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ЭНЕРГИЯҒА АРНАЛҒАН АЙҚЫН ЕМЕС ЛОГИКАҒА НЕГІЗДЕЛГЕН 

КОНТРОЛЛЕРДІ ЖОБАЛАУ 

 

Аннотация. Зерттеу мен дамытудың негізгі тақырыбы ғимараттардағы энергияны 

басқару, сондай-ақ бүкіл дүние жүзінде ғимараттар энергияның айтарлықтай көп бөлігін 

тұтынады. Ғимаратта энергия тиімділігін басқару үшін автоматтандырылған контроллерді 

жобалау   тұрғындардың жайлылығын сақтау арқылы энергияны тұтынуды азайтудың 

негізгі әдістерінің бірі. Бұл мақалада айқын емес логикаға негізделген энергияны 

үнемдеудің балама жолын қолданамыз. Энергия моделін модельдеу және жылу, вентиляция 

және ылғалдандыру құрылғылары үшін айқын емес логика кеңінен қолданылады. 

Модельдеу нәтижелері бүкіл жүйенің беталысы мен басқару параметрлері элементтерінің 

арасындағы байланысымен көрсетіледі.  

Кілт сөздер: ЖЖК(Жылыту, желдету, кондиционерлеу), жайлылық деңгейі, энергияны 

тұтыну, микроклиматты басқару жүйесі. 

 

Кіріспе. Қазіргі уақытта, энергия тиімділігін арттыру, ең аз кіріс жиынын 

негізге ала отырып температура өрісін болжау қабілеті бар бейімделгіш өзін-

өзі оқыту жүйесін дамыту тұрғысы берілген ішкі ортаны сақтау үшін ерекше 

өзекті мәселе болып табылады. Алайда, ішкі климатқа әсер ететін белгісіздікті 

ескере отырып, мәселені шешудің тиімді тәсілі айқын емес логиканы қолдану 

болып табылады. 

Жалпы алғанда, ішкі ауа жағдайы бірнеше негізгі факторларға тәуілді, 

соның ішінде ауа температурасы, салыстырмалы ылғалдылық, қысым және 

т.б. Бөлме температура өрісі басқарылатын (жылытқыш, кондиционер) немесе 

басқарылмайтын (күн сәулесі, бөлмеде қосымша конвекциялық ағымдарды 

туғызатын  қабырға, терезелер мен есіктер) көлденең немесе тік 

орналастырылған жылу көзіне тікелей байланысты. Бөлме климатына әсер 

ететін маңызды параметрлер қатарына сыртқы температура мен қысым да 

кіреді. Егер осы парамертлер мәндері жоғары дәлдікпен өлшенетін болса, 

алдын ала  сыртқы орта өзгерістеріне жауап қайтара алатын жүйеге мүмкіндік 

беретін сыртқы орта ауа-райы жағдайларындағы қысқа мерзімді өзгерістер 

болжамын жүзеге асыруға болады.  

 Жылы маусымдардағы қоғамдық және тұрғын үйлердегі жайлылық 

аймағында (дене үшін оңтайлы температура, ылғалдылық пен ауа 

жылдамдығы) келесі параметрлер қарастырылады: 20–24°C ауа 

температурасы, 30-60% салыстырмалы ылғалдылық және ауа ағыны 

жылдамдығының шекті мәні 0,25м/с. Суық мезгілде қолайлы ауа 

температурасының мәні, салыстырмалы ылғалдылық пен ауа ағыны 
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жылдамдығының шекті мәні сәйкесінше 20–22°C, 30-45% және 0,5м/с.  

Оңтайлы шарттар адам организміндегі ауа температурасының 0.5 - 15°C 

аймағында өзгеруіне мүмкігдік береді. Осылайша, температура, ылғалдылық 

пен ауа ағынының жылдамдығы белгілі болған уақытта қолайлы баспанаға қол 

жеткізуге болады.   

