
“Международный научный журнал АКАДЕМИК”                                      № 1  (121), часть 1, 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

 



“Международный научный журнал АКАДЕМИК”                                      № 1  (121), часть 1, 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Международный научный журнал АКАДЕМИК” 

 

 

 

 

№ 1 (121), часть 1, 2021 г. 

Апрель, 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Караганда 

2021 г. 

 



“Международный научный журнал АКАДЕМИК”                                      № 1  (121), часть 1, 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Мұнай-газ жобаларын басқару үшін арналған 

 интеллектуалды жүйе 

 

Атшыбай Маулен Мұхитұлы 

2 курс магистранты, 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар 
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Қазақстан, Ақтау қ. 

 

 

Аннотация 

 

Әр саладағы өндірістік ұйымдар күн сайын көптеген өндірістік процестер 

мен операцияларды басқарады. Менеджмент топтары жұмыстарды бақылайды, 

жабдықтарды тексереді, көптеген мәліметтер жинайды, бос уақытты барынша 

азайтуға және бәрінің біркелкі және біртіндеп жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 

тырысады. Бұл міндеттерді қолмен орындау - бұл мүмкін емес мәселе. 

Жабдықты бақылаудың және нақты уақыт режимінде мәліметтерді өңдеудің ең 

қуатты құралдарының бірі - бақылау мен деректерді жинау (SCADA) - бұл 

мұнай-газ, көлік және өндіріс сияқты салалардағы маңызды операцияларды 

жоғары деңгейде қадағалауға мүмкіндік беретін басқару жүйесі. 

Түйінді сөздер: мұнай-газ жобаларын басқару және бақылау, SCADA жұйесі, 

SCADA жүйесін енгізу, сымсыз SCADA жүйелері, SCADA жүйесінің 

ерекшеліктері. 

 

1. Кіріспе 

 

SCADA жүйесі дегеніміз не? 

SCADA (Supervoryory Control And Data Acquisition) - бұл компьютерлерді, 

байланыс желілерін және нақты уақыт процесін басқаруға арналған есептеу 

платформасын қолданатын басқару жүйесінің кешені. SCADA жүйесі басқа 

перифериялық құрылғыларға, мысалы PLC және PID контроллерлеріне, 

технологиялық қондырғыға немесе ағынды, қысымды, температураны және 

басқа өндірістік процестердің айнымалыларын реттеу үшін технологиялық 

қондырғылармен немесе машиналармен интерфейс жасайды. SCADA - 

өнеркәсіптік басқару жүйесі (ICS). 
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Өнеркәсіптік бақылау жүйесінің мақсаты неде? 

• Деректерді алу 

• Деректер байланысы 

• Ақпарат немесе мәліметтерді ұсыну 

• Бақылау жүргізу 

 

Нақты уақыттағы ақпаратты бақылау арқылы SCADA технологиялық 

жабдықтың қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. Жабдықтағы датчиктер 

ақпаратты RTU (алыстағы терминал блоктары) және PLC арқылы 

жібереді. Осылай жасай отырып, SCADA жүйесі процесстегі ауытқуларды 

нақты уақыттағы деректерді жиналған мәліметтермен салыстыру арқылы 

анықтай алады, операторға мәселені шешу үшін әрекет ету 

арқылы басқару туралы ескерту үшін дабыл құра алады, техникалық қызмет 

көрсету персоналын неғұрлым ақпараттандырылған және тиімді етуге 

мүмкіндік береді. 

 

2. SCADA негіздері 

 

SCADA - бұл өндірістік ұйымдардың күнделікті жұмысына көмектесу үшін 

жасалған аппараттық және бағдарламалық жасақтаманың қуатты жүйесі. Бұл 

операторларға жабдықтар мен процестерді, соның ішінде контроллерлерді, 

кіріс / шығыс құрылғыларын, байланыс жабдықтары мен тұтастай жүйелерді 

көбірек басқаруға мүмкіндік береді. Әдетте, бұл қашықтықта орналасқан, 

көбінесе байланысы шектеулі активтерді басқаратын бірнеше ішкі жүйелерді 

қамтиды. 

