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ТЕХНИКАЛЫҚ ОБЬЕКТІЛЕРДЕ ДИАГНОЗТИКАНЫ ЖӘНЕ ИДЕНТИФИКАЦИЯНЫ 
ЖАСАУ ҮШІН ЖАСАНДЫ НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІЛЕРДІҢ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ МЕН 

КЕДЕРГІЛЕРІ 
 

Аннотация. Автоматты басқару жүйесінің сапасын жоғарылату үшін,  идентификатормен техникалық 
обьектілер диагностикасына жаңа алгоритмдер құру қажет. Ол үшін  жасанды нейрондарды қолдану қажет. 

Техникалық обьектілерде диагностиканы және идентификацияны жасау үшін жасанды нейрондық 
қолдану мәселесі соңғы жылдары зерттеліп, анализдер жасалынды. 

Диагностика жүйесін құру кезінде жөнделмейтін жағдайлар қарастырылған және жасанды нейрон 
желілері арқылы құрылған автоматты басқару жүйесі қарастырылған. 

Зерттеулер мен анализдердің нәтижесі бойынша жаңа әдістер мен алгоритмдерді  пайдалану барысында 
идентификация мен техникалық обьектілер диагностикасын нейрожелілерді қолдану  арқылы анализ жасау. 

Кілттік сөздер: Жасанды нейронды желі, автоматты басқару жүйесі, идентификация, диагностика, 
нейробасқару. 

 
Нейрондық желі-жасанды интелектің бөлігі, нейронды тірі заттардың сигналын өңдеу үшін 

қолданылады. Нейронды желілерді зерттеген  (НЖЗ) авторлар (В.А. Терехова, В.М. Лазарева, А.П. 
Свиридова, А.Н. Горбань т.б.), және  шетелдік (С.Осовского, Ф. Уоссермена, Анил К.Джейна және т.с.с). 

   НЖЗ негізгі атқаратын қызметіне жататындар: 
- аппроксимация функциясы, модельдеу мәселесін шешуде және идентификация мен 

сигналдарды өңдеуде пайдаланылады; 
-образдарды тану мен классификация функциясы, мысалы, обьект жағдайында диагностика 

мәселесін шешуде; 
-болжау функциясы, алдын алу жағдайларын қарастырады; 
-бағалау және идентификациялау функциясы динамикалық процестерді басқаруда маңызды рөл 

атқарады; 
-ассоциативті басқару функциясы. 
Шетелдік зерттеулерге қарап  НЖЗ және нейрокомпьютердің заманауи келесі мүмкіндіктерін 

ашып берді: 
-нейропакеттер; 
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-нейрожелілік сараптамалық желілер; 
-нейрожелілік алгоритмдерді СУБД үшін пайдалану; 
-бейнелер мен белгілерді өңдеу; 
-динамикалық жүйе мен қаржылық қызметті басқару; 
-оптикалық нейрокомпьютерлер; 
-вертуалды шындық жүйесі. 
Қазіргі таңда бұл жобамен  шамамен 300-ден аса шет елдік фирмалар айналысуда, уақыт санап 

келе олар күннен күнге көбеюде. Олардың ішінде  Intel, DEC, IBM, Motorolla және т.б. Соңғы 
көрсеткіштер бойынша программадан программалық – аппаратқа нейрожелілілер арқылы 
нейрочиптерді жасауға көшуде. Үлкен қарқынмен әскері «Ақылды» суперЭЕМ машиналары 
дамытылуда. 

 НЖЗ–ның  медицина саласында диагностикада үлкен септігін тигізді, экономикалық 
процестерде,  қаржы  мәселесін алдын ала болжауда да берер көмегі өте үлкен болды. 

