 0 қателік және жүйе статистикалық деп аталады. Қалыптасқан қателік 

статистикалық режимдегі жүйенің дәлдігін сипаттайды.  

Жоғарыда аталғандай реттеудің ӛтпелі процесінің сапасын талдаудың 

қазіргі кездегі әдістерін екі негізгі топтарға бӛлуге болады. 

Бірінші топқа жүйенің дифференциалдық теңдеулерін тікелей 

(интегралдау) шешу әдісін және  осы шешу бойынша ӛтпелі процесті құруды 

жатқызуға болады. Бұл талдаудың тікелей әдісі деп аталады. 

Бұл әдіс жүйенің сапалы кӛрсеткішін зерттеу үшін дәлдігі ең жоғары 

әдіс болып саналады. Бірақта бұл әдістер жоғары дәрежелі дифференциалдық 

теңдеулерді шешумен қатар, ӛтпелі процеске жүйенің параметрлерінің әсер 

етуін анықтауды талап еткенде ӛте күрделі болып келеді.  Мұндай есептер 

есептеу машиналарын қолдану ақылы немесе реттеу жүйесін моделдеу 

арқылы тиімді шешіледі. 

Реттеу сапасын зерттеу әдістерінің екінші тобына үлкен есептеу 

операцияларын айналып ӛтетін әдістерді жатқызуға болады. Ол әдістер 

талдаудың жанама әдісі деп аталады. Қазіргі кезде реттеу сапасын зерттеудің 

мына түрлері қолданылады: жүйенің сипаттамалық теңдеуінің түбірін 

таратуды табу әдісі, интегралды және жиілікті әдістер. Ең кӛп таралған әдіс 

жиілікті әдіс.     

 

 

Дәріс № 10. Автоматты басқарудың сызықты жүйесін синтездеу және 

реттеу процесінің сапасын жақсарту 

 

Дәрістің мазмұны: 

-  автоматтандыру жүйесін синтездеу мақсаты, түзету құрылғыларын 

еңгізу арқылы олардың құрамын және параметрлерін ӛзгерту; 

-  түзету құрылғыларын қосу сұлбасы, қолданылатын кері байланыстың 

түрлері және ЛАЖС бойынша реттеу жүйесін синтездеу.   

Дәрістің мақсаты: 

-  автоматтандыру жүйесін синтездеудің негізгі мақсаттарын оқу;  

-  ЛАЖС бойынша синтез әдістерін, жүйенің құрамына кіретін түзету 

құрылғысының синтезін оқу. 

 

Тәжірибелік жұмыста автоматтандыру құрылғыларын зерттеуде екі 

есепті шығару қажет.  

Кейбір жағдайларда автоматты реттеудің берілген жүйесінде пайда 

болған ӛтпелі процестерді табу қажет. Бұл АРЖ талдаудың мақсаты.     

Басқа жағдайларда берілген ӛтпелі процестермен немесе олардың негізгі 

кӛрсеткіштерімен реттеу жүйесін табуды қажет етеді. Бұл АРЖ синтездеу 

мақсаты [1,2,3,5,6,7]. 
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Аталған екі мақсат бір-біріне ұқсас және бір-бірмен байланысқан.  

Бірақта, екінші мақсат біріншіге қарағанда күрделі. Синтездеу мақсатын шешу 

қиындықтары әртүрлі себептерге байланысты болады. Біріншіден синтез 

мақсатын шешу бір рет қана болмайды, себебі АРЖ қойылатын талаптарды 

әртүрлі жолдармен қанағаттандыруға болады.  

Сондықтан автоматтандыру жүйесін синтездеу мақсатына оның 

шешімін оңайлататын жиі шектеулер қойылады және толық жүйенің синтезі 

жиі қарастырылмайды, ал оның құрамына кіретін түзету құрылғыларының 

синтезі жиі қарастырылады.    

Автоматтандыру жүйесінің синтездеу әдістерінің бірнеше инженерлік 

есептеулері болады. Инженерлік есептеулерде ең ыңғайлы және жиі 

қолданылатын әдіс логарифмді жиілікті сипаттамалар. 

 Сипаттамалық жүйелерді түзетудің негізгі әдісіне жӛнге келтірумен 

жүйенің параметрлерін ӛзгерту және қосымша буындарды (түзету 

құрылғысын) еңгізу арқылы жүйенің құрамын ӛзгерту жатады. Түзту 

буындары ретінде типтік реттегіштер жатады.     

Түзету құрылғылары (ТҚ) тӛрт түрге бӛлінеді: 

- тізбектей қосылған түзету құрылғысы (фильтрлер); 

- қосымша КБ түрінде орындалатын параллель қосылған түзету 

құрылғысы; 

- сыртқы әсер бойынша түзету құрылғысы; 

- негізгі КБ тізбегіндегі түзету құрылғысы. 

Тізбектей қосылған ТҚ ажыратылған жүйенің негізгі түзу 

байланысымен тізбектей объектімен қосылады (10. 1, а сурет) немесе жүйенің 

бір бӛлігімен тізбектей және басқасымен параллель қосылады (10.1, б сурет). 

 
10.1 сурет – Тізбектей қосылған түзету құрылғысының қосылу сұлбасы 

 

Параллель қосылған ТҚ жүйе блоктарының жартысын қамтитын кері 

байланыспен (КБ) орындалады (10.2 сурет). 

 

 

 

10.2 сурет – Параллель қосылған түзету құрылғысының қосылу сұлбасы  

Түзетілетін кері байланыс оң және теріс таңбалы болады. Қатаң КБ 

буынның (оның астатизмін) интегралдау құрамын жояды, ал ыңғайлы КБ 

интегралдау құрамын сақтайды. 
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Инварианттық ТҚ жүйенің жұмысына сыртқы әсерлердің әсер етуін 

тӛмендету үшін қолданылады. Инварианттық  дегеніміз жүйе параметрлерінің 

ӛзгеруіне, жұмыс режиміне, сыртқы әсерлердің және т.б. жүйенің 

сезімталдығының болмауы. Сыртқы әсермен түзетуді еңгізген кезде теория 

бойынша қалыптасқан қателік шамасын нӛлге келтіруге болады. 

10.3 суретте сигналды беру әсері бойынша инвариантты ТҚ құрлымдық 

сұлбасы келтірілген. 

  

 

10.3 сурет – Сигналды беру әсері бойынша инвариантты ТҚ қосылу сұлбасы 

 

Тапсырма бойынша қателіктің толық орынын толтыру үшін оған сәйкес 

келетін беріліс функцияны нӛлге теңестіру қажет   
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осыдан 1- Wk(s)Wo(s)=0 және Wk(s)=1/Wo(s). 

10.4 суретте қоздыру әсері бойынша инвариантты ТҚ қосылу сұлбасы 

келтірілген.  

 
10.4 сурет – қоздыру әсері бойынша инвариантты ТҚ қосылу сұлбасы  

 

Қоздыру бойынша қателіктің толық орынын толтыру үшін оған сәйкес 

келетін беріліс функцияны нӛлге теңестіру  
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осыдан Wk(s) = W3(s)/W1(s). 

Әдістің негізгі артықшылықтары: екі жағдайда дәлдіктің жақсаруы 

беріліс функцияның бӛлімін ӛзгертпей - ақ орындалады және ӛтпелі процестің 

сапасы мен жүйе тұрақтылығы нашарламайды. Кемшілігі: барлық қоздыру 

әсерлерін ӛлшеу (бақылау) мүмкін емес және қоздыру үшін кірістегі W3(s) 

беріліс функциясы әр уақытта белгілі бола бермейді. 

Сипаттамалық теңдеудің түрін бірлік кері байланыс ӛзгертпейді, ал 
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осыған сәйкес реттеудің сапасы мен тұрақтылығына бір уақытта әсер етеді. 

Әдістің артықшылығы мен кемшлігі осыған байланысты болады. ТҚ негізгі 

КБ тізбегіне қосылу сұлбасы 10.5 суретте кӛрсетілген. 

 

 

10.5 сурет – Негізгі КБ тізбегіне қосылған ТҚ сұлбасы 
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ЛАЖС бойынша реттеу жүйесін синтездеу. Тізбектей қосылған ТҚ ЛЖС 

қолданып, тӛмендегі ретпен жиі таңдайды: 

- ажыратылған жүйенің нақты ЛАЖС құрады; 

- берілген сапа кӛрсеткішімен қалаулы ЛАЖС құрады; 

- ажыратылған ЛАЖС табылады; 

- оған сүзгінің құрамын таңдайды (түзету құрылғысы); 

- алынған нәтижені жаңа басқару жүйенің уақыттық және жиілікті 

сипаттамаларын құру арқылы тексереді. 