SCADA: 

 Әр түрлі параметрлер шеңберіндегі процестерді бақылау 

 Адам-машина интерфейсі (HMI) бағдарламалық жасақтамасы арқылы 

қызметкерлер мен жабдықты қосу 

SCADA жүйесі әрдайым операцияны басқарудың негізгі жүйесі бола 

бермейді. Мұның орнына ол мониторинг пен параметрлеуге көбірек көңіл 

бөледі. SCADA жүйелері датчиктерден, есептегіштерден, есептегіштерден, 

енгізу-шығару модульдерінен, деректерді тіркеушілерден және басқа 

құрылғылардан мәліметтер жинайды. Жүйе мәліметтерді өңдейді және 

ақпаратты ұйымның негізгі басқару жүйесіне жібереді. Одан кейін операторлар 

тезірек және дәлірек және толық ақпаратпен жақсы бизнес шешімдер қабылдау 

үшін деректерді талдайды және түсіндіреді. 
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SCADA жүйесінің басқа өндірістік басқару жүйелерінен айырмашылығы, ол 

үлкен қашықтықта бөлінуі мүмкін бірнеше алаңдарды қамтитын ауқымды 

процестерді қамтиды. 

Сонымен қатар, SCADA қарапайым процедуралардан күрделі 

конфигурацияларға дейін барлығын орналастыра алады. Жақсы жасалған 

SCADA жүйелері масштабты болып табылады, сондықтан олар өңдей алатын 

айнымалылар саны санаулыдан жүз мыңға дейін жетеді. 

Жеке және мемлекеттік секторлар өздерінің жұмысын жақсарту және 

процестерін жақсарту үшін SCADA жүйелерін қолдануы таңқаларлық 

емес. Мұнай мен газ, тамақ пен сусындармен, сумен және сарқынды суларды 

тазартумен, ауыл шаруашылығы, фармацевтика, телекоммуникация, 

энергетика, тасымалдау, қайта өңдеу, өндіріс және энергетика SCADA 

жүйелерін қандай да бір түрде қолданады. 

SCADA жүйелері келесідей нәтижелер беретіні белгілі болды: 

 Энергетика: SCADA жүйелері электр станциялары, жылу станциялары, 

коммутаторлар мен айырбастау станциялары сияқты өндірістік 

ұйымдардағы энергияның физикалық, химиялық және биологиялық 

қасиеттеріне қатысты деректерді жиі бақылайды. 

 Өндіріс: SCADA жүйелері өндірісті, балқыту зауыттарын, орау желілері 

мен қоймаларды басқару үшін өндіріс секторында өте маңызды. 

 Ғимараттарды басқару: SCADA жүйелері ғимараттардың ауа баптау 

және қауіпсіздік жүйелері сияқты ерекшеліктерін басқарады. 

 Экология: SCADA жүйелері ұйымдарға олардың жұмысының қоршаған 

ортаға әсерін бақылауға көмектеседі. Мысалы, жүйе өндірістік 

зауыттардың шығарындыларын бақылай алады.                        

Сайып келгенде, SCADA жүйелері ұйымдарға операциялық тиімділікті 

арттыруға көмектеседі. Олар нақты уақыттағы деректерді өңдейді, сондықтан 

бақылау тобы фактілер мен тенденцияларға негізделген ақылды шешімдер 

қабылдау үшін заманауи, нақты ақпаратқа ие. Бұл менеджерлерге қымбат 

қателіктерден аулақ болуға және операцияларды оңтайлы тиімділікпен 

жүргізуге көмектеседі. 

SCADA жүйелері жұмыс істеп тұрған кезде әрекеттерді тезірек және дәлірек 

аяқтауға болады. Жүйе жабдық пен адамдарды біріктіреді, ықтимал проблема 

анықталған кезде тиісті персоналды ескертеді. Бұл бос уақытты азайтады және 

операцияларды мүмкіндігінше тиімді жүргізеді. 