Өз кезегінді обьект басқару идентификациясы, синтез реттеушісі, қайта жөндеу диагностикасы, 
НЖЗ қолдану шектеулі. Бұл дегеніміз математикалық аппараттардың дамығанының көрсеткіші,  яғни  
обьектілерден шыққан процессерді, басқа да көптеген шешу жолдадарды амалдарды көрсетеді. 
Осыған қарамастан НЖЗ-ның  идентификация мен техникалық обьектілердің диагностикасында 
қарқында қолдануда. Мысалы, И.П. Добродеева, А.С. Макарова, Д.С. Легконогих жұмыстарында 
обьект орнына авиацонды газотурбиндік двигатель(ГТД) және автоматты басқару жүйесі(АБЖ) 
осындай двигателмен НЖЗ-да авиционлық құрылғыларда қолданылады. Функционалды адаптация 
арқылы нейрожелілердің әдістерінің ГТД көмегімен сапасын жоғарылату мәселесі қарастырылады. 
ГТД мен АБ–ның берілген программалық-аппаратта енгізілген өзгерістерін құптамау. Авицондық 
двигательді  диагностикадан өткізгенде жоғалатын ақпараттар қазірде зеттелуде. С.Ю.Степаованың 
жұмысының  еңбегінің арақасында нейрожелілерде оптималды фрагментацияны құру мүмкіндігін 
программалық- аппарат комплексін үлкен көлемді нейро желісінде құруға болады. Оған қоса, 
зерттеулердің нәтижесі диагностика жүргізгенде дигательге ардайым нейрожелілері моделіне 
ардайым ток көзі келіп тұруы проблемасы қарастырылған. 

 Зерттеулер мен анализдердің нәтижесі бойынша АБЖ –ның көптеген мәселесін шешу 
барсында ғылыми техникалық жетістіктерге сұранысы төмен.  Көп жағдайда, АБЖ –нің 
локализациясы мен жөндеуге келмейтін жағдайлары микробасқарумен микропроеессорда құрылуы 
қарастырылуда. 1-суретте қайта жөнделмеу мен заттаың өмірлік циклына тәуелділік көрсетілген және 
басқару жүйесінің каналдары. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-сурет. АБЖ-да ақауларды іздеу жолдары. 

 
Жаңа алгоритмдерді құру АБЖ –сі арқылы  НЖЗ –дің беретін мүмкіндігі өте үлкен, сапасын, 

мүмкіндіктерін жоғарылатады және қаржы жағынан үнемді болады. Алайда, АБЖ –дің 
диагностикасында НЖЗ көмегімен бірнеше проблемалар шешілмеген, олардың ішінде: 

- НЖЗ-де формальды әдістердің жетіспеушілігі; 
- НЖЗ-ді оптимизация әдістерінің процессте аздығы, ол дегеніміз меңгеру мен уақыттың бос 

кетіп, көптеген қателерге алып келеді; 

Ақауларды іздеу жолдары 

Заттың өмірлік циклның тәуелділігне 
байланысты 

Локализацияның тәуелділігіне байланысты 

Өндіріс этапында 

Эксплутация этапында(басқару 
контурының аз көлемдігінде) 

Басқару каналы 

Куштік канал 

Қайта байланысты қайтару каналы 

АБЖ толығымен 
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- қате қиындығының жоғарғы комбинаторикасы, ол НЖЗ-рі топологиясы автоматты құрылумен 
байланысты, көптген жағдайларда НЖЗ-дің базасында интеллектуалды ақпараттық технологияларды 
дамытуға мүмкіндік бермейді. 

Жалпы тұрғыда аппорсимация және классификация алгоритмнің құру келесі суретте 
көрсетілген. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2-сурет. НЖС қолданудың құрылымы мен аппроксимациялық есептерді шешудің блок-схемалық алгоритмі. 
 
НЖЗ терминдерінде ақаулықтарды диагностикалау тапсырмасы топтастырулар және 

бейнелерді тану тобына жатады. Тапсырма қойылымынан кейін және кіріс деректерін талдаудан 
кейін алдын-ала деректер өңдеуден өтеді, экстракция туындайды (құрамын анықтау). Бұл бейненің 
сипатталуы мүмкін болатын орын ауыстырудан, алмасудан, масштабталудан тәуелсіздігін 
қамтамасыз ететін түрге келуі керектігімен байланысты. Осындай өзгрістердің нәтижесінде нейронды 
желілер кірісін тануға мүмкіндік беретін бейнелердің құрамының мағынасы бір ретке келеді. Ол үшін 
орындалатын тапсырманың ерекшелігіне қарай таңдалынатын әр түрлі әдістер(статикалық моменттер 
әдісі, Фурье өзгерістер әдісі, толқындық өзгерістері, РСА өзгерістері, Карьюнена-Лёве өзгерістері 
т.б.) жасалған. 