Қалаулы ЛАЖС үш аймаққа бӛлінеді – тӛменгі жиілікті, ортаңғы 

жиілікті және жоғарғы жиілікті. К тӛзімділігі және ТЖ – асимтотаның 

астатизмі қалыптасқан режимде талап етілген дәлдікпен анықталады.  

Ораша жиілікті бӛліктің ортасы жиілік ӛсі бойынша ЛАЖС ωқи = kπ/t 

қилысу жиілігіне дейінгі кесіп ӛту аралығы, мұндағы k коэффициенті 1,3 … 

…2,5 тең, қайта реттеу ζ = 15 … 30 %. Бұл бӛліктің кӛлбеуі әдетте -20 дБ/дек 

тең, фаза бойынша 45° орнықтылық қорын қамтамасыз етеді. Оң және сол 

жақта орташа жиілікті аймақ ωmin және ωmax жиіліктермен шектелген, ол 

тӛмендегі шарттардың бірімен таңдалады: 

а) ;)42(max ор   max

2

min / ор ; 

б) ωmin және ωmax жиіліктер арасындағы 0,5-0,9 декаданың арасы.  

Жалпы ескерту: ωmin- ωор және ωор -ωmax аралығы үлкен болған сайын 

ӛтпелі процес тез ӛшеді. 

ωmin және ωmax жиіліктеріне сәйкес келетін нүктелер нақты ЛАЖС 

сызықтарымен (-40 … -60) дБ/дек кӛлбеу арқылы жалғанады.  Жоғары 

жиілікті ЛАЖС бӛлігі нақты бӛлікпен бірігеді және жүйенің ретін сақтайды. 

Мысал ретінде нақты ЛАЖС бар жүйені қарастырамыз (10.6 сурет). 
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10.6 сурет – автоматты реттеу жүйесінің нақты ЛАЖС 

 

Сапа кӛрсеткіші бойынша ωор қилысу жиілігі таңдалады, ол арқылы -20 

дБ/дек кӛлбеу жүргізілген: сол жағы қилысу жиілігінен 0,5 декада аралығында 

ωmin жиілікке дейін таңдалған, оң жағы ωmax сәйкес жоғары жиілікті 

асимтоталы қалаулы ЛАЖС қиып ӛтеді. ωmin нүктесінің нақты ЛАЖС жалғану 

қисығы -40 дБ/дек кӛлбеуге тең. Осы екі сипаттаманың жиілікті сәйкестігімен 

Т1 – Т4 тұрақты уақыт мәні алынады және әрбір жиілікте бұрыштық кӛлбеуді 

анықтауға кӛмектесетін ЛАЖС тұрғызылады. Осыдан тізбектей қосылған 

түзету буынының параметрлері алынады және оның беріліс функциясы 

тӛмендегі теңдеумен анықталады 
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Дәріс №11. Импульсті (үзік) реттеу жүйесі 

 

Дәрістің мазмұны: 

-  импульсті реттеу жүйесін тұрғызу принципі, олардың қолданылу 

аймақтары және ерекшеліктері; 

-  уақыт бойынша аналогты сигналдарды дискреттеу және кванттау, 

импульстердің параметрлері, сигналды модулдеу және импульстік 

элементтердің түрлері.    

Дәрістің мақсаты: 

-  импульсті реттеу жүйесін тұрғызу принципін, олардың қолданылу 

аймақтарын және ерекшеліктерін оқу;  

-  үздіксіз басқарылатын сигналдың реттеудің импульстік жүйесінің 

дискреттік сигнална түрлену принципін оқу.   

 

Автоматты реттеудің импульсті немесе үзікті жүйесі аралық дискретті 

әсерлі жүйе түрінде кӛрсетіледі. Үзік жүйеде үздіксіз басқару сигналы әртүрлі  

белгілі бір уақыт аралығынан кейін арнайы құрылғымен әдейі тоқтатылады, ол 

импульсті элемент деп аталады.  Аналогты жүйелер объектіге жұмыс ӛтетін 
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уақыт аралығында әсер етеді және монотонды ӛзгеретін немесе үздіксіз 

аралық сигналдарды қолданады [1,4,8]. 

Импульсті реттеу жүйесі сызықты үздіксіз бӛлік пен импульсті 

элементтен тұрады. Импульсті элемент үздіксіз кіріс сигналын дискреттік 

сигналға түрлендіреді, оның параметрлері - амплитуда және ұзақтық, белгісі -  

реттелетін шаманың дискреттік уақыт аралығында пайда болатан импульстің 

берілген мәніне тәуелді.   

Импульсті реттеу жүйесі ӛндірістік қондырғылардың (қазандар, пештер, 

қыздырғыштар) температурасын реттеу, шығын мен қысымды (газдарды, 

буларды, сүйықты) реттеу және т. б.  баяу ӛтетін процестерде қолданылады.  

Осы шарттармен бірнеше объектілерді бір реттегішпен реттеуге болады. Бұл 

жағдайда егер жүйеде кешігуден тұратын құрылғы болса, реттеу құрылғысы 

оңайлатылады және сапалы ӛтпелі процесті алу үшін жағдайлар жасалады.  

Бұл жүйелер басқару және ӛлшеудің импульсті әдістерін қолдантын 

телебасқару мен телереттеудің тез әсер ететін жүйелерінде кең қолданылады. 

Үзікті жүйелер радиолокациялық басқару және реттеу жүйелерінде кең 

қолданылады.   

Үзіксіз басқару сигналының импульсті реттеу жүйесінде үзікті, 

дискретті сигналға түрленуі кванттау деп аталынады. Кванттауды деңгей мен 

уақыт бойынша бӛлуіп қарастыруға болады. Уақыт бойынша кванттау 

анықталған уақыт аралығында тік бұрышты импульсті сигнал түрінде болады, 

ал деңгей бойынша кванттау сигналдың екі мәнін ғана емес (релелік жүйе), 

одан да кӛп мәнін береді және санды сигналдарда қолданылады.  

Кіріс үзіксіз функцияның х1 осы функцияның мәніне сәйкес ӛзгеретін 

тізбекті импульстердің х2 қатарына түрленуі импульстердің модуляциясы деп 

аталады.  

Импульсті элементтің шығысында импульстің қандай ӛзгерген түрі 

құрылатындығына байланысты импульсті жүйені мына түрлерге бӛлінеді: 

импульстер амплитудасының (биіктігі) ӛзгеру жүйесі (амплитуда-импульсті 

модуляция, 11.1, а сурет); импульс кӛлемінің  (ұзақтығы) ӛзгеруі (кең 

импульсті модуляция, 11.1, б сурет).  

 

 
11.1 сурет – Импульсті элементтердің әртүрлі түріндегі импульстердің ӛзгеру 

сипаттамасы 
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Импульстердің шығыс параметрлері дискретті t=nТp уақыт 

аралығындағы импульсті элементтің кірісі мен түріне қарай анықталады, ол 

импульстер моменті деп аталады, мұндағы n=0, 1, 2... – бұтін сан, Тp – реттеу 

аралығы немесе импульстердің қадамдық аралығы (11.2 сурет). Импульстің 

ұзақтығы немесе импульстің ӛту уақыты Тi белгіленеді және жұмыс аралығы 

деп аталады. Импульстің ӛту уақытының реттеу аралығына қатынасы 

импульстің қуыстылығы (скважность) деп аталынады, ол  белгіленеді және 

=Тi/Тp анықталады.      

 

 
 

11.2 сурет – Импульстардың параметрлері 

 

Сонымен, импульсті жүйеде уақыт бойынша кванттау (басқару әсері 

қысқа уақыт аралығында пайда болады), релелік жүйеде деңгей бойынша 

кванттау болады, ал сандық жүйеде екі әдіс те қолданылады. 

Сызықты жүйеде дискретті уақыт аралығында алынған импульстер мәні 

үздіксіз функцияны модульдеу мәнімен сызықты қатынастан тұрады. 

Бейсызықты жүйеде бұл қатынастар бейсызықты болады. 

Сондықтан импульсті сызықты жүйелердің құрамында жүйенің 

сызықтық бӛлiгінің (СБ) маңызды басымдылығында, үздіксіз шамалардың 

дискреттік шамаларға түрлендіру элементі болады (11.3, а сурет). Мысалы, 

импульсті реттегіштің амплитудалық модульяциялармен (дискретті сызықты)  

жұмысы Т0 уақыт аралығына тең ілесетін а импульстардың амплитудасы 

сызықты u кіріс шамасына тәуелді болуымен сипатталады (11.3, б сурет). 
 