 

3. Мұнай-газ саласындағы SCADA жүйелері 

 

Дәл және нақты уақыттағы мәліметтер мұнай-газ саласында жақсы жетістікке 

жетудің кілті болып табылады. Жабдықты калибрлеу, техникалық қызмет 
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көрсетуді жоспарлау және өнім ағынының қозғалысын ұстап тұру үшін үшінші 

тарап логистикасымен үйлестіру үшін инженерлерге кен орнынан жедел 

мәліметтер қажет. 

 

Сонымен қатар, менеджмент SCADA жүйелері талдаған ақпаратты өндіріс 

мәндерін есептеу, шешім қабылдау үрдістері мен жобалық компаниялар 

пайдасын қалыптастыру үшін пайдаланады.  

SCADA жүйелері жаңа мұнай кәсіпшілігінде жұмыс істеуге қажетті күрделі 

процестерді басқаруға жеткілікті қуатты. Бұл басқару жүйелері мұнай-газ 

секторының қажеттіліктерін тұрақты және үнемді шешуге мүмкіндік береді. 

 

Компаниялар SCADA-ға операцияларды қадағалау, тиімділікті арттыру және 

бос уақытты барынша азайту үшін жүгінеді. Оның үстіне, олар жүйеге 

жетілдірілген ескерту мен тиімді өшіру тетіктеріне сүйенеді, бұл менеджментке 

зиянды азайту үшін қасақана және стратегиялық әрекеттерді жасауға 

көмектеседі. 

 

Өндірістік процестің барлық деңгейлерінде жұмыс жасайтын ұйымдар - 

жоғары, орта және төменгі ағымдар - жетілдірілген деректер жүйелерін 

пайдалануды табады. SCADA жүйелерінің мұнай-газ саласындағы бизнеске 

қалай көмектесетіндігі туралы қысқаша ақпарат осы және басқа бизнестің 

пайдасына шолу жасайды және оның әр жұмыс деңгейіне қалай 

қолданылатындығын көрсетеді. 

 

 Шешімдерді қабылдау: SCADA жүйесі арқылы жиналған мәліметтер 

ұйымға мәліметтерді мұқият зерттеуге, үрдістерді болжауға және 

стратегиялық жауаптарды дереу орындауға көмектеседі. 

 Қатені азайту: SCADA жүйесін автоматтандыруды қолдау адамның 

қателігін жояды. Бұл дәлдік тоқтап қалу қаупін азайтады және тиімділікті 

жақсартады. 

 Автоматтандыру: SCADA жүйелері бұрын жұмысшылар айналысқан 

күнделікті тапсырмаларды автоматтандырады. Бұл өнімділікті 

арттыратын жобаны тезірек және сенімді аяқтауға мүмкіндік береді. 

 Қашықтықтан қадағалау: SCADA жүйесі ұйымға әртүрлі 

географиялық жерлерде, әсіресе жұмыс күші жеткіліксіз болған кезде, 

машиналарды басқаруға мүмкіндік береді. Ол басқару орталығы мен алыс 

жабдықтар арасында сенімді байланыс орнатады. 

 Дағдарысқа қарсы әрекет: машина істен шыққан кезде, SCADA жүйесі 

басқаруға зиянды тез арада азайтуға және экологиялық апаттарды 

барынша азайтуға көмектеседі. 
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SCADA қалай жұмыс істейді 

SCADA жүйесі аппараттық және бағдарламалық құрылғыларға жатады. 

Аппараттық құрал SCADA бағдарламалық жасақтамасын басқаратын 

компьютерлерге мәліметтерді жинайды және жібереді. Компьютерлер 

деректерді өңдейді және оларды жедел ұсынады. SCADA жүйесі барлық 

деректер мен оқиғаларды қатты дискіге жазады.  

 

SCADA жүйелерінің құрылымы 

 
Сурет 1. SCADA жүйесі 

Кез-келген SCADA жүйесіне үш компонент кіреді: қашықтағы терминал (RTU - 

Remote Terminal Unit), диспетчерлік басқару орталығы (MTU - Master Terminal 

Unit) және байланыс жүйесі (CS - Communication System). 

