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Қорыгынды. Жасанды Интеллект саласы машиналарға түрлі концепттерді қолданып, 
аналитикалық ойлау қабілетін береді. Соңғы 20 жылда көптеген салалардың дамуында 
Жасанды Интеллект Тәсілдерінің үлесі өте зор. Қазір де Жасанды Интеллект түрлі салаларда 
маңызды роль атқаруын жалғастыруда. Бұл мақала Жасанды Интеллект Концепциясына; ЖИ 
салаларына сүйеніп, жүйе түрақтылығын сақтау жэне ауытқуларды бітеудегі Энергия Жүйе 
Түрақтандырғьгш саласындағы, «зиянкестерден» желіні қорғау үшін Желідегі Енуді Табуда 
жоғарғы деңгейлі қызметті қамтамасыз етіде, медицина саласында -  медикалық кескіндердің 
классификациясында, бухгалтерлік салада, компьютерлік ойындарда көптеген мэселелерді 
шешуде ЖИ техникаларының қолданысының ролін айқындайды. Көріп отырғанымыздай, 
Жасанды Интеллекттің Энергия Жүйе Түрақтандырғыш саласы мен Желіге Енуді Табу 
Сараптамасында үлкен жетістіктер күтіп түр. Бұл енді дамып жатқан сапа болғандықтан, эле 
осы секілді түрлі салада орнын табатын көптеген Әдістер ойластырылып шығарылады. Әзір 
де ғалымдар, Жасанды Интеллект саласының толық мүмкіндігін зерттеудегі шегіне жеткен 
жоқ. Бүл технология мен оның қолданысы уақыт өте келе одан эрі дамып, адам өміріне үлкен 
өзгерісгер әкелетіні сөзсіз.
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Қоспалар ауаға түскеннен кейін, олардың орын ауыстыруы және дисперсиясы олардың 
өзіндік физикалык қасиеттерімен жэне ол сол жақтағы атмосфераның қасиетімен анықталады. 
Тасталынатын заттар атмосфераға белгілі бір жылдамдықпен жэне температурамен енеді. 
Таеталынатын заттардың қозғалысы вертикальды қүрамдас бөлігінен түрады, ол ағынның 
бастапқы вертикалды жылдамдығы жэне температура айырымы болып, осы факторлардың 
әсері кетпейінше, шартты түрде алынған. Тасталынатын заттың бүл вертикапды көтерілуі 
шлейф деи аталады. Ол таеталыну нүктесінің эффективті биіктігіне Н эсер етеді№

Шлейфтің ағыны кезінде жэне одан кейінге көтерілу қозғалысын тасымалдау деп 
аталады. Атмосфераның турбулентті қозғалысы тасталынатын заттың еркін қозғалысына, ал 
ол ауаның қозғалысы арқылы горизонталды жэне вертикалды таралуына алып келеді. Бүл 
процесс атмосфералық диффузия деп аталады.

Тасымал мен диффузияның қүрамы атмосфералық дисперсия деп аталады. Бүл процессті 
сипаттайтын модельдерді атмосфералык тасымал-диффузиясы немесе атмосфералық 
дисперсия моделі деп атайды.

Атом энергетикасының обьекттерінде болған апат салдарынан кейінгі атмосферада эр 
түрлі қоспалардың таралу моделін анализдеу кезінде, ХАТЭАГ шолуында үш типті модель 
қарастылырған: гаусті модельдер, лагранж бүлтының моделі жэне үш өлшемді модельдер [1].
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Гауссті модель алгоритімі. Ауа диспрсиясының анализін модельдеу арасында Гаусс 
алгоритімі моделі ең көп қолданылады. Ол ластаушы статистика бойынша қалыпты түрден 
таралуын болжап негізделген. Ортақ Гаусс теңдеуі:

мұндағы:
х-шығу жерінен бастап жел бағыты арасындағы анықталған координата; 
у-желдің перпендикулярлы бағытынан алынып өлшенген координата; 
z-шығу жерінен ескертілетін вертикалды координата;
С(х,у,2)-дисперсті заттың (x,y,z) нүктелеріндегі орташа концентрациясы; 
Ку ,Kz-y жэне z осі бойынша турбулентіліктің таралуы;
U- х осі бойынша орташа жылдамдық.

