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1 Зертханалық жұмыс №1. Бейсызықты АБЖ –ны талдау үшін 

жүйенің күй кеңістік әдісін қолдану  

Жұмыстың мақсаты: модельдеу нәтижелеріне байланысты үшінші 

ретті бейсызықты АБЖ-ның орнықтылығын бағалау және күй теңдеулеріне 

байланысты жүйені моделдеуге бейімделу. 

1.1  Негізгі есептік арақатаныстар 

 

Сызықты динамикалық жүйенің моделі келесі түрде берілуі мүмкін: 

  - күй теңдеулері, жай және матрицалық түрдегі бірінші ретті 

дифференциалдық теңдеулер жүйесін құрайды; 

  - n-ші ретті дифференциалдық теңдеу түрінде немесе сәйкесінші беріліс 

функциясы түріндегі «кіріс-шығыс» теңдеулер; 

    - жүйенің жеке буындарын сипаттайтын дифференциалдық 

теңдеулердің құрамы және буындар арасындағы байланысты сипаттайтын 

алгебралық теңдеулер. 

1 әдіс бойынша динамикалық жүйенің моделін құрастырғанда жүйенің 

күй кеңістігінің әдісі қолданылады.  

Жалпы жағдайда n-ші кеңістіктегі n-ші ретті АБЖ-ның 

дифференциалдық теңдеуін құру үшін бастапқы n шарттар, кіріс g(t), шығыс 

y(t) координаталарынан басқа аралық айнымалыларының координаталары  x1, 

x2, …, xn керек. Оларды АБЖ-ның күй айнымалылары деп атайды. 

Айнымалылар саны x1, x2 , …, xn – жүйенің ретіне тең. 

Әр берілген айнымалылардың нақты сан мәндерінің құрамы жүйе 

күйінің берілген уақытын анықтайды және алда болатын өзгерістер бастапқы 

шарттарға тікелей байланысты болады. Яғни t =t0 : x1(t0) x10 ; x2(t0) x20 ; …, xn0 

деп бастапқы шарттарды бере отырып АБЖ-ның математикалық 

сипаттамасын біліп, g(t), кіріс әсерлері арқылы  t> t0  уақыты кезіндегі күйін 

анықтауға болады. 

Жүйенің (стационар, стационар емес, сызықты, бейсызықты) әр классы 

үшін  айнымалылар күйлерінің жалпы теңдеулері келесі түрде болады: 

xi (t) = f1(x1, x2, ... , xn, g, t) , i= 1 ... n ;                             (1.1) 

yi (t)= f2(x1, x2, ... , xn, g, t) ,                               (1.2) 

f1 және  f2 –функционалдар. 

(1.1) теңдеу жүйенің кіріс теңдеуі; (1.2) теңдеу жүйенің шығыс теңдеуі. 

Сызықты стационарлы АБЖ кезінде (1.1)  (1.2)  теңдеулер келесі түрде 

болады: 
  
 

(1.3) 
 
 

 (1.4) 
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d тұрақты коэффициент, ал X , A, K , C-матрицалар;  

 Немесе векторлы-матрицалық түрде: 

    

(t)= A X(t) +K g(t),                                                     (1.5) 

( (t) =c Х(t)+ d g(t).                                                     (1.6) 

 

 

Жүйенің айнымалылар күйінде көрсетілген АБЖ-ның құрылымдық 

сұлбасы 1.1 суретте көрсетілген. 

 

1.1 сурет - АБЖ-ның құрылымдық сұлбасы 

 Айнымалылар күйлерін x1, …, xn  таңдаған кезде белгілі бір 

кездейсоқтық бар, сондықтан бір беріліс функцияға шексіз көп теңдеулер 

сәйкес келуі мүмкін. 

 Күй кеңістігінде оның бейнеленуі бойынша алынған АБЖ-ның 

бірмағыналы беріліс функциясы анықталады. 

 АБЖ тұрақты коэффициенттері бар сызықты дифференциалдық 

теңдеумен бейнеленсін: 

 

(1.7) 

 

 Егер жүйенің берілген g(t) әсерлері белгілі бір заңдылықпен өзгеріп 

отырса, (1.7) теңдеудің оң жағында дифференциалдық операторы болса, онда 

g(t) секіріс функциясында y(t) реттелетін шаманың туындылары үзіліске 

ұшырайды. Сондықтан жүйенің айнымалылары келесі түрде еңгізіледі: 

 

 
               

                                                                                       (1.8) 
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Онда жүйенің айнымалыларында оның күйі келесі түрде жазылады: 

 

Ал матрицаларының түрі келесідей болады: 

 

 

Егер (1.7) теңдеуінің оң жағының реті   болса 

 

(1.9) 

 

 

Онда құрылымының сұлбасы 1.2 суретте көрсетілгендей: 

 

 
1.2  сурет - Оң жақ бөлігінде операторлары бар АБЖ-ның құрылымдық 

сұлбасы 
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1.2 Бейсызықты АБЖ-ның күй кеңістігі әдісімен зерттелуі 

 

Жүйенің күй кеңістігі әдісін қолданып оның орнықтылығын талдап, 

саралау үшін үшінші ретті бейсызықты АБЖ-да іске асырамыз. 

Бейсызықты АБЖ-ның типтік құрылымының сұлбасы 1.3 – суретте 

бейнеленген. Дифференциалдық теңдеудің түрі келесідей болады.  

A( p) x(t) +B( p) F(x, px) =A(p) g(t) ,                                                        (1.10) 

B( p) , A( p) – бейсызықты жүйенің Wсб сызықты бөлігінің беріліс 

функциясының алымы мен бөлімі. 

X(t) – бейсызықты элементке келіп түсетін сигнал.  

g(t) – жүйеге берілетін әсер. 

F(x, px) – бейсызықты элементтің анық емес күйіндегі сипаттамасы. 

 

 

WЛЧ(s) x

y c

-с

x y

 
      1.3 сурет - Бейсызықты АБЖ – ның типтік құрылымдық сұлбасы 

 

Бейсызықты жүйенің  Wсб сызықты бөлігінің беріліс функциясының 

алымы B(s) =K , ал A(s) келесідей 

A(s) =a3 s
3 
+a2 s2+ a1 s +a0                                              (1.11) 

Бұл теңдеудің коэффициенттерінің мағынасы 1.1 кестеде берілген. 