Қашықтағы терминал бақыланатын объектіге тікелей қосылып, нақты уақыт 

режимінде басқаруды жүзеге асырады. Мұндай терминал объектіден ақпарат 

алатын қарабайыр сенсор және нақты уақыт режимінде ақпаратты өңдейтін 

және басқаратын мамандандырылған мультипроцессорлық ақауларға төзімді 

компьютер ретінде қызмет ете алады. 

Басқару бөлмесі деректерді өңдеу мен бақылауды, әдетте квази-реалды уақыт 

режимінде жүзеге асырады. Бұл адам-машина интерфейсін қамтамасыз 

етеді. MTU не байланыс каналдарына қосылуға арналған қосымша 

құрылғылары бар жеке компьютер, сондай-ақ үлкен компьютерлік жүйе 

немесе жұмыс станциялары мен серверлердің жергілікті желісі бола алады. 

RTU-дан MTU-ға және керісінше деректерді беру үшін байланыс жүйесі 

қажет. Байланыс жүйесі ретінде деректерді берудің келесі арналарын 

пайдалануға болады: жалға алынған желілер, радио желілері, аналогтық 

телефон желілері, ISDN желілері, GSM ұялы желілері ( GPRS ). Көбінесе 

құрылғылар сенімді желінің деректерін беру үшін бірнеше желіге қосылады 
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SCADA аппараттық сәулеті 

 
Сурет 2. SCADA және мұнай-газ саласы 

SCADA жүйелері бірнеше ішкі жүйелерден тұрады , олардың ішіндегі ең 

маңыздылары қашықтағы терминалдық блоктар (RTU) және 

бағдарламаланатын логикалық контроллерлер (PLC). 

 РТУ деректерді шоғырландырушы ретінде жұмыс істейді. Жергілікті 

жабдықтағы датчиктерге қосылған, олар сенсорлық сигналдарды сандық 

деректерге түрлендіреді. Олар осы сандық деректерді бақылау жүйесіне 

жіберетін телеметриялық аппаратураны қолданады. Екінші жағынан, РТУ 

бақылаушы жүйеден цифрлық командаларды алады және оларды соңғы 

құрылғыларға жібереді. 

 Бағдарламаланатын логикалық контроллерлер 

(PLC)  бағдарламаланған параметрлерді бақылайды. Олар сұйықтық 

деңгейлерін, газ есептегіштерін, кернеуді, токты, қысымды, 

температураны, ылғалдылықты, тұтқырлықты, көлемдік ағынның 

жылдамдығын, массаны және басқаларын бақылай алады. Ұйымдар 

тілдік және қарапайым логикалық операциялар арқылы PLC-ді 

бағдарламалайды. Әдетте олардың RTU-ға қарағанда күрделі басқару 

мүмкіндіктері бар. Кейде олар RTU-ді далалық құрылғылар ретінде 

алмастырады, өйткені олар үнемді және жан-жақты. PLC-ді SCADA аға 

буын жүйелерімен жақсы байланыстырады, бірақ оларды тез арада 

өндірістік дербес компьютерлер ауыстырады. 
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 Өнеркәсіптік ДК (IPC)  процестерді басқару, мәліметтерді жинау және 

талдау үшін қолданылады. PLC-ден айырмашылығы, IPC функцияларын 

бұлтқа негізделген басқару жүйелері арқылы қашықтан жаңартуға 

болады. Байланыстың бұл дәрежесі қолданыстағы басқару жүйесін жедел 

модификациялауға және жаңартуға мүмкіндік береді. PLC бірнеше 

жылдар бойы стандарт болғанымен, олар кеңейтілген мүмкіндіктер мен 

бұлт арқылы бағдарламалауды жаңартуға мүмкіндік беретін IPC сияқты 

«ақылды» технология емес. 

 Телеметриялық жүйелер PLC және RTU-ді негізгі басқару орталығына 

және мәліметтер қоймаларына қосады. Олар сымды немесе 

сымсыз. SCADA жүйелеріндегі сымды телеметриялық ақпарат құралдары 

жалға алынған телефон желілері мен WAN тізбектерін 

қамтиды. Сонымен қатар, олардың сымсыз аналогтары спутниктік, радио 

және микротолқынды пештерді қамтиды. 