 
11.3 сурет  – Импульсті жүйенің құрлымдық сұлбасы және үздіксіз 

шамалардың дискретті түрленуінің уақыттық диаграммалары 
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Релелі екі жағдайлы реттегіш сезгішсіз аймақсыз umax және umin шекті екі 

жағдайлды реттеуді орындайды (11.3, в сурет). Оның жұмысы жүйенің yбер 

берілген мәнге шыққаннан кейінгі, осы мәнге жуық реттелетін параметрлердің 

автотербелістерімен ілеседі. Автотербелістің амплитудасы мен жиілігі 

реттелетiн объектiнiң инерциялылығы мен басқару әсерінің деңгейіне тәуелді 

болады. 

Импульстік элементтердің техникалық құрылуы (түрлену элементтері) 

әртүрлі болады. Бұл электр механикалық, электр магниттік, релелік, 

электронды және т.б. құрылғылар болуы мүмкін. 

 

 

Дәріс № 12. Автоматты басқарудың бейсызықты жүйесі 

 

Дәрістің мазмұны: 

-  бейсызықты жүйені құру принципі, олардың ерекшеліктері және 

қолданылу аймақтары; 

-  бейсызықты элементтердің сипаттамалары, бейсызықты элементтердің 

тағайындалуы және оларды зерттеу әдістері.   

Дәрістің мақсаты: 

-  бейсызықты жүйені құру принципін, олардың ерекшеліктерін және 

қолданылу аймақтарын оқу;  

-  бейсызықты элементтердің сипаттамаларын, бейсызықты 

элементтердің тағайындалуын және оларды зерттеу әдістерін оқу. 

 

Сызықты теория кӛмегімен зерттеу мүмкін емес бейсызықты жүйелер 

болады [1,4, 8]. 

Ең болмағанда бір бейсызықты элементтен немесе әсер ету шамасы 

шектелген элементтен (орын ауыстыруы, қуаты шектелген және т. б.) тұратын 

автоматты басқару жүйесі бейсызықты деп аталады.  

Бейсызықты элементке айнымалы күшейту коэффицентінен тұратын 

элементтер жатады. Егер ауытқу жоғарлаған сайын күшейту коэффициенті 

тӛмендесе, онда қуаттың шектелуіне немесе қанығуына байланысты болады. 

Бірақта кейбір жағдайларда ауытқу жоғарлаған сайын күшейту коэффициенті 

жоғарлайтын  бейсызықты элементтер арнайы құрылады. Бейсызықты 

элементтерге әртүрлі пішінді бейсызықттар пайда болатын логикалық 

құрылғылар жатады.   

Сызықты жүйені зерттеу үшін кең қолданылатын түзету принципі 

бейсызықты жүйені зерттеуге қолданылмайды, себебі кіріс сигналының 

шығыстағы әсері басқа сигналдарға және сигналдың деңгейіне тәуелді. 

Бейсызықты жүйеде ішкі аралық әсердің әсер етуіне емес, ал жүйенің 

ішкі құрамымен пайда болған, аралық қозғалыста болатын автотербеліс 

болады.    

Бейсызықты жүйелер ӛтпелі процестердің сипаттамасына және 

орнықтылық шартына байланысты сызықты жүйеден ерекшелінеді. Орнықты 
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сызықты жүйе орнықты жағдайдан кез-келген бастапқы ауытқуда орнықты 

болады. Бейсызықты жүйелер аз ауытқу кезінде орнықты болады және үлкен 

ауытқу кезінде орнықтылықтан айырылады. Осының барлығы бейсызықты 

жүйені зерттеуді қиындатады. Қазіргі кездегі теория бейсызықты жүйені 

зерттеу кезінде толық талдау әдістерін бере алмайды, ол арқылы инженер 

тәжірибесіне қажетті сызықты теория жауап бере алатын жауаптарды алуға 

болар еді. 

Бейсызықты элементтердің сипаттамалары 12.1 суретте кӛрсетілген. 

 

 
 

12.1 сурет – Бейсызықты элементтердің сипаттамалары 

 

Бейсызықты элементтердің сипаттамасы әртүрлі болады. 12.1 сурете 

тәжірибеде кең қолданылатын бейсызықты элементтер кӛрсетілген, мұндағы  

а – қаныққан элемент; б – қуаты немесе орын ауыстыруы шектелген 

сезімталдығы жоқ элемент;  в – құрғақ үйкелісті элемент; г – болаттың 

гистерезисі; д – нақты релелі сипаттама; е – сезімталдығы жоқ релелік 

сипаттама; ж – kө<1 ӛсу коэффициентінен тұратын релелік сипаттама;  з - 

сезімталдығы жоқ kө<1 ӛсу коэффициентінен тұратын релелік сипаттама. 

Бейсызықты жүйе сызықты элементтермен әртүрлі байланысатын бір 

немесе бірнеше бейсызықты элементтерден тұрады. Бейсызықты 

элементтердің түрлері: реле түріндегі буын; жартылай сызықты сипаттамалы 

буын; кез-келген қисық сызықты сипаттамадан тұратын буын; теңдеуі 
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айнымалының туындысынан тұратын буын; бейсызықтығы кез-келген түрде 

болатын, кешігуі бар бейсызықты буын; бейсызықты импульсті буын; 

логикалық буын. 

Статистикалық және динамикалық бейсызықты жүйелерге бӛлінеді. 

Біріншісі бейсызықты статистикалық сипаттама түрінде, ал екіншісі 

бейсызықты дифференциалдық теңдеу түрінде болады. 

Бейсызықты жүйе үшін теңдеуді құрудың жалпы әдісі мыналардан 

тұрады: Алдымен сызықты буындардан басқа  жүйенің барлық буындарының 

теңдеулеріне сызықтандырулар жүргізіледі. Одан кейін сипаттамаларды 

қысқартуға болатын шарттармен соңғы буындарға теңдеулер құрылады.  

Нәтижесінде қарапайым сызықты теңдеуден тұратын жүйе пайда 

болады, оған бір немесе екі (кейбір жағдайларда кӛбірек) бейсызықты жүйе 

қосылады. Осыған сәйкес бір бейсызықты буын қосылған кез-келген 

бейсызықты жүйенің кең таралған құрлымдық сұлбасын 12.2, а сурет түрінде 

кӛсетуге болады, мұндағы сызықты бӛлігі кез-келген күрделі құрамнан тұра 

алады (кері байланыспен және т. б., мысалы 12.2, б немесе в суреттегідей).  

 

 
 

12.2 сурет – Бір бейсызықты буын қосылған автоматты басқару жүйесінің 

құрлымдық сұлбасы 

 

Олар қандай жүйе тізбегіне кіретіндігіне байланысты, егер екі 

бейсызықты буындардан тұрса, онда әртүрлі амалдардан тұрады (12.3 сурет). 
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12.3 сурет – Екі бейсызықты буын болғандағы бейсызықты автоматты басқару 

жүйесінің құрлымдық сұлбасы 

 

Бейсызықты автоматты реттеу жүйесін зерттеу кезінде жиі бейсызықты 

шығыс шамасының кіріс шамасына тәуелдігімен бейнелейді, ол кез келген 

пішінді болып келеді (релелі, жартылай сызықты немесе қисық сызықты 

түрде). 

 12 xFx  , (12.1) 

Бірақта кей кездері тӛмендегідей бейсызықты дифференциалдық 

тәуелділікпен зерттеуге тура келеді 

     ,,, 22112112 pxFxFxpxxFx   (12.2) 

      .,, 11222

2

11122 xcxFxpFxcxpxF   (12.3) 

Екі шама (кіріс және шығыс) бейсызықты функцияның таңбасымен 

бӛлек кӛрсетілетін күрделі жағдайлар да кездеседі   

      11222311222 ),(, xFxFpxFxFxpxF   (12.4) 

 

немесе 

      .0,,0,, 12122122  xxFxFxxpxF  (12.5) 

Бейсызықты реттеу жүйелерін үлкен үш түрге бӛлеміз. 