1.1 кесте - Теңдеу коэффициенттерінің мағынасы 

Теңдеу 

коэффициенттері  

Нұсқа бойынша теңдеу коэффициенттерінің мағынасы  

1 2 3 4 5 6 7 8 

а3 1 1 1 1 1 1 1 1 

а2 4 4.5 5 5.5 4 5 6 7 

а1 9 9,5 10 11 12 9 10 12 

а0 10 12 15 20 25 18 10 12 

k 5 2.5 7.5 10 2.5 5 7.5 10 
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1.2 кесте - Сызықсыздықтың түрлері 

№ Сызықсыздықтың түрі Гармоникалық сызықтандыру 

коэффициенттері 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

  

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1.3   Жұмысты орындауға тапсырмалар. 

 

1.3.1 Дифференциалды теңдеуі бар жүйеге ( 1.11)  оның күйінің  жаңа 

айнымалыларын енгізу x1(t), x2(t) , x3(t) және бірінші ретті дифференциалдық 

теңдеулер жүйесін құру.  

1.3.2 1.1 – кестедегі берілгендерді пайдаланып A, c , k , d матрицаларын 

анықтап және бірінші ретті дифференциалдық теңдеуді матрицалық түрде 

көрсету. 

1.3.3 Модельдеу сұлбасын құрастыру. Nonlinear ППП Simulink 

кітапханасын қолданып, 2 кестесінен сызықсыздықты жүзеге асыру керек. 
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Сызықсыз С параметрінің шектерінің мәндерін 5 – 10 деп алу. Сызықсыз В 

параметрінің А мәндерін 0 – 0,5 алу.  

1.3.4 Бастапқы нөлдік  шарттарда x1(t) , x2(t) , x3(t) графиктерін 

кезектесіп алу.  

1.3.5 Алынған графиктер бойынша бейсызықты АБЖ – ның 

орнықтылығын бағалау 

 

1.4 Есеп беруге қойылатын талаптар 

 

1.4.1 Есеп берудің құрылымы: 

- титулды бет; 

- тапсырмалар; 

- негізгі бөлім; 

- қорытынды; 

- қолданылған әдебиет тізімі. 

 

1.4.2 Негізгі бөлімнің құрылымы 

- қысқаша теориялық мәліметтер; 

- есептік бөлім; 

- Simulink-те моделдеудің құрылымдық сұлбасы. 

 

1.5  Бақылау сұрақтары 

 

1.5.1 Жүйенің күйі дегенді қалай түсінесіз? 

1.5.2  Жүйенің күй кеңістігі әдісінің артықшылығын атаңыз. 

1.5.3 Фазалық жазықтық әдісін қолданудың шектеулігі неге 

байланысты? 

1.5.4 Күй кеңістігінде жүйені көрсетудің кононикалық формасы 

дегеніміз не? 

1.5.5 Жүйенің бірдей беріліс функциясы үшін күй кеңістігін әр түрлі 

көрсетудің мүмкіндігі не себепті? 

1.5.6 Сызықты дифференциалды теңдеулер жүйесін шешудің жалпы 

формуласы. 

1.5.7 Жүйенің фундаменталды матрицасына анықтама беріңіз. 

1.5.8 матрицалық экспоненциал және матрицалық экспоненциал 

көмегімен сызықты дифференциал теңдеулер жүйесін жалпы шешу жазбасына 

анықтама берініз.  

 

 

  2 Зертханалық жұмыс №2. Модельді басқару  

 

Жұмыстың мақсаты: күй кеңістігінде сызықты динамикалық 

объектілермен моделді басқару әдісін үйрену. 
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 2.1 Теориялық мәліметтер 

 

Жүйенің күйі-жүйенің кірісі мен динамикалық теңдеулері белгілі 

болғанда, жүйенің келесі күйі мен шығыс мәндерін бейнелей алатын 

айнымалылар жиынтығы. Күйдің айнымалыларын таңдау бірмәнді емес. 

 Сызықты бірөлшемді жүйенің күй теңдеулері келесідей болады: 

 

 

(2.1) 

 

X(t)-[n х 1] күй векторының қатары; А- [nхn] матрица объектінің 

коэффициенттері; В -[n х 1] матрица кірісі; u(t)- басқару сигналы; Y-[k х 1] 

вектор шығысы; С-[1 х n] матрица шығысы; D-[n х 1] жүйесінің шығысына 

тікелей әсер ететін кіріс матрицасы(көп жағдайда D = 0) 

Жүйе күйінің кеңейтілген түрдегі теңдеуі: 

d/dt[(x↓1(t)@ (x↓2(t)@...@ x↓ n(t)))]=[( a↓11&a↓12&…) [a] ↓1n@( a↓11&a↓12&…)   

                                            y(t)=[c1c2 … cn]. 



























)(

.......

)(

)(

2

1

tx

tx

tx

n

 .                                (2.2) 

 Егер шексіз  u(t) басқаруы болса, бастапқы X(0) күйінен, кез келген  X(t) 

күйіне аудара алатын А және В матрицаларымен бейнеленетін басқарылатын 

жүйе болып табылады. 

Бір кіріс және бір шығысы бар жүйелерге басқарылатын матрица 

түсінігі еңгізіледі. (өлшемі nxn) 

 

                                                          .                                             (2.3)      

 

Егер матрицаның детерминанты нөлден ажыратылған болса, онда жүйе 

басқарылатын жүйе. 

Модальды синтез тұйық жүйедегі берілген оң  полюстерінің орналасуын 

қамтамасыз ететін кері байланыстардың қалыптасуын болжайды. 

Мода дегеніміз-нақты полюске сәйкес келетін дифференциалдық 

теңдеудің шешімінің құраушысы. Полюстердің орналасқан негізінде жүйеде 

өтпелі процестердің сипаттамасын анықтайды. Өтпелі процестің келесі 

сапасының бағалануы қарастырылады: өтпелі процестің уақыты, орнақтылық 

дәрежесі, тербелісі және қайта реттелуі. 