Лагранж моделі бойынша алгоритм. Лагранж моделі бойынша тұргызылған алгоритм 
базалық тордың өзгерісін білмей ластаушы зиянды заттардың дисперсиясын болжайды. 
Тұтастай алғанда тор базасында бүл өзгере жел немесе желдің векторлық өрісі багытын 
ластаушы бұлт бағытына түсіреді. Лагранж моделі келесідей ұсынылады:

<c(r,t)> / /  p (r , t \ r 2, t 2)S  ( r 2, t 2) d r 2d t 2

мұндағы: <c(r,t)> - 1 уақыты бойынша г орнында ластаушы заттардьщ орташа концентрациясы; 
S (г2, С2)-ластаушы заттарды анықтайды; p ( r , t \ r 2, t 2) r 2 -  орын ауыстыру мен , t 2 уақыт 
ықтималдыгы;

Есептелініп шығатын мэндер: 1) Ластаушы көзден максималды жерүстілік
концентрацияға дейінгі қашықтық, м;

2) Жерүстілік концентрацияның максималды мэні S02, мг/мЗ;
3) Факелдің Сх осі бойынша S02 концентрациясы, мг/мЗ;
4) Факелдіц Су осі бойынша S02 концентрациясы, мг/мЗ;
5) Жерүстілік концентрацияның максималды мэні N02, мг/мЗ;
6) Факелдіц Сх осі бойынша N 02 концентрациясы, мг/мЗ;
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7) Факелдің Су осі бойынша N 02 концентрациясы, мг/мЗ.

Жалпы есептеулер осы «Атмосферада зиянды газ шығарындыларының сейілуін 
есептеу» тарауында сипатталып, түсіндіріліп жазылған есептей формулалары бойынша 
жүргізілген. Нэтижесінде үш өлшемді моделдің қарапайым нұсқасының бағдарламасы 
қүрылды.[2] Бағдарлама құру барысында ластаушы заттардың жерүстілік концентрациясының 
макисмалды мэндері, зиянды заттардың алаудың кординатасы бойынша концентрациялары 
жэне де ластаушы көзден жерүстілік концентрацияға дейінгі қашықтығы анықталды.

Кір*с мдаймкггшр 
М ^зра би*к т г і. м 120

Үш өлшемдг моде/іьдің қарапайым түрі

101,7Шығыи м втш рі.мл3/с Ш̂щтныт, 
диаметрі. м 4.2

-  сэ

Параметры
А  200

ПДК_мр
S02. мг/м л3

(SO 2) шығ> 
куаты. м г/с

0.5 Шь і яым темпе- 
рэтдоасы, С 80

12020 Коршағам орта - 
температурэсы. С  *■'

ЛДК_мр
N02. м гЛ і^З 0.035

(N02) шығ/ 
куаты. м г/с 25300

Заданные точки местности
ГориЗОНТЭЛЬ 
бойынша. м 480 Вертикаль 

бойынша. м

Есептеу

Нэтижелер

Ластаушы квзден максималпы жерүсплік кониентраиипга пеймгі кашыктык. м 1461.41007996825

Жерусллік концентраиия-
ның максималды маиі 10.7878827103867
S02. м г/м 'З

ЖерустМк кониентраиия-
нын максималды м ат 22.7066083671201
N02. мг/м~3

•Т’акелячС х оо бойынша 
S02 комцентраииясы.
МГ/М^З

^Рэкелл к Су оса бойынша ,
302 кониентраииясы. 0 • 
м г.м 'З

4,30141171898693 Ф акепдт Сх оа бойынша _
N02 кониентраииясы. 9.05372017390761 
мг /м '  3
Ф акеляк Су о а бойынша , „ 11¥К71П11„  
N02 концентраіліясы, 2.0010067107427 
м г/м 'З

Визуализация

2-сурет. «Есептеу» батырмасы арқылы есептеу жүргізу.
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дс.
- i -  + v -V c . = 0, (/ = 1,...,/*) (4)
от 1

для скорости жидкости v , давление жидкости р ,  концентрация с  реагента, и концентрации 
с ., i — 1,..., п , продуктов химических реакций, завершается с граничными условиями:

дс
( К  ~ к ) с + Р<р (с) + а с т- -  °> (5)on
с, =<р,(с),(/ = 1 , . (6)

V, =  -Қ , (7)
P f

на свободной границе ,Г(0> Для  ̂> 0 , где Vn - нормальная скорость r ( t ) в направлении

направленного наружу к нормальному « и Vn = V -«является нормальной жидкой
скоростью.

Поведением свободной границы управляет граничное условие:

v„ = Й>о(с), X е r( t) , t > 0 (8)

с некоторыми неотрицательными данными функции (р0{с).
Нами численно исследована задача (1) -  (8) в системе скважин в одномерном случае. 