 Адам-машина интерфейсі (HMI) операторларға өңделген деректерді 

ұсынады. Ол әдетте деректерді жинау серверлерінен деректерді сұрайды. 

 Серверлер параметрлер жиынтығы үшін деректерді алу мен басқаруға 

жауап береді. Белгілі бір тапсырмалар үшін әр түрлі серверлер 

бар. Кейбіреулер дабылды басқарады, ал басқалары деректерді 

жібереді. Деректерді жинау серверлері, мысалы, телеметрия арқылы RTU, 

PLC және IPC-мен бағдарламалық қамтамасыз ету қызметтері. 

 Бақылау жүйесі - бұл операциялар кезінде мәліметтерді өңдейтін және 

командалар жіберетін компьютер немесе компьютерлер тобы. Кең 

байланыс инфрақұрылымы бұл жүйені RTU, PLC және IPC-мен 

байланыстырады. 

 

SCADA бағдарламалық жасақтамасы 

SCADA жүйесі мәліметтерді жіксіз қозғалыстармен жинайды және 

өңдейді. SCADA бағдарламалық жасақтамасының кейбір маңызды сәттері: 

 Мониторинг: SCADA жүйелері сыни жағдайларға арналған 

командаларды орындауға бағдарламаланған. Мысалы, операторлар 

параметрлерді резервуар көлемінің 60% -ына байлайды. Жоғарыдағы кез-

келген мән тиісті топтарды ескертеді немесе машинаны адамның 

қатысуынсыз басқарады. 

 Деректерді алу: процесс RTU, PLC немесе IPC басталады. Датчиктер 

жабдықты әртүрлі жерлерде жинайды. Әр сенсор функцияны 

есептейді; мысалы, кейбіреулері су қоймасынан су ыдысына су ағысы 

туралы мәліметтер жинайды. Ал басқалары сұйықтық қоймадан шыққан 

кезде судың қысымы туралы ақпаратты жинайды. Содан кейін мәліметтер 

жинақталады және пішімделеді, осылайша ХМИ-нің алдындағы басқару 
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бөлмесінің операторы RTU-дің қалыпты басқару элементтерін реттей 

немесе ауыстыра алады. 

 Бақылау: RTU, PLC және IPC бақылау шараларын жүргізуге едәуір 

жауапты. Бұл шешімдерге ұйымдар (әсіресе операторлар) араласуы 

мүмкін. Мысалы, қашықтан қозғағыш сұйықтықтың құбырлар арқылы 

ағуын басқарады. SCADA жүйесінің бағдарламалық құралдары 

персоналға параметрлерді өзгертуге және дабыл жағдайларын реттеуге 

мүмкіндік береді. 

 Деректер байланысы: SCADA жүйелері ғаламтор протоколдарынан 

тұратын кең ауқымды (WAN) және жергілікті (LAN) желілерді 

қолданады. Жергілікті желі - бұл бір-бірімен байланысты компьютерлер 

мен құрылғылар тобы, әдетте бір ғимарат ішінде. WAN, керісінше, 

кеңірек қол жетімділікке ие - бұл жергілікті желілерді байланыстырады, 

бұл SCADA жүйесінің алыс жерлердегі жабдыққа жетуіне мүмкіндік 

береді. 

 Тарихшы: Бұл мәліметтер базасында уақытша таңбаланған деректерді, 

логикалық операциялар мен дабылдарды сақтайтын бағдарламалық 

жасақтама қызметі. SCADA бағдарламалық жасақтамасы мұны 

деректерді сұрау немесе HMI графикалық үрдістерін толтыру үшін 

қолдана алады. Ол әдетте деректерді жинақтау серверінен алады. 