  BABAABB n 12 ...;;; 
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Жүйенің тез әсер етуін бағалау үшін η орнықтылық дәрежесі түсінігі 

қолданылады. Ол жорамал осьтің түбіріне жақын орналасқан заттық бөлігінің 

абсолютті мәні (модулі бойынша ең кішісі заттың бөлігіне ие түбірлер өтпелі 

процестерде барынша жай өшу құраушысынан тұрады) 

Өтпелі процестің  tп  уақытын шамамен келесі формуламен бағалауға болады: 

.
3

TП




 
 

  (2.4) 

Орнықтылық қоры тербеліспен бағаланады. Егер жүйенің сипаттамалық 

теңдеуінде комплексті түбірлері  λ 1,2= –α ± jβ болса, жүйе тербеліске бейім 

болады. Тербеліс келесі формуламен бағаланады: 

                                                         
.




                                                          (2.5) 

Тербелістің  мәні бойынша қайта реттеуді бағалауға болады: 

                                                   %100 



   .                                             (2.6) 

(2.1) күй теңдеуімен берілген объект үшін күй теңдеуі келесі 

формуламен беріледі: 

                                                  
).t(XK)t(u                                               (2.7) 

К-кері байланыс коэффициентінің векторы 

Осылайша реттегішпен тұйықталған жүйе келесі түрге келеді: 

                                          
).t(X)KBA(

dt

)t(dX
                                           (2.8) 

Бұл формулаға (2.1 сурет) сәйкес келеді. g(t) – беріліс әсер. Негізгі 

модальды басқару теоремасы бойынша, егер сызықты динамикалық жүйе (2.1) 

басқарылатын болса, сызықты кері байланыс (А-ВК) матрицаның түбірлерінің 

қалауы бойынша орналауына байланысты таңдалуы мүмкін. 
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2.1 сурет - Кері байланысы бар жүйе 

 Аккерманның ұсынған формуласы түрлендіру көмегімен моделді еркін  

құрылымынан каноникалық басқару түріне ауыстырады және ізделініп 

отырған К коэффициентін анықтап,кейін алынған шешімдерін бастапқы 

құрылымына байланысты санап шығады. Аккерман формуласы келесі түрде 

болады: 

         ,IA...AABA;...BA;AB;B01...00K 01

1n

1n

n11n2  





                        (2.9) 

βi-матрицаның сипаттмалық полиномының коэффициенті (А-ВК). 

Осындай жолмен  модальды синтез есебі тұйық жүйенің сипаттамалық 

полиномының қалаған түбірлерін таңдауға әкеледі, бұл жағдайда өтпелі 

процестің берілген параметрлері қамтамасыз етіледі. Кейін стандартты 

алгоритмге сәйкес кері байланыс күйі бойынша коэффициенттері 

есептелінеді. 

 2.2 MatLab-ты қолдануға сілтемелер 

Программалық MatLab комплексінде моделді құру үшін күй кеңістігінде 

SS функциясы қолданылады. 

  >> w1 = ss(A, B, C, D) 

A, B, C, D – матрица моделдері. 

Күй кеңістігіндегі моделден БФ-ті келесі командамен алуға болады 

>> w2 = tf(w1) 

Және керісінше, егер модель және берілген БФ болса, онда оны күй 

кеңістігіне SS командасымен түрлендіруге болады: 

>> w=tf([2 2],[3 4 1]); 

>> w1=ss(w) 
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  Жалпы айтқанда бір ПФ-ке күй кеңістігіндегі әртүрлі бірнеше модель 

сәйкес келуі мүмкін,бірақ бұл модельдерге сол бір БФ сәйкес келеді. 

Басқару матрицасы ctrb функциясы көмегімен құрылуы мүмкін. Ол 

келесі командалардың бірімен шақырылады: 

>> W = ctrb(A, B) 

>> W = ctrb(sys) 

>> W = ctrb(sys.A, sys.B) 

 

MatLab пакетіндегі asker функциясы көмегімен, бірөлшемді сызықты 

жүйенің полюстерін қалауымыз бойынша орналастырсақ болады. (бұл 

Аккерман формуласы бойынша) 

>> k = acker(A,B,P), 

А және В- жүйенің матрицалары; Р-жүйенің полюстерін қалауымыз 

бойынша орналастыратын вектор. 

 

 2.3 Зертханалық жұмысқа тапсырмалар 

 

2.3.1 А,В,С матрицаларымен берілген объектті басқару. Объектінің 

нұсқаға сәйкес  басқару крийтерийлерінің көмегімен модельды басқаруға 

мүмкін болатынын дәлелдеп негіздеу. 

2.3.2 Тұйық жүйенің полюстерінің қалауымыз бойынша орналасуын 

қамтамасыз ететін кері байланыстың коэффициенттерін есептеу. 2 түрлі 

нұсқаны қарастыру-қайта реттеу 30 және 0% болғанда (апериодикалық 

процесс) 

 

2.1 кесте - Күй кеңістігіндегі модельдер 

№  A B C 

1 
  

 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

  
 

6 
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7 

  
 

8 

  
 

9 

  
 

10 

  
 

11 

  
 

12 

  
 

  

2.3.3 Масштабтау коэффициенттерін қолданып, жүйеде орнаған нөлдік 

қателікті қамтамасыз ету. 

2.3.4 Simulink MatLab-та модельді реттегіш бар құрылымдық сұлбаны 

құру (State space блогын қолданбай) және алынған нәтижелерді тексеру. 

 

2.4 Есеп беруге қойылатын талаптар 

2.4.1 Есеп берудің құрылымы: 

- титулды бет; 

- тапсырмалар; 

- негізгі бөлім; 

- қорытынды; 

- әдебиет тізімі. 

 

2.4.2 Негізгі бөлімнің мазмұны: 

- қысқаша теориялық ақпарат; 

- есептік бөлім; 

- Simulink-те модельдеудің құрылымдық сұлбасы; 

- жүйедегі өтпелі процестің графиктері. 

 

2.5 Бақылау сұрақтары 

 

2.5.1 Нормальды формадағы жүйенің теңдігі. 

2.5.2 Күй кеңістігінің анықтамасы. 

2.5.3 Сызықты жүйелердің теңдіктерінің нормальды формаға түрленуі. 

2.5.4 Орнықтылық дәреже түсінігі. 
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2.5.5 Орнықтылық қоры түсінігі. 

2.5.6 Модальды басқару түсінігі. 

2.5.7 Жүйенің басқарылатындығына анықтама беріңіз. 