Бейсызықты жүйенің бірінші түріне бейсызықты буынның теңдеуі кез-

келген (12.1) – (12.3) теңдеу түріне келтірілетін, бейсызықты функцияның 

белгісі ретінде кіріс шамасы (және оның туындысы) немесе шығыс шамасы 

(және оның туындысы) ғана болатын жүйе жатады. Сонымен қатар жүйенің 

сұлбасы толық бір бейсызықты буыннан тұратын жүйеге (12.2 сурет) 

келтіріледі. Бұл бірінші түріне мысалы, екі бейсызықты буыннан тұратын 

жүйені (12.3, в сурет) жатқызуға болады, себебі олар жүйеде бір бейсызықты 

буынмен біріктіріледі. 12.3, г суретте кӛрсетілген екі бейсызықты буыннан 

тұратын сұлбаны да келтіруге болады (егер оның теңдеуінде х кіріс шамасы 

бейсызық белгісінен тұрса, мысалы, (12.1) немесе (12.2) теңдеулер түрінде). 
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Бейсызықты жүйенің екінші түріне бір-бірімен сызықты беріліс 

функциямен байланысқан, бейсызықты функцияның таңбасы ретінде әртүрлі 

айнымалылар болатын, кез-келген санды бейсызықты буындардан тұратын 

жүйе жатады. Бұл жүйеге егер бейсызықты таңба түрінде екі буынның 

біреуіне бірінші болып кіріс шамасы кірсе, ал екіншісіне шығыс шамасы кірсе    

(12.4) немесе (12.5) теңдеулер түріндегі бір бейсызықты буыннан және екі 

бейсызықты буыннан (12.3, а немесе г сурет),  тұратын жүйе жатады. Егер 

бейсызықты таңба түрінде екі буынға бейсызықты буынның тек ғана кіріс 

шамасы немесе шығыс шамасы кірсе (12.3, б сурет) жүйе екінші түрге жатады. 

Бейсызықты жүйенің үшінші түріне теңдеудегі бейсызықты 

функцияның таңбасы ретінде әртүрлі айнымалылар болатын, бір-бірімен 

бейсызықты дифференциалдық теңдеумен байланысқан (сызықты бӛлікпен 

және бейсызықты буынмен байланысқан) және екі немесе оданда кӛп 

бейсызықты буындардан тұратын жүйе жатады.  Мысалы, егер жүйенің (12.3, 

а сурет) теңдеуінде бейсызықты функцияның таңбасы ретінде екі бейсызықты 

буынның кіріс (немесе шығыс) шамасы берілген болса, онда жүйе үшінші 

түрге жатады.  

Логикалық құрылғыдан тұратын жүйе әдетте екінші және үшінші 

қатарлы бейсызықты жүйеге жатады. 

Барлық жағдайда бейсызықты функция таңбасы ретінде әртүрлі 

айнымалылардың қандайда бір сызықты бӛлігі кіретін болса, оларды бір 

әріппен белгілеу қажет, ал берілген сызықты бӛлікті жүйенің сызықты 

бӛлігінің теңдеуін құру кезінде ескеру қажет. Бұл жағдай мысалы, бейсызықты 

буынның кірісіне туынды берілгенде немесе кері байланыс қосылғанда 

орындалады.  12.2, б суреті үшін 

 

 221112 zkpzkzFx  , (12.6) 

онда, мына түрде белгілейміз  

122111 xzkpzkz   (12.6) 

 

бейсызықты буынның теңдеуін (12.1) келтіруге болады. 

Сызықты буындардың барлық теңдеулерімен және (12.6) түрдегі 

қосымша сызықты ӛрнек арқылы бейсызықты ерекшелеумен алынған 

теңдеумен жүйенің сызықты бӛлігінің теңдеуі құрылады 

 

  21 )( xpRxpQ  , (12.7) 

 

мұндағы Q(р) және R(р) – операторлық кӛп мүше немесе жүйенің 

сызықты бӛлігінің беріліс функциясы                                             

  

 
 
 

.
pQ

pR
pWЛ   

(12.8) 
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Дәріс №13. Санды басқару жүйесі және оларды құру принципі 

 

Дәрістің мазмұны: 

-  санды аналогты және сандық жүйелерді құру принципі, олардың 

ерекшеліктері, қолданылу аймақтары; 

-  аналогты басқарылатын сигналды сандық сигналға және керсінше 

түрлендіру, басқару бойынша аналогты сигналды кванттау.  

Дәрістің мақсаты: 

-  санды аналогты және санды басқару жүйелерінің құрылу принципін, 

элементтердің тағайындалуын, ерекшеліктерін және қолданылу аймақтарын 

оқу;  

-  үздіксіз басқару сигналының дискреттік сигналға, ал санды аналогты 

сгналдың сандық жүйеге түрленуін оқу.  

 

Реттеу мен басқарудың санды жүйелері дегеніміз айнымалы туралы 

ақпарат санды кодка түрленетін жүйе [8,9,10]. 

Қазіргі уақытта ақпаратты-түрлендіргіш құрылғыларын және реттеу 

функциясын сандық форма ретінде құратын сандық жүйелер 

микропроцессорлардың базасында құрылады.  

Әдетте, электр жетегін жүйемен басқару электр жетегінің (ЭЖ) 

координатын бақылаумен жүзеге асады. Мысалы, жылдамдықты және басқару 

объектісінің жағдайын - БО (жұмыс машинасының атқарушы органдары 

ЖМАО) бақылау, оның жағдайы ЭЖЖБ мен КБЖБ бергіштердің кӛмегімен 

орындалады (13.1 сурет).  

 

 
 

а – санды беру; б –  санды беру және жағдайды бақылау; в – жағдайды санмен 

басқару; г – жағдайды және жылдамдықты санмен басқару. 

13.1 сурет - Электр жетегін санды аналогты басқару жүйесі 

 

Мұндай жүйелерде (санды сигналды аналогты сигналға түрлендіретін) 

санды аналогты түрлендіргішпен (САТ) сандық беріліс құрылғысының 
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қолданылуы (БҚ) берілетін әсерлердің дәлдігін жоғарылатады және оның 

нақты индикациясын орындайды (13.1, а сурет). Беру сандық құрылғысы (БС), 

КБЖБ кері байланысы және санды аналогты түрлендіргішпен (САТ) 

салыстыру құрылғысының (СҚ) (13.1, б сурет) қолданылуы толық дәл реттеуді 

жоғарылатады. Сонымен қатар сандық жүйеде электр жетегін аналогты 

жүйемен (13.1, в сурет), толық сандық немесе аналогты (13.1, г сурет) 

реттеумен (АР) басқарудың нақты сандық реттеуі (СР) қолданылады.  

Сигналды сан ретінде қарастырсақ, аналогты сигналдың деңгейі 

анықталған дискреттік уақыт немесе сигнал деңгейінің аралығында пайда 

болады. Онда аналогты сигналдың үздіксіз функциясы сатылы функцияға 

айналады. Бұл операция сигналдың квантталуы деп аталады. Егер дискреттелу 

Т0 әртүрлі уақыт аралығында орындалса, онда мұндай квантталу уақыт 

бойынша квантталу деп аталады, ал егер дискреттелу q мәні әртүрлі болғанда, 

шығыс сигналы бойынша квантталу болса, онда деңгей бойынша квантталу 

деп аталады. Т0 және q аралығы квантталу қадамы деп аталады. 

Уақыт бойынша кванттаған кезде үздіксіз сигнал торлы түрге ӛзгереді  
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tх                            (13.1)    

мұндағы Т0 – дискреттік аралық.  

Жиілікті кванттау дискретизациясының нәтижесінде о=2 /То=2 fо 

дискретті функция мына формуламен анықталады 
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х(0)=0 болғанда жазылған дискретті функция п=0 кезде (13.2) теңдеу арқылы 

алынған о жиілігінің пайдалы сигналын құрады. Дискреттік моменттер 

арасындағы аралықта ақпараттың жоғалуынан пТ0 –ден жиілікпен солға және 

оңға ығысқан кӛлденең жоғарғы жиілікті гармоникалар пайда болады.  

Сандық құрылғыларда деңгей бойынша кванттау кең қолданылады. 

Онда квант аралығы уақытпен анықталатын үздіксіз функция дискреттік 

функцияға ӛзгертіледі (13.2, а сурет). Бұл жағдайда үздіксіз сигнал сандық 

мәнде кӛрсетіледі. Оны мына формуламен анықтайды 

 

                                              knq
q

x
entkх

q

q  ,                                  (13.3)  

мұндағы k – k = 1 тең кванттау сипаттамасының тіктілігі (13.2 сурет);  

ent - бұртін бӛлігі;  

n = 0, ±1, ±2,… - кванттау шкаласының арасындағы номер.  

Деңгей бойынша кванттау хq шығыс х кіріс сигналдарының арасындағы 

айырымдарға тең қателіктермен анықталады (13.2, а cурет). 
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                                               ххqq  ,                                              (13.4) 

 

 
 

а – деңгей бойынша үздіксіз функцияның дискреттік функцияға ӛзгертілуі; б, в 

– квантталудың статискикалық сипаттамалары және оған сәйкес келетін 

квантталудың қателіктері; г – квантталудың шартты белгіленуі. 