 Ақпараттық презентация: SCADA жүйелерінің көпшілігі адам-

машиналық интерфейс жүйелерін (HMI) қамтиды. RTU ақпарат жинайды 

және өңдейді және оларды HMI-ге жібереді. Содан кейін HMI бұл кірісті 

машина түсінетін сигналдарға айналдырады. Бұл жүйенің графикалық 

көрінісін ұсынады және операторларға командалар енгізуге мүмкіндік 

береді. Мысалы, HMI белгілі бір бакқа қосылған сорғының суретін 

көрсете алады. Оператор судың ағысы мен қысымын бақылап, қажетті 

түзетулер енгізе алды. 

 

4. SCADA жүйесінің ерекшеліктері 

 

Жүйе параметрлерін орнату 

SCADA жүйесі операторларға әртүрлі контроллерлердің параметрлерін 

өзгертуге және дабыл жағдайларын қосуға мүмкіндік береді. 

Міне, мысал. SCADA жүйесі өнімнің белгілі бір партиясының қадағалаудың 

ерекше саны бар екенін анықтайды. Ол жүйені жылдам хабардар етеді, ал 

оператор өндірісті тоқтатады. SCADA жүйесінің тағы бір қыры жағдайды 

бағалайды, қатенің қай жерде болғанын анықтайды және мәліметтерді 

жобалайды. Содан кейін команда бұл ақпаратты түзетулерді қолдану және 

қалыпты жұмысын қалпына келтіру үшін пайдаланады. 
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Мұндай жан-жақты жүйенің мұнай-газ саласы үшін маңызы зор. Құбырлардың 

бірінде өте маңызды ағып кетуді анықтаудан бастап, егер құбырға қатты қысым 

пайда болса, босату клапанын қашықтықтан ашуға дейін, жүйе не тартылған 

топтарға ескерту жасай алады, не бағдарламаланған командаларына негізделген 

әрекетті бастайды. 

Осылайша, SCADA жүйесі зиянды азайтады және ағып кету немесе жоғары 

қысым деңгейлері тудыруы мүмкін қауіпті жағдайларды азайтады. Демек, бұл 

өндірістің жоғалуына жол бермейді және мол кірісті қамтамасыз етеді. 

 

SCADA жүйелерінің қауіпсіздігін сақтау 

SCADA жүйелерінің көпшілігінде қауіпсіздік шаралары сақталғанымен, 

ұйымдар өз провайдерлерінен қауіпсіздікті жақсарту үшін қабылдауға болатын 

қадамдар бойынша өтуін сұрауы керек. Мұнда компаниялар біле алатын 

бірнеше кеңестер берілген: 

 Қызметкерлермен байланысты шектеңіз және персоналдың жұмыс 

ауқымына кіруді шектеңіз 

 Тек белгілі бір құрылғыларға кіруді шектеңіз 

 Әрбір құрылғы үшін мұқият аутентификация шараларын қолданыңыз 

және парольдерді жиі өзгертіңіз 

 Топқа деректерді қауіпсіз бөлуге мүмкіндік беру үшін корпоративтік 

желілер үшін виртуалды жеке желілерді (VPN) қарастырыңыз 

 

SCADA жүйелерімен тиімділікті арттыру 

SCADA жүйесі компанияларға өз жұмысын кеңейту және жетілдіру қажет 

болғандықтан дамыды. Алдымен олар үлкен техниканы басқаруда адамдарға 

сенді, бұл көп ұзамай қиын болды. Нысан жабдықты қашықтыққа жібергенде, 

одан да қиын болды. Мұның өзі көп уақытты қажет етеді және шығынды қажет 

етеді. 

Бақылау инженері мұнай-газ компанияларын осы мәселелерді шешу үшін 

өнімділікті арттыру үшін бақылау жүйелеріне қаражат салуға шақырады. АТ-ға 

негізделген автоматиканы кеңірек қолдану мұнай мен газ өндірісін тезірек 

кеңейтуге жол ашар еді. 

SCADA жүйелері алғашқы пайда болған кезде, операторлар алдыңғы, орта 

және төменгі секторларда тиімді басқаруға ие болды. Бұл құрал әр түрлі мұнай-

газ объектілеріндегі жұмысты жақсартады - уақыт, бақылау көзі, жабдықтың 

жұмыс істеу тәсілі және басқарылуы және тағы басқалар. Олар компанияны 

өнімді етеді, мамандарға көмектеседі және операцияларға құндылық қосады. 