2.5.8 Сызықты стационарлы жүйелерді басқарылатындығының  

критерийі. 

2.5.9 Басқарылу аймағына және басқарылудың ішкі кеңістігіне анықтама 

беріңіз. 

 

3 Зертханалық жұмыс №3. Модальды басқару әдістерімен АБЖ-

ның синтезіне арналған бақылаушы құрылғыларды қолдану 

   Жұмыстың мақсаты: күй кеңістігіндегі сызықты динамикалық 

объектілерді модальды басқару әдістері АБЖ синтезіне арналған бақылаушы 

құрылғыларды құрудың әдістерін үйрену. 

 3.1 Теориялық анықтама 

Модальды басқару әдісі Х күй векторының барлық компоненттері 

өлшенуі мүмкін екенін болжайды. Дегенмен, қолданған кезде кейбір 

компоненттер 2 себептің біреуімен белгісіз болуы мүмкін: 

- өлшеу аспаптары жеткіліксіз болуы мүмкін; 

- Х векторының кейбір компоненттерінің физикалық мағынасы болмауы 

мүмкін. 

Дегенмен, егер жүйе бақыланатын болса, Х векторының барлық 

компоненттері У векторының бақылауымен қалпына келуі мүмкін. 

А және С матрицаларымен сипатталатын жүйе бақыланатын болып 

табылады, егер тек t T  берілген u(t) бағытында у(t) шығыс айнымалысының  

х(0) бастапқы жағдайы бақылауын қорытындысымен анықталатын Т соңғы 

уақыты болса. 

Жүйенің бақылануы мына шартпен сипатталады: 

 

(3.1) 

 

Бір кіріс және бір шығысты  (n × n өлшемді) басқару матрицалы жүйе 

үшін мынандай түрі бар: 

 

   (3.2) 

 

  Егер бұл матрицаның детерминанты 0-ден өзгеше болса, жүйе 

бақыланатын болады. 

 Объекттің күй векторының барлық компоненттерін білу үшін оның 

моделі қолданылады. 
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      (3.3) 

  

                                                       
  

 Мұндағы  - күй объектісінің бағасы. 

 Егер объекттің бастапқы күйі мен моделі сәйкес және модель объектіге 

сай болса, әр уақыт моментінде  

 

  (3.4) 

 

Дегенмен, объектінің және модельдің толық сәйкестігіне жету  мүмкін 

емес, бастапқы шарттардың толық теңдігі де мүмкін емес. Сондықтан жұмыс 

барысында тек шарттың орындалуы жеткілікті. 

 

 . (3.5) 

 

 Мұндай қасиеттерге асимптоталық бақылаушы құрылғылар ие. 

 Асимптоталық бақылаушы құрылғы күй векторының қайта қалпына 

келтіру қателігі кезінде кері байланысты пайдаланады, сондықтан бақылаушы 

құрылғының жұмысы келесі теңдікпен сипатталады: 

 

 . (3.6) 

 

 Мұндағы - бақылаушы құрылғының параметр матрицасы. 

 Бақылаушымен басқару жүйесінің жалпы түрі 3.1. суретте көрсетілген. 

Бақылаушы мен реттеушінің параметрлері тәуелсіз есептеледі. 

 Бақылаушыдағы процестер жүйедегі өтпелі процестерге қарағанда тез 

жүруі қажет. Эмпириялық бойынша бақылау жүйеден 2-4 есе артық жылдам 

қозғалысқа ие болу қажет. 

 

3.2 MatLab қолдану бойынша нұсқама 

 

 MatLab программалық кешенінде күй жағдайында модельдің 

қалыптасуы үшін ss функциясы қолданылады,  

>> sys = ss(A, B, C, D), 

Мұнда A, B, C, D – модель матрицасы. 

Бақылау матрицасы obsv функциясының көмегімен құрылуы мүмкін, 

яғни келесі нұсқалардың бірімен шақырылуы мүмкін: 

>> N = obsv(A, С) 

>> N = obsv(sys) 

>> N = obsv(sys.A,sys.С) 

Жоғарыда сипатталған acker функциясы бірөлшемді жүйедегі 

бақылаушының кері байланыс коэффиценттерін есептеуге де қолданылуы 

мүмкін. 
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Ол үшін A матрицасын транспонирлеп және B-ны С
Т 

–ға ауыстырамыз: 

>>N=acker(A
Т
,С

Т
,Р), 

Мұндағы Р – бақылаушының қалаулы полюстерінің векторы. 

MatLab-та бақылаушының қалыптасуы үшін арнайы функциялар бар. 

Еstim функциясы ss-объект күйінде бақылаушы құрылғыны берілген 

матрицада L бақылаушының кері байланыс коэффициенттері үшін және sys 

басқару объектісінің айнымалы күйіндегі модельдің векторын бағалауды 

қалыптастырады: 

>> est=estim(sys,L) 

Reg функциясы реттеушіні берілген күй жағдайында sys басқару 

объектісіндегі  модель үшін K айнымалы күйі және L бақылауышы бойынша 

кері байланыстардың матрица коэффиценттері үшін қалыптастырады: 

>> rsys=reg(sys,K,L). 

 

 

3.1 сурет – Бақылаушымен басқару жүйесінің құрылымы 

 

 

3.3  Зертханалық жұмысқа тапсырма 
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 3.3.1 Берілген нұсқа бойынша А, В, С (№2 зертханалық жұмыстағы 2.1-

кестені қараңыз) матрицасымен берілген басқару объектісін басқару 

критерийі көмегімен модальды басқару мүмкіндігін негіздеу. 

 3.3.2 Тұйық жүйеде полюстердің қалаулы орналасуы қамтамасыз 

етілетін кері байланыстың коэффициенттерін есептеу. 

 3.3.3 Масштабталған коэффициенттің таңдалуы көмегімен жүйеде 

нөлдік орнатылған қателікті қамтамасыз ету. 

 3.3.4 Объекттің күй векторын қалпына келтіру үшін бақылаушы 

құрылғының параметрлерін есептеу. 

 3.3.5 Simulink MatLab-та модальды реттеуішпен (State space блогын 

қолданып) және бақылаушымен жүйенің құрылымдық сұлбасын жинау. 