Әрі қарай желі архитектурсының алдын-ала іріктеуі жүреді. Онын ішінде:  
— желі қабатының санын таңдау; 

бастау 

Мақсат қойылымы, мәліметтер ену анализы 

Мәліметтерді алдын-ала өңдеу 

Желі архитектурасын алдын-ала таңдау 

Оқытуларды таңдау 

Оқытуларға дыбыс 
қосу 

НЖЗ оқыту 

НЖЗ-ның оптималды артитектурасын таңдау 

Оқыту жақысы өтті 
ме? 

соңы 

жоқ 

иә 
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— әр қабаттағы нейрондар санын таңдау; 
— қабаттар арасындағы қажетті байланыстарды анықтау. 
Желінің ақтық схемасын таңдау бойынша шешім оның құрылымының әр түрлі нұсқаларын 

толыққанды үйренгеннен кейін жүзеге асады. Үйрену кезеңіне таңдайтын оқушыларды іріктейді 
және жақсы жаттыққан желі үшін желі біркелкі бейнені көрсетеді және кіріс сигналдар көлемі 
анықталған аралықта жатыр деп есептеп, оның әртүрлілігі шығыс сигналдарына әсер етпейтінін 
өндіру тапсырмасы маңызды болып табылады.  

Желіні үйрету ақауларды диагностикалау тапсырмасын шешу жағдайында, көбінесе, 
оқытылатын алгоритмдердің біреуін оқытылатын көп деректерге, сонымен қатар танымға жататын 
бейнелердің барлық класстарына қолдану арқылы қарама-қарсы тарату әдісі туындайы. 
Экстракцияның барлық фазаларынан өткен классификацияланатын бейне қалпына келтіру режимінде 
желіге кіреді, талап етілетін классқа сәйкес шығыс нейронын оятады. 

Тиімді желіні іріктеудің ең маңызды белгісі байланысқа қабілеттілігі болып табылады. 
Үйретілетін таңдайшылардың кейбір жиынтығында машықтанған желі сол жиынтыққа жататын, 
бірақ үйрету процесіне тікелей қатыспайтын деректер кірісіне ұсыныс жжасағанда болжалды 
нәтижені тудырады. Желінің тиімді құрылымын іріктеу жасырын нейрондар саны мен олардың 
арасындағы байланысының азаюына алып келеді, яғни әр түрлі әдістермен (сезімталдығын есепе ала 
отырып, айып функциясын қолдана отырып) жасалынған желілердің кеммуіне немесе желіні 
күшейтуге (Мезард-Надал, Мерчанд алгоритмі, Ли-Тафтс әдісі, С.Фальманның каскадты коррелияция 
алгоритмі) алып келеді.  

НЖЗ қолданудың келешегі бар басқа бағыттарына, жоғарыда айтып кеткендей, техникалық 
объектілерді идентификациялау және динамикалық процесстерді басқару жатады. Қазіргі кезде НЖЗ-
ны САУ-да практикалық түрде қолданудың кейбір мәселелері ғана шешілген. САУ-да 
нейрореттегіштерді қолдану жайлы сұрақтар толық айтылмаған, сонымен қатар, әр түрлі 
қиындықтағы басқару объектілерінің (БО) нейрожелілік моделін тұрғызудың формальді әдістері жоқ. 
Берілген класстың бөлек жеке тапсырмасын шешу үшін рекурентті және рекурентті емес НЖЗ 
қолдану үлгілері бар. 

Соңғы жылдары НЖЗ-ң берілген қолдану облысына ғылыми қызығушылықты констрациялауға 
(белгілеуге) болады. Бұл байланыста В.Л.Елисееваның стационарлы және стационарлы емес 
объектілерді басқаруға арналған нейрожелілік алгоритмдерді өңдеу және зерттеуге арналған еңбегін 
ескеріп кеткен жөн [12], сонымен қатар С.А.Агвамидің [13] және А.А.Анисимовтың [14] сызықты 
емес көпбайланысты объектіні басқару үшін бейімделген нейрореттегішті синтездеу және НЖЗ 
қолдана отырып элетромеханикалық жүйелерді сәйкестендіру сұрақтарын қарастыратын еңбегін. 
Ерекше көңіл аударуға тұратын В.Б.Трофимовтың [15] тұрғыру мәселесін және жабық басқару 
контурында объектілердің нейрожелілік моделін үйрету, нейросарапшылық таным өндірісінің 
ғылыми-әдістемелік негізін ұйымдастыру мәселесін жинақта шешуге талпынған еңбегі бар. 