 

Ішкі ортадағы климатты ұстау  

Жүйенің орталық басқару блогы келесі деректерді қабылдайды: сыртқы 

ауа температурасы, сыртқы атмосфералық қысым мен бөлмедегі әрбір 

нүктенің температурасы.  

Бөлмедегі микроклиматты реттеу туралы шешім қабылдау барысында үш 

лингвистикалық айнымалылардың жиынтығы қолданылады.  Мынадай: 

 

∆𝑇 = |𝑇ағым − 𝑇қалаған|                                             (1) 

 

Мұндағы, 𝑇ағым ағымдағы бөлме температурасы және 𝑇қалаған біз қалаған 

бөлме температурасы. 

 

 
  

Cурет 1 - Берілген температураның ағымдағы температурадан ауытқуы 

 

1-суретте ағымдағы температураның біз қалаған температурадан ауытқуы 

көрсетілген.  Бұл айнымалы қажетті микроклиматты қолдау үшін дамыған 

басқару жүйесімен араласу қажеттілігінің негізгі көрсеткіші болып табылады. 

Жүйе бір уақытта бөлме температурасының ағымдағы жағдайын талдай 

отырып, температуралық матрицаның температуралық ауытқу мәндерін 

кезек-кезек итерациялайды. Лингвистикалық терминде ∆𝑇 айнымалысы теріс, 

бейтарап және оң мәндерге ие бола алады.    

Келесі мәселе – 2-суретте көрсетілгендей бөлменің нақты бір нүктесінде 

орналасқан өріс мәндерінде температураның өзгеру жылдамдығы.  

 

 
 

Cурет 2 - Бөлменің нақты нүктесіндегі орналасқан өріс мәніндегі температураның 

өзгеру жылдамдығы 
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Бұл айнымалы басқару обьектісі реакциясының сыртқы ортаға әсерін 

көрсетеді және белгілі бір соңғы уақыт аралығындағы температура өзгерісін 

көрсетеді.  

           𝑇𝑑𝑇
𝑑𝑡⁄ = 

𝑇2−𝑇1

𝑡2−𝑡1
                                                          (2) 

 

Мұндағы, 𝑇1 және 𝑇2 сәйкесінше, бастапқы және соңғы температура 

мәндері, ал  𝑡1және 𝑡2сәйкесінше, бастапқы және соңғы нүктелер.  

3-суреттегі үшінші маңызды параметр жылу/суыту құырылғылары мен ең 

суық/ыстық аудан арасындағы арақашықтық.  

 

 
 

Cурет - 3 Жылу/суыту құырылғылары мен ең суық/ыстық аудан арасындағы 

арақашықтық. 

 

Бұл айнымалы шығу тегі жылыту/салқындату қондырғысы болып 

табылатын вектор ұзындығы, ал вектор соңындағы координаталар бөлме 

кеңістігіндегі ең суық/ыстық нүктелер болып табылады. Бұл айнымалы 

құрылғы қолданысының ұтымдылығын анықтау үшін аса маңызды:  

 

𝑆 = |𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗| = √𝑂𝐴𝑥
2 + 𝑂𝐴𝑦

2 + 𝑂𝐴𝑧
2                                        (3) 

 

Мұндағы, 𝑂𝐴𝑥, 𝑂𝐴𝑦 , 𝑂𝐴𝑧 x,y және  z осьтерінің сәйкес координаттары. 

Лингвистикалық айнымалы терминдері – алыс қашықтық, орта қашықтық 

және қысқа қашықтық.  

Қатерсіздендіру процесі қуаттылық бойынша кезеңмен реттелген  

жылыту/салқындату құрылғыларына арналған шығыс сигналдарының 

жиынтықтарын түрлендіреді, мәселен: 0, 25, 50, 75, 100%.  Реттеуші қуаттың 

дискреттілігі берілген дәлдікпен бөлме температурасын бақылау үшін 

жеткілікті. Бөлме жағдайы параметрлеріне тәуелді жылыту/салқындату 

бақылау  құрылғыларына арналған  айқын емес үш өлшемді беті 4-суретте 

көрсетілген: 
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3a) - Жылыту жүйесі үшін анық емес логиканың үш өлшемді беті 

 

 
 

3b) - Кондициялау жүйесі үшін анық емес логиканың үш өлшемді беті 

 

Cурет 4 - Жылыту және кондициялау жүйелеріне арналған анық емес логиканың үш 

өлшемді беті. 