Жүйенің тиімділігі соншалық, ол жарты ғасырдан астам уақыт ішінде дамып, 

дами алды. 
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 1950 өнеркәсіптік пайдалануға арналған алғашқы компьютерлердің 

дамуы көрдім. Ірі коммуналдық қызметтер мен мұнай-газ компаниялары 

сияқты үлкен секторлар осы жаңа технологияның басында болды. 

 Жылы 1960 , салалар пайдалана бастады телеметрия автоматты өлшеу 

және қашықтағы көздерден деректерді сымсыз беру болып 

табылады. Географиялық дисперсті машиналардың сенсорлары ақпарат 

жинайды (мысалы, температура мен қысым) және оларды белгілі бір 

электрлік кернеулерге айналдырады. Содан кейін мультиплексор бұл 

кернеулерді уақыт деректерімен біріктіріп, бір мәліметтер ағынына 

айналдырады. Мультиплексор бұл ағынды қашықтағы қабылдағышқа 

жібереді, ол оны бастапқы күйіне келтіреді (яғни температура, қысым 

және уақыт туралы мәліметтер) және оларды операторларға көрсетеді. 

 1970-ші жылдардағы мамандар SCADA терминін енгізіп, оның 

аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын, атап айтқанда, негізгі 

компьютерлерді дамыта бастады. Бұл компанияларға 

автоматтандырылған процестерді бақылауға және бақылауға мүмкіндік 

берді. Алайда бұл компьютерлер бір-бірімен байланысқан жоқ - әрбір 

SCADA бір блок ретінде жұмыс істеді. Осылайша, олар монолитті 

SCADA жүйелері ретінде белгілі болды . 

 Жылы 1980 , (LAN) технологиялар мен ДК негізіндегі, адам-машина 

интерфейс (HMI) желілік бағдарламалық қамтамасыз жергілікті одан әрі 

SCADA жүйесін жетілдіру көмектесті. Көп ұзамай адамдар өздерінің 

SCADA жүйелерін бір-бірімен байланыстыра алды. Оларды SCADA 

үлестірілген жүйелері деп атады . Бұл жүйелердің көпшілігі тек 

ұйымдардың меншігінде болған, сондықтан оларды еркін жаңартып, 

қайта құрды. Біркелкі емес дамудың ерекшелігі, бұл жүйелер басқа 

ұйымдардың SCADA жүйелерімен байланыса алмады. 

 1990 және 2000 ара ұйымдар әмбебап байланыс бағытталған болатын 

SCADA жүйесін іске. Инновация бір жүйеге басқа ұйымдардың басқа 

SCADA жүйелерімен байланыс орнатуға мүмкіндік беретін ашық жүйелік 

архитектураны қабылдады. Оның үстіне, адамдар өздерінің SCADA 

желісіне көбірек құрылғыларды қоса алады. Бұлар желілік SCADA 

жүйесі деп аталды . 

Кейінірек ұйымдар құрылымдық сұраныстар тілін (SQL) қолданатын дербес 

есептеу және АТ дерекқорларын қолдана бастады. SCADA әзірлеушілері бұл 

тілді қолданбайды, бұл IT дерекқорлары мен SCADA жүйелерімен қамтылған 

басқару элементтері арасында байланыс тудырады. 

Заманауи SCADA жүйелері бұл мәселелерді шешеді. Олар SCADA жүйелерінің 

тиімділігін, қауіпсіздігін, өнімділігі мен сенімділігін арттыра отырып, дәстүрлі 

SCADA технологиясына енгізеді. SQL дерекқоры барлар бүкіл ұйым бойынша 

мәліметтердің өтуіне мүмкіндік береді. Олар ашықтық пен тиімділікке жол 
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ашты. Сондай-ақ, адамдар SCADA жүйесінен SQL дерекқорына тарихи 

деректерді тіркей алады, бұл деректерді талдау мен үрдістерді жеңілдетеді. 