13.2 сурет – Шаманы деңгей бойынша кванттау 

 

Қателік модулі кванттау сипаттамасының түріне тәуелді және 13.2, б 

мен 13.2, в суреттерінде кӛрсетілген сипаттамаларға сәйкес  q және 

q/2 тең. Кванттаудың санды аналогты (АСТ) түрде шартты белгіленуі 13.2, г 

суретінде кӛрсетілген. 

Уақыт бойынша квантталу кезінде дискреттелген сигналдардың 

аналогты сигналдарға түрленуі демодуляция деп, ал қисық торлы 

функциялардың орнықты қалпына келуі – интерполяция деп аталады. Мұндай 

түрленулерді демодулятор немесе интерполятор деп аталатын құрылғылармен 

орындайды. Олар тӛменгі жиіліктің фильтрлары болып саналады. Олардың 

шартты белгіленулері 13.3, а суретінде кӛсетілген. Котельников анықтамасы 

[6,7] бойынша дискретизация  0 жиілігі арқылы орындалады. Егер х(t) 

функциясы 0,5 Тс  -дан жоғары жиілікті болмаса, Тс уақыттың тізбекті аралығы 

үшін уақытпен берілген аймақта х(t) үздіксіз функция толық ӛзінің 

ординаттарымен анықталады. Осыған байланысты  дискретизация жиілігі   

 

                                                                Ñ 20 ,                                           (13.5)                                                                                                   

мұндағы – С =2 / Тс =2 f0  х(t) функция спекторының ең жоғарғы 

жиілігі. 
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Электр жетегін басқару жүйелерінде қарапайым нӛлдік қатардың 

интерполяторы кең қолданылады. Ол толық дискреттеу кезінде дискреттік 

сигналдың мәнін анықтайды және торлы функцияны тұрақты бӛлікке 

түрлендіреді (13.3, в сурет). Бұл түрлендіру  == х= – х ең жоғарғы деңгейдегі 

күрделі интерполяторларды қолдану кезінде тӛмендетілуі мүмкін 

интерполяция қателігімен орындалады.        

Деңгей бойынша сигналдарды кванттау кезінде санды ақпараттың 

аналогты ақпаратқа түрленуі санды аналогты түрлендіргішпен орындалады 

(САТ), оның шартты белгіленуі 13.3, б суретінде кӛрсетілген. САТ хq санды 

сигналды xс,а санды аналогты шамаға сызықты сандық аналог түрінде  

түрлендіреді. Нақты xс,а шамасы аналогты болып саналмайды, ал 

статистикалық режимде бастапқы тұрақты бӛлікті квантталған хq 

функциясының түрінде болады (13.2, а сурет). 

 

 
 

а – тӛменгі жиілік сүзгісінің шартты белгіленуі – интерполятор; б – санды 

аналогты түрлендіргіштің шартты белгіленуі; в – қисық торлы функцияларды 

және оның қателігін қалпына келтіру; г – торлы функция деңгейімен кванттау 

және оның интерполяторын қалпына келтіру қателігі. 

13.3 сурет – Шамалардың интерполяциясы 

 

 

Санды аналогты құрылғыларда және электр жетегін басқару 

жүйелерінде х*(t) дискреттік шамалар аналогты түрде кӛрсетіледі (13.3, б 

сурет), ал х*q(t) сандық шамалар  =хq - х қателік деңгейінде квантталған торлы 

функциялар түрінде кӛрсетіледі (13.3, г сурет). Бірінші жағдайда құрылғылар 

импульсті деп, ал екінші жағдайда импульс-кодты деп аталады. 

Қазіргі уақытта сандық құрылғылардың базасы бойынша басқарылатын 

электр жетектің сандық жүйесі, санды бағдарламалық басқару жүйесі және 

бейімді басқару жүйесі құрылып, тиімді тасмалданады. Бұл жүйелер тӛменгі 

тарауларда қарастырылады.    
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Дәріс № 14. Санды бағдарламалық басқару жүйелері  

 

Дәрістің мазмұны: 

-  санды бағдарламалық басқару жүйесін құру принципі, тағайындалуы, 

ерекшеліктері және олардың қолданылу аймақтары; 

-  қадамдық қозғалтқышты және бағдарламаланған контроллерлерді 

қолданып санды бағдарламалық басқару жүйелерін оқу.   

Дәрістің мақсаты: 

-  санды бағдарламалық басқару жүйесін құру принципін, 

тағайныдалуын және ерекшеліктерін  оқу;  

-  қадамдық қозғалтқыш және бағдарламаланған контроллерлер 

қолданылатын жүйелердің элементтерінің тағайындалуын және құрылу 

принципін оқу.  

 

Бағдарламалық басқару жүйесі (ББЖ) жұмыс машинасын автоматты 

басқару жүйесі немесе берілген басқару бағдарламасына сәйкес басқаруды 

орындайтын жеке орындау органы (БО – басқару объектісі) болып саналады 

[8,9,10,11,12].  

Бағдарламалық басқару жүйесінің кең қолданылатын құрылымдық 

сұлбасы 14.1 суретінде кӛрсетілген. Жүйе бағдарламалық (БҚ), басқару (БҚ) 

және орындау құрылғыларынан (ОҚ), басқару объектісі (БО) мен кері 

байланыстан (КБ) тұрады. БҚ бағдарламаны сақтаушыдан (БС), енгізу (ЕҚ) 

мен оқитын (ОҚ) құрылғылардан тұрады. Бағдарламаны сақтаушы ретінде 

магнитті ленталар, дискеталар және дисктер, штекерлі және басқа түрдегі 

матрицалар немесе ЭЕМ, бағдарламашы немесе ЭЕМ енгізген бағдарламаны 

басқару сызбасын немесе ақпартатты беруді сақтау жатады. ЕҚ енгізу 

құрылғысы БС бағдарламаны сақтаушыға немесе ЭЕМ тікелей жазылған 

бағдарламаны басқаратын ақпаратты ОҚ кӛмегімен басқару құрылғысына 

енгізеді. БҚ басқару құрылғысы кері байланыс ақпаратына немесе басқа 

ақпарат кӛздеріне сәйкес басқару бағдарламасының ақпарат ағымдарын 

түзетеді. Мысалы  интерполяторлар қажетті математикалық операцияларды 

ӛңдейді және орындау элементтеріне (электржетегіне) басқару әсерін ӛңдеп 

шығарады. 

 

 
а – ажыратылған; б – тұйықталған. 

14.1 сурет – Бағдарламалық басқару жүйесінің құрылымдық сұлбасы 
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Бағдарламалық басқару ӛнеркәсіптің барлық салаларында қолданылады. 

Күрделі пішінді бұйымды жоғарғы дәлдікпен орындайтын және тікелей 

адамның қатысуынсыз ӛндірілетін металды ӛңдеу ӛнеркәсібінде кең 

қолданылады.  

ББЖ жіктеу бойынша келесі түрге бӛлінеді: бағдарламаны беру 

принципі; басқару принципі; әсер ету принципі; тағайындалуы.  

Басқару бағдарламасын беру принципі бойынша ББЖ аналогты және 

санды болып бӛлінеді. Аналогты ББЖ басқару бағдарламасын беру тұрақты 

токты кернеу деңгейін немесе айнымалы токты кернеу фазасын беру түрінде 

аналогты сигналмен орындалады.   

Қазіргі кезде санды ББЖ санды бағдарламамен жазылған станокты 

құруда кең қолданылады. Бағдарламаны басқаратын санды ақпаратты 

кодтайтын әртүрлі санды кодтар болады. ББЖ-де бірлік, екілік және екілік-

ондық кодтар кең қолданылады.   

СББ-да басқару құрылғысы СББ құрылғысы деп аталады (СББҚ), ал СББ 

қамтамасыз ететін технологиялық және бағдарламалық құралдарына 

функционалды ӛзара әсер ететін,  ӛзара байланысқан  жиынтығын анықтауды 

СББ (СББЖ) жүйесі деп аталады. 

Халықаралық классификацияға сәйкес СББҚ техникалық деңгейінің 

мүмкінділігіне қарай тӛмендегі класстарға бӛлінеді: 

1) NC (Numerical Control) – әрбір бұйымды дайындауды ӛңдеу 

кезінде бағдарламаны кадрлық есептеу СББҚ; 

2) SNC (Stored Numerical Control) – бірдей бұйымды дайындауды 

ӛңдеудің алдында бағдарламаны бір рет есептеу СББҚ; 

3) СNC (Computer Numerical Control) – мини-ЭЕМ 

(микропроцессормен) тұратын СББҚ; 

4) DNC (Direct Numerical Control) – бір ЭЕМ-мен станоктар 

топтарынан тұратын СББҚ; 

5) HNC (Handled Numerical Control) – пультпен басқару арқылы 

бағдарламаны қолмен терудің оперативті СББҚ.  