 

Айқын емес логикаға негізделген басқару процесі 

 Интеллектуалды қолдау көрсете алатын басқару жүйесі бар 

интеллектуалды басқару жүйесі проблеманы бақылауды таңдай отырып 

адамның қатысынсыз шешім қабылдай алады. Қазіргі таңда интеллектуалды 

басқару технологиялары келесі бағыттарды қамтиды.  

 Интеллектуалды қолдаумен берілген интеллектуалды басқару жүйесі – 

сараптамалық жүйені, айқын емес логиканы, нейрондық желілік құрылымды 

және ассоциативті жадты пайдалану арқылы эвристикалық проблеманы 

адамның араласуынсыз шешуге қабілетті жүйе.  

 Ішкі эксплуатациялық процесті жүргізу барысында сарапшылардың 

тәжірибесін толығымен ескеретін жағдай әділ болып табылады. Аталған 

талдап тексерілген жеткілікті басқару тәжірибесі логикалық шарттар 

тұрғысынан қарағанда процестің жағдайы мен оның сыртқы шарттарымен 

байланысқан процестегі бақылау әрекеттерінде сипатталуы мүмкін.  

Бұл тәсіл айқын емес логикаға негізделген айқын емес басқару жүйесінің 

бағытын анықтау үшін басқару жүйесін құру үшін негіз ретінде қолданылады. 

Айқын емес басқару жүйесінің жалпыланған құрылымы 5-суретте көрсетілген.  

 
Cурет 5 -  Айқын емес басқару жүйесінің құрылымы 

 

   Айқын емес басқару жүйесін құру барысында келесі негізгі мәселелерді 

шешу қажет: 

0

1

2

3

4

5

6

Категория 
1

Категория 
2

Категория 
3

Категория 
4

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3



5 

 

- Айқын емес логика бойынша басқару үшін пайдаланылатын ақпаратты 

ұсыну (фаззификациялық мәселе); 

- Сараптамалық білімдер мен бақылау әрекеттерін анықтау алгоритмі 

негізінде анық емес айқындықтың ереже базасын қалыптастыру; 

- Жүйеде физикалық бақылау әрекеттерін алу үшін айқын емес логика 

тұрғысынан бақылауды сипаттайтын анықтау. 

 Жоғарыда аталған сұрақтардың шешімі ғимаратта процестерді басқару 

үшін қолданылатын тиісті математикалық үлгілерді зерттеу мен дамытуды 

қажет етеді.  

 

Айқын емес логиканы қолдану арқылы жабық климатты бақылау 

жүйесі 

 Бөлмедегі микроклимат салауатты өмірдің іргелі факторы болып 

табылады және температура мен ылғалдылық, оған зиянды заттардың 

концентрациясының деңгейі және ауа ағынының жылдамдығы (жел) сияқты 

бірқатар физикалық көлемдермен анықталады. Бұл факторлар субьектінің 

«жылулық жайлылықты» сезінуін анықтайды: ыстық немесе суық. Жылулық 

жайлылықтың күйі – бұл орган терморегуляторлы механизмдерді қажет 

етпейтін жағдай, яғни адам ешбір жер асты думпуін немесе терлеуді бастан 

кешірмейді, ал қалған ағымы перифериялық мүшелерде тұрақты 

жылдамдықта сақталады. Бұл шарт термонейтралдық аймаққа сәйкес келеді.  