 3.3.6 Бақылаушы құрылғы параметрлерінің жүйедегі өтпелі 

процестердің түріне әсер етуін зерттеу. 

 

3.4 Есеп беруге қойылатын талаптар 

3.4.1 Есеп беру мазмұны: 

- титульды бет; 

- тапсырма; 

- негізгі бөлім;  

- қорытынды; 

- әдебиет тізімі. 

 

3.4.2 Негізгі бөлімнің мазмұны: 

- қысқаша теориялық ақпарат; 

- есептік бөлім; 

- Simulink-те модельдеудің құрылымдық сұлбасы; 

- жүйедегі өтпелі процестің графиктері. 

 

3.5  Бақылау сұрақтары 

 

3.5.1 Басқарылу түсінігі. 

3.5.2 Бақылану түсінігі. 

3.5.3 Сызықты стационарлы жүйенің бақылау критерийі. 

 3.5.4 Бақылаушы және бақылаушы қондырғылардың формасы деген не? 

 3.5.5 Бақылаудуң каноникалық формасы дегеніміз не? 

 3.5.6 Толық ретті бақылаушы дегеніміз не? 

 

 

 4 Зертханалық жұмыс №4. Айнымалы құрылымы бар жүйелер 

синтезі 

 Жұмыстың мақсаты: айнымалы құрылымды 2-ші ретті сызықты емес 

жүйелердің фазалық кейпін құру және зерттеу. 
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Жүйе құрылымы элемент құрамы мен олардың арасындағы 

байланыспен анықталады. Жүйенің құрылымын өзгерту – бұл оның 

элементтердің құрамын немесе элементтер арасындағы қатынасты өзгерту 

дегенді білдіреді. 

4.1 Жалпы мағлұматтар 

Айнымалы құрылымды жүйе (АҚЖ) деп – құрылым функциялану 

процесі кезінде ағымдағы ақпараттың негізінде белгілі мақсатқа жету үшін – 

тұрақтылықты қамтамасыз ету, сапасын жақсарту және т.б. өзгеретін жүйені 

айтады. АҚЖ құру принциптерін басқару жүйе синтезінде қолдану 

тұрақтылыққа және қолайлы сапаға жету келесідей жағдайларда мүмкін 

болады: объект параметрлері ауқымды аралықта өзгерсе немесе жүйеге 

берілген қажеттіліктерін қамтамасыз ететін белгіленген (фиксациялық) 

құрылымы бар қарапайым басқару алгоритмдерін реализациялауға қажет 

ақпарат жоқ болса. 

 4.1.1 АҚЖ құру принциптері. 

 АҚЖ құру берілген режімдердің қалаулы өтуін (протекание) 

қамтамасыз ететін әртүрлі құрылымдарды қалыптастыруға негізделген. 

 
4.1 сурет – Басқару жүйесінің құрылымдық сұлбасы 

Басқару жүйесінде (4.1 суретті қараныз) объектінің өткізетін функциясы  

Wo(p) = 1 /(Т
2
р

2
) тең және басқару заңын қалыптастыру кезінде шығыс 

айнымалы у және оның туындысы  белгісі туралы ақпаратты қолдануға 

болады делік. Демек, сызықты жүйенің синтезі кезінде біз тек басқарудың 

пропорционалды заңын қолдана аламыз.  

и = —kу, k = const.                                                                          (4.1) 

Сонда тұйық жүйенің сипаттамалық теңдігі мынандай түрде болады: 

Т
2
λ

2
 + k = 0,                                                                                        (4.2) 

Және оның түбірлері k > 0 болса таза жорамал, ал  k < 0 болса нақты және 

әртүрлі таңбалы. Демек, 1-ші жағдайда жүйе маргинальды (шектеулі) 

орнықты немесе Ляпунов бойынша орнықты, ал 2-ші жағдайда орнықсыз. 

Осындай жолмен, тіркелген құрылым рамкасында орнықты жүйені 

асимптоталық синтездеуде жүзеге аспайды.  
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4.1.2 Екі шектеулі орнықты құрылымы бар АҚЖ. 

Қарастырылып отырған жүйеде нормальды формадағы теңдік келесідей 

болады: 

     (4.3) 

мұндағы х1= у.  

2-ші теңдікті 1-ші теңдікке бөліп, келесіні аламыз: 

 

 
Соңғы теңдікті интегралдап, эллипс теңдігін аламыз: 

(4.4) 

Эллипстің үлкен осі k — k1 < Т
2
 болса, абсцисса осінде орналасады (4.2, 

а сурет), ал k — k2 > Т
2
 — ордината осінде (4.2, б сурет). 

Егер басқару заңын қолдансақ 

          (4.5) 

онда 2-ші және 4-ші бөлігінде (төрттен бір бөлік) бейнеленген нүкте фазалық 

траектория бойынша 4.2,а –суретіндегідей қозғалатын болады, ал 1-ші және 3-

ші бөліктерде 4.2, б- суретіндегідей фазалық траектория бойынша қозғалады. 

Демек, басқару алгоритмі бар (4.2) АҚЖ фазалық траекториялары 4.2,в 

суреттегідей (тұтас сызық) түрі болады. Мұндай траектория бойымен 

бейнеленген нүкте тепе теңдік жағдайына (координата басына) қарай 

қозғалады, сондықтан айнымалы құрылымды қарастырылған жүйе 

асимптоталық орнықты. 

 

4.2 сурет – Шектеулі орнықты құрылымдардың және осындай 

құрылымдары бар АҚЖ фазалық траекториялары 



 23 

 

4.1.3 Екі орнықсыз құрылымы бар АҚЖ. 

Басқару жүйесінің беріліс функциясы (2.1 суретті қараңыз) тең болсын: 

(4.6) 

Және басқару заңын қалыптастырғанда шығыс айнымалыны және 

 сызықтық форма белгісі туралы ақпаратты қолдануға болады. Бұл 

жағдайда сызықты жүйенің синтезі кезінде тек қана басқарудың 

пропорциональды заңын (2.8) қолдануға болады. Бұл басқару заңында 

сипаттамалық теңдік келесідей түрде болады: 

 (4.7) 

k = k1 және k = k2 мәндеріне сәйкес келетін 2 құрылымды қарастырайық. 