ББЖ басқару принципі бойынша ажыратылған және тұйықталған болып 

келеді. Ажыратылған ББЖ (14.1, а сурет)  басқару бағдарламасында (ББ) 

ақпаратты берудің бір ағымынан тұрады. Олар машинаны қажетті 

технологиялық жұмыспен және бағдарламаны дәл ӛңдеуді қамтамасыз етеді. 

Тұйықталған ББЖ (14.1, б сурет) басқару бағдарламасы ББ және кері 

байланыс КБ бойынша екі ақпараттық ағымнан тұрады. Олар БО жағдайы 

туралы ақпараттың болуынан және үздіксіз бақылаудың салдарынан 

ақпаратты ӛңдеудің жоғарғы дәлдігін қамтамасыз етеді.    

ББЖ әсер ету принципі бойынша аналогты, импульсті, аралас (аналог-

импульсті және импульс-аналогты) және кодты болып бӛлінеді. Қазіргі кезде 

СББ ЭЕМ дамуының салдарынан аппараттық құралдармен орындалатын ББЖ 

ескірді. Сондықтан үздіксіз әсер ететін тұрақты және айнымалы токты электр 

жетегімен және импульсті қадамдық электр жетегімен орындалатын санды  

СББҚ ғана шығарылады.  
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Тағайындалуы бойынша технологиялық белгісіне сәйкес ББЖ циклді,  

позициялық және контурлы болып бӛлінеді.  

Циклді бағдарламалық басқару жүйесі (ЦББ), ЖМАО жұмыс 

машинасының бір немесе бірнеше орындау органдарымен басқаруды 

орындайды. Ол әдетте жеке ЖМАО немесе топты машиналардың тізбектілігін 

қайталаумен анықталатын, қажетті технологикалық циклді қамтамасыз етеді. 

Әсер ету тізбектілігі ЖМАО қозғалысқа келтіретін, электр жетегін қосу мен 

ӛшіру үшін қарапайым дискреттік бұйрықпен берілетін басқару 

бағдарламасымен орындалады. ЦББ жүйесі негізі ажыратылған күйде 

орындалады, ал ЖМАО жағдайын белгілейтін және электр жетегін қосу мен 

ӛшіру бұйрығын беретін жағдай датчигі кері байланыс ретінде 

қарастырылады. 

Металды кесу станоктарымен СББ-да ББЖ позициялық және контурлық 

ретінде екіге бӛлінеді. Позициялық СББ станокты санды бағдарламамен 

басқарумен анықталады. Станоктың жұмыс органдарының орын ауыстыруы 

берілген нүктеде орындалады, бірақ орын ауыстыру траекториялары 

берілмейді. Позициялық СББ металды кесетін станогтың қозғалысын бақылау 

үшін ғана қолданылады, сонымен қатар кез - келген жұмыс машиналарында 

орындау органдарының орнынын анықтап, орнын ауыстыруға қолданылады. 

Мұндай жүйеде берілген соңғы жағдайда дәл орналастыру маңызды, ал оның 

орналастыру траекторияларының дәлдігі маңызды емес. 

Позициялық жүйелер жазықтықта, бірнеше координатта дәл орны 

анықталатын орындау органының жағдайын басқаруды жүзеге асырады. Бұл 

жағдайда ЖМАО бір координаттан екінші координатқа қозғалуы кез келген 

траекторияларда орындалады, бірақ ӛнімділігі жоғары болу үшін орын 

ауыстыру уақыты аз болады. Позициялық ББЖ позициялық басқару 

жүйелерінің базасы арқылы тұрғызылады, онда берілген сигналдар берілген 

бағдарламамен ӛзгереді. 

Позициялық СББ негізі тұрақты токты тез әсер ететін электр жетектері 

қолданылады, олар позициялық электр жетектерінің талаптарын 

қанағаттандырады. 

Контурлы СББ дегеніміз станокпен (кез келген жұмыс машинасымен) 

санды бағдарламалық басқару, оның орындау органдарының орын ауыстыруы 

қажетті ӛңдеу контурын (контур бойынша қозғалыс) алу үшін берілген 

траекториялармен және берілген жылдамдықпен орныдалады. 

Контурлы СББҚ сигналы уақыт функциясы, жылдамдық, жолдар немесе 

кез-келген басқа параметрлер болатын, басқару ақпаратының үздіксіз 

ӛзгеруінен тұратын ЖМАО (басқару объектісі) орын ауыстыруын басқару 

үшін арналған. Мұндай ББЖ берілген контур бойынша жазықтықта және 

кеңістікте объектінің қисық сызықты қозғалысын құрады. Сонымен қатар 

ББЖ сипаттамалық ерекшелігі жылдамдық пен жол бойынша әрбір уақыт 

моментінде орындау органының үздіксіз үйлесімді қозғалысы.  

Басқару алгоритмі мен электр жетегінің талабы бойынша контурлы жүйе 

позициялы жүйеге қарағанда ӛте күрделі болып келеді. Контурлы ББЖ 
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басқару құрылғыларының негізгі блоктары ретінде сызықты және шеңберлі 

интерполяторлар қолданылады. Олар басқару бағдарламасында тірек 

нүктесімен ЖМАО қозғалыс траекториясын бағдарламалауды жүзеге асырады 

және электр жетегімен сигналдарды басқаруды қамтамасыз ететін 

бағдарламаның санды кодтық ақпаратын бірыңғай код ақпаратына 

түрлендіреді.    

Санды бағдарламалық басқару жүйесі (СББЖ) СББ құрылғысынан және 

бақылау электр жетегі түріндегі СББ (СББҚ) құрылғысынан тұрады. СББҚ 

басқару каналының құрлысы 14.2 суретінде кӛрсетілген. Ол  бағдарлама 

ақпаратын енгізу құрылғысынан БЕҚ, қолмен басқарылатын пульттан ҚБП, 

бағдарлама ақпаратын еске сақтау блогынан БЕСБ,  интерполятордан И, 

электр жетегін басқару сигналдарын түрлендіру блогынан БСТБ, электр 

жетегінен ЭЖ, ЖМАО басқару объектісінен және жағдай бойынша кері 

байланыс датчигінен ЖКБД  тұрады. 

 

 
14.2 сурет – СББҚ басқару каналының құрылысы  

 

Ақпарат БС бағдарламаны сақтаушыдан ақпаратты еске сақтайтын 

БЕСБ беріледі (14.1 сурет), БС арқылы есептелінген ақпарат оны бақылайды 

және бағдарламаны жазғанда болатын қатенің сигналын құрады. Ақпарат 

тізбектей БС арқылы оқылатындықтан БЕСБ қажет, ал СББҚ параллель 

қолданылады. ББЖ контурында ақпарат үздіксіз оындалуы қажет, сондықтан 

БЕСБ екі еске сақтау блогы қолданылады. Оның біреуі ақылы ақпарат 

жазылады, ал екіншісі арқылы ақпарат оқылады және бұл блоктар қайта 

қосылғаннан кейін керсінше орындалады. Ақпарат жазылатын блок буферлі 

(ББ), ал ақпарат оқылатын блок жұмыс (ЖБ) блогы деп аталады.     

Ақпарат жазылғаннан кейін ақпараттың әрбір кадры буферлі еске 

сақтаудан жұмысты еске сақтауға жазылады немесе еске сақтау блоктары 

қайта қосылады, яғни орындары ауыстырылады. 

Ақпарат жұмысты еске сақтауынан интерполяторға беріледі, онда ЖБ 

жазылған ақпаратты сандық импульстермен екілік кодка, қалғанын бірлік 

бірыңғай кодка түрлендіреді және екі координатты СББҚ екі немесе одан да 

кӛп нүктелермен ЖМАО қозғалысының траекторияларын сызықты немесе 

шеңбер түрінде интерполяциялайды.  

Қадамдық электр жетегін қолдану кезінде қарапайым қадамдық 

қозғалтқышпен ҚҚ ажыратылған импульс қадамды СББ қолданылады, оның 

бір координатының функционалдық сұлбасы 14.3 суретінде кӛрсетілген. 

Бағдарламаның импульстері СББҚ импульстары арқылы біркелкі кодпен екі 
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ақпараттық каналға беріледі. Ол ЖМАО қозғалыс бағытын («алға» (+) және 

«артқа» (–)) күшейткіш – құру КҚ арқылы анықтайды. Күшейткіш құру 

құрылғысында қажетті қашықтыққа дейін импульстер күшейіп құрылады. 