Келтірілген дереккөздерді талдау НЖЗ аппараттарын қолдану арқылы техгикалық объектілерді 
сәйкестендірудің келесі артықшылықтары бар екенін көрсетеді: 

—  БО-ң нейрожелілік моделін үйрету сәтті өткен жағдайда негізінде табыстама функция 
жатқан модельге  қарағанда, әсіресе күрделі математикалық сипаттамасымен асқан реттіліктегі 
объектілерді сәйкестендіру кезінде нақтырақ болып саналады; 

— Нейрожелілік модельді қолдану БО динамикасын әр түрлі режиде модельдеуге мүмкіндігін 
береді, соның ішінде қолда бар лабораторлық құрылғыда жасау мүмкін емес, айрықша дүниелерді 
жасауға мүміндік береді; 

— Нейрореттегіштер стационарлы емес және бөлек параметрлері бар объектілермен жоғарғы 
сапалы САУ жинақтауға мүмкіндік береді. 

3-суретте БО-нің нейрожелілік моделімен және нейрореттегіштермен САУ-ң әр түрлі 
дереккөздегі сұлбасында кеңінен дәлел келтіріледі. Дегенмен берілген сұлбаның кемшілігі БО-нің 
нейрожелілік моделінің инверттелуі негізінде нейрореттегіш синтезінің нақты алгоритмі талап етілуі, 
сонымен қатар НМ және НР салмақтық коэффицентерін іріктеулер арасындағы өзара байланыс нақты 
түрде бақыланбайтыны болып табылады. Және де НМ мен НР-ң  НЖЗ болып бірігу мүмкіндігі 
туралы сұрақты анықтау талап етіледі.  
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3-сурет. САУ-ң  басқару объектілерінің нейрожелілік моделімен және нейрореттегішпен бірге құрылымдық 

сұлбасы; НР - нейрореттегіш; БО -басқару объектісі; НМ – БО-ң нейрожелілік моделі; q(t) – тапсыры берушіден 
сигнал; r(t) – НР-ге кіру кезіндегі сигнал; u(t) – НР қалыптастыратын әрекеттерін басқару; f(t) – келіспеушілік 

әрекеттері; y(t) – БО-н шығу кезіндегі сигнал; yˆ(t) – НМ-н шығу кезіндегі сигнал; e(t) – қате сигналы. 
 
Тағы бір бөлек мәселе ‒ нейрожелілік модельді үйрету. Саннан дәстүрлі қабылданатын 

тәжірибелі түсірілген БО таратылымының қисықтары сияқты сәйкестендірудің анағұрлым 
ақпараттық әдістерін анықтау қажет. u(t) басқарушыларының түрлі амал құруы кезінде және f(t) 
келіспеушілік әрекеттері, қисық шығыс кезінде және т.б,сондай-ақ принципті түрде жаңа, НЖЗ 
үйрету процесінің ерекшелігін есепке алуы. Астатикалық нейрореттегішерді САУ-да қолдану сұрағы 
жұмыстарда мүлдем баяндалмаған.Нейрореттегішредің синтезіне қолданылатын өзекті тапсырма 
ПИД-реттегіштің, астатикалық күй реттегіштің және аналогты жүйелердің нейрожелілік аналогын 
САУ-да қолдану негізінде реттегіштен қатесіз нәтиже алу. 

Қазiргi уақытта  келешегі мол диагностиканың  мiндеттерiн  шешу үшiн  НЖЗ-ны  пайдалануы 
болып  табылады және болжау болып табылады, әсіресе, зерттелетiн объект немесе оқиғалардың 
формалды сипаттамасының тәсiлдерi болмаған  салаларда келешегі мол.  

Сәйкестендірудің мiндеттерiн шешу үшiн және НЖЗ-ның көмегiмен техникалық объектілер 
 диагностикалау үшін объектiнiң, НЖЗ-ның типі бастапқы сипаттамасын таңдаудың формалды 
әдiстерiн жасау талап етiледi, ол  НЖЗ үйрету алгоритмін таңдауға негізделген және үйрету 
процесіндегі оптимизация әдiстерi.  