Бірінші жағдайда (k = k1) сипаттамалық теңдеудің түбірлері оң заттық бөлікті 

комплексті болады, ал екінші жағдайда  (k = k2) —  

заттық және әртүрлі таңбалы. Берілген теңдіктің түбірлері: 

 

 

 (4.8) 

 

болғандықтан, бұндай k мәндер болады.  Бірінші құрылымның фазалық 

портреті 4.3,а - суретте көрсетілген, ал 2-құрылымның фазалық бейнесі (4.3,б 

–суретте көрсетілген).  Бұл суретте әдеттегідей x1 = у және  х2 = y мәндері 

көрсетілген. 

Бұл жағдайда k = k2 түбірлер болсын. Бұл түбірлерге фазалық бейнеде 

4.3,б суретте х2+а1х1=0 және х2-а2х1=0    теңдеулерімен сипатталатын екі тіке 

фазалық траектория сәйкес келеді. Теріс түбірге бейнеленген нүкте 

координата басына қозғалатын фазалық траектория сәйкес келеді, ал оң 

түбірге - бейнеленген нүкте координата басынан кері қарай жүретін фазалық 

траектория.  

АҚЖ-ны бір құрылымнан басқасына ауыстыру ордината осінде және  

х2-а1х1=0   тіке фазалық траекторияда өтетін бейнеленген нүкте координата 

басына қарай қозғалатындай етіп құрамыз. Мұндай ауыстыру басқару 

алгоритмінде жүреді: 

 

 , (4.9) 

мұндағы  s=х2+а2х1.     
Мұндай басқару алгоритмінде фазалық жазықтық 2 облысқа бөлінеді: 

бұрыштарда орналасқан тіке s=х2 +а1х1=0     және ордината осінен туындаған 

I облыс және көрсетілген бұрыштардан тыс орналасқан (4.3,в сурет) II облыс. 
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I облыста АҚЖ бейнеленген нүкте 2-ші құрылымның фазалық 

траекториясымен (4.3,б суретті қараңыз) қозғалады, II облыста 1-ші 

құрылымның фазалық траекториясымен (4.3,а суретті қараңыз). Жеке 

құрылымдардың фазалық бейнелері АҚЖ фазалық бейнесінде көрсетілмеген 

траектория бөліктері штрихталған сызықтармен  көрсетілген.  

Екінші ретті жүйелерде барлық  фазалық траекториялар тіке болып 

табылмайды. Тіке траекториялар туындалған деп аталады. Қарастырылған 

мысалда құрылымдардың бірі екі туындалған траекториялар бар, ал АҚЖ –да 

біреуі. 

 
4.3 сурет -  Орнықсыз құрылымдардың және осындай құрылымдары бар 

АҚЖ-ның фазалық траекториялары 

 

4.1.4 Сырғымалы режимді АҚЖ.  

Теория бойынша (4.5) басқару алгоритмді АҚЖ-де өтпелі процесс 

апериодикалық болып табылады. Шындығында, егер бастапқы моментте 

бейнеленген нүкте туындалған траекторияда болмаса, онда ол туындалған 

траекторияға жеткенше қисық фазалық траекториялардың бірімен қозғалады, 

сосын тіке траектория бойымен (4.3, в сурет) қозғалады. Дегенмен 
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шындығында қателіктердің болуынан және кешігуінен бейнеленген нүкте 

туындалған траекториядан секіріп кетеді де және барлық уақыт бойы қисық 

траекториямен қозғалатын болады да (4.4 сурет), және өтпелі процесс 

тербелмелі болады. Апериодикалық өтпелі процесс жүйеде сырғымалы 

процесті құрса жету мүмкін. Қазір қаралған жүйеде сырғымалы процессті алу 

мүмкін, егер ауыстыру тіке  емес, тіке  болса,  

мұндағы  . (4.3) басқару заңында  орнына  

қойсақ, онда 4.5 суреттегідей фазалық бейнелі АҚЖ-н аламыз. 

Бұл суреттегідей, тіке бөлігіндегі фазалық траектория 

 қарсы бағытталған, сондықтан бейнеленген нүкте осы 

тікеде пайда болса, сосын кері бөлектенсе, ол қайтып басына әкелдіретін 

фазалық траекториялардың біреуінде пайда болады. Сондықтан бейнеленген 

нүкте осы тікеге жолыққан кезде сырғымалы процесс басталады.  

 

4.4 сурет -  Орнықсыз құрылымдарымен    4.5 сурет- Сырғанау режимімен 

АҚЖ-ң нақты фазалық траекториясы  АҚЖ-ң фазалық портреті  

 

4.2 Зертханалық жұмысқа тапсырма 

4.2.1 MatLab Simulink ортасында (4.3) және (4.5) жүйенің құрылымдық 

сұлбалар құрыңыз. 

4.2.2 (4.3) және (4.5) жүйесіне k1 и k2 әртүрлі мәндерін бере отырып, 

(уақыт бойынша) x1(t) өтпелі сипаттаманы  және y=x2=f(x1) фазалық 

бейнелерін алыңыз. 

4.2.3 tпп=t(k1,k2, k1/k2) өтпелі процестің уақыт бойынша тәуелділігін 

зерттеңіз.  

4.2.4  (4.6) жүйесі үшін (4.9) ауыстыру заңын қалыптастырыңыз.   

4.2.5 Орнықсыз құрылымдардың және осындай құрылымдары бар АҚЖ 

фазалық траекторияларын зерттеңіз; өтпелі процесстерді және фазалық 

бейнелерін алыңыз.  

4.2.6 «Сырғымалы» режим үшін а1, а2,  параметрлері өзгеруі кезінде 

зерттеңіз. 
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4.3 Есеп беруге қойылатын талаптар 

 4.3.1 Есеп беру мазмұны: 

  - титульды бет; 

  - тапсырма; 

  - негізгі бөлім;  

  - қорытынды; 

  - әдебиеттер тізімі. 

 

 4.3.2 Негізгі бөлімнің мазмұны: 

  - қысқаша теориялық ақпарат; 

  - есептік бөлім; 

  - Simulink-те модельдеудің құрылымдық сұлбасы; 

  - жүйедегі өтпелі процестің графиктері. 

 

4.4 Бақылау сұрақтары 

 

4.4.1 Фазалық кеңістік және фазалық траектория түсінігі. 

4.4.2 Жүйелік фазанық портретті дегеніміз не? 