Были рассмотрены тестовые примеры для оптимального управления и регулирования 
процесса подземного выщелачивания.
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Соцғы жылдары қалалық индустриялды құрылыс арасындағы атмосфераның ластану 
тасымалының үш өлшемді модельдеуі актуалды мэселелердіц бірі. Бұл есептеуіш техниканың 
заманауи даму деңгейі мұндай мәселелерді тек қана теорияда шешпей, тәжірибелік жүзінде де 
шеше алуымен байланысты. Мүндай модельдерді жасап шыгару радиациялық қатер мен 
радиациялық жағдайға сәйкес бағамен болжауға, сонымен қатар, мегаполис жағдайындағы 
радиациялық жэне улы заттардың атмосферадағы тасымалын бағалауға мүмкіндік береді.

Дисперсияны жэне радионуклейдтердің қүлауын бағалауға атмосфералық тасымал 
моделін (гауссты, лагранжты, эйлерлі) ғимараттар нығыздалып салынған аймақта қолдануға 
келмейді, себебі бөгетті (ғимараттар, қүрылыстар) орагып өту кезіндегі аэродинамикалык 
эффекттерді сипаттамайды. Радиациялық жагдайды бағалаудыц дүрыс тэсілдерінің бірі 
күрделі геометриялық өндіріс аймақтарында қатты беттерде турбуленттік (CFD-кодтары) 
моделін қолданумен, үш өлшемді Навье-Стокса теццеулер негізінде ауа ағымын модельдеу 
болып табылады. Есептелген жел аймагында қоспалар тасымалыныц есебі үш өлшемді 
і урбулеттік алмасу коэффицентімен, диффузия-адвекция тецдеуі арқылы шығарылады [1].

Жалпы экологиялық жағдайдыц нашарлауы мен оны дүрыс болжау, соған қоса жедел 
түрде ластану зардаптарынан арылу үшін дүрыс шешім қабылдау арнайы болып жатқан
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Секция 2. Вычислительная математика, математическое моделирование и информатика

құбылыстарды көрсететін математикалық модельдерді жасагі шығаруды талап етеді. Бұндай 
модель арқылы алынған мәліметтер ластаушы заттардың тасталуының шекті мәндерін жэне 
ластаушы заттардың судағы жэне жердегі концентрациясын анықтауға мүмкіндік береді. 
Соңғы кездері антропогенді көздер арқылы қоршаған ортаның ластану процесстерін 
математикалық модельдеуге ғылыми-практикалық қызығушылық арта түсуде. Ластану 
деңгейін болжауды сэтті түрде шығару қоспалар тасымалының физикалық ерекшеліктерін, 
қоспалар арасындағы концентрациясын жэне орта параметрін, яғни судың жылдамдығы мен 
ағу бағытын ( егер қоспалар су ортасында тасымалданатын болса), жердің ерекшеліктерін 
(егер қоспалар су ортасында тасымалданатын болса) ескеретін математикалық модельдерді 
қолдануда негізделген. Ластаушы заттар тасымалының көптеген мэселелері қоспалар 
тасымалы (диффузия жэне конвекция) теңдеуіне түйістірілуі мүмкін.

Қазіргі заманда атмосфераның онеркэсіптік шығарындыларымен ластануын багалау 
жэне зиянды заттардың атмосферада таралуын анықтау барысында, негізінен түрлі 
ақпараттық-аналитикалық бағдарламалық кешендерде жүзеге асырылған арнайы 
комиьютерлік бағдарламалар қолданылады.
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Аннотация. В работе изучается свойства автомодельных решений и предельные 
переходы по параметрам одной задачи типа Стефана, описывающей кинетику замерзания 
грунта. Наряду с прямой задачи изучены методы определения коэффициентов 
теплопроводности, влагопереноса и малость времени релаксации.

Пусть П -  ограниченная область в Г  с достаточно гладкой границей S, 
Q1 .= Q х (0,7), ST = Sx  (0, Г). Требуется найти функции d(x,t), u(x,t) (температуру и влажность 
грунта), определенные в области QT, удовлетворяющие следующей системе уравнений:

Өt =  кАӨ + % а - ( w - н т , (1)wt -  ЯА IV - а  ■ ( w -  H{0))

начальным и граничным условиям:
Ө(х,0) = Ө0(х), X  G , (2)
» (л ,0 )=  w0(x), X G Q , (3)
Ө( х, t) = 6>v( a-, 4 (x ,t)eS T, (4)
и(x ,t )=  ws(x,t), (x , t) G ST , (5)

где функция H[0(x,t)] = 1 при 6>(л,0>0, H[9(x,f)\ = 0 при 6(x,t)< 0, а на множестве
Е0 = {(л,0 е QT |<9(x,t) = 0} функция Н[Ө(х,і)] = [0,1] почти всюду. Всюду ниже коэффициенты 
к,Л,х,а считаются положительными константами и в случае обратной задачи указанные 
коэффициенты считались функциями от искомых функций.
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