 Микроклиматтық деңгейін және ішкі ауаның сапасын ұстап тұру, белгілі 

бір жұмыс жағдайлары үшін экономикалық қуатпен(қуатты үнемдей отырып) 

басқару жүйесін әзірлеу қажет. Айқын емес контролердің дизайны – бұл 

бірнеше итерациядан кейін ғана басқарудың қалаған сапасына қол жеткізе 

алатын процесс емес. 6-сурет айқын емес контроллер рәсімін жобалауды және 

оңтайдандыруды бейнелейді.  

Үлкен ғимаратта ауа ағынын бақылау жүйесі әртүрлі операциялық 

режимдер үшін жасалуы керек, себебі сыртқы ауа-райы жағдайлары және 

ғимарат ішіндегі адамдардың саны күндіз-түні, маусымнан маусымға дейінгі 

аралықта өзгеріп отырады.  

 Мәселе – кіріс айнымалы мәндері төмендегі сандық-аналогты 

түрлендіргіш реттегішке арналған басқару деңгейіне сәйкес келетін 

температураны анықтау болып табылады: e (қалаған және нақты температура 

арасындағы айырмашылық, ˚C), Δe (есептеу циклі кезінде температура 

өзгерісінің бірінші туындысы,˚C/мин) 

 
Δ𝑒 =  𝑇берілген(𝑡) − 𝑇нақты(𝑡)                                                   (4) 

 

Мұндағы  𝑇нақты(𝑡), 𝑇берілген(𝑡)  сәйкесінше берілген және нақты 

температуралар. Әрине, салқындату немесе қыздыру деңгейінің жоғарылауы 

белгілі бір уақытта температура айырмашылығына сәйкес келуі керек. 

Температураның өзгеру жылдамдығы төменде берілен: 
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Δ𝑒 =  
𝑒(𝑡1)−𝑒(𝑡2) 

𝑡1−𝑡2
                                                      (5) 

 

  Ішкі бөлме температурасы мақсатты температураға жақындағанда, онда 

температураның өзгеру жылмадығы төмендейді, мысалы, салқындатудың 

салқындық дейгейі.  

 
 

Cурет 6 - Айқын емес контроллер дизайны және оңтайландыру алгоритмі 

 

Біз e және Δe мүшелік функцияларына сәйкес келетін 

сәйкестендіргіштермен лингвистикалық айқын емес айнымалылардың μ(e) 

және μ(Δe) айқын емес белгілерін анықтаймыз. Сондай-ақ, екі мүшелік 

функцияларын саламыз. Бір жағдайда, аргумент температурасы айырмасы, 

екінші жағдайда, аргумент – температура өзгерісінің жылдамдығы (Δe). 

Бірінші функция үшін температура диапазоны -6-8˚C, ал екінші фүнкция үшін 

-6-8˚C/мин. μ(e) және μ(Δe) идентификаторларының келесі формасы бар:  

«Үлкен оң ауытқу» (ҮОА), 

«Орташа оң ауытқу» (ООА), 

«Нөлдік ауытқу» (Н), 

«Кіші теріс ауытқу» (КТА), 

«Орташа теріс ауытқу» (ОТА), 

«Үлкен теріс ауытқу» (ҮТА).   

Шығатын параметрің мүшелік функциясының бірлескен әсерінің нәтижесі 

логикалық құрылғыға енгізілген тиісті бағдарламамен анықталады. 
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Cурет 7 - Айқын емес контроллер дизайны және оңтайландыру алгоритмі 

 

  Мүшелік функциялардың көмегімен (8а-сурет), жылу және салқындату 

жүйелерінің жұмыс істеу режимдері айқындалады. Айқын емес айнымалылар 

келесі идентификаторларға ие: «Қатты салқындату» (С3); «Орташа 

салқындату» (С2); «Жеңіл салқындату» (С1); «Өзгеріссіз» (NO); «Жылыту 1» 

H1; «Жылыту 2» H2.  

 

 
 

Cурет 8 -  Шығыс параметрі бойынша лингвистикалық мүшелік функциялар 

 

 Осылайша, ереже негізіндегі μ(fs) негіз желдеткіш айналу жылдамдығы 

есептеледі (8б-сурет). Желдеткіш жылдамдықтарға сәйкес келетін анық емес 

айнымалы мәндер «жоғары» (жылдам), «қалыпты» (Med), «төмен» (төмен), 

«нөл» (Z) сияқты идентификаторларға ие.  