 

 

 

Индустриялық инновация: сымсыз SCADA жүйелері 

Сымсыз SCADA жүйелері бақылауды және тірі және тарихи деректерді 

ұйымның штаб-пәтеріне беруді жылдамдатады. Сонымен қатар, компаниялар 

сымсыз технологияларды таңдағанда үнемдеуді ұнатады. Олар үлкен орнату 

және рұқсат беру шығындарымен келіспеуі керек. Оларға траншеяларды 

өткізіп, құбыр өткізуге тура келмейді. Сонымен қатар, олар экологиялық 

төлемдер объектілерді нашарлатқан кезде жөндеу төлемдеріне, машиналардың 

істен шығуына және тоқтап қалуына тура келмейді. 

Сымсыз SCADA жүйелері басқару шығындарының төмендеуімен басқару 

сәулетінің сенімділігін арттыруға бағытталған. Сондықтан SCADA 

жүйелеріндегі үздіксіз зерттеулер ұйымдар мен тіпті барлық салаларға 

жұмысын әрі қарай жақсартуға көмектесіп, аппараттық және бағдарламалық 

жасақтаманы жақсартуға жол ашады. 

 

SCADA жүйесін енгізу 

Типтік SCADA жүйесі шамамен 15 жылға созылады. Жүйелер ұзақ өмір 

сүретіндіктен, ұйымдардың тыңғылықты зерттеулер мен ой-пікірлерді 

зерттеуге арнауы өте маңызды. Техника мен технология жетілдірілген сайын 

жедел автоматтандыру қажеттілігі өседі. Сіздің объектілеріңіздің жылдар бойы 

қалай кеңейетінін нақты болжау қиын болуы мүмкін, әсіресе нарық, сұраныс, 

өндіріс және жұмыс күші өзгеретін болады. 

Шешім - инновациялардың үрдістері мен әлеуеттерін болжай алатын 

автоматтандыру серіктесін табу. Мұндай серіктес сізге алдағы жылдары 

ұйымда болуы мүмкін өзгерістер туралы нұсқаулар береді. 

Компания мен автоматтандыру серіктесі SCADA жүйелерін бағалау кезінде 

қарастыруы мүмкін бірнеше сұрақтар: 

 Компанияның мақсаттары қандай және оларға жетуде SCADA жүйесі 

қандай рөл атқарады? 

 Операциялардағы қандай өзгерістер ұзақ мерзімді перспективада 

бизнеске көмектеседі? 

 SCADA жүйесі тиімсіздіктер мен шығындарды қалай жояды немесе 

азайтады? 

 Жаңа SCADA жүйесі: 

 Активтердің қызмет ету мерзімін тиісті бақылау арқылы ұзарту керек пе? 
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 Жабдықтың өнімділігі мен өнімділігін жақсарту керек пе? 

 Жақсырақ өнімдер мен қызметтерді шығарасыз ба? 

 Жаңа SCADA жүйесі қандай шығындарға әкеп соқтырады? Оларға 

тексеруге, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған 

төлемдер кіруі керек. 

 SCADA жеткізушісінің оң беделі бар ма? Ол ақаулықтарды жоюға, 

жаңартуға және басқаларға қолдау көрсете ме? 

 

Қосымша ойлар 

SCADA жүйелері мұнай-газ компаниясының маңызды 

функционалдылықтарының бірі болатындығын ескере отырып, олар келесі 

ерекшеліктерге ие болуы керек, мысалы: 

 Ағымдағы және болашақтағы қажеттіліктерді қолдау 

 Экономикалық тиімділік 

 Ұйымның барлық сайттарындағы қолданыстағы деректер жүйесімен және 

жабдықтарымен интеграциялау 

 Болашақ өзгертулерді орналастыру, мысалы, техникалық қызмет көрсету 

тәртібі 

 Қауіпсіздік қаупін азайту үшін қауіпсіздік шаралары 

 Қатты экологиялық жағдайларды жеңе алынатын мықты жабдықтар 
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