Басқару импульстары импульстарды таратуға беріледі, күшейткіш қуатымен 

күшейтіледі және ҚҚ орамдары бойынша таралады. Металды кесу 

станоктарындағы СББ су күшейткішті қолданатын, білігіндегі моменті 0,06 

Н·м және қадамы 6º болатын ҚҚ5Қ – 1М түріндегі қозғалтқыш қолданылады. 

Негізі кез-келген күштік ҚҚ алуға болады, мысалы моменті 1 Н·м және 

қадамы 22,5º болатын АҚҚ – Ф түріндегі қозғалтқыш.  

 

 
14.3 сурет – Импульс-қадамдық СББҚ бір координатының 

функционалдық сұлбасы 

 

Импульстарды тарату басқару импульстарын ҚҚ қоректендіру 

кернеуінің кӛп каналды жүйесіне түрлендіру үшін қолданылады. ИТ 

сұлбалары ӛте кӛп. Олар реверсивті санағыш шеңберлі сұлбаның негізімен 

тұрғызылған. Қазіргі уақытта микроэлектрониканың дамуына байланысты ИТ 

қозғалатын регисторлар және дешифраторлы санағыштардың негізімен 

тұрғызылған интегралдық микросұлбаларда орындалады.  

Микроэлектроникалардың дамуы мен микропроцессорлардың пайда 

болуына байланысты СББЖ бағдарламалық контроллерлер  (БК) кең 

қолданылады. Циклдік ББЖ үлкен сұлбасын құру үшін кіріс және шығыс 

құрылғыларымен басқарылатын мини-ЭЕМ түріндегі бағдарламалық 

контроллерлер (бағдарламалық бұйрық аппараттары) – БК қолданылады, ол  

ЭЕМ еске сақтауына еңгізілген бағдарламаға жазылған кез келген басқару 

сұлбасының логикалық функцияларын орындайды. БК басқару объектісіне 

байланыс каналы бойынша қосылады және онымен нақты уақыт масштабымен 

тізбектей әсерлесіп жұмыс жасайды. Мұндай ББЖ (14.4 сурет) БК 

бағдарламалық контроллерден, КҚ кіріс және шығыс құрылғыларынан, КАҚ 

күштік автоматты құрылғыдан және ҚК қоректендіру кӛзінен тұрады. БК 

басқару бағдарламасын құру мен сақтауды қамтамасыз ететін орталық 

процессорлық құрылғыдан, ББЖ электрлік ішкі, сыртқы тізбектерінің 

параметрлерін тізбектілігін орындайтын ТҚкір кіріс және ТҚшығ шығыстың 

түйіндестер құрылғысынан және АҚК автономды қоректендіру кӛзінен 

тұрады. Кіріс құрылғылары БО бұйрық органдары мен басқару объектісінің 

жағдайын индикациялау Б бергіштерінен, шығыс – БОЭ басқаруды орындау 

және СБЭ сигнал беру элементтерінен, ЭҚ электр қозғалтқышынан тұрады.  
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14.4 сурет – бағдарламаланған контроллермен бағдарламалық 

басқарудың циклдік жүйесінің функционалдық сұлбасы  

 

Мұндай БК бағдарламаны енгізу мен ретке келтіру үшін аз еңбек 

сыйымдылығынан тұрады, дисплей және жарықпен сигнал берудің кӛмегімен 

жұмыс сұлбасын индикациялауды орындайды, сонымен қатар оның 

жұмысына диагностика жасайды. БК екі қоректендіру кӛзі (ҚК және АҚК) 

энергияға тәуелді және энергияға тәуелсіз еске сақтауды қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар біріншісі ішкі энергия кӛзінен ажыратылған кезде ӛзінің 

берілгендерін сақтамайды (БК нӛлдік сақтандыру ретінде қолданылады), ал 

екіншісі энергиядан ажыраған кезде жұмыс бағдарламасын құру үшін 

процессордың жұмыс алгоритмін, бұйрықтың құрамын және ӛзінің 

берілгендерін сақтайды.  

ЭЕМ санды бағдарламалық басқару жүйелері металды кесетін 

станоктың қозғалысын басқару үшін ғана емес, сонымен қатар кез - келген 

орындау органы орныққан орынға орын алмастыруды талап ететін жұмыс 

машиналарында қолданылады.   

 

 

Дәріс № 15. Тиімді және өзіндік қалыптасатын жүйелер 

 

Дәрістің мазмұны: 

-  ізделмейтін және ізделетін бейімделген басқару жүйесін құру 

принципі, олардың қолданылу аймақтары және ерекшеліктері; 

-  параметрлік және сигналдық қалыптасқан бейімделген басқару 

жүйелері, құрылымдық сұлбалары және әсер ету принципі.   

Дәрістің мақсаты: 

-  бейімдеу басқару жүйесін құру принципін және негізгі элементтердің 

тағайындалуын оқу;  
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-  параметрлік және сигналдық қалыптасқан бейімделген жүйе 

элементтерінің тағайындалуын және құрылу принципін оқу.  

 

Бейімделген жүйелер дегеніміз жұмыс процесі кезінде объект туралы 

ақпаратты толықтыру мен сипаттаманың ӛзгерісін есепке алуды қажет ететін 

жүйе. Мұнда объект туралы ағымдағы ақпаратты жүйе ӛзі анықтайды және 

оны объектімен тиімді басқаруда қолданады. 

Электр жетегін бейімделген жүйелермен басқаруда басқару әсері немесе 

автоматты басқару алгаритімі объектіні жақсы басқаруды орындау үшін 

автоматты ӛзгереді.  

15.1 суретінде толық ақпаратсыз және сипаттамалардың ӛзгеруінен 

тұратын, бейімделген жүйелермен басқарудың жұмыс принципі кӛрсетілген  

электр жетегін бейімделген жүйелермен басқарудың қарапайым 

функционалдық сұлбасы келтірілген. Сұлбада белгіленгендер:                         

БҚ – басқару құрылғысы; БО – басқару объектісі; БҚ – бейімбелу құрылғысы; 

f – кедергілер; u,  – басқару сигналдары; x, y – кіріс және шығыс сигналдары. 

 

 
а – сұлба; б – объектінің сипаттамасы. 

15.1 сурет – Электр жетегін бейімделген жүйемен басқарудың 

функионалдық сұлбасы  

 

Қарапайым бейімделген жүйенің әсер ету принципі берілген критерилер 

бойынша сападан тұрады және критерия сапасының экстремумы орындалу 

үшін басқару объектісін жұмыс жасату қажет. 

Бейімделген жүйеде x кіріс, y шығыс сигналдарын және u объектіні 

басқару сигналын алатын БҚ бейімделген құрылғысы негізгі ролді атқарады.   

Бұл сигналдар үлкен ӛлшемнен тұрады және критерия сапасының мәнін 

есептеу үшін қызмет атқарады. Бейімделу құрылғысы v сигналын ӛңдейтін 

үлкен ӛлшемнен тұрады. Сонымен қатар анықталған x сигнал мәнімен, y кері 

байланыстан түратын және кез-келген күрделі  f қоздыру әсерімен, әрбір уақыт 

аралығында тәжирибелік мәнмен объектінің ӛңделу сапасының (ӛнімділіктің, 

ӛзіндік құны және т.б.) кӛрсеткішін алатын БҚ басқарылады.   

Бейімделген жүйемен басқару класына ӛзіндік түзетілетін және ӛзіндік 

ұйымдастырылатын жүйелер жатады. Ӛзіндік түзетілетін жүйелерде 

бейімделген құрылғылар x кіріс, y шығыс және u басқару сигналдары туралы 

жиналған ақпараттардың негізінде, берілген мақсатта басқаруды орындау 
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үшін БҚ реттеу параметрлерін ӛзгерту командасын береді. 

Ұйымдастырылатын жүйелерде басқару мақсатын орындау үшін жүйенің 

құрлысы ӛзгертіледі.  

Электр жетегі және басқару объектісі туралы ақпарат бойынша ӛзіндік 

түзетілетін жүйелер сапаның динамикалық кӛрсеткішімен екіге бӛлінеді.  

Ізделмейтін бейімделген жүйелерде берілген ақпарат негізінде, талап етілген 

сапа кӛрсеткішімен жүйенің жұмысын қамтамасыз ететін объектінің эталонды 

үлгісін құрылады. Ізделетін бейімделген жүйелерде объект туралы ақпарат 

толық емес және алдын-ала алынуы мүмкін емес, ол жұмыс процесінде 

ӛлшенуі қажет. 