Шығарылымдағы мүшелік функциясы (8-сурет) шығу пәрменін жасау 

үшін жауап сигналын жинақтауды қамтитын ережені өңдеуді көрсетеді. 

Шығуды қамтамасыз ететін таңдалған функция екі жылыту деңгейінен (HI, 

H2, ..), үш салқындату деңгейінен (C1, C2, NW, ..) және норма деңгейінен (NO) 

тұрады. 

1-кестеде келтірілген терминдер лингвистикалық айнымалылар қалай 

пайдаланылатынын көрсетеді. Оператордың түйсігі арқылы жауап 

сигналының анықталуын қосу арқылы алынады. Шығару мүшелігі 

функциясына және сәйкес дефузификацияға қосылған кезде, біз бақылау 

әрекеті үшін нақты сигнал аламыз. Бұл жағдайда бақылау сигналы деректердің 

негізінде [-2, -1,0, 1,2,3, ...] негізінде қыздыру немесе салқындату деңгейімен 

анықталады. 

 
Кесте 1 -  Айқын емес логиканы бақылау ережелері 
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Қорытынды 

Ғимараттарда энергияны тиімді пайдалану бүкіл әлемнің назарын 

аударады. Осы мақалада анық емес логикалық көзқарас негізінде энергия 

менеджменті контроллерін жасау үшін қолданылады. Төменгі әдіс бұрынғы 

техниканың жүктеме профиліне қол жеткізу үшін пайдаланылады. Электр 

энергиясын тұтыну (сыйымдылығы) және тәулік уақыты айқын емес 

реттеушінің кіру айнымалысы ретінде пайдаланылады. Контроллердің шығыс 

сигналы құрылыстың жүктеме шығынын азайту және энергияны үнемдеу 

болып табылады. Әртүрлі нысандардағы тұрғын үйлер қарастырылған. Әрі 

қарай, рейтингі әртүрлі құрылғылар үшін орнатылады, осылайша жалпы 

жүктемені төмендетуге ЖЖК жүйесінің құрылғыларын қосу/өшіруді басқару 

арқылы қол жеткізуге болады.  
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R.K. Uskenbaeva1, A.B. Altayeva1, B.S. Omarov2 

Design of fuzzy logic based controller for energy efficiency 

 
Annotation. Building energy management is a major topic of research and development, as well as, buildings 

constitute the substantial amount of energy consumption in the worldwide. Design of an automated controller for 

energy efficiency operation in the building is one of the main methods to reduce energy consumption by keeping 

comfort level for inhabitants. In this paper, we introduce an alternative way to save energy by using fuzzy logic based 

approach. Fuzzy logic has been widely used to simulate energy consumption model and to control heating, ventilation 

and humidifying devices. Simulation results illustrate the behavior relation of whole system and each control 

parameter. 
Key words: HVAC; comfort level; energy consumption; microclimate control system. 

 
 

 
Р.К. Ускенбаева1, А.Б. Алтаева1, Б.С. Омаров2 

Проектирование контроллера для энергетики на основе нечеткой логики  

 
Аннотация. Основной темой исследования является управление энергетикой в зданиях, а здании во всем 

мире потребляют большую часть энергии. Дизайн автоматизированного контроллера для управления 

энергоэффективностью в зданиях является одним из основных способов снижения потребления энергии за 

счет обеспечения комфортности населения. В этой статье мы используем альтернативный путь 

энергосбережения, основанный на нечеткой логике. Для моделирования энергии и тепла, вентиляции и 

увлажняющих устройств широко используется нечеткая логика. Результаты моделирования показаны 

ссылкой между всей системой и элементами управления. 

Ключевые слова: ОВК, уровень комфорта, потребление энергии, система управления микроклиматом. 
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