НЖЗ терминдерінде техникалық объектінің сәйкестендіру тапсырмасы аппроксимайия 
тапсырмалар класына жатады,ал ақаулықтар диагностикасының тапсырмасы – классификациялық 
және бейне тану тапсырмалар тобына жатады.Соңғы жылдары нейрожелілік алгоритмдерді жүзеге 
асыруда бағдарламалықтан аппараттық-бағдарламалыққа өту үрдісі бақылануда. Заманауи 
бағдарламалық-техникалық жабдықтар қолданылатын алгоритмдердің қиындығына шек қойылмаған, 
бірақ НЖЗ негізіндегі басқару жүйелеріндегі потенциалды мүмкіндіктері үшін осындай жүйелерді 
құруға жаңа концептуалды тәсілдер жасау талап етіледі. 
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Бейбітхан Е. 
Проблемы и перспективы использования искусственных нейронных сетей для идентификации и 

диагностики технических объектов 
Резюме. Для улучшения показателей качества систем автоматического управления актуальной является 

задача разработки новых алгоритмов идентификации и диагностики технических объектов. Одним из путей 
решения задачи является применение искусственных нейронных сетей. 

В целях исследования проблем использования искусственных нейронных сетей для идентификации и 
диагностики технических объектов проведен анализ научных работ по данной тематике за последние годы. 

Рассмотрены существующие подходы к построению систем диагностики неисправностей, а также систем 
автоматического управления на основе искусственных нейронных сетей. 

Результаты приведенного анализа могут быть использованы при разработке новых методов и алгоритмов 
идентификации и диагностики технических объектов на основе нейросетевых анализаторов. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, система автоматического управления, идентификация, 
диагностика, нейрорегулятор. 

 
Beibitkhan Y. 

Problems and Prospects of Artificial Neural Networks Applying for Identification and Diagnostics of 
Technical Objects 

Summary. The authors consider the urgent problem of development of new identification and diagnostics 
algorithms for technical objects for improving the quality characteristics of automatic control systems. One of the 
approaches to solve the problem is artificial neural networks applying. 

To research the problem of using the artificial neural networks for identification and diagnostics of technical 
objects the analysis of the scientific works on this theme for recent years is carried out. 

The existing approaches to diagnostic systems of troubles and automatic control systems designing based on 
artificial neural networks are considered. 

The results of analysis can be used for developing the new identification and diagnostic methods and algorithms 
using the artificial neural networks. 

Key words: artificial neural network, automatic control system, identification, diagnostics, neuro-controller. 
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ӘР ТҮРЛІ ТҮС КЕҢІСТІГІНДЕГІ БЕЙНЕЛЕРДІҢ ТҮС КОРРЕКЦИЯСЫН 

САЛЫСТЫРМАЛЫ ТҮРДЕ ТАЛДАУ 
 

Аннотация. Бұл мақалада бенелік ақпараттарды өңдеу үшін әр түрлі кеңістікте түс түзетуі 
қарастырылған. Бүгінгі күндегі компьютерлік бағдарламаларда түсті бейнелерді өңдеу мүмкіндіктері кеңінен 
қолданған. 

Бұл жұмыста Adobe Photoshop графикалық бағдарламада бейнеде түзету жұмысын жүргізу туралы 
ақпарттар берілген, латексі, сандық, струйынды әдістерімен таңба басылған бейнелерді өңдеу үрдістері және 
түс кеңістігінің қисықтары келтірілген.  

Түйін сөздер: түс коррециясы, түс кеңістігі, бейнелі ақпараттарды өңдеу   
 
Түс ─ жарықтың шағылуы арқылы адам көзіне көрінетін түрлі спектрлі құрам немесе 400- 700 

нм аралығындағы сәуленің әсерінен пайда болатын түстілік сезіну. 
Түстік кеңістік ─ бұл геомитриялық көзқарас, координаталық жүйеге және қабылданған 

масштабқа негізделген немесе түстердің көлемі туралы геометриялық кеңістік деп айтсақ та болады.  
Бұл ұғым түсінікті болуы үшін тұрмыстық жағдайда көп пайдаланатын фотоаппараттағы 

кеңістікті сипаттайық:  
  1 кеңістік: фотаппаратта түсірілген сурет (көзбен қабылданған түстік кеңістіктен 

фотоаппараттағы түстік кеңістікке ауысуы); 
 2 кеңістік: мониторда көрінеді  (фотоаппараттағы түстік кеңістік монитордағы түстік 

кеңістікке ауысуы);  
 3 кеңістік: принтерда шығарылады (фотоаппараттағы түстік кеңістіктің принтердегі түстік 

кеңістікке ауысуы). 