4.4.3 Фазалық траектория әдісінің шектеуі неге байланысты. 

4.4.4 Айнымалы құрылысы бар жүйенің түсінігі. 

4.4.5 Бейсызықты жүйенің орнықтылығы түсінігі. 

4.4.6  Сырғанау режимі деген не? 

4.4.7 Фазалық траекториялардың дифференциалды теңдеулерің қалай 

алады? 

4.4.8 Фазалық портреттер және сызықты жүйелердің ерекше 

нүктелерінің типтері.  

 

5 Зертханалық жұмыс № 5. Гармоникалық сызықтау әдiстiнің 

көмегiмен бейсызықты автоматты реттеу жүйесiн зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: болып гармоникалық линеаризация әдiспен 

танысу және сызықсыз жүйелерде автотербелiстердiң параметрлерiн 

есептеудiң әдiстемелерiмен. 

5.1 Жалпы ережелер 

Сызықсыз автоматты реттеу жүйелерiн зерттеу гармониялық сызықтау 

әдiстiң көмегiмен өткiзу ыңғайлы (гармоникалық теңгерiм). Әдiс сызықтық 

жүйелер теорисына қолданылатын жиiлiктік сипаттама пайдалануға 

негiздейдi.  

Егер тұйықталған (сыртқы әсерсiз) автономды бейсызықты элемент (БЭ) 

инерциясыз сызықсыз элементтiң қосындыларын түрде өзiн таныстыруға 

лажы болса және (4.4 суретті қараңыз) WЛЧ(s) берiлiс функциямен тұрақты 



 27 

сызықтық бөлiк болса, онда оған гармониялық сызықтауды әдiс белгiлi 

шарттарда қолдануға болады. Негізгі идеясы болып, сызықты бөлімнің 

шығысындағы сызықсыз жүйе гармоникалыққа жақын болып келеді 

(синусойдалы).  Анықталмаған пiшiнде мұндай автономды сызықсыз жүйе 

дифференциалдық теңдеу сияқты жазып алуға болады: 

 

    A( p) x(t) +B( p) F(x, px) =0 ,                                   (5.1) 

A( p), B( p)- жүйенiң сызықты бөлiктiң берiлiс функциясының 

операторлары ; y= F(x, px)-сызықсыз жүйе сипаттамасы. 

НЭ жүйенi сызықтық бөлiктiң шығуынан кiруге синусоида сигнал келеді 

. Демек,  БЭ y(t)  шығу белгiсi Фурье қатарда жайып қоюға 

болатын да дүркiн-дүркiн болып көрiнедi және кiретiн сигналдың еселi 

жиiлiктерiмен асыра гармоникалық құрауышы болған.  Жүйенiң ЛЧ-сi төменгі 

жиілікті  сүзгiнiң қасиетiне  ие болғандықтан, жоғарғы гармоникаларды 

елемеуге болады, сызықсыз элементтi гармониялық сызықтауды теңдеу жазып 

аламыз: 

 

(5.2) 

, , гармониялық сызықтаудың коэффицентке тең, тиiсiнше: 

 

 

(5.2) теңдеу гармониялық сызықтауды теңдеудi болғандықтан, жоғарғы 

гармониктерге дейiн дәлдiкпен алынады, егер БЭ болғанда. Бiрмәндi емес 

сипаттамасы болады (позиция 4., 1.2 кестені қараңыз). (5.2) теңдеуде БЭ 

болған кезде теңдеу бiр мағыналы сипаттамасы мына түрге келедi: 

 (5.3) 

  Төменде келтірілген 1.2   кестеде кейбiр үлгілер бейсызықсыз  

гармониялық сызықтауының коэффицентері бейнеленген. (5.1) бейсызықсыз 

АБЖ дифференциалдық теңдеу және (5.2) теңдеулердi есептеумен оның 

сипаттамалық теңдеуi (5.3) немесе жазып алады, тиiсiнше.  

 

(5.4) 
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(5.5) 

 

(5.6) 

    

                                                                                      (5.7) 

 

Гармониялық түзетiлген бейсызықсыз АБЖ орнықтылықтың талдауы 2 

кезеңде жүргiзiледi. Бiрiншi кезеңде жүйеде автотербелiс гипотезасын 

қабылдайды және амплитудамен анықталады, мынау тербелiстердi жиiлiктi, 

ал содан соң, екiншi кезеңде табылған периодты шешiмнің орнықтылығы 

және бейсызықты АБЖ орнықтылығы бағаланады. 

5.2 Орнықтылықты бағалау АБЖ үшiн Михайловтың критериін 

пайдалану  

Егер амплитудалық болса, ашық жүйе фазалық сипаттама (- 1, j0) нүкте 

арқылы өтсе, егер оның сипаттамалық теңдеуi таза алдамшы түбірге ие болса, 

(3.2-шi суретке қара) сызықтық жүйеде гармоникалық тербелiс пайда бола 

алады, яғни теңдiктi орындайды.  Оған қоса бейсызықты АБЖ-ны талдау үшiн 

Михайловтың орнықтылығын бағалау белгiсiнiң пайдалану теңдеулер жүйесін 

периодты шешiмдi анықтауға рұқсат бередi: 

(5.8) 

заттық және өзгермеліден құралған Михайловтың қисықтары 

(5.9) 

Егер (5.9) жүйенiң шешiмі  ( - заттық оң сандар) болса, онда жүйе 

орнықтылық амплитудаға өсiмше берiле бағаланады. Табылған периодты 

шешiм, Михайловтың қисығы үшiн (5.1 суретті қараңыз) координаталардың 

басы арқылы өтедi. Егер амплитуданың оң өсiмшелерi, Михайловтың қисығы 

үшiн (1) орындалса, онда табылған шешiм тұрақты және бейсызықсыз АБЖ 

тұрақты «үлкен», ал терiс үшін - (2) жағдай. Тұрақсыз, жүйе табылған шешiм 

басқа жағдайда тұрақты «аз».  Бiрмәндi емес сызықсыз үшiн осы шарт 

орындалады. 

     (5.10) 
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Туындыларының бөлек мағынасы қайда автотербелiстердiң 

табылған параметрлерiн бейсызықсыз жүйе үшiн есептеп шығарылған. 