Ізделмейтін бейімделген жүйелерде талап етілген сапамен басқару, 

басқару объектісінің эталонды үлгісінің кӛмегімен орындалады. Мұндай үлгі 

алдын-ала белгілі объекті туралы ақпараттың негізінде құрылады және 15.2, а 

суретінде кӛрсетілген бейімделген басқару жүйесіне қосылады. Эталонды үлгі 

(ЭҮ) БҚ басқару құрылғысына кіреді, бірақ 15.2 суретте анық кӛрінуі үшін 

жеке кӛрсетілген. 

 

 
а – жалпы; б – үлгімен, объектімен параллель қосылған. 

15.2 сурет – Үлгімен бейімделген басқару жүйесінің функционалдық 

сұлбасы 

 

Үлгілеу бейімделген құрылғысындағы ү  сигналымен басқарылады. Ол 

u сигналы арқылы ӛтетін uү әсерін басқаратын сигналды БҚ арқылы 

қабылдайды. БҚ келіп түскен yү үлгінің шығыс сигналы болып саналады.  Үлгі 

реттеу құрылғысының функциясын орындайды, сигнал бойынша БҚ жүйенің 

сипаттамасын ӛзгертеді. Үлгі объектінің белгілі сапасының кӛрсеткішімен 

құрылады. Мұнда объектінің және үлгінің кӛрсеткіші бірдей болу қажет. 

Үлгінің қосылу сұлбасы 2.38, б суретінде кӛрсетілген. ЭМ үлгісіне және БО 

басқару объектісіне объектінің талап етілген сапасын сипаттайтын бір x беру 

сигналы беріледі. Жүйенің жұмыс процесінде үлгі мен объектінің сапа 

кӛрсеткішін сипаттайтын y объектінің және yҮ үлгінің шығыс сигналдары 

критерияны есептеумен (КЕ) үлгісінің объектіге сәйкестігі салыстырылады. y 

объектінің сигналын yү үлгілеу сигналынан ажыратқан кезде КЕ y-ң yү-дан 

ауытқуына пропорционалды  әсерін ӛңдейді, оны БҚ басқару құрылғысына 

береді. Басқару құрылғысы арқылы объектіні басқару жүйесіне uқ сәйкес 
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сигналды Р реттеуге береді. Реттеу (реттейді) объектінің u басқару сигналын 

ӛзгертеді, нәтижесінде объект ӛзінің шығыс y сигналын yү үлгінің эталонды 

сигналына жуық ӛзгертеді. Жүйенің мұндай ӛзіндік құрылуы реттеу 

параметрлерінің ӛзгеруінен параметрлік деп аталады. 

Мұндай жүйелерде БҚ түзету сигналдары реттеуге берілмейді, ал 15.2, а 

суретінде кӛрсетілген объектіні басқарудың кірісіне беріледі. Бұл жағдайда 

реттеу параметрлері ӛзгермейді. Мұндай жүйенің ӛзіндік құрылуы сигналды 

деп аталады. 

Ізделмейтін бейімделген жүйелерде электр жетегінің динамикалық 

құрылысы тұрақтандырылады. Сондықтан этолонды үлгі анықталған беріліс 

функциясымен динамикалық буын түрінде кӛрсетіледі. КЕ басқару 

объектісінің динамикалық сипаттамасы туралы ақпаратты алу қажет немесе 

оны ӛлшенетін координатпен жанама анықтау қажет. y және yү тікелей ӛлшеу 

кезінде КЕ  y = yү – y ауытқуын анықтайтын сумматордың ролін атқарады.  

Параметрлік құрылған бейімделген жүйені 15.3, а суретіндегі 

қысқартылған құрлымдық сұлба түрінде, ал сигналды құрылған бейімделген 

жүйені 15.3, б суретіндегі  қысқартылған құрлымдық сұлба түрінде кӛрсетуге 

болады. 

 

 
 

 а – параметрлі ӛзіндік құрылуымен; б – сигналмен ӛзіндік құрылуымен. 

15.3 сурет – Үлгіден тұратын бейімделген жүйемен басқарудың 

құрылымдық сұлбасы  

 

Үлгінің әсерін анықтау үшін сигналмен құрылған сұлбаны 

қарастырамыз (15.3, б сурет). x беру сигналы объектіні және үлгіні басқару 

жүйесіне параллель беріледі. Оның y және yү шығыс сигналдары КЕ ролін 

атқаратын AW2 сумматорымен салыстырылады, ал олардың арасындағы  y = 

yү – y ерекшеліктері uу кері байланыс сигналы түрінде, AW3 сумматордың 

кӛмегімен объектіні басқару жүйесінің кірісіне беріледі. 

Жүйенің беріліс функциясы: 
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мұндағы WБО, WҮ(р), WКБ(р) – басқару объектісінің, үлгінің және кері 

байланыс тізбегінің беріліс функциялары. 

Егер кері байланысқа үлкен коэффициент берсек, онда WҮ(р), WКБ(р) 

сәйкес алымы мен бӛліміндегі бірлікпен қосындыларын елемеуге болады. 

Онда беріліс функциясын мына түрде жазуға болады  

 

                              уp W
X

Y
W )(  немесе  .рWу                              (15.2) 

(15.2) теңдеуінде басқару объектісінің шығыс координаты үлгінің 

динамикалық құрлысымен анықталатыны кӛрсетілген. 

Іздеу жүйесі дегеніміз объекті туралы толық ақпараттың болмауы мен 

оның сипаттамаларының ӛзгеруі кезінде автоматты іздеуді тиімді басқаруды 

шешетін жүйе.    

Автоматты іздеуді бейімделген іздеу жүйесі бір координатты болады деп 

қарастырып, 15.1, а суреті арқылы түсіндіруге болады. БҚ құрылғысы  БО 

басқару объектісіне импульстік немесе гармоникалық сигналдар түрінде әсер 

берсін деп қарастырайық. Бейімдеу құрылғысы БҚ оның нәтижелерін 

талдайды, БҚ арқылы объектіні басқарады және оны «тиімді жағдайға» 

келтіреді.  

Электр жетегін басқару үшін бейімделген іздеу жүйесінде y(u) 

статистикалық сипаттамадан тұратын және бұл сипаттаманың экстремумға 

шығуын автоматты басқаруды талап ететін автоматты іздеуді жиі орындау 

қажет болады. ды талап етеді (15,1 б сурет). Егер бейімделген іздеу жүйесінің 

жағдайы берілген уақыттың A нүктесімен сипатталатын болса,                                         

онда басқару сигналы u жоғарлаған кезде y сигналы y сигналына ӛзгереді. 

Мұндағы 

                                      0)()( AА uyuuyy  .                            (15.3)           

  

Б нүктесі үшін керсінше, 

 

                                                   0у .                                                   (15.4) 

                      

Яғни, Ymax максимумына шығу үшін бірінші жағдайда u жоғарлау қажет, 

ал екінші жағдайда u тӛмендеу қажет. 

Мұнда басқару объектісі жұмыс процесі кезінде f және t тәуелділігіне 

ӛзгеруі мүмкін экстремалды статистикалық сипаттамалардан тұрады.  

Электр жетегінің бейімделген іздеу жүйесінің мақсаты уақыт ӛте келе 

ӛзі ӛзгеруі мүмкін, y шығыс координатының мәні Ymax экстремум нүктесіне 

максималды жақындауы. Экстремумды іздеу принципі 15.4 суретте 

кӛрсетілген.  
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Мұнда ӛтпелі процестері объектіге берілетін uА + uА немесе uБ + uБ 

сигналдардың ӛңделуі түрінде орындалады. y координатының максималды 

мәнге жақындауы бірнеше «қадамдармен» орындалады. 

 

 
15.4 сурет – Адаптивті іздестіру жүйесінде экстремумды іздеу принципі 

 

Басқару және объектінің БО сигналдарын іздеу үшін алдымен u 

жоғарлайды, одан кейін тӛмендейді. u сигналының жоғарлауы шығыс сигналы 

Ymax экстремумға жеткенде орындалады және басқару объектісінің 

сипаттамасына қарай тӛмендейді. Бейімдеу құрылғысымен БҚ белгілеу 

кезінде y тең іздеу аймағы ІА басқару сигналын тӛмендету бұйрығын береді, 

одан кейін y шығыс координатасы алдымен жоғарлайды, сосын БО 

сипаттамасына сәйкес тӛмендейді. Іздеу аймағымен анықталатын y сигналы y 

тӛмендеген кезде БҚ басқару сигналын қайта реверстейді. 

Ymax мәні жоғарлағанда, объектінің сипаттамалары жылжығанда және y 

жаңа экстремалдық мәнге жеткенше u сигналы реверстелмейді. Іздеу осы 

қалпында жүзеге асырылады, бірақ Ymax басқа мәнде болады.  
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