 

5.1 сурет - Михайлов орнықтылығы бойынша анықтамасы 

5.3 Бейсызықсыз АБЖ орнықтылықты бағалау үшін  Гольдфарб 

әдiсін пайдалану 

(5.8 ) (сызықтау) гармониялық теңгерiм әдiсін негiзгi теңдеу түріне 

әкелуге болады: 

БЭ керi сипаттама. 

Л. С. Гольдфарб оның графикалық тәсiлiмен шешуге ұсынды. 

Комплекс жазықтықта (5.2 суретті қараныз) сызықтық бөлiктiң 

годографы салынады және БЭ терiс сипаттама – GH (a). Мынау сипаттамалар 

қиылысу нүктесi және (5.12) теңдеудiң шешiм берiледi. сипаттамасы арқылы 

тербеліс амплитудасын aп, ал годограф бойынша жиілігін Wп. 

Амплитуданың оң өсiмшелерi үшін  αп+∆α, годограф үшiн өйткенi 3 

қамтылады және 1 қамтылмағанында емес, ал терiс үшін αп-∆α, өйткенi 4 

қамтылғанында және  6 қамтылмағанында. Табылған шешiм (өйткенi 2) 

тұрақты болады және жүйе үлкен тұрақты. Табылған шешiм (өйткенi 5) үшiн 

тұрақсыз болып көрiнедi, ал жүйе аз тұрақты.  



 30 

 

5.2 сурет - Гольдфарб автотербелiстердiң параметрлерiне арналған 

5.4 Негiзгi есептеулер қатынастары 

 

3-шi тәртiптi сызықсыз жүйенi қарап шығамыз. (4.1 суретті қараңыз) 

бейсызықсыз АБЖ-ның сызықты бөлiгінің берiлiс функциясы сияқты болады. 

Онда амплитудалық - фазалық, заттық және өтпелі жиiлiк 

сипаттамаларын жазып алады, сонда: 

B=3B, C=7.5B жанында (4.1 суретте, 4-шi позиция кестеде) гистерезис 

бiрмәндi емес сипаттамамен сызықсыз элементi үшiн нақты және өтпелі  керi 

құрайтын керi сипаттамалармен анықталады:  

 

(5.11) 

 

(5.12) 

 

5.5 Жұмыс тапсырмасы 

5.5.1 (x ) y= F кестеге (3-шi позиция) 1.2 таныстырылған статикалық 

сипаттамамен Simulink бейсызықсыз элемент Nonlinear ППП кiтапханадан 

таңдау. Параметр C мағынасы В шегiнде 5 пен 10 аралығындағы таңдау.  

5.5.2 Бейнеленген 5.3-шi суретте сызықсыз жүйесiн модельдеу сұлбасын 

жинау. Uну соңғы интеграторға нөлдiк бастапқы шарттары кою.  



 31 

 

5.3 сурет - Сызықсыз жүйенi модельдеудiң сұлбасы 

5.5.3 K коэффицентін өзгертіп, тұрақты амплитудамен сигнал 

бейсызықты элементтердiң оралымдық жүйелерінің  аласын және жиiлiгін 

анықтау. Автотербелiстi байқайтын еселiк K мағынасын есепте белгiлену.  

5.5.4 Tп автотербелiстер амплитуданы, тербелiс кезеңi кесте бойымен 

анықтасын және автотербелiс жиiлiгін  есептеу . 

5.5.5 (5.13) жүйе сызықтық бөлiк берiлiс функциясын бiлдiрудi 

пайдалана, кестеге 1.2 әкелiнген сөздердi есептеумен бейсызықты АБЖ-ның 

сипаттамалық теңдеуін жазып аламыз.  

5.5.6 ((5.9), (5.10) теңдеу) Михайлов критериін пайдаланып, 

амплитудасын, жиілігін және автотербелiсін анықтау. Алынған мәліметтерді 4 

салыстыру керек.  

5.5.7 Nonlinear сызықсыз элемент кiтапханадан таңдасын - (4-шi 1.1 

позиция кесте) (x) бейсызықты элемент y= F сипаттаманың тарауымен. 

Гистерезис  ұзындығын b-ны  = 3В шығарып кою, ал С=7.5B . 

5.5.8  3 және  4 программа арқылы берілген БЭ сипаттама бойынша 

зерттеу жүргізу.  

5.5.9 Гольдфарба жиiлiк әдiсi қолданып, амплитуданы анықтасын және 

автотербелiс жиiлiк және табылған периодты шешiмдi орнықтылық бағалау. 

Алынған деректер тараудың нәтижелерiмен 8 салыстыру. 

 

Ескерту:  

1) Бейсызықтық бөлiктiң АФЖ сипаттамасын пайдалану керек (5.14) 

(5.16). 

2) Сипаттаманың құрылысы үшiн (5.17) анықтамасы, (5.18), амплитуда 

тең a=3т...5.  

 

5.6 Есепке талап  

 

5.6.1 Нәтиженің құрамы:  

- титутылдық бет; 

- тапсырма;  

- негiзгi бөлiм;  

- (қорытындылар ) қорытынды;  
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- әдебиет тiзiмi 

 

5.6.2 Негiзгi бөлiмнің мазмұны:  

– қысқа теориялық мәлiметтер; 

– есеп айырысу бөлiм;  

– Simulink модельдеу құрылымдық 

- сұлбалар 

- жүйеде өтпелi процестердiң кестелері.  

 

5.7 Бақылау сұрақтар  

 

5.7.1 Сызықсыз гармониялық сызықтаудың әдiсiнің мәні.  

5.7.2 Егер үшiншi ретті сызықсыз жүйеде автотербелiс режiм орнатылса, 

онда түбірі оның сипаттамалық теңдеуi  ие болған?  

5.7.3 Егер сызбалардың қиылыстары жоқ болса және – GH (a),  қандай iс-

әрекеттер қолдану керек?  

5.7.4 Периодты процестердің пайда болуының негізгі шарты. 

5.7.5 Автотербелістерді зерттеудің аналитикалық әдісінің негізгі идеясы. 

5.7.6 Бейсызықты жүйелерде автотербелістерді зерттеудің графикалық 

әдісі. 

5.7.7 Бейсызықты жүйелерде автотербелістерді зерттеу үшін Михайлов 

критерийін қолдану.  
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